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Italië ligt in de markt. Her en der
verschijnen in het straatbeeld
kwaliteitsvolle Italiaanse restaurants.
Italiaanse mode en design spelen een
invloedrijke rol in de hedendaagse
maatschappij. En een reis naar dit
zuiderse land behoort nog steeds tot de
top tien van buitenlandse
vakantiebestemmingen. Naar waar precies
in dit land is dikwijls een moeilijke
beslissing. Een strand, liggend aan de
azuurblauwe zee? Een romantisch verblijf
in de lagunestad of een rustgevend
relaxen in één van de vele uitmuntende
streken die de laars rijk is? Toscane
behoort hier nog steeds tot de betere
mogelijkheden. Zon, een glooiend
landschap en afgelegen villa's, die poëzie
uitstralen, spreken ongetwijfeld aan. Maar
andere Europese streken scoren eveneens
op die gebieden. Voegen we er echter de
wijn en de gastronomische geneugten aan
toe en niet te vergeten een uitzonderlijke
waaier kunst en cultuur. Verder overgieten
we dit alles met nog een vleugje
gastvrijheid en de bekende charme en
dito nonchalance.
Voor Vlamingen is er ook de eeuwenoude band. Vinden we dezelfde eigenschappen soms ook niet, met uitzondering van het
aangename klimaat, in Bourgondië? Enkele
jaren geleden belichtte het Kunsttijdschrift
Vlaanderen al deze verwantschap. Met dit
themanummer komt nu Toscane aan bod.

Opnieuw kozen we een reeks items
die o.a. deze streek en specifiek de band tussen beide streken toelichten. Een politiek
evenwicht, een economische hoogconjunctuur en, wat later, een uitermate hoge culturele bloei zijn kenmerken die Toscane en
Vlaanderen in de overgang van Middeleeuwen naar Renaissance gemeen hadden. We
vonden een pléiade auteurs bereid om over
die geschiedenis, kunst en cultuur in de
ruimste zin te schrijven. Enkelen mijmerden
in poëzie of legden in een kort stukje proza
uit waarom zij Toscane, na Vlaanderen, als
hun lievelingsland beschouwen.

Ill

Graag willen we hier alle medewerkers
uitdrukkelijk bedanken en wensen meteen
alle lezers een diepgaandere kennismaking
met dit heerlijke land toe. Tot in Toscane...

Toscane
een landschap vol cultuur
Ludo M i l i s

Het landschap
Laten we beginnen met wat een contradictie lijkt: ondanks mooie foto's op kalenders en folders, bestaat het Toscaanse landschap niet. Wat hier over het landschap
gezegd wordt, deint immers over de grenzen
van de regio uit. Op geen enkel moment is
een natuurlijke grens de werkelijke grens tussen deze streek en die welke haar omringen.
Grosso modo wordt de noordelijke en de oostelijke grens gevormd door de Apennijnen.
Die halen de 2000 m net niet. Dit bergachtige aspect heeft natuurlijk, en we komen er
op terug, zijn invloed gehad, en zeker op de
communicatie, dus op de cultuur in de
breedste betekenis van het woord. In het
westen loopt de bergketen tot aan de kust
door, dus tot aan de Tyrreense Zee, waar ze
ten zuiden van Genua de grens vormt met
Ligurië. Deze uitlopers noemt men de Alpi
Apuane, Apuaanse Alpen, bekend om de
marmergroeven, waarover we het verder ook
nog zullen hebben. Ongeveer 150 km zuidelijker hebben we weer met een uitloper te
maken: de Colline metallifere, de metaalhoudende bergen, die geologisch doorlopen tot
op het eiland Elba. Langsheen de rest van de
Toscaanse kust strekt zich een moerassige
aanslibbingsvlakte uit, die als landschap
doorloopt tot ten zuiden van Rome. Deze
aanslibbing is natuurlijk het gevolg van de afvoer van sediment uit het gebergte via een
aantal rivieren. De grootste daarvan is de
Arno die langs Florence stroomt en ter hoogte
van Pisa een breed estuarium vormt. Een
deel van die Tyrreense aanslibbingvlakte
noemt men de Maremma, waar het oorspronkelijke landschap wordt beschermd dankzij
een aantal natuurparken.
Het hele gebied is zeer vulkanisch.
Toch zijn de meest opvallende relicten van
seismische activiteit, namelijk de meren gevormd in de uitgedoofde kraters van vulkanen, net buiten Toscane gelegen. De bekendste, het Trasimeense meer en het Lago di

Maremma, monding van de Ombrone

Bolsena, liggen in Umbrië en in Latium. Hoe
actief het vulkanische geweld wel is, herinneren we ons door de aardbeving van enkele jaren geleden in de omgeving van Perugia en
Assisi, dus in Umbrië, die voor nog altijd
zichtbare schade heeft gezorgd.
Wat leren we uit dit kort geografisch
overzicht? Dat de natuur geen specifiek Toscaans landschap heeft gecreëerd. Als we
toch van het landschap vaak zeggen dat het
er zo mooi is, moet dat speciale karakter wel
toegeschreven worden aan de ingreep van de
mens.
Communicatie en wegennet
De mens heeft dit gebied sinds drieduizend jaar naar zijn hand gezet. Wie menselijk optreden zegt, bedoelt meteen het organiseren van communicatiesystemen, dus de
uitbouw van een verkeerswegennet. Het zal
wel zo zijn dat de Etrusken in de lange eeuwen waarin ze het gebied bekend als Tuscia
beheersten, de nodige wegen hebben moeten aanleggen om hun steden te verbinden
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en om de agrarische en artisanale producten
te vervoeren voor lokaal en zelfs voor internationaal verbruik. Grootschaligheid en regelmaat vertoonde dat wegennet niet, en er is in
het landschap op het eerste gezicht niet echt
veel meer van te merken. Wel zal het zo zijn
dat vele van de huidige nationale wegen toch
nog teruggaan op tracés die opklimmen tot
de Etruskische tijd.
Bij ons en voor ons, in Noord-WestEuropa, is de inbreng van de Romeinen vaak
gekoppeld aan de Romeinse wegen. Wegenkaarten tonen nog over tientallen kilometers
hun perfect rechtlijnige tracé aan, bijvoorbeeld van Edingen naar Asse. We weten hoe
Romeinse steden in het Noorden als het ware
het centrum vormden van een stervormig wegenpatroon: Reims, Amiens, en dichter bij
huis Kassei en Bavay. Van het ogenblik

Toscane was natuurlijk ook een bestemming voor middeleeuwse reizigers: voor
hen die te maken hadden met de handel in
de steden en voor hen die doorreisden als
pelgrims naar Rome. Maar de Middeleeuwen
kennen helemaal geen wegenaanleg van enig
allooi. Er wordt gesproken van de bedevaartweg naar Rome (of naar Compostela), maar
dat wekt valse verwachtingen. Men spreekt
beter van routes. Men volgde gewoon stukken van sinds mensenheugenis bestaande
wegen. Reizigers die uit het noorden kwamen, volgden ofwel een noord-westelijk tracé
(meestal gebruik makend van de Grote SintBemardspas) ofwel een oostelijk tracé via de
Brenner. Voor wat Toscane betreft, is enkel
de eerste van belang. Aangezien het de weg
was die mensen uit het Frankische Rijk volgden, de Franken, sprak men van de 'Weg van
diegenen die van Frankische oorsprong zijn',
dus van Via francigena'. Naar aanleiding van
het Heilig Jaar 2000 is deze route weer in de
aandacht gekomen en als zodanig toeristisch
opnieuw gevaloriseerd.
Voor eigen wegenaanleg was de feodale machtsverbrokkeling in de Middeleeuwen te groot. Zelfs de latere, meer autoritaire
of verlichte regimes, kwamen niet tot grootscheepse fases van wegenbouw. Het wachten
is op de ongeziene 20ste-eeuwse explosie
van het verkeer, met de aanleg van autowegen die, zoals in de Romeinse tijd, overwegingen van economie, krijg en prestige aan elkaar koppelden. In Italië werd die actie
ingezet onder Mussolini (in het Interbellum),
en na de oorlog uiteraard gekoppeld aan de
politiek van grote assen doorheen Europa. De
Autostrada del Sole ( A l ) die ongeveer parallel

Waar de aarde rood is van herinnering:
tentures, als warenhuid en wfldezijde
in elkaar gegroefd^ de stank uit teringputten
en opengesneden strotten in de kanalen
buiten de stad; wolken dte in de
dertiende eeuw nog Iets van een
schitterende bastaard in hun nevels hulden;
verraad op de Piazza del Campo, waarbij
Niccoio Borghese na anderhalf millennium
de naam van die andere martelaar
bloed spuwend vervloekt. Op zomermiddagen,
zo vertelt ons Burckhardt, beklom Pandolfo
Petrucci de Monte Amiata buiten de stad
om zich te vermaken met het omlaagrollen
van steenblokken ^ongeacht waar en op wie
ze terechtkwamen', in Toscane rijpen
bloedende dochters onder de mertstruatie
van een mythische appelboom* macht vraagt
om macht, zelfs ais de watervoorraad uitgeput
raakt vanwege die geile astroloog - een uit
de contBdoongetwijfeld;de zege bij Montaperti,
zoals afgebeeld op Ouccio's grote Maesta»
toont
nog die belachelijke kathedraal, gotiek van de
Zwarte Dood. Zoals hier, net als overal in
de heuvels vol druiven en vulkanische steen,
rood en zwart samensmolten in de verborgen
opening van een donker gapende flessenhals
- die reikhalzende nek onder een tot valbijl
gesiepen lucht boven een rode stad. Voor hen
dié onder sissende wolken uit hun eigen
hersens vielen: rode aarde, dodenklem.

Stefan Hertmans
Het Narrenschip

CI990)

De nijverheid is ook al een oude activiteit. De vroege aanwezigheid van ijzertijdcultuur (1000 v . C , bij ons pas binnengebracht
met de Romeinen) hangt samen met de rijkdom aan allerhande ertsen in de Colline metallifere. Uzer, lood, pyriet, enzovoort werden
er gewonnen. Het belangrijkste centrum is
Piombino (etymologische stam: piombo, lood)
dat een van de grootste Europese staalfabrieken herbergt, maar waar door de crisis van
deze industrietak (import van erts uit Brazilië,
ouderwetse infrastructuur) nu ook heel wat
structurele werkloosheid heerst.
Wat was nog traditioneel? De exploitatie
van de marmergroeven in de Alpi Apuane, en
meer bepaald in Carrara. Ze bestond al in de
oudheid, toen het marmer bekend om zijn witheid werd geëxporteerd over heel de mediterrane wereld. Michelangelo himself kwam hier
zijn blokken uitkiezen. Het gevaarlijke van het
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T O S C A N E :

C U L T U U R
V O L

Siena

Economie
Laten we ook even aandacht besteden
aan de economische activiteiten in dit gebied
waar natuurlijke obstakels gemakkelijk verkeer bemoeilijken. Laten we het eerst en
vooral over continuïteit hebben. Voor de landbouw is die duidelijk. De archeologie eerst,
en nadien de geschreven bronnen, leveren
het bewijs van een belangrijke, maar natuurlijk extensieve graanteelt. De oude sites, o.m.
van de Etrusken, liggen te midden van uitgestrekte agrarische vlaktes. De andere activiteiten zijn natuurlijk het verbouwen van druiven
en olijven. Voor de veeteelt waren het fokken
van schapen en zeker ook al van runderen
en zwijnen van belang; zwijnen waren een
gegeerde lekkernij voor de Romeinen. Eigenlijk betekent dat dus, dat wanneer we de primaire sector van nu vergelijken met die van
3000 jaar geleden, er weinig verschil te merken is. Wat de producten betreft, ziet men nu
maïs en zonnebloemen, maar dat is ongeveer
alles wat afwijkt. Voor wat de diersoorten aangaat, zal vooral de evolutie van de fysionomie
opvallen. Opgravingen en afbeeldingen tonen
runderen en zwijnen die veel kleiner en magerder waren dan nu. Als gevolg van de recente Europese politiek ter erkenning van traditionele lokale producten en productiewijzen
(de lOP's, indicazione di origine protetta) werden enkele oude rassen van uitsterven gered
(de breedgehoornde witte chianinarunderen
uit de Maremma en de wit-zwart afgelijnde
cintazwijnen uit Siena). Dank zij efficiënte
kweekprogramma's zijn ze niet langer als
soort bedreigd; wel hun individueel bestaan,
want beide rassen staan nu op het menu van
sommige restaurants.

L A N D S C H A P

loopt met de Romeinse Via Cassia blijft voorlopig de enige moderne, rechtstreekse verbinding tussen Noord-ltalië en Rome.

EEN

waarop de Romeinen in Toscane de Etrusken
zijn komen bedreigen, in de derde eeuw v.
C , hebben ze er zich als grote wegenbouwers ontpopt, met de bedoeling natuurlijk om
de mankementen in het Etruskische communicatiesysteem te verhelpen. De militaire beheersing van het gebied was primordiaal,
maar de wegen hadden nog een belangrijker
functie: Toscane werd spoedig enkel een
doorgangsgebied voor een geopolitiek en economisch streven dat tot ver over de Alpen,
richting Gallië, Brittannië en Germanië, reikte.
Langsheen de kust werd de Via Aurelia aangelegd (SS1), over de Apennijnen heen de
Via Cassia (SS2), en net ten oosten van Toscane passeert de Via Flaminia die aan het
Forum in Rome vertrok. Deze drie wegen vertonen niet het rechtlijnige tracé dat wij met
Romeinse wegenbouw associëren, als gevolg
van de natuurlijke handicaps. Enkel de Via
Emilia, ten noorden van Toscane, die o.m.
doorheen Parma en Bologna loopt is rechtlijnig, omdat die is aangelegd langs de zuidkant van de Povlakte.

werk, nu uiteraard sterk gemechaniseerd, met
vele arbeidsongevallen blijft nazinderen in het
collectieve geheugen. Traditioneel was natuurlijk ook de scheepsbouw belangrijk, evident
voor een streek georiënteerd op de zee en de
commercie. Livorno, een laatmiddeleeuwse
stichting van de Medici om een moderne haven te hebben (wat Florence niet was en Pisa
niet meer was), was hiervoor de uitgelezen
plek. Ook deze activiteit staat nu natuurlijk
sterk onder druk door de Oost-Aziatische concurrentie. Wat was nog traditioneel? De zoutwinning. Een noodwendigheid voor het bewaren van voedingswaren tot op het ogenblik
waarop koeltechnieken efficiënt zijn ontworpen. Het aantal herinneringen in de plaatsnamen is groot. Nabij Volterra ligt Saline, de weg
tussen de zee en Colle Val d'Elsa, halfweg
Siena en Florence, is de Salaiola (SS68).
Vernieuwende industriële activiteiten
en opvattingen zijn ontplooid sinds de 19de
of het begin van de 20ste eeuw door technologie en ondernemerszin geïmporteerd van
over de Alpen. In de omgeving van Volterra
werd een geothermische centrale gebouwd.
De plek heet Lardarello naar de Franse ingenieur Lardarel. Uit de grond opstijgende
stoom met o.m. boorzuur werd gebruikt voor
zijn antiseptische werking, en dient nu om
elektriciteit op te wekken. Niet ver vandaan
bouwde de chemicus Solvay een fabriek voor
de grootschalige productie van soda (de
plaats heet nu Rosignano-Solvay). Ze is een
mooi voorbeeld van paternalistische industriële aanpak, o.m. door de ruimtelijke ordening waarbij de fabriek werd omzoomd door
een dorp met alle sociale voorzieningen en
met een planmatige maar gesegregeerde huizenbouw voor de verschillende niveaus van
personeelsleden.
Het ineenstorten van de landbouw na
de Tweede Wereldoorlog met het opgeven
van onrendabele kleine bedrijfjes en sociaal
onhoudbare toestanden op de grote bedrijven, heeft nieuwe vormen van werkgelegenheid noodzakelijk gemaakt. Het toerisme is
natuurlijk van uitzonderlijk belang: in de
kunststeden, meer en meer ook langs de
kust, en in snel toenemende mate in de sector van het agroturismo, verblijfstoerisme op
het platteland. Op het gebied van de kleine
industrie zijn vooral textielbedrijfjes actief

Larderello, centrale voor geothermische elektriciteit

(kledingnijverheid voor de grote merken) en
meubelfabrieken. Vooral de ligging langsheen
verkeerswegen determineert de keuze van
hun inplanting: op de assen vanuit Florence
naar Pisa, Siena en Arezzo. Andere overwegingen voor de inplanting waren, zoals gewoonlijk, de beschikbare arbeidskracht en de
relatief lage lonen. De actuele outsourcing
bedreigt, net zoals bij ons, ook deze sectoren.
Nog een woordje over de economie.
De wijnbouw is jarenlang gekoppeld aan het
negatieve beeld dat de chiantiwijn ten onrechte had. Chianti was natuurlijk de eerste
en lang de enige in het buitenland bekende
wijn, zo typisch en zuiders omwille van de
rondbuikige fles met stro. Chianti, verbouwd
in een ruim bemeten streek tussen Florence
en Siena, is - zoals alle Italiaanse wijnen onderworpen aan een strenge, statische wetgeving. De druivensoort is San Giovese. Elke
vernieuwing in productiewijze, kweek, vinificatie, lagering, enz. was door die wetgeving
onmogelijk. Gevolg was dat de beste wijnen
in Toscane (en trouwens ook elders in Italië)
de appellatie 'vino da tavola' moesten dragen
en ten dele nog dragen. De Vino da tavola
heeft dus van geen kanten dezelfde connotatie als een 'vin de table' in Frankrijk. Sinds
kort is de wetgeving aangepast, waardoor an-
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dere aanduidingen en specificaties {DOCG =
Denominazione di origine controllata, Indicazione geografica tipica) al in de fles een betere evaluatie mogelijk maken. Tot voor kort
was de duurste van de Toscaanse wijnen, de
Sassicaia nog altijd een vino da tavola.
Naast de Chianti is de Brunello di
Montalcino een erg bekende wijn. Ook hier
zijn veel namen op de markt en, zoals verwacht, veel prijsverschillen.
De prehistorie
De prehistorische cultuur die in Toscane het eerst een duidelijk profiel heeft gekregen, is de zogenaamde Villanovacultuur,
genoemd naar een archeologische site. Het
gaat om Indo-Europeanen die hun ijzertijdtechnologie en levenswijze op een oudere
bronstijdcultuur entten. We zijn ca. 1000 v.
C. Wat we weten heeft vooral te maken met
hun funeraire gewoontes, maar door de grafgiften is meteen heel wat over de levenswijze
en over de opvattingen over leven en dood te
weten. Toch kennen we meer over de rijken

Vanaf de 5de eeuw wordt het Etruskisch verval met rasse schreden ingezet door
onderlinge verdeeldheid en de bedreiging van
zoveel concurrenten: naast de Romeinen en
Grieken, ook de Carthagers en Kelten.
Het verlies van politieke onafhankelijkheid betekende natuurlijk niet het verdwijnen
van een eigen cultuur op zich. Toch merkt
men in de kunst, vooral dus weer funerair, de
verschuiving van een 'autochtoon Etruskische' stijl, naar grote hellenistische en Romeinse inspiratie. De terracotta urnen bijvoorbeeld die in de Villanovacultuur normaal de
vorm hadden van de huisjes, zoals we die nu
nog op het platteland bemerken, konden blij-

De Etruskische Tabula Cortonnensis in
brons (3de-2de eeuw v. C), ontdekt in
1992
(Corona, Museo dell'Accademia Etrusca)
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Van de Etruskische steden van weleer
heeft, Volterra nog het meest troeven in de
hand. Een Etruskische poort houdt er al twee
en een half millennium stand en stukken
stadsmuur zijn over een grote afstand bewaard.
De Romeinen
Laten we nu de Romeinen aanrukken.
Vanaf de 4de eeuw vormen ze een bedreiging
voor de Etruskische steden, cultuur en maatschappij, en midden 3de eeuw is het met
vormen van autonomie afgelopen. Het snelle
succes van het Romeinse expansionisme, en
de materiële uiting daarvan, de aanleg van de
Aurelia en de Cassia, zorgen ervoor dat Etrurië slechts een doorgangsgebied wordt. Het
blijft natuurlijk zijn rol spelen in de bevoorrading van graan of van metaal, maar meer is
het eigenlijk niet. In het hele gebied zijn het
aantal Romeinse sporen dan ook behoorlijk
beperkt: een Romeins theater in Volterra, de
doorlevende vorm van een amfitheater in
Arezzo, resten van thermen in Pisa, en, in
meerdere steden, het doorleven van het systematische stratenplan in dambordvorm.
Onveiligheid door de burgeroorlogen,
economische schaalvergroting met daaraan
verbonden de crisis van de lokale graanproductie, en grootgrondbezit leidden in de nadagen van Rome tot een daling van het levenspeil en comfort. Het weer uitbreiden van
het door veteranen in cultuur gebrachte moerasgebied langsheen de kust, zorgde voor het
weer opduiken van malaria. Zoals elders in
het Romeinse rijk schrompelden vanaf de
3de, 4de eeuw de steden in. De bevolking
liep terug, het bewoonde centrum werd ommuurd, het centrale gezag drong nog moeizaam door. Denk bij ons aan Tongeren of
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Van de godenwereld kennen we genoeg om de osmose met de andere mediterrane polytheïsmen duidelijk te zien. In een
god Aplu is gemakkelijk Appolo te herkennen
en in Memva Minerva. Interessant is zeker
om het bestaan te vermelden van een Etruskische priesterklasse, de aruspices. Ze voorspelden de toekomst aan de hand van het
bevoelen van de ingewanden van dieren. Nog
in de Middeleeuwen verbieden verschillende
teksten uit uiteenlopende eeuwen deze praktijken, blijkbaar zonder succes. Doorlevend
heidendom dus. Enkele jaren geleden werd
in het programma Linea Verdevan RaiUno
een oud mannetje uit de Abruzzen opgevoerd
die deze voorspellingstechniek nog beheerste, toepaste, demonstreerde en geloofde.

L A N D S C H A P

gebieden in het zuiden, mee opgenomen
wordt in de Griekse maritieme cultuur. In de
toponymie blijft die invloed duidelijk, bijvoorbeeld met een plaats als Ladispoli (met het
Griekse polis), vlakbij een van de belangrijkste Etruskische nederzettingen, Cerveteri.

ven doorleven, maar veelal veranderden ze in
rechthoekige urnenbakken met bovenop een
figuur of een paar in halfzittende, halfliggende houding. Een latere evolutie leidde tot
grotere sarcofagen, toen de lijkverbranding
vervangen werd door inhumatie.

EEN

dan over de armen. Ook in de dood leeft de
ongelijkheid door.
Wie echter de prehistorie van Toscane
en de omliggende gebieden in Emilia-Romagna en Latium in gedachte haalt, denkt
onmiddellijk aan de Etrusken. Een boeiend
volk door afkomst en door cultuur. Eerst de
afkomst. Het boeiende is, dat zijzelf een oorsprongsmythe cultiveerden die hun afstamming situeerde in Klein-Azië. Van daaruit zouden ze naar het Italische schiereiland zijn
geëmigreerd. Dat is ongeveer ook wat de
Griekse historiograaf Herodotos (5de eeuw v.
C.) over hen wist te vertellen. Het is helemaal
niet zeker dat het zo is verlopen. Overeenkomsten in cultuur, en die zijn er enigszins
met Klein-Azië, hoeven immers niet noodzakelijk op etnische gemeenschappelijkheid te
wijzen; ze kunnen even goed het gevolg zijn
van acculturatie. Wel is duidelijk dat ze de
stichters zijn van een cultuur met belangrijke
stedelijke nederzettingen, wat impliceert dat
ze een hele technologie beheersten om het
leven van grote bevolkingsconcentraties mogelijk te maken. Sporen van aquaducten zijn
op verschillende plaatsen, bijvoorbeeld in
Vulci, ten noorden van Rome, bewaard gebleven. Uitwisseling van producten met andere
gebieden van de Middellandse Zee zijn duidelijk. Elk museum van Etruskische kunst
(dat van de Villa Giulia te Rome of dat in Volterra) toont hopen aardewerk, munten, beeldhouwwerk die beïnvloeding vanuit het Oosten
bewijzen. Het duidelijkst is dit nog in het geschrift. Men heeft duizenden teksten bewaard, vooral korte inscripties van funeraire
of religieuze oorsprong. Men kan de taal lezen: het alfabet is afgeleid van het Griekse,
met enkele eigenaardigheden. Men kent het
bestaan van streekvarianten en verschillen in
uitspraak. De beperkte waaier van de inhoud
en de afwezigheid van meertalige teksten verhinderen echter dat men Etruskisch ook echt
kan begrijpen. Men kan de zin vatten van de
teksten, meer niet.
Deze Etrusken noemden zichzelf 'Rasenna', de Romeinen duidden hen aan als
Etrusci of Tusci, vandaar ook het gebruik van
de termen Tuscia en Etruria als voorlopers in
de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijden van
de term Toscane.
Zeker vanaf de 8ste eeuw v. C. drukt
deze cultuur een duidelijk stempel op Noorden Centraal-ltalië. Ze komt in contact o.m.
met die van de Liguriërs in het noorden, de
Piceni in het oosten, de Latijnen in het zuiden. Van deze volkeren zullen sommige in de
anonimiteit wegebben, andere opgenomen
worden in het grotere complex dat vanaf de
zesde en vijfde eeuw vanuit Rome wordt uitgebouwd. Tegelijkertijd moeten we er aan
denken dat het schiereiland, vooral de kust-

Doornik. Het zo gecreëerde machtsvacuüm
werd door lokale potentaten (grootgrondbezitters) opgevuld.
De Volksverhuizingen en de
Vroege Middeleeuwen
Vanuit Germanië waren immers al
sinds enkele eeuwen stammen in beweging
gekomen, die de Rijn- en Donaugrens van het
Imperium Romanum bedreigden. Rome kon
moeilijk aan deze druk weerstaan en vond
systemen uit om de immigratie, die ze niet
kon stoppen, te reguleren. Langsheen de
grens werden Germanen als foederati ingeplant met de bedoeling dat die hun volksgenoten buiten zouden houden. In het openbare
leven in Rome, de handel, maar vooral het leger, werd het aandeel van de Romeinen zelf
teruggeschroefd, en aangevuld met onderdanen uit het Oosten (Syriërs, joden) of dus met
Germanen. De opkomst van Oosterse openbaringsreligies (Mithrascultus, christendom), die
zich konden verspreiden dankzij de grootschaligheid van het Rijk, had een belangrijke
invloed op veranderende opvattingen over leven, hiernamaals, staat en ethiek.
Het wachten is op de grote aanvallen
die de Germanen inzetten, richting Rome, in
de 5de eeuw. In 476 valt het kaartenhuisje
dat het West-Romeinse Rijk toen nog was, officieel in elkaar. Het Oost-Romeinse Rijk, met
Constantinopel als hoofdstad, en tot in de
7de eeuw met de overige belangrijke plaatsen
van het christendom (Jeruzalem, Alexandrië,
Antiochië) binnen zijn grenzen, blijft nog een
millennium lang de eerbiedwaardige en wettelijke opvolger van het echte Rome.
Aan Toscane ging dat allemaal voorbij.
Het kwam in de handen van de Ostrogothen,
die zich als eerste Germaanse groep van
Noord- en Centraal-ltalië meester kon maken.
Wat er overbleef aan de Romeinse structuren, zoals flarden administratie, economie en
ruimtelijke ordening, klapte in elkaar. Als in
de 6de eeuw een nieuwe golf van Germanen
binnentrok, de Langobarden, bleek eens te
meer, zoals met de Franken bij ons, hoe primitief en kleinschalig de nieuwe samenleving
functioneerde. Indicatief is bijvoorbeeld het
verval van het Romeinse wegennet. Veel
meer dan wat kleine kerkjes met lineair gebeeldhouwde decoratie, blijft er uit die tijd

Waarom Toscane?
Toscane heeft natuurlijk alles om
vakantiegangers in alle opzichten te verwennen: een zalig klimaat, een rijke cultuur, vriendelijke mensen, een uiterst gevarieerde keuken, dat bedwelmend
evenwicht tussen de natuurelementen en
menselijke creativiteit. Maar dat hebben
vele paradijzen. Het unieke aan Toscane
lijkt mij dat de streek tegelijk Europa's
oudste wortels blootlegt en één van de
meest dynamische regio's is in de wereld
van vandaag. Dit was het land van de Etrusken of de Tusci, meer dan 25 eeuwen
geleden de voorgangers van de Romeinen
en de grondleggers van één van de oudste beschavingen van Europa. Daar kan je
als Gentenaar in Florence nooit genoeg
van krijgen. En ook vandaag staan Toscane en Noord-ltalië in de Europese toptien van de zich voortdurend vernieuwende regio's. Dat aanstekelijke contrast
tussen onze oudste wortels en orize wildste dromen heb ik nooit intensiever ervaren dan in Toscane. Sinds veie jaren inspireert de streek mij dan ook tot mijn
meest productieve bedenkingen, Soms
denk ik dat je er de inspiratie kan opsnuiven.
Guy Verhofstadt

niet over. Enkel in hun hoofdstad Pavia, ten
zuiden van Milaan, is er van enige grootschaligheid, en dan nog, spraak.
De geschiedenis van Toscane heeft in
die eeuwen dus geen specifiek karakter; ze is
slechts een deel van een groter Europees politiek geheel waarin medio achtste eeuw als
participanten optreden:
1. de pausen die er door de groeiende
zwakte en de terugloop van Byzantijnse keizerlijke macht in slagen om rond Rome gronden en rechten allerhande aaneen te breien
tot het z.g. Patrimonium Petri, het Erfgoed
van Sint-Petrus, een gebied waarover de pausen wereldlijke macht uitoefenen. Dit gebied
zal verder blijven bestaan, tot de Italiaanse
eenmaking in 1870, als de Pauselijke Staten;
2. de Langobarden die als dominante groep
ten noorden en ten zuiden van Rome deze
evolutie met lede ogen bekijken;
3. groepen islamieten die na de verovering
van het Iberisch Schiereiland na 711 ook
dominant zijn op Sicilië en in Zuid-ltalië;
4. de Franken, bij wie de Karolingen de Merovingen als heersende dynastie vervangen.
Ze beschermen de paus en verslaan de
Langobarden. Op die manier wordt een WestEuropees rijk gevormd van Friesland tot de
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Abruzzen en van de Elbe tot aan de Pyreneeën.
Ondanks de schijnbare sterkte en
zelfs het tot Romeins keizer uitroepen van de
Frankische koning Karei de Grote in 800,
blijft dit rijk fundamenteel zwak. Gebrek aan
communicatie, economische en monetaire
ontwikkeling, administratie laten niet veel heel
van de grote dromen die door hem gekoesterd werden. De theologisch conceptuele ambities en idealen halen het niet van de droevige realiteit van het leven op aarde.
Een van die zwaktes is zeker ook het
traditionele systeem van erfopvolging: het rijk
werd in 843 verdeeld onder de drie kleinzonen van Karei, en het middelste stuk, met de
belangrijkste stad Aken en het beschermheerschap over Rome, werd in 855 opnieuw
in drie verdeeld.
Door die verdeling kwam een koninkrijk Italië tot stand dat zich uitstrekte tot aan
de Abruzzen. Maar wat is er, noodzakelijkerwijs, intussen gebeurd? Heel die dynastieke
poespas en vooral de onmogelijkheid om tot
effectieve gezagsuitoefening te komen heeft
tot machtsvacua geleid. De feodale verbrokkeling zal voor enkele eeuwen het geopolitieke landschap in Europa bepalen; voor Italië
en Duitsland zelfs tot ver in de 19de eeuw.
Een nieuwe aanzet
In Noord-ltalië hebben een aantal in
de post-Romeinse tijd ingedommelde steden
een nieuwe aanzet gekregen als gevolg van
een weer oplevende conjunctuur. Men noemt
die herleving 'de Twaalfde-eeuwse Renaissance', ook als die al in de 11de eeuw begon
en in Italië ten dele al in de 10de. Bloeiende
culturen op de oostelijke flank van de Middellandse Zee (Byzantium) en de zuidelijke en
westelijke flank (de Islam bestuurd vanuit
Bagdad en nadien Damascus) stimuleerden
handelscontacten, ook al was de religieuze
onverdraagzaamheid tussen Latijnse christenen, orthodoxe christenen en moslims een
duurzame handicap. Venetië, Genua en Pisa,
niet voor niets havensteden, zouden gedurende enkele eeuwen gebruik maken van
hun centrale ligging binnen het Mediterrane
gebied om met het Westen, maar vooral met
het Oosten handel te voeren. En wie zegt opbloei van handel, zegt natuurlijk ook het toenemend opstapelen van rijkdom. Pisa bijvoor-

Wij kennen natuurlijk uit de eigen Nederlandse geschiedenis veel parallellen. De
Vlaamse steden beconcurreerden elkaar, ze
beconcurreerden de graaf die hetzelfde deed

De toename van het handelsvolume,
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Groter handelsvolume, grotere winst,
dus ook grotere politieke ambitie voor en van
wie tot de uitverkoren groep, het patriciaat,
behoorde. Die grotere handel impliceerde immers ook meer risico en eiste daarom een
steviger beheersen van onrust, onzekerheid
en geweld. Struikroverij en piraterij konden
maar uitgeroeid worden als een solide overheidsgezag de nodige dwang kon opleggen.
Het patriciaat - dus de verzameling van aanzienlijke families - wilde die macht halen
waar ze in sterk verbrokkelde vorm aanwezig
was. Ten eerste was dat bij de keizer. Sinds
962 hadden de Duitse koningen naar het
voorbeeld van hun Karolingische voorgangers
de titel van Keizer van de Romeinen opnieuw
geclaimd, waardoor ze vooral in Noord-ltalië
een aanwezigheidspolitiek planden te voeren.
Maar die keizers waren vaak veraf en we zijn
nog in een tijd waarin de vorst in letterlijke zin
fysiek zichtbaar moest zijn. De socioloog Max
Weber heeft daar een hele theorie rond gebouwd. Als machthebbers waren er ook lokale bisschoppen - en door de vroege kerstening had iedere stad en vele stadjes er een die van hun spirituele macht misbruik hadden gemaakt om wereldlijke macht uit te
bouwen. En er was de traditionele grondadel
die nu eens wel, dan weer niet, belang zag in
het tegenwerken van of samengaan met de
nieuwe stedelijke elites. En wat was er nog?
Natuurlijk de grote rivaliteit tussen de groeiende steden onderling; ze gunden elkaar het
licht in de ogen niet.

Het is toch niet toevallig dat als we
rondwandelen in het stadscentrum van Pisa,
we getroffen zijn door het overwicht van de
Romaanse bouwkunst. De Piazza dei
Miracoli, het plein met de dom, de doopkapel
en de scheve toren, is een feeëriek vertoon
van een stralende 11de- en 12de-eeuwse
kunst. Het getemperde licht binnenin is niet
het gevolg van een gebrek aan technologische vaardigheid om ruimtes te creëren en te
In de 12de eeuw werd de handel
overwelven, maar om het felle zonlicht en de
vooral georganiseerd via een systeem van jaarwarmte buiten te houden. De witte steen, almarkten. Op vaste ogenblikken troffen handeternerend met zachte kleuren, onderstreept
laars uit Noord-, West- en Zuid-Europa elkaar
de horizontalisering. De plattegrond van het
aan op een reeks jaarmarkten in Vlaanderen
geheel ademt de primitieve opvattingen be(o.m. Brugge, leper, Mesen) en een andere
treffende bedehuizen uit: de klokkentoren en
reeks had plaats in Champagne. De goede bede doopkapel los van het kerkgebouw, dat in
reikbaarheid, naar de normen van de tijd, was
zijn eigen plattegrond een repetitie is van de
één factor, daarnaast was er de garantie van
oude Romeinse, prechristelijke basilica, waar- openbare veiligheid. Het overheidsgezag bijaan zijbeuken zijn toegevoegd. Merkwaardig
voorbeeld was in Vlaanderen in die 12de
is het beeldhouwwerk. Zowel de preekstoel
eeuw, samen met Engeland en Normandië,
van de vermaarde Nicolö Pisano, als de bron- het best georganiseerd. De moeizame commuzen poorten, bewijzen de vaardigheid om in
nicatie maakte echter enkel de handel in luxeverheven of halfverheven sculptuur realisme
producten haalbaar en rendabel: een grote
te koppelen aan symboliek. Het verschil met
meerwaarde realiseren voor gemakkelijk transde kunst aan de overkant van de Alpen is
porteerbare en tegelijk erg gevraagde waren.
groot. Ook is het verschil groot met de TosHet is in deze context dat ook de eerste cisalcaanse schilderkunst. Daar is het hiëratische, pijnse, dus Noord-Italiaanse handelaars in
starre, repetitieve en dogmatische model van
onze gewesten worden gesignaleerd.
de Byzantijnse iconen slechts heel moeizaam
Vanaf de 13de eeuw zijn er grote veroverwonnen. De creativiteit van de sculptuur
beteringen in de zeevaart te noteren. Nieuwe
contrasteert met de conservatisme van de
schepen, de galeien, laten toe om verder dan
schilderkunst, in een wereld, vergeten we dat vroeger uit de kust te varen, aan een hogere
niet, waar traditionalisme een maatschappesnelheid, met meer opslagcapaciteit en grolijke, religieuze deugd is en verandering een
tere zeewaardigheid. In toenemende mate zal
te mijden frivoliteit.
de landweg worden vervangen door de zeeroute via de Straat van Gibraltar. Dat verlegt
natuurlijk de commerciële zwaartepunten.
De handelsroutes en de
Zeehavens, of toch havens die gemakkelijk
verschuiving van de macht
uit zee bereikbaar zijn, zullen daarvan profiteBelangrijk voor de Noord-Italiaanse
ren en eventueel nieuw gesticht worden. Op
steden was dus de handel in het Middellandse-Zeegebied en de aansluiting op de ka- de Franse kust is dat bijv. La Rochelle dat het
centrum van de wijnexport uit de Bordeaux
ravaanwegen in het Oosten. Maar ongeveer
en Poitou naar het noorden wordt. Toch lijkt
even belangrijk waren de commerciële bealles gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het
trekkingen met de gebieden ten noorden van
zuiden van het Iberische Schiereiland blijft
immers tot in 1492 in mohammedaanse handen. Handel drijven over zee is doorlopend
rekening houden met de kans op piraterij.

L A N D S C H A P

Dat handeldrijven evolueerde snel: de
ambulante handelaars, ooit echt rondtrekkend met hun vracht op de rug of op een
muilezel, werden snel ondernemers die kantoren openhielden, wat op termijn ook leidde
tot sterke evoluties in het betalingsverkeer.
Van contant en riskant naar giraal en veilig:
de kleine zilveren muntjes, ooit een zeldzaam
betaalmiddel in een overwegend landelijke
maatschappij van zelfvoorziening en ruil, werden gaandeweg vervangen door gouden
munten van eigen bodem. Naast de Byzantijnse en islamitische gouden munten die circuleerden, sloeg Florence vanaf het midden
van de 13de eeuw zijn eigen gouden 'Florijnen'.

met de Franse koning. Geld en macht,
kortom individuele en groepsbelangen stuurden het samenlevingspatroon. Zijn het niet
juist de steden uit Noord-ltalië én uit de Nederlanden die zulk een diepe stempel drukten op de new economy en dus de maatschappij van de centrale Middeleeuwen?

de Alpen: met de Noordzee en in een wat latere fase ook met de Baltische Zee. Zolang
de gebrekkigheid van de scheepsbouw en
van de navigatietechnieken verkeer over zee
verhinderden, verliepen de relaties over land,
d.w.z. een continu systeem van overslag
waarbij stukken landroute voor de aansluiting
moesten zorgen van de binnenwateren. Dat
daarbij de natuurlijke loop van verschillende
stroomgebieden aan elkaar moest gekoppeld
worden (Po, Rhone en Saöne, Loire, Seine en
Oise, Rijn en Moezel, Maas, Schelde), dat de
passen van de Apennijnen en de Alpen,
eventueel van de Jura en de Vogezen moesten worden overgestoken, geeft een idee van
de moeilijkheidsgraad die handel op lange afstand impliceerde en verkeer in het algemeen. Gerekend aan een gemiddelde van 20
tot 25 km per dag, nam een tocht van Vlaanderen naar Toscane ongeveer twee maanden
in beslag.

EEN

beeld - vooral in concurrentie met Genua was volop aanwezig in de westelijke helft van
de Middellandse Zee. Uit handelsoverwegingen waren Pisanen gevestigd in Barcelona en
in andere steden langs de Aragonese kust,
ook op de Balearen, en voor de voorziening
van graan- en vleesproducten domineerde
het Sardinië.

en dus van macht en rijkdom, zorgt voor
grote concurrentie onder de Noord-Italiaanse
steden. Ook geweld wordt daarbij niet geschuwd. Bekend is de nederlaag die Genua
de Pisanen toebracht in de zeeslag van de
Meloria (1284). Naast een hoop galeien verloren de Toscanen ook hun standaard, trots
symbool van een eeuwenoude autonomie.
Voortaan moest Pisa zijn toonaangevende
plaats prijsgeven, o.m. in Sardinië en in Corsica (waar het gangbare Corsicaans trouwens
nog sterk aanleunt bij het Pisaans).
In Toscane zelf betekende dit dat andere steden mee profiteerden van de Pisaanse vernedering en terugval. Lucca is er
een van, Siena een ander. Vergeten we trouwens niet dat Pisa, net als Brugge, slachtoffer
was van het aanslibben van het estuarium
van de Arno. Nu zes kilometers buiten Pisa
ligt de schitterende llde-eeuwse kerk San
Piero a Grado. Ze markeert de oude kustlijn.
Waar Pisa, en trouwens ook Lucca,
vooral een Romaanse sfeer uitademenen de witmarmeren kerken - is Siena een gotische stad. Dat alleen al bewijst de verschillende fasering van de bloei. Siena is zeer homogeen: kerkelijke en burgerlijke architectuur
vullen elkaar aan in een zelfde stijl. Dat is een
bewijs van de snelheid waarmee de bloei zich
heeft kunnen concretiseren.
Siena wordt in zijn skyline, op een
heuvel, weliswaar gedomineerd door de dom,
en afhankelijk van waar men de stad binnenkomt door de Dominicanenkerk en de latere
versterking. In de stad zelf echter is heel de
ruimtelijke ordening betrokken op het grote
plein, de conca of schelp, waar het Palazzo
pubblico, het stadhuis, verrijst. Het is, net als
in de steden in de Nederlanden, een mengeling van belfort en stadhuis. Men hoefde, om
de openbare orde en de veiligheid te verzekeren, geen beroep te doen op de campanili,
de klokkentorens van de kerken; de stad als
communitas stond daar zelf voor in.
De ligging van Siena is natuurlijk geen
duplicaat van die van Pisa. De stad ligt ver af
van de zee, ligt niet aan een bevaarbare waterweg, maar wel - en lijkt dat geen contradictie - aan een aftakking van de Via Cassia,
dus de Via francigena, dus een verkeersweg
oude stijl. Om de bloei van deze stad te verklaren, zal men dus op zoek moeten gaan

naar een economische finaliteit die niet enkel
met handelsvolumes en gemakkelijke communicatie te maken heeft. Vanaf de 13de
eeuw komt de professionalisering van de
geldhandel op. Er is al eerder aan gerefereerd. Grotere transacties vereisen groeiende
kapitalen en grotere kapitalen genereren weer
groeiende transacties. Ondernemers en hun
families, of verschillende families, richtten
banken op met filialen in het buitenland.
Siena levert een mooi voorbeeld van die organisatie rondom geld. Een van de mooiste burgerlijke gebouwen in de stad is de zetel van
de Monte dei Paschi di Siena. Ze was het
laatmiddeleeuwse pandjeshuis en is een nog
bloeiende bank met een prestigieuze kunstcollectie, gevormd sinds die tijd.
De laatmiddeleeuwse
schaalvergroting
De winsten die de economie genereerde, werden door de feodale vorsten afgeroomd wat hen de mogelijkheid gaf om voor
het eerst sinds de Romeinse tijd een staatsapparaat uit te bouwen, maar ook om meer
dynastieke oorlogen te voeren (bijvoorbeeld
de Franse en Engelse koningen in de Honderdjarige Oorlog) die juist die economie
zware schade toebrachten.
Deze schaalvergroting heeft in een
aantal Europese landen geleid tot machtsconcentratie en de trage vorming van de natiestaat. De oude feodale adel kreeg politiek en
economisch rake klappen daar waar die zich
niet aanpaste door niet in de waren- en geldhandel te stappen en enkel op het eigen
grootgrondbezit te blijven teren. De rijke burgerij in de Nederlanden, maar zeker in
Noord-ltalië wenste haar geld ook in prestige
om te zetten door met een handige huwelijkspolitiek en met de aankoop van feodale titels
aansluiting te zoeken bij de adel. Het twaalftal
torens dat nu de grandeur uitmaakt van het
stadje San Giminiano, de rest van een oorspronkelijk aantal van tachtig, bewijst door de
onderliggende concurrentie de menselijke ijdelheid en nijd. Het is niet toevallig dat in de
domkerk de Zeven ondeugden werden afgebeeld, met superbia en invidia, hoogmoed en
afgunst, vooraan in de lijst. Binnen de steden
werd de plutocratie van een aantal families in
toenemende mate in het gedrang gebracht
vanuit twee richtingen: door de bredere volksmassa - het popoio - bestaande uit ambachtswerklieden waarvan de organisaties de
beroepsbelangen van de leden behartigden
en politieke mondigheid beoogden; door monarchistische aanspraken van één of hooguit
enkele families. Venetië is één van de uitzonderingen die de weg naar een autoritair bestuur niet opgingen.
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Waar het die weg heel zeker wel opging was Florence en als inleiding daartoe
een woordje over het satellietstadje Prato.
Daar woonde in de 14de eeuw Francesco
Datini, een met de lakenhandel stinkend rijk
geworden ondernemer, die een archief naliet
dat, toen het in de 19de eeuw onder een trap
werd ontdekt, o.m. 500 registers en kasboeken omvatte, maar bovenal 140.000 brieven,
waarvan 11.000 met een persoonlijk karakter.
En zo zijn er velen geweest, ook als hun archief niet of maar ten dele is bewaard. Wij die
als Vlamingen altijd zo hoog van de toren blazen met ons middeleeuwse verleden, onze
roemruchte steden en hun pronkerige sfeer,
staan hier heus in de kou. Met moeite is er
van één ondernemer in de lakenindustrie uit
onze gewesten archief bewaard. Ik geef dit
voorbeeld om de ontzettende voorsprong aan
te tonen van de Noord-Italiaanse steden op
de Nederlandse, en die torenden dan zelf
weer ver boven de andere uit.
De stadstaten en de
toenemende dominantie van
Florence
Ook al was Florence een stad met een
Romeins verleden, heel veel had die niet betekend in de Middeleeuwen. Daar kwam echter verandering in. Een betere ligging, in een
vlakte die de Arno daar vormt, en dus met
aansluitingsmogelijkheden naar zowel de
landroute als de zeeroute toe, beantwoordde
blijkbaar aan een mankement van Siena. Lakenhandel als lokaal product, doorvoerhandel,
beheersing van het agrarische platteland voor
de voedselvoorziening, en nog een aantal factoren bovenop, zorgden voor geld, ambitie,
machtshonger, als het al geen machtswellust
was. De corrigerende werking van een hogere
overheid zoals de Franse en nadien de Bourgondische voor Vlaanderen gold hier niet.
De theoretische suzerein, de keizer
van het Roomse Rijk, had al lang geen moer
meer te vertellen. De mogelijke concurrent,
het pausdom, zat in Avignon en nadien vochten de titularissen van de waardigheid een
robbertje uit in het zgn. Westers schisma. Er
zijn dan twee en na een Concilie in Pisa tijdelijk zelfs drie pausen tegelijkertijd.
In de steden hebben sinds eeuwen
aanhangers van het keizerlijke gezag het aan

Vooraleer de Medici Florence domineerden en Florence zelf heel Toscane, was er
veel water door de Arno gevloeid. Er waren de
economie geweest en de machtsverhoudingen
die daaruit voortvloeiden om de evolutie te bepalen, maar het zou reductionistisch zijn om
enkel die aspecten voor ogen te houden als
verklaring. Er waren religieuze elementen aan
de orde geweest: heel Europa was in het midden van de 14de eeuw ten prooi gevallen aan
een verwoestende pestepidemie - de Zwarte
Dood - die vanuit het Nabije Oosten in Noord-
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Voor Florence is die evolutie het meest
in het oog springend en succesvol geweest. In
de stad zelf werd de stap gezet van de vorming van een politieke elite: het patriciaat van
ondememers-met-ambitie wordt vervangen
door één enkele familie potentaten, de Medici. Vele andere families waarvan de paleizen
nog mee het stadsgezicht bepalen en die zelf
nog bestaan, bijv. de Strozzi als producenten
van uitstekende wijn, moesten voor die Medici
de duimen leggen. Hun wapenschild siert een
ontelbaar aantal gebouwen, maar meer dan
een versiering is het een teken van dominantie... en dat was net de bedoeling. Als Siena
in de 16de eeuw definitief in de greep komt
van Florence dan wordt dat wapen - als
schande voor de gekwetste Siënese trots centraal op het stadhuis aangebracht, naast
het eigen traditionele wapen dat het voorbijgestreefde devies libertas voerde, de vrijheid dus
die ze net was kwijtgespeeld.
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de stok gehad met aanhangers van het pauselijke gezag, de Ghibellijnen tegen de Welfen. Eigenlijk draaide het daarbij helemaal
niet om de macht van keizer of paus, maar
om het streven naar hegemonie tussen de
steden onderling, tussen clans binnen de steden, en zelfs tussen families binnen de clans.
Of een stad dus het label Ghibellijns of Welfisch droeg was nauwelijks van enig belang.
Wel streefden de belangrijkste van beide kanten naar een autonoom gezag. Men noemt ze
stadstaten. Zover kwam het in de Nederlanden nooit. De stadstaten zorgden voor de
overheersing van het platteland. Dat was uit
economische overwegingen (het controleren
van traditioneel goedkopere productiecentra,
de garantie van aanvoer van levensmiddelen,
de zekerheid van een regionale afzetmarkt).
Het was ook gericht op een grotere veiligheid:
de eigen stad beschermen door de uitbouw
van versterkte posten in de omgeving, de
contado. Een sfeer van luister diende dan om
de goede bedoelingen van de stedelijke bestuurders te bewijzen. Het fresco van Ambrogio Lorenzetti in het stadhuis van Siena geeft
gestalte aan het 'Buon Govemo', het Goed
Bestuur: de uitgedoste magistraat rijdt de
stadspoorten uit om de vrede op het platteland plechtstatig uit te dragen.
Ambrogio Lorenzetti] Het Goed Bestuur (detail), Sienna, Palazzo

Italië was beland en zich snel had verspreid.
In verschillende landen kwam een kwart tot
de helft van de bevolking om. De bekende
Decameronevan Boccaccio is de bundeling
van wat een groepje jongelui, uit Florence gevlucht, elkaar als tijdverdrijf vertelde.
Een algemene ontwrichting was het
gevolg van die pest. In de eeuwen nadien
bleven pest en hongersnood trouwens endemisch en ze verlokten de mens gemakkelijk
tot extreme uitingen van religiositeit. Dat entte
zich goed op de mentaliteit die vanaf de 13de
eeuw van een geïndividualiseerd geloof doordrongen was geworden. Het vond nu zijn
concretisering in een meer uitgesproken gevoel voor de individuele dood, in plaats van
het collectieve Laatste Oordeel, dat de vergankelijkheid in de eeuwen voordien had gemarkeerd. Het Campo Santo in Pisa, de begraafplaats in de onmiddellijke nabijheid van
de dom, had de reputatie dat de lijken er in
één dag verteerden: de vergankelijkheid op
de spits gedreven. De stank van de dood en
de zonde, de dreiging van de duivels, ze
staan waarschuwend afgebeeld op de fres-
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co's van de pandgang daar. In Florence had
in de 15de eeuw de bedelbroeder Savonarola
een gezagsondermijnende, integristische beweging opgezet waardoor uitzuivering van het
overheidsapparaat en reinigend religieus fanatisme een Godsrijk op aarde moesten brengen. Hij stierf op de brandstapel.
Florence vertoont dus sporen van een
laatmiddeleeuws doorvoelde volkse spiritualiteit. Maar Florence is bovenal, na Pisa en na
Siena, de drager van een nieuwe stijl en een
nieuwe mentaliteit. Natuurlijk zijn er gotisch
aandoende gebouwen, zoals het Palazzo
Vecchio. En eigenlijk is het zelfs moeilijk om
een stijlnaam te geven aan de dom. Is dat nu
renaissance? Ja en nee. Voor wat de beheersing van de vlakken en de materialen betreft
heel zeker, voor de technische vaardigheid
nog meer (de koepel van Brunelleschi ligt in
de traditie van het 2de-eeuwse Pantheon in
Rome en de 6de-eeuwse Hagia Sophia in
Constantinopel). Voor wat het grondplan betreft is er heel wat minder vernieuwing. Het
beeldhouwwerk op de poorten van de doopkapel vertoont een duidelijke overgang van
laatmiddeleeuws naar renaissance.
Mocht er een kunststijl, en niet enkel
een denkrichting zijn die humanistisch werd
genoemd, dan zou ik het domcomplex van
Florence met die term aanduiden, wetende

dat de stadspaleizen van de grote families
'echte' renaissance zijn. Meer nog dan naar
kunstenaars die er actief waren, della Robbia
met zijn faience, Michelangelo met zijn
beeldhouwwerk, gaat mijn bewondering uit
naar een ideoloog als Nicolö Macchiavelli en
een genie als Leonardo da Vinei. Zij hebben
natuurlijk niet de nieuwe staat, de gecentraliseerde staat gebaseerd op een deugdelijke
administratie, de uiting van de Nieuwe Tijden
als historische periode, gemodelleerd. Zij zijn
er wel exponenten van: het cynisme als
raison d'etre van despotisch gezag voor de
ene, het technologische experiment, op basis
van de mechanica, voor de andere.

de schilderschool, en met nieuwe vormen
van ruimtelijke ordening en stadsuitleg, zo
bleef ook Florence nabloeien. Geld, macht,
aanzien, kunst, smaak, savoir vivre, mode,
kortom 'glamour , bleven aantrekkingskracht
uitoefenen. Geen beter contrast is denkbaar
dan het naast elkaar plaatsen van een 'lavish'
schilderij van een pronkerige Medici-despoot
en de ingetogen calvinistische strengheid van
een Noord-Nederlandse stadhouder.
3

De Nieuwe Tijden hebben de vorming
van de nationale staten die al in de Middeleeuwen was aangevat, verder uitgebouwd en
van een ideologie voorzien die in de 19de en
20ste eeuw tot nationalistische (wereldoorlogen heeft geleid. Die Nieuwe Tijden zagen net
de moslims uit het Iberische Schiereiland verdwijnen en met de Ottomanen in de Balkan
binnenkomen. Italië bleef - het is al gezegd tot in de 19de eeuw een lappendeken van
feodale origine. Gretige ogen van buitenlandse prinsen richtten zich op de rijkste en
invloedrijkste gebieden in Italië. De Franse
koning Frans I en de Spaanse koningen, ook
vorsten van de Nederlandse gewesten, Karei
V en Filips II moeiden zich; de pausen - allen
van hoogadellijke afkomst en met ronkende
namen - doen lustig mee aan een politieke
stoelendans. Cosimo I, de grote mecenas,
kan als hertog van Toscane schipperen tussen die partijen in om de eigen belangen te
dienen, maar de grote politiek wordt elders
en op een ander niveau bedreven.

Laten we als voorbeeld van een deugdelijk overwogen administratie het kadaster
vermelden, het Catasto, dat tussen 14251430 werd opgesteld, met eeuwen voorsprong
op wat elders in Europa gebeurde. Het kadaster kon daarbij dienen om burenruzies te
voorkomen, en dus het zichtbare gezag van
de overheid en vedette te stellen, maar in de
eerste plaats was het er op gericht om meer
adequate en gediversifieerde vormen van belasting op te leggen, in dit geval dus die welke
wij tot de onroerende voorheffing en de erfenisrechten rekenen. Sommige wijnproducenten nu - zoals Fonterutoli in de Chianti - laten
op hun etiketten hun eigendom teruglopen tot
Zelf vind ik Toscane in de 17de eeuw
die jaren, niet omdat het goed dan pas vereen weinig boeiende periode. Ik heb geen
worven zou zijn, maar gewoon, omdat de oud- duidelijk afgelijnde maatschappelijke strucste vermelding tot dan terug te voeren is.
tuur, geen personage, geen gebouw, geen feit
voor ogen. Tenzij dan misschien één zaak, de
tolerantie. Terwijl de joden in getto's werden
Een gemiste kans
Noord-ltalië was wel afwezig in die an- ingekwartierd in Rome en Venetië, en verdreven waren uit Spanje en Portugal, konden ze
dere reeks factoren die de Nieuwe Tijden
vrij wonen, leven en werken in Livomo. In
kneedden, te weten de ontdekkingen en het
deze havenstad die de Medici naar de nieuwe
opengooien van nieuwe markten. Meer nog,
urbanistische idealen uitbouwden en als cende nieuwe Europese krachtlijnen als gevolg
trum gebruikten van een kustverdediging die
van de mondialisering, schakelden juist dattot in de 17de eeuw de Turken moest weren,
zelfde Noord-ltalië uit, de Toscaanse steden
gold vrijheid van godsdienst. Synagogen stonin de eerste plaats.
den er naast moskeeën, en voor de verschilEen onmiddellijke crisis kent Toscane
lende christelijke erediensten was ook de nonatuurlijk niet door de nieuwe handelsroutes
dige liturgische en mentale ruimte voorzien.
die door de ontdekkingen van de Portugezen
Een van de kerken, della Madonna, was speen nadien de Spanjaarden werden gegeneciaal gebouwd om de Europese handelaars
reerd. Antwerpen zou daarvan gedurende
hun eigen kapel te geven, onder meer die van
een kleine eeuw de draaischijf worden. En
de
Fiamminghi, in de terminologie van de tijd
net zoals Antwerpen zijn culturele bloei eide mensen uit de Nederlanden.
genlijk maar kende in de eeuw die volgde op
de noodlottige Spaanse herovering van de
stad door Farnese in 1585, met Rubens en

Een nieuwe wind vanuit een
andere richting
De 18de eeuw heeft hier, tegen de gewoonte in, meer visie uit te stallen. Wat saai is
in de geschiedenis van onze gewesten, met de
Oostenrijkse Habsburgers, en van Frankrijk,
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met Lodewijk XV en XVI, is het in Toscane niet.
In 1735 werd de groothertogelijke waardigheid
door tussenkomst van de grote mogendheden
toegekend aan de hertog van Lotharingen die
zelf in het grote machtsspel van de z.g. Successieoorlogen zijn hertogdom kwijt was gespeeld. Onder de nieuwe dynastie - la casa
Lorena, verwant met de Oostenrijkse Habsburgers - zouden gedurende enkele decennia
een aantal initiatieven het licht zien. Of ze nu
met de politieke besluitvorming te maken hadden of niet, ze waren in elk geval gekoppeld
aan de opkomst van de Verlichting en de toenemende druk van de intelligentsia om schoon
schip te maken met oubollig feodaal-autoritarisme en een beklemmende Contrareformatie
die het Concilie van Trente, de pausen en de
Spaanse Habsburgers hadden doorgedrukt.
Laten we voorbeelden geven van ingrijpende vernieuwende aanpak:
1. de drooglegging van de Maremma,
die trouwens al onder de Medici een aanvang
had genomen, met de bedoeling om de malaria in dit moerasgebied uit te roeien, en om
vruchtbaar landbouwgebied te creëren.
2. de landhervorming met o.m. de
openbare verkoop van de gemene gronden.
Op die manier konden deze woeste of slechts
extensief gebruikte gronden, geprivatiseerd
worden. Kleine boeren konden aan een eigen
patrimonium geraken rond nieuw te bouwen
hoeven. Tot op dit ogenblik is het Toscaanse
menselijke landschap gekarakteriseerd gebleven door een oude inplantingwijze van geconcentreerde bewoning in dorpen bovenop heuvels (vaak borg\ genoemd) en van verspreide
bewoning in los van elkaar gelegen poderiof
case coloniche, boerderijen. Het incastellamento was middeleeuws, het impoderamento
18de-eeuws van uitbouw. Het uitgangspunt
van de privatisering was natuurlijk dat een
boer op eigen grond meer en beter zou produceren dan als helftwinner of landbouwknecht op een groot domein. De helftwinning
(of mezzadria) bestond erin dat eigenaar en
boer elk voor de helft participeerden in het
ingebrachte bedrijfskapitaal en gelijkelijk genoten van de opbrengst. Hoe harder dus de
boer werkte, des te rijker werd de heer... Het
systeem dat bij ons al verdween in de 14de
eeuw, werd hier bij wet afgeschaft rond 1980,
en sommige gebruiken eraan ontleend, blijven zeker nog overeind.

Deze maatregelen ademen natuurlijk
niet echt een democratische geest uit, eerder
een Verlicht Despotisme, dat ook in onze geschiedenis een fase is, geassocieerd met de
Oostenrijkse Habsburger Jozef II. Dat ook in
Toscane maatregelen werden genomen om
de rol van de Kerk terug te dringen, haar
grootgrondbezit en invloed, en toch met de
adem van de pausen in de nek, hoeft dan
ook niet te verbazen. Nu, na 130 jaar Italiaanse eenmaking, blijft de oude grens tussen
Toscane en de Pauselijke Staten, een merkbare lijn. De Toscanen hebben in de 19de
eeuw de trein zo vroeg mogelijk binnengehaald, de pausen hebben hem altijd geweerd, tot op het ogenblik (1870) waarop
hun territorium bij het eengemaakte Italië
werd gevoegd.
De laatste generaties van een
autonoom Toscane
Dat brengt ons meteen al in de 19de
eeuw, waar de klip van de Napoleontische
veroveringen moet worden genomen. In een
bizar mengsel van modernisme, traditioneel
adellijk vertoon en Romeinse retro werd het
groothertogdom afgeschaft, vervangen door
een marionettenkoninkrijk Etrurië, om ook
nog een tijdje gewoon Franse departementen
te zijn. De onfortuinlijke dictator zou nog een
jaartje regeren over Elba tussen 1814 en
1815, voor hij in Waterloo definitief werd verslagen. Vergeten we trouwens niet dat Bonaparte van het vlakbij gelegen Corsica afkomstig was, dat het eiland Italiaanstalig was en
toen nog maar enkele decennia bij Frankrijk
was gevoegd.
Het einde van Napoleon betekende
het herstel van het groothertogdom en de
Oostenrijkse Lorena-familie, maar vooral het
begin van een lange zoektocht naar politieke
eenmaking van heel het lappendeken Italië.

De sfeer van tolerantie die het groothertogdom had gekend, de graad van ondernemerszin, de relatieve graad van geletterdheid en eigendunk, het hoge niveau van de
universiteiten en academies hebben Toscane
gemakkelijk laten opgaan in het nieuwe en
totaal kunstmatige geheel dat Italië heette.
Het was inderdaad een kunstmatig geheel,
want het was van in de vroege Middeleeuwen
geleden dat het weer een politiek begrip was
geworden. Gemakkelijk opgaan in het geheel
was niet overal even gemakkelijk: er bleven
en blijven de schrijnende verschillen tussen
een arm, op grootgrondbezit en uitbuiting gebaseerd Zuiden en een rijker en dynamischer
Noorden. Er was bovendien het latente streven naar een volledig Italië, de unificatie van
al de gebieden waar Italiaans werd gesproken
en de Italiaanse cultuur als autochtoon werd
ervaren. Dat is niet gerealiseerd geworden. In
Dalmatië, nu de Sloveense en vooral de Kroatische kust, werden na de Eerste Wereldoorlog de Italianen die sinds eeuwen in de door
Venetië gestichte havensteden woonden
slachtoffer van etnische zuivering.
Toscane heeft geprofiteerd van de industrialisatie waar het Noorden meer algemeen, en Milaan en Turijn vooral, door gekenmerkt zijn geworden. Ik heb het er in het
begin al over gehad. Natuurlijk heeft het geaccidenteerde landschap geen veralgemeende
inschakeling in de secundaire sector toegela-
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Het is opvallend hoe Toscane, samen
met Emilia-Romagna, traditioneel links stemt,
ook op een moment van algemene verschuiving naar rechts met Berlusconi, Fini en
Bossi en hun koepelbeweging 'Casa delle
Liberta'. Het (voorlopige) verdwijnen twee jaar
geleden van de communistische krant 'Unitè'
werd er diep en gemeend betreurd. Vooral is
opvallend dat ook het agrarische deel van de
bevolking en niet enkel de arbeiders uit de
grootindustrie traditioneel communistisch
stemden en hoe ze ontredderd waren toen de
op een naïeve manier ideaal geachte SovjetUnie uit elkaar klapte. Het duidelijk 'Links'
van weleer is nu nog weifelend zoekend,
ergens in een minder orthodox gedefinieerd
centrum-Links.
Zeer duidelijk is nog de herinnering
aan de Tweede Wereldoorlog en het verzet
aanwezig, en die herinnering wordt trouwens
gecultiveerd. Het wordt overigens te nadrukkelijk voorgesteld alsof er in heel Toscane
geen aanhangers van Mussolini zouden zijn
geweest, en alleen maar verzet tegen diens
dictatuur vanaf 1922 en tegen de Duitsers
vanaf 1939. In de film 'La notte di san
Lorenzo', de Nacht van de vallende sterren,
van Paolo Taviani (1982), wordt die tweeslachtigheid die er duidelijk wel was trouwens, schitterend geïncarneerd. Dat Toscane
onder soms blinde repressie te lijden heeft
gehad van de terugtrekkende Duitse troepen,
is vooral duidelijk ergens in een piepklein
dorpje tussen Lucca en Carrara, Sant' Anna
di Stazzema, waar 560 burgers als represaille
werden bijeengedreven en gruwelijk vermoord. De oorlogstragiek is ook duidelijk af te
lezen uit de beklijvende film van Roberto
Benigni, 'La Vita è bella' (1997) die op het
grote stadsplein van Arezzo aanvangt en de
jodenvervolgingen in herinnering roept. Het is
niet zo lang geleden dat Nederlandstaligen
voor Duitsers werden aangezien en dus met
nazi-misdaden werden geassocieerd. Duits
toeristisch geld en het vervagen van het onmiddellijke geheugen hebben daar gelukkig
verandering in gebracht. La vita è beila...
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4. Het opvallendst van al was misschien, in het raam van het filosoferen over
mensenrechten en gelijkheid, de Verlichting
en de Amerikaanse Revolutie van 1776 achterna, de afschaffing door het groothertogdom, als eerste staat in de wereld, van de
doodstraf, en dit al in 1786. In het licht hiervan was er natuurlijk ook geen plaats meer
voor uitzonderingsrechtbanken zoals de Inquisitie.

Ideologen allerhande, strijd allerhande, en
het mee profiteren van de revolutionaire wind
die in 1848 over Europa waaide, hebben die
eenmaking voor een deel mogelijk gemaakt.
De koningen van Sardinië, tegelijk hertogen
van Savoie-Piemonte, gaven gestalte aan die
unificatie, door het idealisme van de burgerij,
de allure van de politicus Cavour, het charisma van de kemphaan Garibaldi, en met als
nationaal symbool Victor-Emmanuel II die koning van Italië werd. Vanuit Turijn werden in
verschillende golven gebieden geannexeerd.
In 1860 was het de beurt aan Toscane, na
een plebisciet dat, zoals de andere die elders
werden georganiseerd, op weinig stemmen
na, unaniem de aansluiting bij Italië goedkeurden. Er is geen stad en nauwelijks een
dorp waar niet een gedenksteen, een plein of
een laan dit feit huldigt. Florence werd trouwens de hoofdstad in afwachting van de annexatie van Rome.

ten. Landbouw bleef belangrijk, al was de
kleinschaligheid die het aan de 18de-eeuwse
Lorena's te danken had, rond 1960 ook de
doodsteek van een onrendabele exploitatie die
niet op kon gaan in een groot Europees kader.
Vele boerderijen werden verlaten en vielen in
puin, met uitzondering eerst van de Chiantistreek waar binnen- en later buitenlands residentieel toerisme snel oog voor kreeg.

EEN

3. nieuwe industrieën zijn tekenend
voor een liberale mentaliteit van vernieuwing.
Een voorbeeld ervan is de productie van porselein waarvan de techniek dankzij de ontdekkingsreizen vanuit het Verre Oosten was
geïmporteerd geworden. Wij kennen natuurlijk porselein uit Delft of Rijsel, maar het
kwam in Toscane tot bloei door de familie Ginori, waarvan de naam nog altijd als producent van gleiswerk doorleeft.

Textielhistorische betrekkingen
tussen Vlaanderen en Toscane
Jos Vermaut

D e z e b e p e r k t e bijdrage geeft e e n
impressie van de textielhistorische
betrekkingen tussen Vlaanderen en
T o s c a n e in d e M i d d e l e e u w e n .
De kruistochten en de
pauselijke curie
De permanente aanwezigheid van Italiaanse, w.o. Toscaanse kooplieden-bankiers
in Noordwest-Europa vanaf de twaalfde eeuw,
is een gevolg van de kruistochten. De zware
onkosten gemaakt bij deze expedities, waren
grotendeels bekostigd door Italianen, na toekenning van leningen. Om de aflossing daarvan te bekomen, zagen de geldschieters zich
gedwongen, hun schuldenaars op te zoeken
benoorden de Alpen. Wegens de schaarste
aan geldmiddelen namen de crediteuren
vaak goederen aan die ze op hun beurt
trachtten te gelde te maken. Daaronder was
Engelse wol zeer gegeerd. Aanzienlijke hoeveelheden daarvan vonden afzet op de
Vlaamse jaarmarkten (leper, Brugge, Torhout,
Rijsel, Mesen) in ruil voor kwaliteitslakens te
leveren enkele maanden nadien op de markten van Champagne (Troyes, Provins, Lagny,
Bar-sur-Aube). De Vlaamse aanwezigheid aldaar staat vast vanaf het begin van de
twaalfde eeuw. Deze manier van handeldrijven ontweek de verdachtmaking van woeker.
Ook de pauselijke curie speelde daarop in.
Als aanhangers van de Welfen, genoten de
Florentijnen het voorrecht om de pauselijke
tiendrechten te innen, tot in Polen toe. Via de
Brugse markt konden ze met de opbrengst
daarvan het pauselijke Rome en later dito
Avignon voorzien van luxelakens.
Op de markten van Champagne boden de Italianen vooral zuiderse en oosterse
waren aan. Zeer gevraagd voor de textielnijverheid waren geconcentreerde verfstoffen
alsook het beitsmiddel aluin om de verf te
fixeren. Daar de Toscanen een stevige greep
hadden op die artikelen, kochten ze vaak on-

Zicht op San Gimignano
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De torens van San Gimignano
Van op een heuvel in Toscane, op de
westelijke oever van de Elsa, lonkt het silhouet van een stadje met dertien kaarsrechte
torens. In de populaire reisliteratuur worden
die voorgesteld als restanten van versterkte
woningen gebouwd door rivaliserende patricische geslachten die mekaar vanuit de hoogte
bestookten. Daarom trachtte men de ene ho-

ger te bouwen dan de andere. Ooit zouden er
zo'n 72 gestaan hebben. Voor zover het verhaaltje bestemd voor de argeloze toerist.
In zijn studie Storia economica e sociale di San Gimignano (Florence, Leo S.
Olshki, 1961), uitgegeven met de steun van
de Deputazione Toscana di Storia Patria,
komt Enrico Fiume tot de vaststelling dat in
die bewering herhaaldelijk dezelfde torens
werden opgeteld. Voor meer dan twintig was
er nauwelijks plaats.
In werkelijkheid is San Gimignano een
uniek voorbeeld van industriële archeologie
uit de dertiende tot in de eerste helft van de
veertiende eeuw. Met uitzondering van de
massieve Torre Grossa, die fungeerde als belfort en van enkele kerktorens, waren het ooit
textielververijen voorzien van een in de
hoogte opgetrokken droogruimte. De harde
ondergrond is daar zeer toe geschikt en op
die manier werd bespaard op de beperkte
bouwoppervlakte. De talrijke gaten in de muren en meerdere arduinen uitsteeksels zijn
evenveel sporen van trappen en bordessen
ooit bevestigd aan de buitenkant. Binnenin
was daar geen plaats voor. Volgens een voorschrift uit 1255 moesten alle torens even
hoog zijn, beantwoordend aan de standaard-
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Vanop de Torra Grossa krijgen we een
zicht op de Via San Giovanni in San
Gimignano

lengte van de lakens. Wie regelmatig te veel
bestellingen ontving, bouwde een evenhoge
toren naast de bestaande. Daarvan getuigt de
nog resterende Salvucci-tweelingtoren.
De specialiteit van het stadje bestond
in het goudgeelverven van wollen lakens door
middel van een extract, na veel moeite bekomen uit de saffraancrocus, met bloei in oktober. De intensieve teelt van die oosterse plant
in de vallei van de Elsa, was nog een gevolg
van de kruistochten. Voor de kapitaalintensieve bewerking kwamen alleen kwaliteitslakens in aanmerking, vermoedelijk ook
Vlaamse. Al in 1221 kochten twee inwoners
van San Gimignano, gezamenlijk meerdere
Kamerijkse lakens tijdens een jaarmarkt in
Champagne. De bedoeling was deze opnieuw
uit te voeren via Pisa. In 1274 genoten drie
Florentijnen, waaronder een koopman-drapier, een jaarwedde met als reden: ad operam lane, voor hun inzet in de wolnijverheid.
De tien wasplaatsen, overdekt met zes
arcaden in romaanse en vier in gotische stijl,
nog steeds zichtbaar aan de oostelijke rand
van San Gimignano, dienden als wolwasserijen en onderstrepen het belang van de hier
ooit bloeiende lakennijverheid, annex ververij.
Omstreeks het jaar 1400 bezat de lokale familie Bazochi factorijen in Venetië, Londen en
zelfs in Brugge. Maar sedert de pestepidemie
van 1348 hadden die torens hun industriële
functie verloren. De tijd van de mythevorming
was aangebroken...

EN

T O S C A N E

^

Als gevolg van de conflicten tussen
Frankrijk en Engeland gingen de markten van
Champagne ten onder. De rechtstreekse maritieme verbindingen met Genua, Pisa en Venetië bevorderden Brugge tot wereldmarkt.
Ondanks de vestiging van consulaten in de
Reiestad en de aanwezigheid van enkele prominente banken en handelshuizen zoals de
Datini (Prato), Rapondi (Lucca), Strozzi en
Medici (Florence), was de handelsbalans met
Toscane vanaf de vijftiende eeuw voor Vlaanderen zwaar verlieslatend. De textielarbeiders
van o.m. Wervik konden erover meespreken.

Sint-Barbaraconfrérie

V L A A N D E R E N

B E T R E K K I N G E N

geverfde lakens om die, vooral in Florence, af
te werken met het oog op de uitvoer naar landen rond de Middellandse Zee. Daar werd de
opbrengst omgezet in kleurstoffen, graan, gekonfijt fruit, specerijen, leder, zijde en tweederangswol, de zgn. Garbo-wol (afgeleid van
Algarve), enz. Dit handelsverkeer smeedde
een hechte band tussen Noord, Zuid en het
Nabije Oosten. Ook de Brabantse steden profiteerden daarvan.

Wapen van de
van Florence

T U S S E N

T E X T I E L H I S T O R I S C H E

De beroemde Salvucci-torens, de zgn.
tweelingtorens, in San Gimignano

wever ambacht...'. Het document vernoemt
28 personen, van wie met zekerheid vijf uit
Holland.
Eigenlijk was die immigratie al begonnen in de tweede helft van de veertiende
eeuw. De Hoog- en Nederduitse inwijkelingen
werden zelfs beschouwd als de aanstichters
van de Ciompi-opstand, die Florence van
1378 tot in 1382 onder een streng corporatief bewind bracht, met desastreuze gevolgen
voor het economische leven. Tijdens hun verblijf imiteerden ze vlijtig laken naar Vlaamse
en Engelse modellen. Of hoe o.m. de
Vlaamse textielarbeiders beconcurreerd werden door landgenoten ingeweken in Florence,
hartje Toscane...
De cirkel van dit betoog is rond.

De antieke bron in San Gimignano met de middelste bogen die dateren uit de twaalfde eeuw

Vlaamse textielarbeiders in
een zekere 'Cornelio di Gualtieri da Bruggia di
Florence
Fiandra' (in jongere teksten:' Cornelis filius
'Int jaer uns heren duust vierhonderd
Walters van Brugge'). De notariële acte van 1
vifenvertich so was dit briederschap op gheapril eindigt met 84 namen en bij de vernieuheven in den name gods ende sinder liever
wing van de overeenkomst met de orde van
moeder unde die ierne maget Sanct Barbara'. de Serviten, begin 1471, waren ze al met 94!
(Mario Battistini, La confrérie de Sainte-Barbe Van 58 ervan staat de herkomst vast. Die verdes Flamands a Florence. Documents relatifs schuift duidelijk in oostelijke richting. Van de
aux tisserands et aux tapissiers, Brussel, Kon. 41 geïdentificeerde Nederduitsers komen er
Commissie voor Geschiedenis, in 8°, 1931).
slechts vier uit Vlaanderen, zes uit het vroegere Brabant, twee uit Holland en een uit
Zo luidt de aanhef van de NederZeeland. Niet minder dan 18 zijn Limburgers,
landstalige ledenlijst van de broederschap
van de Heilige Barbara over de periode 1445- van wie acht uit Tongeren, vijf uit Hasselt,
1449, bewaard in het Archivio dl Stato aldaar. drie uit Maastricht en telkens een uit Roermond en Vaals. Onder de Nederduitsers worMits enkele kleine hiaten kan men de inden ook acht immigranten uit Aken gerekend
schrijvingen volgen tot in 1743. Op 29 maart
en twee uit Keulen. De overigen zijn overwe1785 wordt de vereniging ontbonden. Vanaf
1527 af is de voertaal Italiaans. Eerst in 1448 gend uit Beieren, Oostenrijk en Zwitserland.
Deze evolutie bewijst het groeiend belang van
verwerft de broederschap haar officiële erde verbindingen over land. Op het eerste gekenning met standplaats in de kerk van de
Santissima Annuziata, op loopafstand van het zicht bevonden zich daaronder meer vlasdan wolwevers. Dit kan verklaard worden
San Marcoklooster (Fra Angelico). In een dodoor de opkomst van de fusteinnijverheid
cument van 21 februari worden 48 personen
(vlassen ketting en katoenen inslag).
genoemd, w.o. 35 Nederduitsers (uit Vlaanderen: 11, Brabant: 16, Holland: 5, Luik: 1
Daarnaast bestond er nog een andere
(Sint-Truiden) en Keulen: 2). De syndicus is
broederschap gevestigd in de kerk van Santa
Maria Novella, gehecht aan het Predikerenklooster (nabij het huidige spoorwegstation).
Volgens de statuten uit 1436 waren de leden
afkomstig Vander parten van brabant, hollant
en zeelant, wonende te florens enn van der
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De Spaanse edelman Pero Tafur schreef
in zijn dagboek enkele bladzijden over zijn
verblijf in Brugge in 1438. Hij was onder
de indruk van de rijkdom, de welvaart en
de bedrijvigheid van de Vlaamse stad.
Pero was tevens op de hoogte van de
geschiedenis van Vlaanderen en hij
noteerde, na een vergelijking tussen
Brugge en Venetië, dat de inwoners van
Brugge 'opgestaan [waren] tegen de
Hertog, wanneer hij in de stad was, zodat
hij de vlucht moest nemen met zijn vrouw
en zijn gevolg. Na zich herbewapend te
hebben trok hij ten oorlog tegen Brugge,

geschiedenis zijn bekend: de eerste is een
brief, geschreven door Filips zelf, bewaard in
de recessen van de Hanze; de tweede is een
beschrijving, in het Frans, van de Bourgondische kroniekschrijver Enguerrand de Monstrelet; en de derde is een verslag bewaard in
de verschillende kronieken van Vlaanderen.
Er is echter een vierde versie van de
gebeurtenissen van 22 mei 1437, die bewaard is gebleven in de zogenaamde Cronacha de' singniori di Fiandra', een Italiaanse
kroniek van Vlaanderen, geschreven in 1452
door een Italiaanse inwoner van Brugge, mogelijk een koopman of een vertegenwoordiger
op de Brugse financiële markt. Op basis van
taalkundige analyse is het mogelijk de vertaler te identificeren als afkomstig uit de
Toscaanse stad Lucca.

nam de stad in en richtte een
wraakgericht tegen mensen en huizen'
Hijzelf zag 'vele hoge galgen rondom
Brugge, tussen Brugge en Sluis en ook
rondom Sluis, waar de hoofden van dode
mannen nog aan bengelden.'
De Spaanse edelman Pero Tafur
schreef in zijn dagboek enkele bladzijden over
zijn verblijf in Brugge in 1438. Hij was onder
de indruk van de rijkdom, de welvaart en de
bedrijvigheid van de Vlaamse stad. Pero was
tevens op de hoogte van de geschiedenis van
Vlaanderen en hij noteerde, na een vergelijking tussen Brugge en Venetië, dat de inwoners van Brugge 'opgestaan [waren] tegen de
Hertog, wanneer hij in de stad was, zodat hij
de vlucht moest nemen met zijn vrouw en zijn
gevolg. Na zich herbewapend te hebben trok
hij ten oorlog tegen Brugge, nam de stad in
en richtte een wraakgericht tegen mensen en
huizen.' Hijzelf zag 'vele hoge galgen rondom
Brugge, tussen Brugge en Sluis en ook
rondom Sluis, waar de hoofden van dode
mannen nog aan bengelden.'
De galgen waren het dramatische bewijs van de voorbeeldige hertogelijke repressie
als reactie op de opstand van Brugge, die zijn
climax bereikte in een aanslag op de persoon
en de macht van de Filips de Goede op 22
mei 1437, de dag bekend als de Vreeslike
woensdach'. Tenminste drie verschillende versies van deze 'bijzondere' dag in de Vlaamse

De Cronacha
De tekst van de 'Cronacha' is bewaard
in het handschrift Brugge, Openbare Bibliotheek De Biekorf, nr. 685, hoogstwaarschijnlijk een autograaf van deze Italiaanse bijdrage
aan de historiografie van Vlaanderen. Het
werk is geschreven in 'mercantesca', de Italiaanse littera cursiva die oorspronkelijk alleen
door de kooplieden (mercanti) werd gebruikt,
maar die in de veertiende en in grotere mate
in de vijftiende eeuw het kenmerkende schrift
werd van de Italianen die onderwijs in de
volkstaal hadden genoten (kooplieden en
bankiers, maar ook ambachtslieden, schilders en beeldhouwers).
De auteur van de Chronica onthult in
zijn proloog autobiografische details en licht
een tipje van de sluier omtrent zijn vertaalactiviteiten. Hij begint zijn vertaling op de 'die
xxv in sepulcro vivorum Brugis', de vijfentwintigste dag in het graf voor levenden in
Brugge. Deze cryptische beschrijving zou
kunnen wijzen op een gevangenneming of
tenminste op een beperking van zijn vrijheid.
Hij schrijft bovendien over onterechte beschuldigingen en over zijn behoefte zijn tijd te
vullen door het schrijven van 'bell operette'
(mooie werkjes) voor zijn Italiaanse compare
(compagnon). Bij toeval, heeft hij 'de fiamminghe cronache e de' loro nobilissimi sing-
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niori dal loro cominciamento fino all' inclito
vero et buono hodierno (...) signiore' (de kronieken van de Vlamingen en hun edele heren
vanaf het begin tot aan hun huidige goede
heer) in handen gekregen, een kroniek van
Vlaanderen lopend van de forestiers tot de
Blijde Intrede van Filips de Goede in Brugge
in 1440.
Hij heeft besloten de tekst te vertalen
in zijn moedertaal, vervolgt hij, zoals hij reeds
heeft gedaan met een tekst getiteld Trattato
del giuocho della palla', mogelijk een Italiaanse vertaling van het 'Kaetspel ghemoraliseerd', een didactisch traktaat geschreven in
1431 in Brugge. De 'compare' zou de twee
vertalingen, de kroniek en het didactische
traktaat, moeten lezen om de echte 'natuur'
en de geschiedenis van Vlaanderen te begrijpen en te waarderen. Al lezend zou de persoon voor wie de vertaling bedoeld was, bij
voorbeeld de echte betekenis van een specifiek Brugse festiviteit ontdekken. Op de
tweede zondag na Pasen, vertelt de Toscaanse vertaler, wordt een toernooi georganiseerd en de winnaar kan het hele jaar door,
tot aan het nieuwe toernooi, de titel van forestier dragen en zijn deur met een beer versieren, die de foreest moet symboliseren. Op de
eerste dag van mei rijdt de forestier in de
vroege ochtend, samen met een groep Bruggelingen, naar een dichtbijgelegen bos waar
ieder een boomtak meeneemt. Vervolgens rijden zij terug naar de stad tot de Poortersloge,
waar het wapen van de nieuwe forestier de
plaats van dat van de oude inneemt. Geen
twijfel mogelijk, hier beschrijft hij het jaarlijkse
toernooi van de Witte Beer.
Het papieren handschrift, dat 213 folia telt, bevat ook een kaart van Vlaanderen
(foil. 211v-212r), wellicht de oudst bekende,
getekend door de auteur. De vertaler kondigt
zijn kaart aan in de proloog ('Om de gebeurtenissen beter te begrijpen en te volgen, zal
ik een kaart van Vlaanderen tekenen met
grote en kleine steden'), in zijn inhoudsopgave ('pagina 212: ik zal een kaart van Vlaanderen tekenen') en in de tekst zelf ('op de
volgende bladzijden zal ik een kaart van
Vlaanderen tekenen. Om door te gaan met lezen, ga naar fol. 213'). In zijn voorwoord had
de vertaler reeds een geografisch overzicht
gegeven van Vlaanderen en de lezer voorzien
van de belangrijkste informatie om de ge-

1437)
MEI
(22

VREESLIKE

Sabrina Corbel I ini

DE

het verslag van een Italiaanse chroniqueur

WOENSDACH

De vreeslike woensdach (22 mei 1437)

In de hier besproken kroniek uit 1452 steekt de tot nu toe oudste bekende kaart van Vlaanderen. Het geeft een beeld van het graafschap met de
namen van de steden, land- en waterwegen, die weliswaar vermomd gaan onder Italiaanse benamingen. Deze cartografische relikwie steekt in een
handschrift dat wordt bewaard in de Stedelijke Openbare Bibliotheek van Brugge.[Foto: Brugge, Stedelijke Fotografische Dienst]

schiedenis van het gebied te kunnen volgen.
Vlaanderen wordt hier verdeeld in vijf gebieden: 'Franco da levante' van Brugge (Bruggia) tot Sluis (Le Scluse); 'Franco da ponente'
van Sluis tot Nieuwpoort (Niuporto); 'Fiandra
da ponente' van Nieuwpoort tot Artois; 'i
Quattro mestieri' tot het slot van Saaftinge
(Ciaffetinghe); en 'Paese d' Arras' van Gent
tot Dendermonde (Teramondo of Dieremondo). De toponiemen, aldus de vertaler,
zullen naar het Italiaans worden vertaald, zowel in de tekst als op de kaart, die als bijlage
wordt toegevoegd en waarnaar regelmatig zal
worden verwezen om de lectuur van de Cronacha te vergemakkelijken.
De vertaler voorziet tevens zijn tekst in
de marge ook van commentaar en aanvullingen; verbeteringen en verwijzingen naar een
passage in de tekst, sleutelwoorden die de

belangrijkste tekstgedeeltes moeten markeren, jaargetallen en uitleg van toponiemen en
geoniemen.
De kroniek is zonder twijfel een vertaling uit het Middelnederlands naar het Italiaans en hoogstwaarschijnlijk een van de
eerste bewijzen van de interesse voor de geschiedenis van Vlaanderen van de kant van
de Italiaanse gemeenschap van Brugge. De
directe vertaling uit de oorspronkelijke Middelnederlandse tekst blijkt niet slechts uit het
voorwoord van de auteur, maar ook uit de
aanwezigheid in de tekst van Middelnederlandse chronogrammen (jaardichten), zoals
'Schonen dicch drancke de vin coel doen de
vattera a de menighe poele' (fol. 176r), Ter
Swin ter Sclus als soe eerst mochtte van
Porteghalle Ysabelle besoght' (fol. 180v) of 'In
augst up sinte Claren dach in Ghend men
vele ravven sach' (fol. 182v), in enkele gevallen gevolgd door een Italiaanse vertaling ('nel
porto delle Schiuse com' ella prima potè di
Portogallo Ysabella cierchö' en 'In aghosto al
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di di Santa Chiara in Ghuanto si feciono
crude chause').
De vreeslike woensdach in
meervoud
De drie bekende verslagen van de
vreeslike woensdach vertonen grote onderlinge verschillen.
De schrijver van de 'officiële versie', de
hertogelijke brief, vertelt dat een aantal
Brugse hoogwaardigheidbekleders, leken en
geestelijken, de hertog tegemoet liep in
Roeselare en hem verzekerde dat hij met een
gerust hart naar Brugge kon reizen. De stad
zou hem vredig en ordentelijk verwelkomen.
Filips de Goede, die vrede en gerechtigheid
beminde, kwam aan bij de Boeveriepoort en
merkte dat de Bruggelingen hem opwachtten.
Na drie uur te hebben gewacht, mocht de

De Bourgondische chroniqueur Monstrelet volgde, zoals in de lijn van de verwachting lag, de 'officiële' versie van de gebeurtenissen, maar probeerde ook de mogelijke
aanleiding voor de reactie van de Bruggelingen te verklaren. Mogelijkerwijs waren de inwoners van Brugge doodsbang voor de straf
die zou worden opgelegd voor de moord op
de burgemeester. Enkele heethoofden zouden
de bevolking kunnen hebben opgestookt door
te vertellen dat de vorst en de Picardiërs van
plan waren te stad te plunderen.

Op dit moment, een keerpunt in de
beschrijving: 'Er wordt gezegd [door wie, door
de Vlaamse kroniekschrijvers?, S.C.] dat op
dat moment de Bruggelingen terug naar huis
gingen om hun wapens te halen, maar de
waarheid is dat een half uur na de komst van
de hertog de stedelingen al hun wapens hadden getrokken en de Picardiërs bij de Vrijdagmarkt en bij de Boeveriepoort hadden vermoord. De heer van L'lsle-Adam was ook
gesneuveld in de strijd.'
De Italiaanse vertaler beschrijft vervolgens met levensechte details hoe een minderbroeder, onder het mom van het afhoren
van de biecht, de gewonde soldaten doodknuppelde en hoe de vrouwen stenen gooiden naar de Picardische schutters en dat het
bloed door de Brugse straten stroomde. Hij

De positie van de Italiaanse vertaler is
vrij duidelijk vanaf de eerste regels van zijn
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Het oordeel van de Italiaanse kroniekschrijver is ondubbelzinnig: de Bruggelingen
hebben een ongekende wreedheid getoond
en zullen gestraft worden voor de brute
moord op zoveel onschuldige mensen want,
hij citeert de Schrift, 'Malum est pechare sed
diabolicho est perseverare'(zondigen is
slecht, maar het is duivels in de boosheid te
volharden). Aan de andere kant, looft hij de
'merchatanti forestieri' (de buitenlandse
kooplieden) voor hun inspanningen om de
gevolgen van het verraad te lenigen. In zijn
versie van de Vreeslike woensdach' kiest hij
partij voor de hertog van Bourgondië die niet,
zoals in de 'officiële versie' staat, werd verraden door de Bruggelingen, maar door de samenzwering van een klein groepje, dat gestraft moest worden.
Hij lijkt in eerste instantie de hertogelijke brief te volgen, die wellicht ook naar de
Italiaanse naties gezonden werd, maar zijn
pro-Bourgondisch standpunt wordt getemperd
door zijn kennis van zaken, met betrekking tot
de economische en politieke situatie van
Vlaanderen en in het bijzonder van Brugge.
Hij heeft een duidelijk oog voor detail en
streeft naar een waarheidsgetrouwe weergave
van zeer complexe politieke gebeurtenissen.
In zijn woorden kan men een zekere sympathie waarnemen voor de stad waarin hij leeft
en die hij als 'zijn' stad beschouwt: Brugge is
de slachtoffer, evenals de hertog, van een
groep machtswellustige moordenaars. Hij kijkt
naar het recente verleden als een buitenstaander, maar ook en tegelijkertijd als een inwoner van Brugge. Hij kan en wil zijn eigen
standpunt innemen en op sommige punten
afwijken van zijn Vlaamse bron, om 'zijn'
waarheid te presenteren aan zijn compare.
Hij moet immers zijn belofte aan de
geadresseerde van zijn vertaalwerk nakomen.
In zijn proloog had hij inderdaad geschreven
aan zijn 'compare': 'Ik hoop dat de vertelling
van de geschiedenis van het land en de heren van Vlaanderen u welgevallig zal zijn. Ik
heb getracht hun geschiedenis waarheidsgetrouw te vertellen.'
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Het detail van de minderbroeder en
van de wraakzuchtige vrouwen is afwezig in
de bekende Vlaamse kronieken. Het is bekend dat een minderbroeder, een 'broeder
van de freremineurs', op de lijst stond van
mensen die geëxecuteerd zouden worden in
1438 voor hun deelname aan de opstand,
maar de Vlaamse kronieken geven geen verdere details omtrent zijn rol en zijn lot.
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De kronieken van Vlaanderen beschrijven de dag als een daad van verraad van de
hertog tegenover zijn onderdanen. De burgemeester van Brugge, Lodewic van de Walle,
ging Filips in Rijsel tegemoet en ontving van
de hertog een brief bestemd voor de wetheren
en de dekens. De hertog was van plan naar
Holland te trekken samen met zijn Picardiërs
en hij had besloten enkele dagen in Brugge te
verblijven om wet en orde te herstellen na de
moord op de burgemeester Morissis van
Varsenare en zijn broer Jacob. De Picardische
soldaten begeleidden de hertog tot de Boeveriepoort, waar de Bruggelingen zich hadden verzameld om hun vorst welkom te heten. De
aanwezigheid van de schutters verontrustte de
Bruggelingen, die begonnen te twijfelen aan
de bedoeling van Filips' reis naar Brugge. Na
enkele uren onderhandelen kregen de hertog
en een gedeelte van zijn gevolg toestemming
om de stad binnen te treden. Voor de zekerheid kregen een aantal ambachtslieden de
opdracht de poort te sluiten, zodat het gros
van de Picardiërs buiten bleef. De gevechten
binnen de stad ontstonden door de schuld
van de Bourgondische soldaten, de Bruggelingen waren immers op bevel van de magistraat ongewapend. De stedelingen moesten
zich verdedigen en naar de wapens grijpen
om hun leven te redden. Toen de hertog zich
realiseerde dat velen van zijn mannen waren
vermoord, probeerde hij te vluchten richting
de Boeveriepoort die voor hem door Jacob
van Ardoye, hoofdman van de 'scarwetters',
werd geopend.

beschrijving van woensdag 22 mei 1437: de
'buon singniore' (de goede heer) werd het
slachtoffer van de 'false promesse' (de valse
beloftes) van de Brugse burgemeester Lodewic van de Walle en zijn handlangers. Lodewic had de hertog beloofd dat hij zonder problemen toegang tot de stad zou krijgen om
de orde te herstellen en recht te spreken. Dezelfde Lodewic, de echte slechterik, had de
komst van de hertog aangekondigd en de inwoners gevraagd ongewapend te komen en
gekleed in hun beste kleren. De Bruggelingen
hadden echter wel hun wapens meegenomen
of thuis al klaargelegd. Aan de Boeveriepoort
probeerde de hertog de stad binnen te komen met zijn Picardische schutters, zoals hij
reeds met Lodewic had afgesproken, maar de
dekens gaven hem geen toestemming zich te
laten vergezellen door al zijn 4000 soldaten.
De hertog mocht de stad bezoeken, op voorwaarde dat hij zich slechts liet vergezellen
door 300 of 400 schutters en zijn vertrouwelingen, de heer van Lichtervelde en van L'lsleAdam. De heer van Lichtervelde werd naar
de Vrijdagmarkt gestuurd om te kijken of het
stadsbestuur daar geen gewapende mannen
had gestationeerd. Toen de heer van Lichtervelde hem berichtte dat de Bruggelingen gewapend waren, besloot de hertog terug naar
de Boeveriepoort te rijden en uit de stad te
vluchten. Bij de poort moest hij zijn zwaard
trekken om zich te verdedigen en hij vermoorde een of twee Bruggelingen, terwijl
Jacob van Ardoye, op verzoek van de burgemeester, de poort probeerde te openen.

beschrijft eveneens hoe de hertog wraak nam
op Joost van de Walle, de zoon van de burgemeester die hem verraden had, door met zijn
zwaard Joosts gezicht van zijn oor tot zijn
mond te snijden, 'zoals men doet met een
pompoen of met knolselderij'.
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hertog eindelijk de stad binnen rijden, waar
iedereen gewapend was en klaar stond om
hem aan te vallen. Terwijl hij naar zijn residentie reed, sloten de Bruggelingen de poort en
ophaalbrug, zodat de overgrote meerderheid
van zijn gevolg de stad niet binnen kon treden. Toen Filips merkte dat de brug gesloten
was, probeerde hij terug te keren en de stad
te verlaten, maar hij werd aangevallen door
mensen die vastberaden waren hem te vermoorden. Het is duidelijk, concludeerde de
schrijver van de brief, dat het hier gaat om
een poging tot moord met voorbedachte rade.

A Florence, la joyeuse cite
M u s i c i en wereldlijke muziek i n de late
Middeleeuwen i n Brugge en Florence
Francis Biggi

O n d e r d e talrijke b a n d e n t u s s e n Italiaanse
e n V l a a m s e s t e d e n a a n het e i n d e v a n d e
M i d d e l e e u w e n , is d e c o n n e c t i e t u s s e n
Florence en Brugge een van de
d u u r z a a m s t e , h e c h t s t e e n artistiek
v r u c h t b a a r s t e . De f a s c i n a t i e d i e d e

Vlaamse steden. Reeds in de dertiende eeuw
waren de contacten frequent en intens, maar
men moet tot de volgende eeuw wachten
vooraleer, dankzij het in gebruik nemen van
de Atlantische zeeroutes en dankzij de steun
van de Vlaamse graven en later van de hertogen van Bourgondië, Brugge en andere industriële handelscentra in hun grondgebied

Italiaanse m a a t s c h a p p i j en c u l t u u r t o o n d e
voor a l l e s wat v a n over d e a n d e r e kant
v a n d e A l p e n k w a m , vooral d a n uit
F r a n k r i j k , gaat h e e l ver t e r u g e n d a t e e r t
uit d e prille begintijd v a n d e o p k o m s t v a n
d e s t e d e l i j k e b e s c h a v i n g . M a a r het blijft
moeilijk te b e g r i j p e n hoe d e Italiaanse
m a a t s c h a p p i j in e e n p e r i o d e dat ze h a a r
a r t i s t i e k e e n p o ë t i s c h e c a n o n s t r a c h t t e te
f o r m u l e r e n die na korte tijd z o u d e n
u i t g r o e i e n tot e e n n o r m voor d e rest v a n
E u r o p a , zo v o l s l a g e n a f h a n k e l i j k k o n zijn
v a n e e n geïmporteerde m o d e en s m a a k
o p het vlak v a n d e m u z i e k .
De smaak voor de Transalpina was
beslist niets nieuws in het vijftiende-eeuwse
Florence: Francesco Landini, de meester van
de veertiende-eeuwse Ars Nova, was sterk
beïnvloed door zijn Franse tijdgenoten en
schreef zelfs ballata in de stijl van de virelais
van Guillaume de Machaut. Eerder nog had
Dante Alighieri de geboorte van de Stil Novo
(de belangrijkste stijl in de Italiaanse poëzie)
toegeschreven aan de invloed van de troubadourlyriek. Maar toch kunnen deze precedenten, hoe belangrijk op zich ook, niet de
enorme invloed en het belang verklaren dat
muziek en muzikanten van over de Alpen
hadden in het Florence van de Medici. Ook
andere gebeurtenissen en coïncidenties hebben hier een invloed gehad.
Uiteraard speelde, zoals altijd, geld
een belangrijke rol. Gedurende zeer lange tijd
waren jaarmarkten van de Champagne het
decor voor de uitwisseling tussen Italië en de

Wat bezielt een Vlaming in
Toscane? Misschien een terugkeer naar
een vergeten land dat blijft mijmeren in
mijn geest, of een vlucht naar wat rust en
kalmte, ver weg van het drukke gedoe van
iedere dag. Een zoeken naar stilte en eenvoud, naar de waarheid van het leven, de
echte waarden, verborgen tussen al het
nutteloze dat ons overspoelt. Maar wat is
een mens zonder natuur, zonder geschiedenis, zonder cultuur? Dit vindt je hier allemaal bijeen. Het was er steeds door de
eeuwen heen, Etruskenland overgoten
door zon en een ongerepte nauur waar de
mens weer zijn juiste dimensie vindt. Hier
word je weer jezelf of ben je het steeds
geweest en was je het even vergeten.
Soms sta ik stil voor dit onbeschrijfelijk
landschap. Woorden ontbreken. Ik staar
voor me uit en overschouw die eindeloze
velden met aan de horizon een lange rij
cipressen die als schildwachten waken
over dit erfgoed. Hier pas ontdek je wat
beschaving betekent. En hoe het wordt
doorgegeven aan de volgende generaties.
Mijn Vlaamse wortels zijn Toscaans geworden of even terug van weggeweest. Misschien was ik hier wel geboren.
Carol van Wonterghem
San Giovanni d'Asso

een verbinding kregen tussen het vlakke land
en de heuvels van Toscane. Toscane ontplooide zich tot een van de krachtigste economische motoren van Europa.
De nauwe relaties die de Italiaanse
steden, vooral dan Venetië, Florence, Rome
en Napels op het eind van de Middeleeuwen
en de Renaissance met Brugge en later met
Antwerpen onderhielden, vormden de belangrijkste voedingsbodem voor een culturele
en artistieke uitwisseling tussen de beide economische oevers van Europa. Het gaat hier
om een complexe liaison van muziek, handel,
textielproductie, paneelschilderkunst, specerijen en financiële speculaties.
Geld stroomde in beide richtingen,
wisselbrieven vulden de beurzen van de Italiaanse bankiers, men onderhandelde over
prijzen bij de Vander Beurs, die heel waarschijnlijk nakomelingen waren van Genuese
familie. In Brugge verkocht men laken dat uit
Engeland kwam en kocht men afgewerkte
producten. De Italianen, vooral dan de Florentijnen, dreven groothandel en bevoorraadden de Europese hoofdsteden. In die tijd waren ze de bankiers van Europa. Zowat overal
werden ze lombarden'genoemd,
een algemene term die in de Middeleeuwen gebruikt
werd voor iedereen die uit Noord-ltalië kwam.
Nog steeds is er in Londen vlakbij de beurs
de l o m b a r d Street'. In Amsterdam heet ze
de Lombardsteeg en in Parijs bevindt de 'rue
des Lombards' zich in het hart van de oude
stad, nabij de marché des Halles. Er bestaat
een Lombard Street in San Francisco, in Philadelphia en in Baltimore. Er is er zelfs een in
Georgetown, Guyana. Een soort financiële
operatie die te maken heeft met leningen die
centrale banken mekaar tegen onderpand
verlenen, wordt vandaag de dag nog 'Lombardische kredieten' genoemd. In Vlaanderen
en in de Nederlanden leeft de term nog verbasterd voort in de uitdrukking 'naar de lommerd brengen'.
Brugge was als beschermde haven op
de routes die de Noordzee met de Atlantische
Oceaan en de Middellandse Zee verbonden,
de natuurlijke verbinding tussen het conti-
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De Florentijnse bankiers en de Toscaanse handelaars kwamen voort uit een andere maatschappij die wél sterk geworteld
was in het eigen grondgebied. De Toscaanse
steden waren voor alles centra die lokale
macht hadden en voortdurend met mekaar in
een strijd verwikkeld waren. Dat was ook zo
voor andere grote Italiaanse steden uit die
tijd: Milaan, Napels, Ferrara... In Florence
was de lakenhandel die overal in Europa zeer
gewaardeerd werd, de belangrijkste drijfveer
voor een economische explosie die ook andere steden uit diezelfde streek zoals in Prato
en Luca voelbaar was. In Florence werd
vanaf het eind van de dertiende eeuw de
deelname van de stedelijke adel, de zogenaamde 'Magnati', aan het politieke leven
door de 'Ordinamenti di
Giustizia'verboóen.
De controle van de stedelijke maatschappij
kwam in handen van de zeven 'Arti Maggiori',
de belangrijkste beroepsverenigingen van de
stad die de belangen van de Popoio grasso,
d.w.z. de belangrijke burgers van de stad verdedigden. De drie belangrijkste Arti waren de
'Arte delta Lana', die de productie en de verkoop van laken controleerde, de zeer machtige 'Arte di Calimala'- de vereniging van de
handelaars waarvan als belangrijkste bedrijvigheid de import van weefsels in ongebleekt
laken die na verwerking op de internationale
markt werden gebracht - en de 'Arte del
Cambio', de bankiers. De op mekaar afge-

stemde activiteiten van deze drie verenigingen garandeerden Florence een soort internationaal monopolie van financiële transacties.
In de stad zelf was sociale vrede niet
de normale toestand: naast de grote aristocratische families die voortdurend trachtten

de controle over het politieke leven te heroveren, waren de relaties tussen de Arti Maggiori
en de leden van de minder prestigieuze beroepsverenigingen tamelijk gespannen. Bovendien bestond er een soort syndicale druk
van de ambachtslui, il popoio minuto, die het
handwerk van het hele productieproces van
de wolnijverheid uitvoerden. De kracht van de
popoio minuto mag men niet onderschatten:
de enige revolte vóór de Franse revolutie die
niet beëindigd werd door een bloedige onder-
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nenten Engeland. Bovendien bevond Brugge
zich in het hart van een van de meest belangrijke regio's voor de productie van textiel.
Geleid door een machtige en invloedrijke sociale klasse, de Poorters, die de economische
elite van de weefselproducenten vertegenwoordigden, oversteeg het prestige van de
stad ruimschoots haar beperkte dimensies. In
een tijd toen bankiers en handelaars van heel
Europa mekaar ontmoetten op de Brugse
pleinen, telde de stad 40.000 inwoners, ongeveer tien keer minder dan Venetië en drie
keer minder dan Florence. De buitenlandse
inwoners van de stad, waarvan ongeveer de
helft uit Italië, vertegenwoordigden ongeveer
zestien naties. Deze vreemdelingen waren de
meest welstellende bewoners van de stad.
Onder hen de Lombarden, vertegenwoordigers van ongelooflijk rijke families die beslisten over het lot van Italiaanse stadsstaten. De
politieke en sociale organisatie van Brugge
leek sterk op die van Venetië: een oligarchie
van handelaars die regeerde over een stad
die geen uitgestrekt territorium bezat, maar
waarvan de rijkdom uitsluitend voortkwam uit
haar commerciële activiteiten. Slechts geleidelijk aan en als gevolg van de langzame teleurgang van haar commerciële internationale
financiële kracht plooide Venetië zich uiteindelijk terug tot haar eigen streek.

ln een Florentijns handschrift (Banco Rari 229,) gemaakt in de omgeving van Lorenzo 'el
Magnifico' steekt deze Italiaanse tekst'CUon tutta gentilega', gecomponeerd door Antoine
Busnois, verbonden aan de Brugse Sint-Salvatorskerk tussen 1484 en 1492.
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drukking van de beweging was de 'Tumulto
de' Ciompi', een revolutie van Florentijnse arbeiders in 1378. Ze slaagden erin om gedurende een korte tijd de regering van de stad
in handen te nemen.
De centrale positie die Florence in de
internationale markt van geweven stoffen
had, deed er een belangrijke gemeenschap
van Vlaamse en Brabantse handwevers ontstaan die zich goed nestelden in het stedelijke milieu, maar een zware prijs betaalden
toen ze tijdens enkele perioden van vreemdelingenhaat het slachtoffer werden van rellen.
Ze werden beschuldigd van het roven van het
werk van de Florentijnse werklui en sommigen werden door het woedende volk opgehangen. Het idee van 'Werklieden aller landen, verenig u' was in die tijd nog helemaal
niet aan de orde...
Hoe belangrijk de gunsten van de
werklieden wel waren blijkt uit het feit dat Salvestro de' Medici, die voortkwam uit een rijke
familie, zélf een van de leiders van een de revolte was en erin slaagde voor zijn erfgenamen een laissez-passer voor de democratie te
verwerven die door het Florentijnse volk niet
meer in vraag kon worden gesteld. In de vijftiende eeuw installeerden de Medici een erfelijke vorm van macht, de 'Signoria', die in wezen niet verschilde van andere vormen van
lokale prinsdommen die het politieke leven
van talrijke Italiaanse staten regelden. Tegelijkertijd bewaarden de Medici echter angstvallig
de republikeinse instituten en verzekerden ze
zich steeds van de steun van het kleine volk.

was, genoten de Franciscaanse broederschappen de onvoorwaardelijke steun van het
welstellende deel van de bevolking. De 'Droghen Boome', die zich wijdde aan de Mariadevotie en waarvan de naam verwijst naar de
Onbevlekte Ontvangenis, bracht edellieden,
welstellende burgers, bekende kunstenaars,
dichters en clerici bij mekaar. Onder de tweehonderd leden, waaronder Philips de Goede
en Isabella van Portugal, waren er ook Florentijnen zoals Carlo Cavalcanti en Tommaso
Porti na ri. Deze laatste was vertegenwoordiger
van de bank van de Medici in Brugge. Portinari was de opdrachtgever van de beroemde
triptiek die bestemd was voor de kerk San
Egidio in Florence en geschilderd werd door
Hugo van der Goes. Precies zoals zijn voorganger, Angelo Tani, trachtte hij Vlaamse musici naar de stad van de Medici's te brengen.
Ook Giovanni Arnolfini, de steenrijke handelaar uit Lucca, was lid van de Droghen
Boome.
Onder de leden van de broederschap
hadden de Florentijnen veruit de meeste invloed. Al heel vroeg gaf de confrérie hulp aan
zangers en haar grote middelen gaven haar
de mogelijkheid de beroemdste specialisten
van de polyfonie aan te trekken. De registers
van de confrérie vermelden aanzienlijke sommen die aan muziek besteed werden: aan
zangers, organisten en ook - wat eerder uitzonderlijk is voor een broederschap waarvan
het doel de vrome devotie was - aan stadsspeellieden. De vergoedingen die de Droghen

Boome aan professionele zangers kon aanbieden, waren zo hoog dat sommige musici
de liturgische vieringen van de kerken waaraan zij verbonden waren in plan lieten om te
gaan zingen in de kapel van de confrérie. In
1414, was dat het geval voor vier polyfoniezangers en een organist van Sint-Donaas en
in 1449 opnieuw voor een twaalftal zangers
van dezelfde kerk.
De lekendevotie voor de Heilige
Maagd was geen nieuwigheid in de vijftiende
eeuw, ze had integendeel een lange voorgeschiedenis. Het vierde Lateraans Concilie, samengeroepen in 1215 door Innocentius III
had zich de strijd tegen de ketterij tot een van
zijn belangrijkste doelen gesteld. Onder de diverse maatregelen die genomen werden, was
er het verbod voor joden om officiële taksen te
innen, de verplichting om een herkenningsteken te dragen, te biechten en ook de Mariaverering te steunen die op deze wijze een
controle-instrument voor leken en een propaganda-instrument tegen de ketters werd.
In Florence waren de lekenbroederschappen nog ouder en kan men tot in het
jaar 1183 terugkeren, het jaar van de stichting van de Confraternita delta Beata Vergine
in de kerk van de Santa Reparata die zich op
de plaats van de huidige Dom bevond. De le-

Dit sterk staaltje van demagogie bleef
niet zonder gevolgen voor het culturele en
muzikale leven in het Florence van de Renaissance en bepaalde voor een deel de houding van musici van Noord-Europa die in de
stad werkten aan het hof van Cosimo of Lorenzo. Maar vooraleer te praten over muziek
in Florence ten tijde van de Vlamingen en andere vreemdelingen die in Italië het beroep
van musicus uitoefenden, de zogenaamde
Ultramontani, keren we terug naar het vijftiende-eeuwse Brugge.
Vele belangrijke Florentijnse en Toscaanse handelaars waren lid van de Franciscaanse broederschap van de Onzer Lieve
Vrauwe van den Droghen Boome die gesticht
werd rond 1396. Zoals destijds vaak het geval

Het laat-middeleeuwse beursplein in Brugge met o.a. de natiehuizen van Florence, Genua en
Venetië, gravure uit de flandria lllustrata' (1641) van Antonius Sanderus
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den van die broederschap, die tot de rijkste
sociale klassen van de stad behoorden, hadden als opdracht om op vastgestelde uren
van de dag lauden (lofzangen in de volkstaal)
te zingen voor de heilige Maagd. Ze werden
laudesigenoemd. Op enkele decennia tijd
groeide de confrérie uit tot de Compagnia
Maggiore dei Laudesi. In 1223 lag ze aan de
oorsprong van de religieuze orde van de
'Servi di Maria', de Dienaars van de H.
Maagd of de Servieten, die een niet te onderschatten rol gespeeld heeft in de geschiedenis van de middeleeuwse Italiaanse muziek.
Vanaf de dertiende eeuw ontstonden er in
Florence een groot aantal broederschappen
die van het zingen van lauden hun voornaamste opdracht maakten. Enkele onder
hen waren onnoemlijk rijk, net zoals de
Brugse broederschap van de Droghen
Boome. De zeer invloedrijke Confraternita
della Madonna di San Michele in Orto bijvoorbeeld die rond 1291 werd gesticht, zetelde in
Orsanmichelekerk, van oudsher een belangrijk centrum voor de Comune en een symbool
voor de Arti die de stad regeerden. Die Confraternita di Orsanmichele en andere gelijkaardige instituten waren in Florence de emanatie van dezelfde sociale klassen als de
'Droghen Boome' in Brugge. Ondanks het feit
dat de toenemende macht van de Signoria de
macht en rijkdom van de Confraternita ietwat
beknot had, was ze in de vijftiende eeuw nog
steeds in staat om talrijke musici en zangers
te engageren. In 1412-1413, precies in de
tijd dat de Droghen Boome zangers uit de
Brugse kerken 'stal' om ze in hun kapellen te
laten musiceren, tonen de rekeningen van de
Italiaanse confrérie betalingen aan zeven zangers, drie vedel- en rebecspelers, een luitist
en een organist.

Santa Caterina verenigden wevers, handelaars en musici uit Vlaanderen en Duitsland.
Het waren dezelfde musici die, nadat ze gediend hadden in grote hoven en religieuze instellingen in Brugge en in andere belangrijke
steden uit het Noorden, naar Italiaanse steden waren afgezakt, aangetrokken door de
genereuze salarissen en beneficiën die hun
beloofd werden. De Italiaanse renaissancehoven hielden van de meesters van het Noorden en dat waarschijnlijk zonder hun kunst
helemaal te begrijpen. Zij hielden van de
stemmen van de Ultramontani die in staat
waren om bekwaam en virtuoos muziek uit te
voeren die de Italianen als schitterend, geraffineerd en exotisch ervoeren.
Een ander lid van de broederschap
'Droghen Boome', de cantor Jean Cordier,
zou naar Florence reizen, gezonden door Portinari. Tijdens zijn verblijf aan het hof van de
Medici wekte hij het enthousiasme op van Lorenzo door gezongen verzen te improviseren,
terwijl hij zichzelf op de lira da braccio begeleidde. Niettegenstaande hij een vreemdeling
was wortelde de muziek die hij uitvoerde helemaal in de traditie van het Italiaanse schiereiland. Het improviseren van ottave, terze
rime en strambotti is een oeroude traditie, zo
diep verankerd in de Italiaanse cultuur dat ze
tot op de dag van vandaag overleeft in sommige delen van centraal Italië. Wat kon de
Florentijn Lorenzo ertoe gebracht hebben een
UItramontano als de meester te beschouwen
van een genre dat zo nauw met de Italiaanse
traditie was verbonden? Wat zette hem ertoe
aan om, zeer jong nog, enige van zijn verzen
op te zenden naar de eerbiedwaardige
Guillaume Dufay, die toen in Florence ver-

De vreemdelingen die in Florence
leefden, hadden hun eigen confréries. Deze
van Santa Barbara dei Fiamminghi en van
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In ieder geval importeerde men niet alleen zangers uit Vlaanderen, maar ook muziek. De Florentijnse liedboeken uit die tijd
barsten van werken van Vlaamse componisten
waarvan er velen in Brugge werkzaam waren:
Joye, Domarto, Basin, Martini... Hun werken
waren vrijwel steeds in het Frans; Vlaams
wordt slechts zeer sporadisch aangetroffen.
Brugge was in die tijd trouwens een tweetalige
en kosmopolitische stad. Het Frans was om
politieke, maar ook economische redenen onontbeerlijk voor de stad. Frans was de taal die
leken en burgers verenigde, niet het Latijn. De
Italiaanse maatschappij was al gedurende
lange tijd schatplichtig aan de cultuur en de
Franse taal: de sociale klassen die de Italiaanse steden domineerden, de bankiers en
de handelaars, de genti nuove zoals Dante ze
noemde, kenden veel beter Frans dan Latijn.
De aankomst van musici van over de
Alpen had voor gevolg dat Italianen verdreven
werden uit de kringen van de belangrijkste
polyfonisten. Alle verzamelingen die muziek
bevatten van auteurs uit de Ars Nova gaan
terug tot de eerste decennia van de vijftiende
eeuw, terwijl het aandeel van de Ultramontaanse meesters met de tijd meer en meer
overwicht krijgt. De buitenlandse musici die
in Italië aankwamen, bezetten heel vlug de
betrekkingen die voor de productie van hoogstaande muziek cruciaal waren. Ze werden
zangers in de muzikale capella's van prinsen
en namen deel aan de muzikale activiteiten
van de grote religieuze instellingen. Het aantal composities in Franse of Vlaams-Bourgondische stijl in de codices uit het laatste kwart
van de vijftiende eeuw bewijzen dit overduidelijk.
De Vlamingen leverden ook instrumenten: zo waren bijvoorbeeld schalmeien en
Vlaamse orgels bijzonder geliefd in die tijd.
Rond 1400 schreef de schrijver Simone de'
Prodenzani, die geen Florentijn was maar uit
Orvieto kwam, op de weg die hem van Rome
naar Florence leidde, zijn Liber Saporecti,
een gedicht dat eigenlijk een verhaal in de
vorm van een verzameling sonnetten was.
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Merktekens van sommige Florentijnse financiële en commerciële organisaties in Brugge tijdens
de 14de en 15de eeuw. Van links naar rechts: Giovanni di iacopo Orlandine, Simone di Tieri
Tornabuoni, Vieri de 'Medici, Alberto Villani

bleef voor hij naar Cambrai verhuisde en verschillende prebenden in Brugge kreeg? Diezelfde Dufay die de stad de compositie had
toevertrouwd van het motet Nuper Rosarum
Flores dat uitgevoerd werd tijdens de inwijding van de Dom Santa Maria del Fiore in
1436. En waarom vroeg Lorenzo een andere
vreemdeling, Heinrich Isaac, muziek te componeren voor de Canti Carnascialeschi, een
genre dat nog meer dan geïmproviseerde liederen door en door Florentijns was? Was dit
toegeven aan de heersende mode of was het
de erkenning van het technische en muzikale
meesterschap van de meesters uit het noorden?

Prodenzani was hoofdopzichter van de Opera
del Duomovan Orvieto, een zeer belangrijk
ambt, en beheerde de economische middelen van de kathedraal. Hij was dus in direct
contact met het milieu van de zangers die in
de muziekkapel van de Dom waren tewerkgesteld en moet zelf ook een beperkte muzikale
kennis gehad hebben. Het belangrijkste personage in zijn Liber Saporecti is de jongleur
Sollazzo, een hoveling in de meest geïdealiseerde betekenis van het woord: een uitstekend zanger en instrumentalist, maar ook
een bekwaam jager, een grootmeester in de
schermkunsten en een bekwaam improviserend dichter. Toen hij in het paleis van een
vriend van zijn vader werd uitgenodigd, trok
Solazzo de aandacht door alleen en samen
met andere musici meerdere avonden lang te
musiceren. Op een van die avonden begeleidde hij zichzelf op de harp, terwijl hij liederen zong uit de Italiaanse Ars Nova en Franse
werken zoals het bekende Or sus vous dormez trop, het chanson Mon Cors en Dame
sans per, een compositie in Franse stijl van
de Italiaan Andrea dei Servi (d.w.z. van de
Servieten, de religieuze orde die we eerden
vermeldden n.a.v. de laudi). Enkele dagen later zong hij met organi framegni (Vlaamse orgels) het chanson Trés douce dame. Vooraleer bij de Italiaanse muziek te komen,
speelde hij nog composities waarvan de titels
in onze oren klinken als een vervormde imitatie (was dat opzettelijk, met komische bedoelingen?) van een taal uit het noorden: 'Mach
Got frau'en 'scvivich e chic e noch e sambergotti'. Hij beëindigt zijn optreden met El
Molin de Paris of het zeer bekende Molendinum Parisii, een instrumentale versie van het
polyfone chanson Amis tout dous van Pierre
de Molins. Voor een 'organo uitramontano'
heeft men immers 'musica ultramontana' nodig. Op een andere dag zong hij met zoveel
energie en levendigheid dat men hem vergeleek met een pifer venuto di Fiandra (een
schalmei uit Vlaanderen).
Hoe werd de Franco-Vlaamse polyfonie in Florence en aan andere Italiaanse hoven geapprecieerd? In literaire bronnen uit
die tijd vinden we heel verschillende reacties,
gaande van onverschilligheid over manifeste
vijandigheid tot een respectvolle waardering
die af en toe het gebrek aan echte vertrouwdheid met de stijl verraadt. Angelo Poliziano,
de auteur van de Fabula d'Orfeo, was een intieme vriend van Lorenzo de' Medici. Hij
kende zonder twijfel de musici die aan het
hof werkten waaronder waarschijnlijk ook

Detail van een schilderij uit ca. 1580 van Antoon Claeissens met voorstelling van de
O.-L.-Vrouwekerk en de Sint-Salvatorskerk in Brugge

Jean Cordier. Rond 1490 schreef hij een brief
aan Pico della Mirandola, een van de grote
meesters van het Italiaanse humanisme,
waarin de Florentijnse dichter, zelf een zanger, een banket beschrijft bij de Romeinse
prins Paolo Orsini. Tijdens de maaltijd begon
Fabio, de zoon van de meester des huize, te
musiceren en Poliziano vertelt hoe de jonge
man met enkele van zijn vrienden die muziek
konden lezen, polyfone muziek zong. De auteur van de brief vermeldt dat deze muziek
een gezang was dat genoteerd werd met
'kleine muzikale tekens', waaruit we zonder
twijfel kunnen opmaken dat hij helemaal niet
vertrouwd was met deze manier van noteren.
Zijn commentaar bij de uitvoering wijst er ook
op dat hij het stuk totaal miskent: hij beperkt
zich namelijk tot een lofzang op de stem van
de jongen. Zijn enthousiasme wordt evenwel
groter wanneer Fabio het polyfonie repertoire
verlaat en ter ere van Piero de Medici diens
verzen, die hij net gecomponeerd had, begint
te zingen. Poliziano vertelt dat 'zijn stem noch
die van een lezer of van een zanger was,
maar dat die beide samen hoorde, zonder dat
men de ene van de andere kon scheiden...
De stem wisselde voortdurend zoals de tekst
dat vroeg, ze klonk nu eens geëxalteerd, dan
weer bescheiden, ze vertraagde of versnelde,
ze was altijd heel precies en helder en klonk
altijd aangenaam'.
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Deze passage, die slechts een van de
vele is, is des te belangrijker, omdat Poliziano
een van de beroemdste vertegenwoordigers
van de Italiaanse gedachte aan het eind van
de vijftiende eeuw was. Over Serafine Aquilano, die we vandaag alleen nog kennen als
hoveling en dichter, vertelde men dat hij teksten en klanken van de luit zo kon samenvoegen dat de betekenis van de woorden in
de harten van de mensen gegrift werden. De
perceptie dat de vaardigheid om muziek en
tekst te versmelten de ware kwaliteit van de
musici aan het licht bracht was zo verspreid
dat diezelfde Aquilano, van wie we niet één
lijn muziek bezitten, rond 1490 Josquin
Desprez in de opdracht van een sonnet zijn
'compagno musico' noemt.
In 1510 stelde Paolo Cortese, een humanist die secretaris van de paus was geweest, een decaloog samen voor het gedrag
van hoge prelaten {De Cardinalatu libri tres).
Onder de behandelde onderwerpen vinden
we ook muziek terug. Cortese reserveert
hierin de polyfonie exclusief voor het religieuze repertoire: na een samenvatting van de
diverse genres richt hij zijn aandacht naar de
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In deze decennia die zo cruciaal waren voor de Europese geschiedenis, maar ook
voor de Europese muziek, ontstond een
nieuwe manier van componeren. Misschien is
Vlaams-Italiaans hiervoor zelfs een meer accuraat label dan Franco-Vlaams, dat tot op
heden wordt gebruikt. De componisten en
cantors die in de tweede helft van de vijftiende eeuw uit de Lage Landen naar Italië
kwamen ontwikkelden en verspreidden een
nieuwe stijl die voorbestemd was de grondslag te worden van de grootse muziek uit de
Europese Renaissance.
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Waarom bevinden dergelijke werken
zich in Italiaanse verzamelingen? Gaat het
hier misschien om muziek die de Italiaanse
handelaars die in Brugge verbleven of die op
reis waren in Vlaamse steden konden horen
op de feesten in de patriciërshuizen van hun
Vlaamse confraters? Of op de luxueuze bals
die aan het Bourgondische hof werden gehouden? De Ultramontani brachten een ongekende handigheid en hun grote zin voor
aanpassing mee naar Italië. Zij wisten dat,
zelfs al was een verfijnd en internationaal repertoire erg in trek aan de adellijke hoven en
de palazzi van vooraanstaande burgers, de
meeste Italianen uit die tijd de vreemde

Dufay was in Florence rond de tijd dat
de Squarcialupi Codex werd gecompileerd,
het belangrijkste monument van de Ars Nova
waarin de muzikale waarden en troeven van
de vorige eeuw werden samengebracht. Dat
waren de jaren van het rijpingsproces van de
culturele stimuli die even later de Certame
Coronario zou voortbrengen, een wedstrijd
voor dichters georganiseerd door Piero de
Medici met de bedoeling de dichtkunst in de
vulgate nieuw leven in te blazen. Isaac, een
persoonlijke vriend van Lorenzo, was waarschijnlijk de eerste Vlaamse meester die in
staat was deze poëtische en muzikale taal
volledig te begrijpen en te vatten. Hij componeerde zijn Canti Carnascialeschi in een stijl
die verrassend dicht aansloot bij de frottole,
een repertoire met sterk volkse en lokale inslag dat floreerde in de vijftiende en zestiende
eeuw aan de hoven in de Po-vlakte. Het was
in Florence, de stad die de grote muzikale
traditie van het Trecento tot zijn meest geavanceerde vorm deed ontwikkelen, dat de
formule ontdekt werd om de complexe constructies van de Franco-Vlaamse polyfonie te
laten versmelten met de stralende, brede en
soms schalkse melodieën uit de Italiaanse
traditie.
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Toen Cosimo de Medici de Oudere de
macht greep in Florence zou dit uiteindelijk
bijdragen tot de verspreiding van Vlaamse
muziek in Italië. De traditionele alliantie van
Florence en Venetië tegen Milaan en Napels
werd gebroken, toen Francesco Sforza Milaan
innam, dankzij de genereuze steun van Cosimo. Het nieuwe evenwicht was gebaseerd
op preferentiële banden tussen Florence en
Milaan die zich later uitstrekten tot Napels en
Rome. Milaan, Napels en Rome waren drie
steden waar de Medici Bank filialen had en
ook daadwerkelijk macht bezat, net zoals in
Brugge. De wapenstilstand tussen de belangrijkste Italiaanse machten, ondertekend in
Lodi in 1454, verzekerde gedurende twintig
jaar een behoorlijke interne stabiliteit die voor
de culturele en artistieke uitwisselingen van
onschatbaar belang was. Tijdens deze decennia konden kunstenaars en intellectuelen
zich vrij bewegen en dat zou de verspreiding
van werken en ideeën bevorderen. Musici en
muziek konden van de ene naar de andere
stad reizen: Jean Cordier ging niet alleen naar
Florence, maar ook naar Rome, Milaan en
Napels. Composities van Dufay, Joye, Adrien
Basin en Domarto werden ook gevonden in
manuscripten die in Napels gecompileerd
werden. Florence en Napels (de theoreticus
en componist Johannes Tinctoris werkte in
deze laatste stad) droegen het meest bij tot
de verspreiding van de Brugse school in Italië
en vooral dan van het Franco-Vlaamse
chanson. Het is een bijzonder uitgebreid repertoire dat niet alleen is samengesteld uit
werken van beroemde meesters maar ook
van ontelbare anonieme componisten. In een
van deze bronnen vinden we een werk dat
emblematisch is voor de bijzondere relatie
tussen Vlaanderen, Florence en Napels: een
quodlibet uit een codex die waarschijnlijk samengesteld werd aan het hof van Napels. De
twee laagste stemmen van dit werk verdelen
de tekst van het chanson la Fille Gu Meimin dat later een bekende volkse dans zal worden
- terwijl de bovenstem zingt: A Florence, la
joyeuse cité... Dit is niet het enige werk dat
een magister uit het Noorden aan Florence

opdroeg. Er is bv. ook het chanson Adieu Florens la yolye, van de Picardiër Petrequin,
zanger aan de Dom van Florence en aan de
kerk van de SS. Annunziata in 1491, de kerk
van de Servi di Maria.
Het idee dat historiografen ons gedurende lange jaren gaven, als zou het vijftiende-eeuwse Italië een muzikaal Land van
Kokanje zijn, waar schitterende hoven, soms
geregeerd door tirannen die zich als een
nieuwe Croesus of Pericles gedroegen en alles deden om zich van de trouw en aanhankelijkheid van de zangers, instrumentisten en
componisten uit Vlaanderen, Bourgondië en
Frankrijk te verzekeren, klopt niet of is op zijn
minst onvolledig. Er was bovendien geen
sprake van een eenrichtingsverkeer, de beïnvloeding was wederzijds. Het is immers moeilijk te geloven dat de Ultramontani zichzelf
beperkten tot het bijdragen aan het muzikale
leven van Florence en andere Italiaanse steden zonder zelf ooit beïnvloed te zijn door de
klanken rondom hen. Ze waren immers virtuosi, professionelen die het gewoon waren
zich onder te dompelen in het milieu waarin
ze werkten. Onder de ontelbare voorbeelden
vinden we gecombineerde gezangen, de anonieme Quodlibet die bestaan uit melodieën
met volkse allure zoals het chanson A Florence la joyeuse cité/ Helas la fille Guillemin/
la boiteuse va a triper. Vele composities die
men ook terug vindt in de manuscripten uit
Napels of Florence, getuigen van de flair
waarmee de Ultramontani zich aanpasten
aan de smaak van hun publiek, zonder evenwel hun groots raffinement prijs te geven.

meesters slechts bij naam kenden en totaal
onvertrouwd waren met hun muziek zelf.
Niettegenstaande de kunst van de Vlamingen
zou uitgroeien en gedijen in de welstellende
Italiaanse steden, was de eigen muzikale
scène die de Noorderlingen bij hun aankomst
aantroffen verre van uitgestorven. In de
Noord-Italiaanse hoven, in Florence en in Napels, ontwikkelden zich vormen en genres die
niet schatplichtig waren aan de grote internationale school maar veeleer de directe erfgenamen waren van de manier waarop tijdens
de vorige eeuwen muziek werd gemaakt. Dat
verklaart waarom Dufay voor de stukken die
hij gedurende zijn verblijf in Italië componeerde meer dan sporadisch zijn inspiratie
zocht in de Italiaanse polyfonie van het Trecento. Na zijn verhuizing naar Brugge en
Cambrai zou hij nooit meer de muzikale stijl
van zijn jeugd in Italië hanteren.

A

grootste componisten van zijn tijd (Obrecht,
Isaac, Agricola, Compere, Brumel...) en looft
meer dan enig andere Josquin die hij de allerbeste acht. Wanneer hij evenwel over de
wereldlijke liederen schrijft looft hij Serafino
die naar zijn mening, de grootste wereldlijke
musicus is. Hij spreekt helemaal niet over polyfone chansons, zelfs niet over deze van Josquin. Ook in literaire getuigenissen wordt eerbetoon aan de meesters van de polyfonie
vaak begeleid met een bewogen en enthousiaste beschrijving van de kunst van de zangerdichters.

Celebre organaro fiammingo
Gugliemo
Hermans Grondlegger van Pisoia als orgelstad
Kamiel D'Hooghe

De V l a a m s e o r g e l m a k e r W i l l e m H e r m a n s
( 1 6 0 1 - 1 6 8 3 ) is ongetwijfeld d e
b e f a a m d s t e o n d e r d e talrijke b u i t e n l a n d s e
o r g e l m a k e r s d i e in Italië h e b b e n g e w e r k t .

Toscaanse suite
Paradijs

D e z e orgelmaker-jezuïet w a s w e r k z a a m in
v e r s c h i l l e n d e s t e d e n v a n het s c h i e r e i l a n d
en dit v a n a f 1 6 4 8 tot 1 6 8 3 , het jaar v a n
zijn d o o d . Zijn n i e u w orgel in P i s t o i a is het
v o o r b e e l d g e w o r d e n voor d e lokale orgelm a k e r s f a m i l i e s Tronci en Agati d i e
g e d u r e n d e twee e e u w e n d e z e traditie
w i s t e n te h a n d h a v e n en v e r d e r
o n t w i k k e l d e n tot e e n rijk h i s t o r i s c h
o r g e l e r f g o e d . G e d u r e n d e d e voorbije
k w a r t e e u w zijn d e z e i n s t r u m e n t e n v a n u i t
d e z o e k t o c h t naar e e n a u t h e n t i e k e

Mannen moeten bloeden om het woord, vrouwen
lijden aan de liefde. Waarop wachten ze? Op wie?
Dit is de goddelijke komedie ten voeten uit. Zij die tanden op elkaar en zwijgend - zei: ik heb het praten
verleerd. Hij die zei; we leven heel ons leven verkeerd.
Het voorgeborchte. Pisa, Pistoia, Pienza; krenten
in het brosse kruim van dit bevallig landschap.
De zachte schoot van Siena is warm en rins
doordesemd met olijf. Cipressen als verstarde wachters
in dit gebarsten paradijs. Alleen de lucht beweegt.
Geen adelaar hield ooit zijn blik zo strak gericht
als jij op mij. Jouw ogen trekken me de hemel in.
Lente voor altijd en wat nog rest van de liefde.

u i t v o e r i n g s p r a k t i j k als het w a r e h e r o n t d e k t
en g e r e v a l o r i s e e r d . Een n i e u w e d y n a m i e k
heeft P i s t o i a d o e n u i t g r o e i e n tot e e n

Lut de Block
De luwte van het late middaguur (2002)

c e n t r u m v a n d e Italiaanse o r g e l c u l t u u r
met i n t e r n a t i o n a l e u i t s t r a l i n g .
Willem Hermans is geboren op 6
maart 1601 in Thorn (Nederlands-Limburg).
Hij heeft waarschijnlijk van zijn vader, die timmerman was, de ervaringen en inzichten van
de houtsoorten opgedaan en de vakkundige
bewerkingen ervan geleerd.
Het is niet geweten waar Hermans het
vak van orgelmaker leerde, maar uit de
schaarse gegevens over zijn leven is bekend
dat hij op 20-jarige leeftijd te Mechelen (in
1631) binnentrad in de orde van de jezuïeten. Hier werd hij in 1641, 30 jaar oud, tot lekenbroeder gewijd. Op die leeftijd had hij intussen het vak van orgelmaker geleerd,
waarschijnlijk in het huidige Frans-Vlaanderen. Tussen 1632 en 1641 wordt hij erkend
als meesterorgelmaker en maakt hij orgels in
de jezuïetenkloosters in Breda, Mechelen,

Gent, Leuven en leper. In het jezuïetenklooster in St.-Winoksbergen legt hij op 27 oktober
1641, op 40-jarige leeftijd zijn definitieve
kloostergeloften af. Tot in 1645 heeft hij orgels gemaakt in Vlaanderen, Frans-Vlaanderen, Henegouwen en Brabant. Daarna daagt
hij in 1648, op 47-jarige leeftijd, op in de Italiaanse havenstad Genua, waar hij gedurende
15 jaar blijft wonen en waar hij, naast twee
andere instrumenten, een groots orgel maakt
voor de Santa Maria di Carignanokerk. De orgelkast en een gedeelte van de pijpen zijn
bewaard gebleven. Deze stad was voor Her-
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mans de uitvalsbasis voor vele en verre reizen.
In 1649 verwerft hij de opdracht tot
het maken van het orgel in de kathedraal in
Como: "Nel 1649 erano complete anche Ie
strutture della cassa di destra, ove venne installato un nuovo organo,creazione del gezuita fiammingo Gugliemo Hermans, formato
da due corpi sonori sovrapposti: l'Organo
Grande con 14 registri e l'Organo Piccolo con
8 registri. L'inaugurazione di questo lavoro avvenne il 25 marzo del 1650, Festa dell' Annunciazione". Het is meteen een meesterstuk
dat Hermans roem bezorgt, in Italië en daarbuiten. Van dit monumentale kathedraalorgel
in Como kan men nog steeds de integraal bewaarde orgelkast bewonderen.
Om de organisten wegwijs te maken
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Cacioli-Tronci-orgel, 1745
Poistoia, San Filippo

zen door Antonio en Angelo Bossi die er zich
toe verbinden, bij de ondertekening van het
contract (1728) voor de bouw van het orgel
van Bergamo, dit te verwezenlijken op dezelfde wijze als het Hermans-orgel in de kathedraal in Como. De Bossi's kennen dit orgel
van binnenuit zeer goed, vermits zijzelf in
1718 hebben ingestaan voor vernieuwingswerken.
Over Hermans' contacten met Italiaanse organisten en componisten is minder
geweten. Toch mag worden aangenomen dat
zijn instrumenten menig organist hebben
geïnspireerd bij het improviseren, componeren en musiceren. Van de organistcomponist
Domenico Zipoli, geboren in 1688 in Prato
(Toscane) is geweten dat hij als novice della
Compangia di Gesü in 1716 zijn Sonate d'lntavolatura per Organo e cimbalo componeerde, terwijl hij in diezelfde periode organist was van het orgel costruito dal celebre
organaro fiammingo Gugliemo Hermans,
molto attivo in Italia. (Luigi Tagliavini)

Deze orgels worden tot ver in de 19de
eeuw gestemd in middentoonsstemming.
Samenvattend kan worden gesteld dat
de klank niet op kracht of sterkte is afgestemd maar op een delicate draagkracht en
een verfijnde inspirerende klankgeving.
De orgelkasten hebben stijlkenmerken
die zeer verschillend zijn van de Centraal- en
Noord-Europese orgels. Zij hebben meestal
een vrij bescheiden uitzicht, met vlakke
rechthoekige vorm, geconcentreerd in één
kast, zonder rugpositief en met weinig uitgewerkte versieringselementen. De frontpijpen,
opgesteld in drie tot zeven vlakke velden, zijn
meestal geplaatst in tertsopstelling.
De ventielkasten zijn aan de voorzijde
van de windlade geplaatst en de afmetingen
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In 1995 werd dit orgel op voortreffelijke wijze gerestaureerd door Ricardo Lorenzini. Na meer dan drie honderd jaar is het tot
vreugde van velen herboren. Het heeft een
verguld front, een dispositie en een opstelling
van de frontpijpen 9,7,9 met alle stijlkenmerken van Hermans (zie verder), een klavier
met 47 toetsen (Do-do ) en een winddruk
van 60 mm waterkolom.
De instrumenten van Hermans brengen een ommekeer in de geschiedenis van
de Italiaanse orgelbouw en fungeren als model voor vele lokale orgelmakers. Aldus worden de Ligurische en Toscaanse orgelbouwscholen door Hermans op diepgaande wijze
beïnvloed; in Lombardije is de ontwikkeling
van kleur- en tongwerkregisters van de school
van Bossi en Serassi ongetwijfeld te danken
aan de aanwezigheid van het grote Hermansorgel van de Dom van Como. Dit wordt bewe-

Het Italiaans orgel bestaat hoofdzakelijk uit een principalenkoor; het Ripieno, gebaseerd op het samenklinken van de Principale 8', Ottava 4', Quintadecima 2',
Decimanona 1 , Vigesimaseconda 1', Vigesimaseta 2/3'. Vertrekkend van de basisklank,
de achtvoet, wordt de klankpiramide opgebouwd met enkelvoudige boventonen. De
hoogte van de boventonen wordt uitgedrukt
in (breuk)cijfers die de verhoudingen geven
met het achtvoetregister. In Italiaanse orgels
vindt men aldus geen samengestelde mixturen, cimbels, cornetten of sesquialters. De
klankenwereld gaat hier uit van zangerige
transparante principalen die de ruggengraat
vormen van een zilveren plenumklank. Onafhankelijk hiervan legt een concertante Fluit 4'
speelse accenten en zorgt een poëtisch ondulerende Voce Umana voor het nabootsen
van de menselijke stem en voor het creëren
van expressieve harmonieën. Tongwerken als
trompetten zijn zeldzaam.

O R G A N A R O

Na een tussenstap van twee jaar in
Pistoia (1663-64) vestigt hij zich vanaf 1665
in Rome. Ook daar maakt hij vele orgels, o.a.
in het Collegio Germanico, S. Appolinare
(1665-66); zoals voorheen in Como, geeft hij
ook hier toelichtingen over het gebruik van
zijn orgel(s) met registratieaanwijzingen.
In 1672-1674 vertoeft en werkt Hermans in Palermo en in de periode 16741679 gaat het richting Umbrië waar hij in Orvieto, Terni en in Collescipoli orgels bouwt.
Van 1679 tot aan zijn dood in 1683 verblijft
hij opnieuw in Rome.
Door zijn roem weet hij niet minder
dan 72 opdrachten te verwerven voor het maken, vernieuwen en onderhouden van orgels.
Van die instrumenten zijn er maar
twee min of meer intact overgebleven. Enerzijds het beroemde Hermans-orgel in Pistoia
- verder uitgebreid behandeld - en anderzijds het orgel in Collescipoli, een dorp gelegen op een paar kilometer zuidwest van Terni
in Umbrië. Hier maakt Hermans tijdens zijn
rijpe levensjaren (77 jaar) in 1778 in de S.
Maria Maggiorekerk een prachtig orgel - wellicht zijn laatste - met als inscriptie:
Questo Organo feci
Nicolö Perfetti Orvietano
Sotto la directione del padre
Gugliemo Emmanni della
Compagnia di Giesü
L'anno 1678 di nostra
Saluta

Enkele kenmerken van
historische Italiaanse orgels
Historische Italiaanse orgels zijn overwegend klein en hebben meestal slechts
één klavier dat geplaatst is aan de
voorzijde van het orgel. Eventueel zijn deze
instrumenten voorzien van een kort aangehangen pedaal met schuin opgerichte latten,
daarom lessenaarpedaal genoemd. Dit pedaalklavier heeft een zeer beperkte omvang
en wordt in de muziekliteratuur en de improvisatie enkel gebruikt voor het spelen van
lange liggende bastonen. Op deze Italiaanse
en stijlverwante Zuid-Duitse orgels is het uitgesloten virtuoze pedaalsoli of polyfone fuga's
met onafhankelijke pedaalpartij te vertolken.
Ook het spelen met de hakken is onmogelijk.
Ook nu nog hebben vele historische orgels
een zogenaamd kort octaaf. Dit wil zeggen
dat er in het onderste octaaf geen kruisen of
mollen kunnen gespeeld worden en dat de d
(re) en e (mi) gespeeld worden op de toetsen
fis (fa kruis) en gis (sol kruis).

C E L E B R E

in het gebruik van de innoverende dispositie
publiceert hij een boekje met toelichtingen en
registratieaanwijzingen. Het krijgt heel wat
weerklank en wordt tot in 1730 diverse malen
herdrukt. In de kathedraal van Como wordt
op een zijdeur die toegang geeft tot het orgel,
ook vandaag nog verwezen naar deze publicatie.

werk wijst op een synthese van Zuid-Nederlandse en Italiaanse orgelstijlen.

Luigi & Benedetto Tronci-orgel opus 8, 1793, katedraal Pistoia

van de cancellen zijn zo klein mogelijk gehouden. Ook de omvang van de windlade is
zeer beperkt. De grootste pijpen krijgen de
windtoevoer via conducten ofwel via een eigen kleine windlade. De winddruk is zeer
licht met als direct gevolg dat de directe
speelaard soepel en licht is.
Enkel in Italië, en nergens anders in
Europa, werden dezelfde uitgangspunten voor
het maken van orgels gedurende ongeveer
vier eeuwen op een vrij conservatieve wijze
gehandhaafd.
Het instrumentaal type en de muziek

vormen hier een zelden gehoorde eenheid.
Deze is uitermate geschikt voor de vertolking
van de muziek van Andrea (1510-1586) en
Giovanni Gabrieli (1557-1612), Girolamo
Frescobaldi (1583-1635) en vele tijdgenoten.
Pistioa: orgelstad met de
Vlaams-Italiaanse orgelkleuren
in het Hermans-orgel
Vóór de komst van Willem Hermans is
in Pistoia de beroemde organist Girolamo
Frescobaldi komen spelen op het vroegere
grote 16-voetsorgel, gemaakt door Cosimo
Ravani (1584-1635) in de kloosterkerk San
Domenico. In 1663 is dit orgel gewijzigd en
vergroot door Willem Hermans.
De Vlaamse orgel bouwstijl van W.
Hermans gold als een referentiekader en zijn
1261

Tijdens zijn tweejarig verblijf (166364) in Pistoia maakte Willem Hermans op bestelling van de familie Rospigliosi in de Prioria
dello Spirito Santo (vroeger S. Ignazio, de jezuïetenkerk) een nieuw orgel. Het is geplaatst
halfweg de kerk, in de linkerbeuk tussen de
tweede en de derde pilaar, op een doksaal
dat gericht is naar het schip van de kerk. Het
Hermans-orgel (1664) staat er praalvol opgesteld en trekt de aandacht met zijn LimburgsLuikse vormgeving en zijn ornamentiek. De
kast is verguld, zoals meestal. Het prospect
vertoont 25 tinnen frontpijpen met V-vormige,
ingedrukte labia, verdeeld over drie velden
met respectievelijk 9,7,9 pijpen. Een inscriptie boven het klavier, vermeldt de orgelmaker,
samen met het jaartal 1664; het jaar waarin
het orgel is klaargekomen.
Dit instrument is quasi intact bewaard
gebleven. In 1940 werden de frontpijpen opgevorderd voor de wapenindustrie. De windvoorziening is lichtelijk gewijzigd. In de plaats
van de vroegere spaanbalgen staat er nu een
magazijnbalg. Tijdens de laatste jaren staat
het ingepakt omwille van omvangrijke restauratiewerken in het kerkgebouw.
Hermans brengt ook hier, zoals voorheen in Como, allerlei nieuwigheden in de
dispositie. De organisten krijgen naast het traditionele Italiaanse principalenkoor een
tweede achtvoet (zeldzaam in Italië); de Flauto (coperto). Dit is een aspect van de werkwijze van Hermans die het Italiaanse orgel
heeft verrijkt met de gedifferentieerde constructie van fluitregisters met uiteenlopende
klankschakeringen. Ook aan de gedekte pijpen bracht hij vernieuwingen aan. Bij de Italiaanse orgelmakers waren ze maar 1/4 opgesneden en zonder baarden. In het pedaal
(Do—fa, met verkort octaaf en steeds gekoppeld aan het manuaal) is een Subbasso 16'
(met elf pijpen) geplaatst. Hermans begint
hier met het maken van eigen pedaalregisters
om de basklank met een zachte wijde fluitklank diepere draagkracht te geven.
Een andere opmerkelijke vernieuwing
bestaat in het plaatsen van het tongwerk
Tromba (soprani) & Tromba (bassi). Hermans
maakte een typische Vlaamse trompet met

J
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Naast nog een tweede tongwerk is in
het Hermans-orgel ook een krachtige Cornetto gedisponeerd. Dit meervoudige tertsregister was een vernieuwing die voorheen
(Cornet de Flandres) reeds door de leperse
orgelmaker Langhedul in Parijs werd geïntroduceerd.
De Cornet is een meervoudig soloregister dat de bovenkant van het klavier versterkt en glans geeft. Het is aldus een gehalveerd register diskantregister dat op hetzelfde
klavier in de baskant wordt begeleid.
De meest opvallende vernieuwingen
die Hermans invoert, hebben ook als gevolg
dat de registratiekunst wordt herzien. Aldus
klinkt een combinatie van Cornet III, principale 8' en Ottava 4' op een oud Italiaans orgel bijzonder mooi en diep, transparant en
met een bijzonder klankreliëf. Hierover publiceerde Th. Culley S.J. 'Organari fiamminghi a
Sant' Appolinare a Roma II, in L'Organo, V,
pp. 2123+224.

in dat Toscane las ik op een muur
het graffito.* 'Angels never stay in paradise'. De cultuurtoerist vulde de leegte die
de engelen lieten, en het paradijs heeft
zich aangepast. De verwende westerling
met geld kwam er zich terugtrekken om
olijven te telen, te onthaasten, En er dan
een boek over te schrijven Wat dan weer
bezoekers opleverde, die kwamen kijken
naar het paradijs, dat zich bewust was geworden y a n ^ h z e t t e a zichzelf daarmee
had verjaagd. Men begon van alles ten
nutte te maken: land^fiip|^n, boerderijen, ofie wijnen kazen, kunstschatten.
Het 'O, hoe typiscti!' of 'Daar is het nog
authentiek!' was niet uit de lucht Maar
het ten nutte maken van het typische, het
authentiek vernietigt het juist. Sindsdien is
Toscane dubbelzinnig.
i

Luc Devoldere
(fragment uit Toasten in Toscane,
uit De verforen weg. Van Canterbury naar
Rome, 2002)

Hermans' orgels veelvuldig
nagevolgd door de Pistoiese
orgelmakers Tronci en Agati
Nadat voorheen werd gewezen op de
voorbeeldfunctie van het orgel in Como is ook
het Hermans-orgel in de Prioria dello Spirito
Santo het grote voorbeeld voor de Pistoese
orgelbouwerfamilies Tronci en Agati en dit
omwille van zijn grote ambachtelijke en muzikale klankkwaliteiten en de die nawerken in
de 1 8 eeuw en de volledige 1 9 eeuw.
d e

d e
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Dit wordt onder meer gestaafd in de
S. Prospero e Fillipo waar Tronci in 1745 een
mooi orgel dat quasi intact is bewaard gebleven, dat in 1984 werd gerestaureerd. Hier
werd kort na de oorspronkelijke bouw de Flauto in ottava (4') vervangen door een Flauto
Tappato (hol pijp) en een Trom be 8' wordt toegevoegd. Twee voorbeelden die verwijzen
naar Hermans. De bas/diskant indeling ligt
hier op de cVcis . Deze klavierindeling werd
naderhand verlaten om ook in de bas/diskantverdeling het voorbeeld van Hermans te
volgen. Deze indeling vindt navolging, onder
meer in de S.Vitalekerk (Agati 1760). Hier
wordt ook de frontindeling van Hermans gevolgd - drie velden met respectievelijk 9,7,9
pijpen. Dezelfde invloed is ook vast te stellen
in het Santuario di Santa Maria delle Grazie
alias del Letto waar Tronci in 1755 een nieuw
orgel maakte, met gebruikmaking van ouder
materiaal uit de zestiende eeuw. De restauratie van dit instrument werd gedaan door Hiroshi Tsuji van Shirakawa uit Japan. Veel later
bouwde Benedetto Tronci in 1822 nog een
merkwaardig orgel in de Chiesa di San Pier
Maggiore waarvan de stijlkenmerken eveneens verwijzen naar Hermans.
1

In de sporen van Hermans moest de
orgelmakersfamilie Tronci een grote concurrent gedogen, namelijk de orgelmakersfamilie
Agati. Hun eerste instrument werd gemaakt
in de reeds vermelde S.Vitale. In het bergdorp Chiesa di San Marcello ( bij Pistoia in de
Apennijnen) is een rijkgeschakeerd orgel van
Pietro Agati (1784-85) bewaard gebleven.
Dit Agati-orgel is een inspirerend instrument met grote diversiteit in verfijnde
klankkleuren met een transparante, vocale
klank. Hier in de Apennijnen en in een
prachtig natuurgebied, is een muzikaal kleurenpalet te beluisteren dat gelijkenissen evoceert met de Vlaamse historische orgels.
De voornaamste orgelmakers uit de
familie Tronci zijn: Antonio (1704-1791), Fillipo I (1717-1788). Na deze twee bleven nog
vier generaties de traditie verder zetten. Het
zijn onder meer: Luigi II (1823-1911), Cesare
(1827-1874), Fillipo III (1848-1918).
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Toasten in Toscane
En toen kwam de achtste dag. En
God schiep de cipres, de helling en de
eucalyptus. Hij plaatste ze in een onderling bezield verband, strooide er esprit de
geometrie en esprit de finesse door en
noemde het Toscane. Toen kwam de
mens, en hij bewerkte eeuwen lang het
landschap, trok er de diepe voren van zijn
aandacht en zijn Inspanningen in, en
plaatste er - altijd asymmetrisch gekadreerd - een hoeve in en een kerkje. Maar
niemand zag het. Nog niet

- de tertsregistercom bi naties als de
Cornetto en de Sesquialter,
- de tongwerken als de trompet en de
musetto,
- de gehalveerde klavieren met soloregisters in bas- en diskant,
- de gevarieerde reeks fluiten,
- de frontindeling in drie velden,
- de uitbreiding van het pedaal met
een eigen Subbasso 16'.

O R G A N A R O
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Hermans introduceerde in de Italiaanse
orgels.-

C E L E B R E

blikken bekers, kurkvormige loden knoppen
(i.p.v. de in Italië toen gebruikelijke houten
koppen) en lepels met vooraan een schuin
opgesoldeerd messing stukje.
De door Hermans geïntroduceerde
gehalveerde registers zijn zeer ongewoon in
Italië. De deling bas/diskant ligt in Pistoia op
f i s V g . Ook deze 'hoge' deling krijgt navolging, weliswaar een halve toon lager fVfis of
eVf . Voor Vlaamse, (Franse, Spaanse) organisten en orgelmakers is het eerder merkwaardig dat de deling ligt tussen fisVg en
niet tussen cVcis . In het Hermans-orgel in
Pistoia (Como en elders) is aldus de Tromba
verdeeld in een bovenkant (soprani of diskantregister) en een baskant. De trompet kan
als gehalveerd register als solostem in de bovenstem klinken, ondersteund door principalenklank. Omgekeerd kan een trompetbas als
solo klinken terwijl in de diskant begeleidingsregisters worden gebruikt. Het is evident dat
de soloregisters door de halvering in bas- en
diskant optimaal gebruikt worden. Deze deling inspireert de orgelcomponisten van Pistoia tot een efficiënt gebruik van de concertatoregisters.

De voornaamste orgelmakers uit de
familie Agati zijn: de reeds vermelde Pietro
Agati (1735-1806) die zijn eerste instrument
maakte voor de reeds genoemde S. Vitalekerk. Zijn nazaten zetten het bedrijf met veel
weerklank verder. Het zijn: zijn zoon Giosuè
(1770-1847), diens zonen Nicomede (17961885) en Giovanni (1998-1876) en diens
zoon Luigi (1861-1883). In 1883 besluiten de
leiders van de concurrerende familiedynastieën Tronci en Agati te fuseren en onder de
naam Agati-Tronci verder te werken. Hun
kunstambachtelijke activiteiten houden stand
tot 1914. Het begin van de Eerste Wereldoorlog en de opkomst van de industriële orgelbouw betekenen het einde van een tweehonderdjarige traditie. De beide families maakten
een honderdtal orgels en hebben een belangrijk aandeel in de ontwikkeling van het Italiaans historisch orgelerfgoed.
Op een punt werd het voorbeeld van
Hermans niet gevolgd. Zowel Tronci als Agati
bleven trouw aan de eigen Italiaanse traditie
bij het maken van springladen, in plaats van
de sleepladen, toegepast door Hermans.
Er bestaat een Tronci-archief met allerlei registratievoorschriften die aantonen dat
op de kleinere eenmanualige orgels kleurrijk
en op gedifferentieerde wijze wordt gemusiceerd. In dit archief zijn ook heel wat composities bewaard van Giuseppe Gherardeschi
(1749-1815), kapelmeester van de kathedraal in Pistoia. Naast het boek dat hij over
de uitvoeringspraktijk Elementi per il Cembalo
(1756-58) publiceert, componeert hij orgelwerken die een beeld geven van de overgang
van de klaviersonate naar de orkestimitatie.
De registratieaanwijzingen bij zijn orgelcomposities zijn helemaal geïnspireerd op de orgels van Tronci en/of Agati. De Sonata per Organo a guisa di Banda militare che suona
una Marcia is de meest indrukwekkende
compositie van G. Gherardeschi en heeft registratieaanduidingen die verwijzen naar de
Hermans-Tronci-Agati-Serassi-orgels met aanduidingen als: Cornetto, principale e ottava,
gevolgd door Trom ba basse e soprane zenza
Cornetto, verder Flauto in ottava solo om te
besluiten met Cornetto come prima.

zestig historische orgels, is bestudeerd, geïnventariseerd en uitgegeven door de hedendaagse Nederlandse orgeldeskundige Wijnand van der Pol.
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Willem Hermans-orgel,
Pistoia, Santokerk

1764, Spiritu

Academia di Musica Italiano
per Organo
Rond de orgels van Hermans en zijn
volgelingen is in Pistoia onder de leiding van
Umberto Pineschi vanaf 1970 de Academia
di Musica italiano per Organo ontstaan. Ze is
gehuisvest in de historische Villa di Scornio.
Deze Academia heeft (vanaf 1975) Luigi Tagliavini aangetrokken om er zijn orgelcursus
over Italiaanse orgelmuziek te doceren. Voorheen deed hij dit tijdens de zomermaanden
in Haarlem. In deze Academia is de internationale doorbraak gekomen van de Italiaanse
orgelcultuur. Ook Belgische en Nederlandse
organisten gaan er zich graag verdiepen in de
specifieke kenmerken van de Italiaanse orgelcultuur.
De Academia begon als privé-instelling. In 1984 werd ze door het stadsbestuur
Pistoia, en met sponsoring van een bank,
omgevormd tot een Stichting. De hoofdsponsor is thans de provincie Toscane. Prof. Pineschi is ook de auteur van onder meer Organi
e organari in Pistoiai e diocesi en verzorgde
de uitgave (met uitvoerig en goed gedocumenteerd voorwoord) van Musiche pistoiesi
per organo met werk van G. Gherardeschi.
Dat Willem Hermans ook vandaag de Italianen blijft boeien, wordt gestaafd door de organisatie van een jaarlijks Hermans festival in
Collescipoli, de benaming van een muziekensemble als Accademia Baroco W. Hermans
en de werking van een Comitato per l'Organo
Hermans dat waakt over het erfgoed van Hermans. Ten slotte dient gesignaleerd dat het
Pistoiese orgellandschap met zijn meer dan
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Op 19 juni 1501 ondertekende Michelangelo Buonarotti (1475-1564) een contract waarbij hij zich engageerde om voor de
dom van Siena een monumentaal altaar te
maken. Die opdracht werd hem gegeven door
de toenmalige kardinaal Francesco Tedeschini-Piccolomini (1439-1503), de latere

Dit marmeren beeld O.-L.-Vrouw met het
kindje Jezus' (h.-. 128 cm) van
Michelangelo Buonarotti
(1475-1564)
staat in de Brugse O.-L.-Vrouwekerk. Het
dateert uit 1503-1505.

paus Pius III, wiens pontificaat in 1503
slechts een 25-tal dagen duurde. Met die bestelling had de kerkvorst duidelijk een drievoudige memoratieve bedoeling: tot zielenheil
en verheerlijking van Aeneas Sylvius Piccolomini (1405-1464) - de voormalige paus Pius
II en oom van de vermelde prelaat - , van

Dit marmeren beeld O.-L.-Vrouw met het
kindje Jezus' (h.-. 87 cm) van Pieter
Pepers (1730-1785) staat in de Brugse
Sint-Salvatorskathedraal. Het dateert uit
1776.
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hemzelf en van zijn hele familie. Voor dit liturgisch meubel diende de grootmeester van de
renaissance vijftien beelden, in Carraramarmer, te kappen van, zoals de overeenkomst
het zegt: 'di piu bonta meglo cöducte finite et
pfection ch figure moderne siano oggi in
Roma' of met andere woorden van goede

Dit marmeren beeld O.-L.-Vrouw met het
kindje Jezus' (h.: 130 cm) van Jan Robert
Calloigne (1730-1785) staat in het Brugse
Groeningemuseum. Het dateert uit het
begin van de negentiende eeuw.
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Confronterende beschouwingen over de
beeldende kunsten

T O S C A N E

Toscane i n Vlaanderen,
Vlaanderen i n Toscane

kwaliteit en perfecte afwerking en beter dan
de beelden uit het begin van de zestiende
eeuw in Rome. Iconografisch werden zes van
die sculpturen nadrukkelijk in dit contract
omschreven, de overige niet. Vermoedelijk
aanvaardde Michelangelo graag deze opdracht. Zo kon hij terugkeren vanuit Rome
naar Florence en verkreeg hij een uitvlucht
om De Graflegging, die hij aan het schilderen
was voor de Sint-Agostinokerk in de Italiaanse
hoofdstad, niet te moeten voltooien. Ongetwijfeld begon de kunstenaar met volle moed
aan die eervolle beeldhouwerstaak en tekende onmiddellijk enkele ontwerpen. Dat
Michelangelo uiteindelijk het totale opzet
nooit voltooide, ligt aan diverse oorzaken. Zijn
wispelturig karakter, financiële onregelmatigheden bij de betalingen en het verkrijgen van
voor hem aantrekkelijkere opdrachten kunnen hier als voornaamste redenen worden
opgesomd. Eigenlijk mogen de Bruggelingen
in die zin van geluk spreken, want daardoor
bezitten ze niet alleen een zeldzaam beeldhouwwerk van Michelangelo buiten Italië,
maar evenzeer een uniek kunstwerk waar
menig stad jaloers op is. Voor dit altaar in
Siena kapte de toen nog vrij jonge uomo universale namelijk een innemende Madonna
met het Kindje Jezus. Door een samenloop
van eerder toevallige omstandigheden kwam
dit kunstwerk in de Brugse O.-L.-Vrouwekerk
terecht. Op 14 december 1503 bood de
Vlaamse lakenkoopman Jan de Mouscron
(Giovanni Moscheroni), die via zijn bankier
Balducci met Michelangelo in contact was
gekomen, hem een aanzienlijk bedrag tot het
vervaardigen van een sculptuur, waarvan het
onderwerp niet vast lag. Mogelijk omdat dit
beeld bijna was afgewerkt, omdat de renaissancekunstenaar een gedeelte van zijn onkosten van zowel marmer als arbeid wilde recupereren en misschien omwille van
onenigheid met de Piccolomini-erfgenamen
verkocht hij de Madonna met Kind aan deze
welgestelde textielhandelaar. Uit een brief van
31 januari 1506 vernemen we dat het beeld,
in een krat verpakt, op een veilige plaats in
het huis van Michelangelo's vader stond. Op
het einde van hetzelfde jaar werd het via
Lucca en de kustplaats Viareggo met een
koopvaardijkogge naar Brugge verscheept.
Wat later, zeker in of vlak voor 1516, werd

Toscane mia
We leven in een tijd waarin oude
dromen meer dan ooit kunnen worden
gerealiseerd: vliegen, reizen naar andere
continenten, naar de maan en andere
planeten.
Toch blijft het utopia-verlangen
waar we al eeuwenlang mee worstelen onvervuld. Misschien is het daarom dat de
Italiaanse ontdekkingsreizigers in Spaanse
dienst het zo begeerde Ei Dorado nooit
hebben gevonden, nooit konden vinden,
omdat zij het achter zich hadden gelaten.
Was het niet het land van hun jeugd waar
zij terug naar op zoek gingen: het Toscane
van weleer?
Wij hebben het honderden jaren
later teruggevonden - zo denken we - en
wij projecteren er maar met graagte onze
dromen op. De ene plant er zijn wijnstok,
de andere spit er naar oude dichters. En
allen schieten er wortel want Toscane
weet ieders wensdroom in vervuiling te iaten gaan. in Toscane vindt elkeen zijn
Utopia, Arcadia, Eldorado...
Johan van Cauwenberge

het kunstwerk definitief door de geciteerde
Moscheronifamilie aan de Brugse O.-L.-Vrouwekerk geschonken. Het beeld overleefde intussen de Franse Revolutie, een tweetal
Duitse bezettingen, enkele tentoonstellingen
en pronkt nu nog steeds voor miljoenen toeristen op het zuiderse zijaltaar, dat er speciaal
werd voor gemaakt. Michelangelo's Madonna
is werkelijk een visitekaartje voor deze bidplaats én voor Brugge in het algemeen. Wie
echter goed toekijkt, ziet dat het beeld niet
voor dit liturgisch meubel werd gekapt. De
kunstenaar creëerde het voor een hoger gelegen nis, waardoor zowel moeder als kind naar
de gelovigen, beneden, konden kijken. In die
zin ontstaat een denkbeeldige diagonale lijn,
waarbij de zondige aardse kerkgemeenschap
zich smekend tot de H. Maagd en de Heer
kon richten en waardoor, met de bekomen
voorspraak van Maria en Jezus, de bede bij
God terecht kwam. Is het misschien omdat
het negen meter hogerop moest prijken, dat
het hoofd van de knaap opzettelijk anatomisch iets te groot is uitgevallen? De meestal
lovende beschouwingen van kunsthistorici,
theologen en reizigers accentueren, steeds en
terecht, de tegengestelde stilistiek tussen de
zittende madonnafiguur en haar rechtstaande
zoon, tussen late renaissance en ontluikende
barok. Inderdaad, de statische, dromerige ingetogenheid, die mogelijk al naar het lijden
van haar zoon verwijst, en de kegelvormige
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compositie van Maria, die o.a. refereert aan
de beroemde piëta in de Sint-Pietersbasiliek
in Rome, contrasteert met de speelse dynamiek van het Kindje Jezus. Hij kronkelt zich
in de rijkere plooienval van het onderste deel
van haar kledij en probeert voorzichtig op een
steen en op de stof voort te bewegen. Zij laat
Hem behulpzaam rusten tegen haar hogergeplaatst linkerbeen, terwijl Hij onbewust met
haar vingers speelt, iets wat kinderen van die
leeftijd wel vaker doen. Ook zijn getorst bovenlichaam, zijn ongekamde haren en zijn
onbevangen herculische naaktheid wijzen op
post-renaissancistische kenmerken. Het
beeld kent veel bewondering, zoveel dat er
geregeld replica's van worden gemaakt. Wat
goed is en aanspreekt, kent sowieso navolging. Bruggelingen en toeristen kopen die
gretig aan. Een verkleinde kopie prijkt bijvoorbeeld op het vroeg-barokke epitaaf van de familie F. d'Herts (t 1628) - M. Breydel (t
1642), hangend aan een bundelpijler in de
kooromgang van de Brugse Sint-Salvatorskathedraal. Ook in de Gentse Sint-Michielskerk
staat een imitatie. Verder vonden vele kunstenaars tijdens de daarop volgende eeuwen in
dit werk inspiratie voor hun Maria met Kind.
Mogelijk is het gelijknamige marmeren gewrocht, in volle barok, van Lucas Faydherbe
(1617-1697), nu in het Rockoxhuis in Antwerpen, er onrechtstreeks door beïnvloed.
Deze Mechelaar ontwierp ten andere in 1651
een nooit gerealiseerd altaar voor Michelangelo's beeld in de O.-L.-Vrouwekerk. Duidelijker zijn de volgende voorbeelden, waarbij
steeds meteen de naar voren geschoven voet
van de Moeder Gods opvalt. Pieter Pepers
(1730-1785) maakte er in 1776 een speelse
rococogroep van voor de Brugse kathedraal,
terwijl Jan-Robert Calloigne (1775-1830) dan
weer voor een neoklassieke uitvoering koos.
Die academische verwerking dateert uit het
begin van de negentiende eeuw en werd in
1973 uit een Antwerpse privé-verzameling
voor de Brugse musea verworven. Zowel de
gelaatsuitdrukking als de haartooi en de kledij
van dit witmarmeren beeld herinneren hier
gemakkelijk aan de Griekse Oudheid, ook al
stond de vrouw van de kunstenaar model. De
contraposthouding van de kleine Jezus, het
sterk vooruitgeschoven rechterbeen van de
H. Maagd en de ovale sokkel, waarop beiden

Boven: Middenluik uit De aanbidding van de
herders' van Hugo van der Goes, de zgn.
Portinaritriptiek. Dit paneel wordt nu
bewaard in de Galleria degli Uffizi in
Florence, maar was bedoeld voor de SintEgidiuskerk van het hospitaal Santa Maria
Nuovo in Florence.
Onder- Ook Domenico Ghirlandaio

schilderde

t)e aanbidding van de herders' voorde
H. Drievuldigheidskerk in Florence . Het
dateert uit 1485. Florence, Sassetti-kapel
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Tot voor kort werden de Alpen in de literatuur beschouwd als de breuklijn tussen
Noord- en Zuid-Europa. Geografisch, fysisch
en natuurkundig zal deze bergketen dit ook
wel zijn. De kunsthistorische scheiding, die
daar tot een decennium geleden nog werd
getrokken, ebt recent weg in de nevel en mist
van dit pittoreske berglandschap, al moet gezegd dat de ruwheid, de uitsteeksels en de
spitse toppen nog niet volledig werden afgezwakt. Zeker dient hier meteen te worden opgemerkt dat min of meer gelijktijdig in twee
behoorlijk ver van elkaar afgelegen gebieden,
aan beide zijden van deze aardrijkskundige
kloof, Vlaanderen en Toscane, specifiek in
Brugge en in Florence, een hoogstaande culturele bloei tijdens de late veertiende en vijftiende eeuw tot stand kwam. Die bloei kan
niet worden verklaard zonder de economische hoogconjunctuur die deze streken en
concreet de geciteerde steden eveneens in
die periode en in de decennia voordien kenmerkte. Uit het zuiden brachten Italianen
fijne stoffen, zoals zijde, fluweel, goudbrokaat
en dito laken, vruchten, en oliën mee. Zij verkochten verder de bij hen uit het oosten
geïmporteerde specerijen en leder uit NoordAfrika door. Aluin mag in die opsomming niet
ontbreken. Vooral Genuese galeien vervoerden die voor Vlaanderen belangrijke basisstof
samen met wede, de indigo verfstof, waarvan
de plant zowel in Lombardije als in Toscane
werd geteeld. Ook voor bankverrichtingen en
geldzaken verwierven de Italianen grote faam.
Dikwijls waren ze hier eveneens politiek actief
en bekleedden uitzonderlijke raadgevende
functies aan het Bourgondische hof. Vlamingen exporteerden dan weer het bekende
kwaliteitsla ken, linnen en allerlei afgewerkte
producten die o.a. in Brugge werden vervaardigd: lederwaren, kannen en aquamanila in
dinanderie, tapijten, sieraden en edelsmeedwerk, amberen rozenhoeden, verluchte hand-
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rusten, verwijzen eveneens naar antieke
sculpturale composities. Mogen we tot slot
nog even verwijzen naar de vele Mariabeeldjes, op de Brugse straathoeken, die op Michelangelo's meesterwerk zijn geïnspireerd.

schriften en beschilderde panelen. Het is inderdaad bekend dat galeien en koggen in
hun laadruimte geregeld naast andere producten ook schilderijen vervoerden naar zuidelijk gelegen gebieden. Dat dit soms mislukte wordt steeds bewezen door de
beroemde kaping van het Laatste Oordeel,
dat Medici-agent Angelo di Jacopo Tani en
zijn vrouw Caterina di Francesco Tanagli in
1467 bij Hans Memling (voor 1440-1494)
bestelden, als herinnering aan hun huwelijk
in 1466. Het moest ooit in de kloosterkerk
van Badia Fiesolana nabij Florence worden
opgehangen. In opdracht van de Duitse
Hanze werd het monumentale drieluik, samen met nog een tweede Vlaams altaarstuk,
echter door piraat Paul Benecke op 27 april
1473 ter hoogte van het Zwin buitgemaakt en
het belandde uiteindelijk in het Muzeum
Narodowe van Gdansk. Het intussen enorm
beroemde paneel De aanbidding van de
herders van Hugo van der Goes (ca. 14421482/1483) geraakte wel veilig in Italië. Deze
even reusachtige altaartafel werd door de Medici-vertegenwoordiger in Brugge, Tommaso
Portinari, en zijn vrouw, Maria di Francesco
Baroncelli, besteld. Na een klein oponthoud
in Sicilië en Pisa, waar het op een kleinere
boot werd overgeladen, kwam het paneel via
de Arno op 28 mei 1483 in Florence aan.
Zestien mannen brachten het van de Porta
San Frediano veilig naar de Sint-Egidiuskerk
van het hospitaal Santa Maria Nuovo, waar
het tot 1871 bleef. Nu hangt het in de Galleria degli Uffizi waar bezoekers het onmiddellijk kunnen confronteren met werken van
grote Italiaanse renaissancemeesters én tijdgenoten, zoals Ghirlandaio, Botticelli en zelfs
Leonardo. Deze Goesiaanse triptiek heeft ongetwijfeld een grote invloed nagelaten.
Franse, Vlaamse maar ook Italiaanse kunstenaars hadden het ongetwijfeld in gedachten
bij hun creatie van De aanbidding van de
herders. Als typisch en meest aangehaald
voorbeeld vermelden we het gelijknamige
vierkante paneel van de geciteerde Dominico
Ghirlandaio (1449-1494) uit 1485 in de
Santa Trinita van de Toscaanse hoofdplaats.
Hier valt vooral de driekoppige herdersgroep
op, die compositorisch onmiskenbaar uit Van
der Goes' schilderij is geplukt en vanuit de

rechtse zijde de pasgeborene komt aanbidden. De combinatie van diverse taferelen uit
éénzelfde (bijbel)verhaal vinden we verder zowel bij die Florentijn als bij de Vlaamse Primitieven terug. Het overige deel van dit werk
werd met een renaissancesaus overgoten.
Het Vlaamse realisme moedigde Ghirlandaio
aan en we vinden het nadien terug in talrijke
fresco's die hij nog op diverse plaatsen in Florence aanbracht. Anderen die zich door dit
paneel lieten beïnvloeden zijn Sandro Botticelli (1445-1510), Filippino Lippi (ca. 14571504) en Piero di Cosimo (1462-1521). Onze
nadrukkelijke en logisch klinkende inspiratiebron wordt evenwel wat afgezwakt door de
vermelding dat enkele voorgangers, zoals de
Florentijnen Alessio Baldovinetti (1425-1499)
en Agnolo Gaddi (t 1366) en de uit Siena afkomstige Taddeo di Bartolo (1362/1363-ca.
1422), eigenlijk al op min of meer naturalistische manier de herders hadden afgebeeld en
ze zelfs vanuit dezelfde kant het schilderij lieten binnenstappen.
De hoger vermelde opdrachtgevers,
Tommaso Portinari en Maria Baroncelli, kunnen als ware mecenassen voor de Vlaamse
kunst worden omschreven en schonken nogal
wat werk uit die lage landen aan het geciteerde hospitaal. Memling vereeuwigde hen
in 1470 eveneens op een devotietriptiek. Het
middelste luik (met de vermoedelijke voorstelling van O.-L.-Vrouw en het Kindje Jezus?)
ging verloren. De konterfeitsels behoren nu tot
de pronkstukken van het Metropolitan Museum of Art in New York. Hun opvolgers in
Brugge, Pierantonio Baroncelli en Maria Bonciani, vonden het eveneens nodig zich door
een Zuid-Nederlander te laten vereeuwigen.
Die anonieme portretten, uit circa 1489, hangen in het Uffizi. Het idyllische huwelijkstafereel, nu een pronkstuk van de National
Gallery in Londen, dat door Jan van Eyck (ca.
1390-1441) in 1434 werd geschilderd en te
lange tijd als de voorstelling van de innige verbintenis tussen de Luccanese Giovanni Arnolfini en Giovanna Cenami werd beschouwd,
geldt hier evenzeer als voorbeeld. Het standpunt van destijds dat Toscaanse bankiers en
handelaars de Vlaamse kunst niet smaakten,
kan door deze voorbeelden gemakkelijk worden weerlegd. Dit kan evenwel niet worden
gezegd van Florentijnse theoretici. In hun geschriften waren ze niet mals voor kunstenaars
van boven de Alpen. Het ontbreken van een
perfect meetkundig perspectief en het niet gebruiken van klassieke modellen mogen hier
als redenen voor deze negatieve kritiek worden aangehaald. Stellen dat Vlaamse grootmeesters geen invloed op de Toscanen uitoefenden, is dan weer het andere uiterste.
Denken we maar aan de zopas geciteerde
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Van Eyck. Het is niet omdat deze meester vermoedelijk de olieverftechniek verbeterde dat
we hem hier aanhalen, wel omdat enkele van
zijn composities wel degelijk zijn zuiderse collega's hebben beroerd. Zijn algemeen bekende Kanunnik Joris van der Paeie in aanbidding voor Maria met het Kindje Jezus uit
1434-1436, in het Brugse Groeningemuseum,
kan als een prille 'sacra converzatione' doorgaan. Ook Rogier van der Weyden (ca. 14001464) en Gerard David (t 1523) componeerden soortgelijke opstellingen met rechtstaande
heiligen rondom de (zittende) Madonna die
de kleine Jezus vasthoudt. Een brok architectuur of een baldakijn vormt dan meestal de
achtergrond, terwijl een tapijt van bloemen of
een trappenconstructie ons in de hemelse
ruimte laat binnentreden. Italianen bleken
smoorverliefd op een dergelijk concept en lieten het tot vervelens toe in de daarop volgende eeuwen uitvoeren. Voorbeelden daarvan zijn legio. Heel dikwijls kozen de
opdrachtgevers wel voor de eigen patroon of
patrones, voor heiligen van de kerk waar de
schildering zou terechtkomen en/of voor beschermheiligen van de familie. Ook de later
ontstane benaming 'sacra converzatione' bewijst die lonkende interesse van de zuiderlingen voor zo'n opstelling. Die populaire samenstelling is niet het enige dat Van Eyck mogelijk
vanuit het noorden naar het zuiden verhandelde, ook zijn typisch Portret van Christus
kan hier als een exportproduct worden aangehaald. Mogelijk werd het prototype ca. 14381439 uitgevoerd in opdracht van Filips de
Goede ter gelegenheid van het Concilie van
Ferrara-Florence. Van Eyck schilderde het
waarschijnlijk ter plaatse als een relatiegeschenk dat de hertog aan een hoogwaardigheidsbekleder wilde aanbieden. Van dit konterfeitsel bleef er geen enkel met zekerheid
aan deze kunstenaar toe te schrijven exemplaar bewaard, waardoor we aldus op kopieën
zijn aangewezen. Iconografisch gebruikte Van
Eyck blijkbaar als bron de gedetailleerde beschrijving van Christus' gelaat in de apocriefe
Romeinse brief van Lentulus. Dankzij enkele
afschriften was deze tekst in dit milieu voldoende bekend. Naast Vlamingen haalden
ook enkele Italianen hun inspiratie in dit aansprekend portret. We denken hierbij aan Fra

Hetzgn. 'Aanschijn van Christus' in de
Staatliche Museen van Berlijn. Dit
schilderij dateert iuit 1438 en is een
repliek naar een werk van Jan van Eyck.

Angeiico (ca. 1395/1400-1455) en aan de Siciliaan Antonello da Messina (ca. 1430-1479),
zelf een grootmeester van de portretkunst.
Dergelijke 'aangezichten' werden eindeloos en
met de nodige variatie gekopieerd. Er werd
zelfs een lucratieve handel in gedreven. De
aan Van Eyck toegeschreven panelen De
H. Franciscus ontvangt de stigmata vormen
hier eveneens een bewijs. Niemand twijfelt er
bijvoorbeeld aan dat zij op een of andere manier Botticelli, Verrochio en Da Vinei hebben
beïnvloed. Mogelijk was er nog een derde gelijkaardig werk ergens in Florence zichtbaar of
stond het afgebeeld in een patroonboek. Op
een Italiaanse miniatuur in een veertiendeeeuws antifonarium in het Dommuseum van
Siena is die gebeurtenis nog in een groen
landschap weergegeven. De H. Franciscus
van Assisi lag bij de Italianen in elk geval in
de smaak en sprak aan. Vereerden de in
Brugge verblijvende Florentijnen Franciscus
soms ook niet in hun kapel van het minderbroedersklooster? In beide Van Eyck voorstellingen vallen zeker de rotspartijen op. Juist dit
gegeven hebben Italianen overgenomen. De
site waar de stigmata plaats vonden, La
Verna, ligt in het oostelijk deel van Toscane en
wordt gekenmerkt door dergelijke ruwe natuurelementen. Mogen we de stoute gissing
maken dat Van Eyck, tijdens zijn meer dan
waarschijnlijke Italië-reis, deze mystieke plek
met het aldaar gebouwde franciscanenconvent heeft bezocht, onder invloed geraakte
van de rotsachtige bodem en die als achtergrond op zijn panelen weergaf?
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Medaillons en andere uiterlijke renaissanceornamentiek, zoals putti, guirlandes en
een loggia, vinden we ook afgebeeld op de al
even bekende diptiek Het oordeel van Cambyses dat de vermelde Gerard David in 1498
voor het Brugse stadhuis moest schilderen.
Speciaal wijzen we op twee reliëfmedaillons
met voorstellingen uit de Griekse mythologie
naast de zetel van de rechter. Ze gaan mogelijk terug op antieke cameeën in de Mediciverzameling. Het valt niet meer uit te maken
of de kunstschilder ooit zo'n exemplaar zag,
maar de overeenkomst is wel treffend. Gelijkaardige bloemenslingers en putti zijn ook afgebeeld op panelen van Memling. Misschien
heeft hij, net als Gerard David, dergelijke versierselen tijdens zijn verblijf in Italië gezien en
mengde hij ze zonder taboe met andere door
hem van een aantal Vlaamse Primitieven
overgenomen motieven. Die veronderstelling
stoelt natuurlijk op het feit dat beiden naar
het zuiden reisden. Dit is zeker niet onwaarschijnlijk. Sedert de Middeleeuwen trokken
velen o.a. op pelgrimstocht over de Alpen
naar Rome. Eventueel namen ze de boot tot
in Pisa en konden dan te voet het Apennijnse
schiereiland doorkruisen. Dan gaat het eigenlijk niet over een echte bedevaart. Naast het
religieuze waren de Vlaamse artiesten waarschijnlijk wel evenveel aangetrokken door de
kunstwerken die de Italianen maakten. Zo'n
voorbeeld is Rogier van der Weyden. Uit
schriftelijke bronnen weten we met bijna volledige zekerheid dat hij tijdens het Heilig Jaar
1450 in Rome vertoefde en specifiek een bezoek aan de San Giovanni in Laterano bracht.
Een fikse tocht door Toscane om het uiteindelijke einddoel te bereiken, kunnen we hierbij niet uitsluiten. In Florence zag hij mogelijk
De graflegging van Fra Angeiico, dat een opmerkelijke gelijkenis vertoont met zijn gelijknamig paneel, dat door Cosimo de Medici
omstreeks 1463-1464 werd besteld en nu tot
de verzameling van de Galleria degli Uffizi behoort. De verwantschap is fenomenaal: de
rechthoekige grafopening, de plantentuin
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Dit betekent evenwel niet dat Toscanen geen kunst vanuit hun geboortestreek
naar de handelsmetropool Brugge meebrachten. De stenen medaillons met de portretten
van Lorenzo de Medici, bijgenaamd II Magnifico, en zijn vrouw Clarice Orsini, die de cortilemuren van het Hof Bladelin in de Brugse
Naaldenstraat sieren, vormen daarvoor een
onmiskenbaar bewijs. Rondom bevindt zich
een band met acht maal het Medici-embleem
dat bestaat uit een diamantring, drie pauwenveren en een lint. Die cirkelvormige hoogreliëfs werden vermoedelijk ter gelegenheid van
hun huwelijk in 1469 aangebracht. Stilistisch
behoren ze tot de eerste renaissancesymptomen in onze gewesten. En vergeten we niet
dat in deze residentie de Portinari's hun intrek hadden genomen en mogelijk de sculpturen uit Florence lieten overbrengen.
Hoogstwaarschijnlijk waren de muren van die
pseudo-patio vroeger beschilderd, net als de
medaillons. Weersomstandigheden, herstellingen en restauraties zorgen nu eerder voor
een kale zand- en baksteenwand. Ook de
herhaaldelijk tentoongestelde geglazuurde
terracotta met de voorstelling van de zogende
Jezus, toegeschreven aan Luca (?) della Robbia (1399/1400-1482), sluit hier bij aan. Het
in een vijftal delen uitgevoerde reliëf dateert
uit de tweede helft van de vijftiende eeuw en
staat als een altaarretabel in de rijk beschilderde Ferry de Groskapel van de Brugse SintJacobskerk. Het tondo behoorde hoogstwaarschijnlijk tot de oorspronkelijke decoratie van
de Portinari ka pel aldaar. De kleurrijke afwisseling van de tussen bladergroen gestoken
bloemen- en vruchtenvariatie kan als kenmerkend voor het oeuvre van deze kunstenaarsfamilie worden beschouwd. Ook de geboetseerde voorstelling van de Madonna met
het Kind behoorde tot zijn specialiteiten, al
moet meteen worden opgemerkt dat ook zijn
neef, Andrea, en later ook Giovanni en Luca
de Jongere zich evengoed in soortgelijk gepolychromeerd keramiek specialiseerden. Dergelijk met 'email' bedekt aardewerk was niet
alleen geëerd als opsmuk voor Toscaanse gevels in de zin van een soort namaak marmer
en voor het interieur van dito kerken - we
denken hier dan onmiddellijk aan de bidplaats van het vermelde klooster La Verna,
waar zo'n sublieme verzameling Della Rob-

bia's als altaarretabel staan - , maar kan meteen als een fraaie ambassadeur voor deze
vruchtbare streek doorgaan. Dat het dikwijls
in meerdere stukken werd gebakken, maakte
het transport gemakkelijker. Toch valt op dat
het Brugse medaillon werd gevat in een gedeeltelijk vergulde vierkanten lijst. De houten
zwikken ervan werden opgevuld met een variatie aan maaswerk, gaande van drielobben,
visblazen tot toten. De gotiek waren de Bruggelingen blijkbaar nog niet vergeten. Vermelden we hier nog eventjes dat de gebroeders
Van Eyck voor het marmeren bekken met
koperen fonteintje op het Lam Gods ongetwijfeld in Italië inspiratie vonden.

Aan de muren van de patiotuin in het Hof Bladelin in de Brugse Naaldenstraat hangen twee tondo's met de portretten van Lorenzo 'II Magnifico' en zijn
vrouw Clarice Orsini. Ze huwden in 1469. Rondom bevindt zich het embleem van de Medicifamilie.

vooraan en de buiging van Johannes om
Jezus' wond te kussen. Toch discussiëren
kunsthistorici nog steeds over de vraag welk
werk het andere beïnvloedde. Of is het puur
toeval dat kunstenaars uit twee verschillende
streken elk een soortgelijke compositie samenstelden? Dit laatste wordt wel eens geschreven over De Kruisafneming die beiden
eveneens penseelden. Hier vallen inderdaad
interessante gelijkenissen op, zeker in de liggende houding van Christus' lichaam. Fra
Angeiico en Filippo Lippi waren in elk geval
door de Zuid-Nederlandse schilderkunst gefascineerd. De eerste zag er zeker als monnik
een godsvruchtige devotie in.
Het overnemen van de uiterlijke renaissancekenmerken (zoals putti, guirlandes,
medaillons, grotesken, kandelabers, opgekrulde bladeren, gecanneleerde zuilen e.a.)
vinden we in de Vlaamse kunst wel terug,
maar niet in die mate dat we van een overdrevenheid kunnen spreken. Er zijn hier inderdaad een beperkte groep zestiendeeeuwse schilders die dergelijke ornamentiek
weelderig toepasten, maar de meesten evolueerden verder zonder dit al te opzichtig vertoon. Misschien is de Vlaamse beeldhouwkunst vooral door Toscaanse voorbeelden uit

Deze tondo uit de tweede helft van de 15de eeuw hangt in de Brugse Sint-Jacobskerk en werd
geschonken door Tommaso Portinari uit Florence. Het kunstwerk wordt toegeschreven aan Lucca
della Robbia.
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Fra Angelico, Graflegging (Bewening voor het open graf), München,

Alte Pinakothek.

Vanaf die tijd tot vandaag staat een
Italië-reis op het programma van eenieder die
zich met cultuur bezighoudt. Naast Rome en
Venetië, Padua en Napels, Ravenna en Milaan horen de Toscaanse mekka's van de
kunst tot het verplichte verlanglijstje: Pisa,
Florence, Siena, San Giminigano en als het
enigszins kan ook Lucca, Volterra en Arezzo.
Nu worden cars, treinen en vliegtuigen ingelegd, vroeger was het een gigantische en gevaarlijke onderneming om zomaar te voet
door Frankrijk over de Alpen naar Italië te
trekken. Pieter Bruegel (ca. 1515-1569) is
waarschijnlijk de enige Vlaamse kunstenaar
die zo onder de indruk van die woeste bergstreek kwam. Hij legde dit gebied in 1552 op
zijn weg van Antwerpen naar Rome nadrukkelijk vast in een aantal tekeningen. Ze wijzen
op meer dan een topografische belangstelling. We moeten vervolgens bijna driehonderd
jaar wachten om nog gelijkaardige doorwrochte landschappen te mogen bewonderen. Zo'n tocht gebeurde, o.a. omwille van de
veiligheid, meestal in groep en duurde ettelijke maanden. De jezuïeten-architect Pieter
Huyssens (1577-1637) werd bijvoorbeeld
vergezeld door één van zijn medebroeders,
Robert Melanthois. De lijst van beeldhouwers,
schilders en architecten, die zich zo'n onderneming, alleen al vanuit Vlaanderen, dikwijls
langs Parijs of Duitsland, permitteerden is

Rogier van der Weyden, Graflegging, Florence, Galleria degli Uffizi.
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het quattro - en cinquecento beïnvloed. Zorgden zij soms niet dat in verschillende herenhuizen de schouwboezems in die stijl werden
opgebouwd? Voorbeelden daarvan vinden we
in Antwerpen, Brugge en Oudenaarde. Bepaalde grafmonumenten, deuromlijstingen en
gevelopsmuk werden eveneens met die ornamentiek bekleed. Als illustratie mag zeker het
voormalige retabel van het hoofdaltaar in de
Sint-Martenskerk in Halle niet ontbreken. Het
werd uitgevoerd in opdracht van keizer Karei
in 1533 door Jan Mone (+ ca. 1548), die na
zijn Italië-reis in Brabant verbleef. Uiteraard
moet hier ook de naam vallen van de Antwerpenaar Cornelis Floris de Vriendt (15141575). Hij verkreeg faam met het uit Italië
meegebracht groteskenornament en met de
bouw van het Antwerpse renaissancestadhuis, waarin de Italianiserende vormgeving
nadrukkelijk aanwezig is. Ook Hans Vredeman de Vries (1526-1609) uit Leeuwarden
had meegedongen om deze opdracht binnen
te lijven Deze kunstschilder en tekenaar, die
een tijdje in Mechelen en Antwerpen vertoefde, verwierf vooral bekendheid voor zijn
perfect volgens de meetkundige perspectief
geschilderde of getekende tuinen met monumentale gebouwen in dezelfde renaissancestijl. Ze vormen dikwijls het decor voor ondergeschikte bijbelse taferelen.

ellenlang. Beroemde en minder beroemde
kunstenaars defileren nu voorbij. Sommigen
verbleven er jarenlang en schenen geen aanstalten te maken om terug te keren. Pieter
Paul Rubens (1577-1640) geldt hier als voorbeeld. Slechts het trieste bericht van het nakend overlijden van zijn moeder, Maria Pypelinckx, deed hem besluiten in 1608 de
terugweg naar Antwerpen aan te vatten. Talrijk zijn de studies die deze meestal jonge
meesters van antieke monumenten, beelden
en ornamenten nalieten. Niet alleen schilders, beeldhouwers en architecten gingen
zich in Italië vervolmaken. Zo trok Pieter de
Witte (1548-1628) omstreeks 1570 samen
met zijn vader, die legwerker was, naar Florence. Hij ging vermoedelijk in de leer bij
Vasari, italianiseerde zijn naam tot Pietro
Candido en hielp mogelijk mee aan de koepelbeschilderingen van de Duomo aldaar.
Ook de Bruggeling Jahannes Stradanus
(1523-1605) vestigde zich, na zijn Antwerpse
leertijd, in Florence waar hij onder de leiding
van Giorgio Vasari aan de versieringen van
het palazzo Vecchio werkte. Terwijl het grootste aantal kunstenaars zich bij één of andere
meester gingen vervolmaken, kozen sommigen ervoor om kopieën te vervaardigen van
meesterwerken uit het Uffizi en het Palazzo
Pitti. Dit gebeurde vooral in de negentiende
eeuw. We denken dan, zonder volledig te willen zijn, aan: graveur Cornelis Bal (18201867) uit Antwerpen, portretschilder Charles
Van Beveren (1809-1850) uit Mechelen, historieschilder Mathieu Brée (1773-1839) uit
Antwerpen, landschapsschilder Camille Camp
(1834-1891) uit Tongeren, genreschilder Cornelis Cels (1778-1850) uit Lier, kunstschilder
Jan-Michel Clevenbergh (1819-1870) uit
Leuven, kunstschilder Louis Delbeke (18211891) uit Poperinge, historieschilder JeanBernard Duvivier (1762-1837) uit Brugge,
historieschilder Godfried Guffens (18231901) uit Hasselt, kunstschilder Eduard
Hamman (1819-1888) uit Oostende, kunstschilder Joseph Méganck (1807-1891) uit
Aalst, graveur Joseph Meulemeester (17711836) uit Brugge, historieschilder Gulielmus
Pauwels (1830-1904) uit Ekeren, genreschilder Louis Ricquier (1792-1884) uit Antwerpen, portretschilder Jan Swerts (1820-1879)

Mogen we veronderstellen dat
Michelangelo voor zijn Piëta (Florence,
Museo dell' Opera del Duomo), gemaakt
voor de grafkapel van zijn familie ca.
1550, liet inspireren op Vlaamse of
Vlaams-Bourgondische sculpturen (let op
het spiegelbeeld)? In elk geval vertoont
het gelijknamige schilderij (circa 14101415) van de Meester van Flémalle in de
Stadelsches Kunstinstitut in Frankfurt
merkwaardige gelijkenissen, zowel
inhoudelijk als stilistisch. Op welke manier
die beïnvloeding tot stand kwam is
uiteraard niet zo eenvoudig te
beantwoorden.
[Foto: Bugge, J.L. Meulemeester]

uit Antwerpen, beeldhouwer Pïerre Vigne
(1812-1877) uit Gent, historieschilder Gaspar
Vinck (1827-1903) uit Antwerpen, beeldhouwer Jean-Baptiste Van Wint (1835-1906) uit
Antwerpen en Antoon Van Usendijck (18011875) eveneens uit de Scheldestad.
Zeldzaam zijn die meesters die vanuit
Vlaanderen naar Italië trokken, er bleven én
daarbij nog grote bekendheid en veel opdrachten verwierven. We sluiten die beschouwende bijdrage af met even te wijzen op zo'n
kunstenaar, wier geïtalianiseerde naam onze
aangehaalde stelling al voldoende bewijst:
Giovanni Bologna, alias Giambologna (15291608) uit Dowaai. Zelfs in de onlangs gehouden tentoonstelling The Medici, Michelangelo
& the Art of Late Renaissance, die tijdens de
zomermaanden 2002 in het Palazzo Strozzi
in Florence liep, neemt zijn oeuvre een voor-
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name plaats in. Toch was de relatie tussen
hem en Michelangelo niet van een vriendschappelijke aard. Heel wat van zijn bronzen
staan nu opgesteld in wereldberoemde musea in Noord-Italiaanse steden. Zijn marmeren en getormenteerde Sabijnse maagdenroof
- waarvan Giambologna oorspronkelijk de betekenis niet snapte - uit 1583 prijkt tussen
die van wereldberoemde meesters, zoals
Benvenuto Cellini, en Romeinse reliëfs in de
Loggia dei Lanzi op de Piazza della Signoria
in het hart van Florence. Zonder van kwaliteit
te verminderen kan dit meer dan vier meter
hoge kunstwerk van de diverse zijden worden
bewonderd. Is het misschien daarom dat het

De culturele kruisbestuiving die vooral
tijdens de vijftiende eeuw in Vlaanderen en in
Toscane tot stand kwam, heeft uiteraard
diepe fundamenten. Beide streken hadden al
een eeuwenoude traditie op het gebied van
kunst. Kooplieden en bankiers, met dikwijls
diepe religieuze bedoelingen, spelen in dit
verhaal geen onaardige rol en zorgden er o.a.
voor dat kunstwerken van het ene naar het
andere gebied verhuisden en er de nodige invloed uitoefenden. Vooral in de veertiende en
vijftiende eeuw vormden deze gebieden aldus
kruispunten van beschavingen. Dit leidde tot
confrontaties en wederzijdse beïnvloeding,
waardoor ongetwijfeld soms sublieme meesterwerken ontstonden.

1371
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Zijn uitgebreid wat maniëristisch getint oeuvre
kwam tot stand dankzij een geavanceerd en
efficiënt georganiseerd atelier, waarin belangrijke kunstenaars werkzaam waren. Zeggen
we nu nog dat Vlamingen geen furore maakten in Italië?
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over gefotografeerd is? O.a. in het kasteelpark
Het Loo in Apeldoorn kan een kopie van dit
beeld uit 1696 van Albertus Xaveri worden
bekeken. In dezelfde loggia staat ook Giambologna's Strijd van Herculus met de centaur
Nessus en op een paar passen daar vandaan
vinden we zijn ruiterstandbeeld van Cosimo I
de Medici, één van de drie Toscaanse hertogen voor wie hij als hof beeld houwer werkzaam was. De Verrezen Christus, die verwerkt
is in het grafmonument van bisschop Carolus
van den Bosch (+ 1665) in de Gentse SintBaafskathedraal, is eveneens gemaakt naar
een werk van Giovanni Bologna. Het originele
model bevindt zich in de Dom van Lucca en
dateert uit 1577-1579. Het Gentse mausoleum werd uitgevoerd in 1660-1665 door
Gery Picq (t 1691), leerling van Jacob Cocx
(t 1665). In Vlaanderen staan nog kopieën
van Bologna's werk, namelijk van zijn monumentale Neptunusfontein die hij in opdracht
van paus Pius IV (1499-1565) voor Bologna
uitvoerde. De Brusselse kopie werd gerealiseerd in opdracht van Koning Leopold II
(1835-1909) en staat nu in de nabijheid van
het kasteel van Laken. En wie kent zijn gevleugelde Mercurius uit 1564 en zijn modern
aandoende neerhofdieren in het museum
Bargello niet? Van die laatste druipt het realisme er zo af. Op een sublieme manier weet
hij met enkele rake trekken en details het
kenmerkende uitzicht én karakter van dit
pluimvee weer te geven. Zijn uil, arend en
valk sluiten bij die eigenschappen aan. Ook
in de Bobolituinen aldaar kan de bezoeker
niet naast beelden van deze Vlaming kijken.
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In het minder bezochte Bargello Museum in Florence prijken in de opengewerkte loggia een reeks bronzen van Giambologna (1529-1608). Ze stellen
naast een arend en een valk realistisch weergegeven neerhofdieren voor, zoals een pauw, een haan en kalkoen. Ook een uil en een vrouwelijke fazant
vinden we er terug.

De vliegende dromer
Panamarenko op de vleugels van
Leonardo da V i n e i
Birgit Lowyck

Kunnen vliegen... een eeuwenoude
d r o o m . H e t is al s i n d s m e n s e n h e u g e n i s

Veni, vidi, Vinei:
een Toscaanse achtergrond

dat d e h o m o s a p i e n s d e z e w e n s poogt te
v e r w e z e n l i j k e n . Z o kent i e d e r e e n d e
G r i e k s e m y t h e v a n D a i d a l o s e n Ikaros d i e
uit het L a b y r i n t v a n het e i l a n d M i n o s
p o o g d e n te o n t s n a p p e n d o o r v l e u g e l s v a n
v e r e n e n w a s te m a k e n . E e n p o g i n g d i e
f a l i e k a n t a f l i e p , w a n t Ikaros, D a i d a l o s '
z o o n , v l o o g te h o o g , w a a r d o o r d e w a s
s m o l t e n hij te pletter stortte.
Die droom van 'het willen vliegen' is
niet alleen zo oud als de mensheid zelve, ze
is daarenboven ook transcultureel. Op iconografisch vlak vormt het thema van de val van
Ikaros een indirecte voorloper van de meest
uiteenlopende en buitenissige toestellen die
de middeleeuwse en voornamelijk renaissancistische kunstenaars-ingenieurs vervaardigden om dit archetypische verlangen in werkelijkheid om te zetten.
1

Ook in het Toscane van de 15de eeuw
leefde een man die een meer dan gewone interesse voor de nabootsing van de vlucht der
vogels vertoonde. Het was Leonardo da Vinei
(1452-1519), de ons welbekende kunstenaar-wetenschapper met zijn ongelooflijke
honger naar kennis en wetenschap.
Hij maakte verschillende ontwerpen
om zijn droom, de droom inherent aan het
menszijn, te verwezenlijken. Zijn Codex Atlanticus, die in de Bibliotheca Ambrosiana in
Milaan bewaard wordt, bevat verschillende
theorieën en tekeningen over uiteenlopende
thema's. Zo werden naast onderwerpen als
wiskunde, geometrie, astronomie, botanica
en zoölogie ook zijn theorieën over het vliegen
van vogel én mens in deze Codex weergegeven.

Er zijn nogal wat grapjes uitgehaald met de Mona Lisa. Ze is het voorwerp geweest van taüoze experimenten:
Mona Lisa met snor, met walkman of sigaar, scheelkijkend, stoned, kubistisch,
als hond of als hoer en ga zo maar door.
De dame zelf is niet stuk te krijgen. Omwille van haar mysterieuze glimlach?
Sinds ik Vinei gezien en het bijbehorende Museo Leonardiano bezocht heb,
ben ik geneigd dat laatste te geloven. Het
museum is tweemaal niets. Het is niét de
casa natale van de grote maestro, maar
een 13de~eeuw$e Castello dei Conti
Guidi,volgestouwd met verhakkeld industrieel erfgoed, modellen van technische
snufjes die Leonardo ooit in elkaar zou
hebben geknutseld en het bevat ook een
berg kopieën van kopieën van kopieën
van tekeningen. De espresso in de belendende bar is evenmin een aanrader. Moet
je daar kilometers voor om rijden?
JA. Omwille van de achtergrond.
Het landschap oogt zo weids en zo vol en
zo groen en idyllisch Toscaans, dat je het
weer weet: dit heeft Leonardo met eigen
ogen aanschouwd, dit is de setting van la
Giaconda, de niet stuk te krijgen achtergrond waartegen hij de figuur van zijn al
even robuuste Mona Lisa geborsteld
heeft. En hoe zeer het landschap op het
schilderij ook afwijkt van de werkelijkheid,
dit doet er niet toe. Herkenbaarheid situeert zich niet op het vlak van realia,maar
op het vlak van een gefantaseerde werkelijkheid. En die klopt in Vinei. Ga er op
een woensdag naar toe dan is het museum gesloten en is er alleen het landschap. Paradijselijk. Toscaans.
Lut de Block
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Maar door een gebrek aan verdere
technische kennis konden zijn ontwerpen
niet uitgevoerd worden. Toch kunnen we stellen dat hij aan de wieg van de huidige wetenschap stond en het is misschien wel dankzij
hem dat we vandaag de mogelijkheid hebben
ons in het wijde luchtruim te verplaatsen.
Wanneer we naar onze huidige tijd kijken, verschijnt een figuur die zich op heel eigen wijze met de wetenschappelijke bouw
van vliegtuigen bezighoudt en zich daarbij
kunstenaar noemt: Panamarenko. Hoewel de
huidige wetenschap ondertussen zo ver gevorderd is, dat de mens (met behulp van
vliegtuigen) in staat is te vliegen, poogt deze
kunstenaar een eigen weg te gaan in de verwezenlijking van zijn ultieme droom, de
droom te kunnen vliegen.
Sinds de ontwikkeling van de wetenschap ten tijde van Leonardo da Vinei, werd
in de techniek en de wetenschappen zo'n
grote vooruitgang geboekt dat de modale
mens er volledig van vervreemd geraakt is.
We stappen in een vliegtuig zonder al te goed
te beseffen dat we eigenlijk aan het vliegen
zijn. Ook bij de wetenschapsmens zelf treedt
vervreemding op. Het construeren van een
vliegtuig gebeurt namelijk in verschillende fasen en elk team van wetenschappers is verantwoordelijk voor één bepaald onderdeel
van het grote geheel, waardoor niemand het
geheel nog kan overzien.
Het is deze vervreemding die Panamarenko wil tegengaan. Met zijn objecten, helikopters, een vliegende boot, insect-vliegtuigen,
de door mensenkracht aangedreven vliegtuigen, zijn tekeningen voorzien van een precieze
uitleg die ons doen denken aan die van een
ingenieur... wil hij een nieuwe wetenschap
creëren. Het is duidelijk dat wetenschap voor
deze kunstenaar een tweede natuur is waarvan hij niet uitgesloten wenst te worden.

&
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Panamarenko, The Aeromodeller, 1969-1971. Luchtschip van transparante PVC-film, gondola, hout, metaal, aluminium, 4 Flymo-motoren,
mahonie
propellers, servomotor, 4 benzinetanks, 2 vuurbestendige pakken in asbest. Afm. ballon: 27 meter, diameter 6 meter. Afm. gondola: 230 x 570 x 330 cm.
Panamarenko, Being of the Ferro LustX, 1997
[Foto genomen in Palacio de Crista!, Museo National Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, 2002]

Het is vanaf de jaren '60 dat deze hedendaagse kunstenaar zich met techniek en
wetenschap in dienst van zijn kunst bezighoudt. Dit resulteerde veelal in de bouw van
toestellen waar de zwaartekracht mee kan
worden overwonnen. Zo kennen we allemaal
zijn eerste vliegtuig {Flugzeug, 1967), een raket (1969) en zijn meest bekende werk, de
Aeromodeller (1969-1971).
Om Panamarenko's kunst in de hedendaagse kunstgeschiedenis te plaatsen,
worden zijn ontwerpen vaak onder de noemer
van 'Individuele Mythologie' geplaatst. Toch
moet hier een zekere nuance worden gemaakt. Panamarenko staat met zijn ontwerpen van machines namelijk niet alleen in de
moderne en hedendaagse kunst. Ook andere
kunstenaars rebelleren tegen die wetenschap, zoals vele futuristen, maar ook Tinguely (met ludieke, vaak zelfvernietigende
machines). Panamarenko en Tinguely bijvoorbeeld steken met hun 'nutteloze' machines
allebei de draak met de wereld van technologie en economisch rendement, en verzetten
zich tegen de wetenschap die alle creativiteit
inperkt door zich alleen bezig te houden met
toepassingen die geld opleveren. Toch is er

een groot verschil tussen Tinguely en de futuristen en Panamarenko. Terwijl Tinguely en
de futuristen tegen de wetenschap rebelleren
door ze stuk te maken, gebruikt Panamarenko die wetenschap juist om de harmonie
te herstellen. Daarbij gaat hij uit van de
droom, die niet van de wetenschap mag worden losgekoppeld: 'Ik ben niet geïnteresseerd
in het ludieke aspect, zoals men dat terugvindt in de werken van Tinguely, maar in het
mechanisme zelf, in de idee, in het bezig zijn
met 'uitvinden' (...). Voor mij is het essentieel
dat de idee zo weinig mogelijk naar de achtergrond verdwijnt.'
3

Het belangrijkste voor Panamarenko
is m.a.w. het realiseren van het project. De
idee van het vliegen is belangrijker dan het
feitelijke vliegen zelf. Dat verklaart waarom
vele van zijn tuigen nooit werden uitgeprobeerd, of net niet blijken te functioneren. Vele
jaren poogde Panamarenko de Kremerprijs in
de wacht te slepen. Deze prijs werd door de

2

Britse industrieel Henry Kremer in 1959 in
het leven geroepen. Kremer zou 5.000 pond
geven aan wie als eerste een door mensenkracht aangedreven vliegtuig zou ontwerpen
dat in een bepaalde vorm en over een bepaalde afstand zou kunnen vliegen. Terecht
beweerde Panamarenko eens dat als hij ooit
die prijs in de wacht wist te slepen, hij voor
eeuwig en altijd de kunst de rug zou toekeren. Hij zou dan immers gewoon ingenieur
geworden zijn.
Als wetenschap en droom in elkaar
verstrengeld moeten blijven, vormt de mislukking een wezenlijk onderdeel van Panamarenko's levenswerk. De mislukking houdt de
droom in leven en door de droom alleen kan
hij de techniek overstijgen en mens worden.
Panamarenko wil met zijn ontwerpen
een eigen droomwereld, een Utopia, creëren.
Maar hij is niet tevreden met de definitie uit
het woordenboek die Utopia omschrijft als:
'een conditie van geluk die enkel in fantasie
bestaat'. Maar Panamarenko gaat verder. Hij
gebruikt zijn verbeelding niet om in zijn fantasiewereld te blijven. Voor hem moet Utopia realiteit worden, zijn condities van geluk moeten
een bredere basis in de werkelijkheid krijgen.
4
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Daarom ontwierp en bouwde Panamarenko al zijn toestellen zelf en voerde hij
een nieuw begrip in: de mensenkracht (MK).
Het is een eenheid van arbeid die nodig is
om de inertie te overwinnen. Hij stelt die
mensenkracht duidelijk tegenover de paardenkracht, die door de hedendaagse techniek wordt gebruikt om het vermogen aan te
geven. Met deze mensenkracht wil Panamarenko immers de mens zelf het principe van
de vogelvlucht laten nabootsen, eerder dan
dat hij getransporteerd wordt door eventuele
brandstof- en andere motoren.

Panamarenko,

Raven's Variable Matrix, 2000

In tegenstelling tot het vliegen met
een vliegtuig zal hier geen vervreemding optreden. Zo ontwierp Panamarenko verscheidene rugzakken die voorzien waren van een
kleine krachtige motor, bv. de 1 min. Heli
Electric uit 1988. Met deze kleine opvouwbare helikopter is het mogelijk gedurende een
minuut hemelwaarts te stijgen. In deze toepassing zien we duidelijk dat het hier eerder
gaat om de droom van het vliegen zelf als
mens persoonlijk te ondervinden.
Naast enige overeenkomsten met enkele andere moderne en hedendaagse kunstenaars, merken we dat deze ingenieur-kunstenaar misschien meer overeenkomsten
vertoont met de grote ingenieur-kunstenaar
uit de Renaissance. Leonardo da Vinei daarentegen ontwierp vanuit een totaal andere instelling. Hij stond aan het begin van de scheiding tussen wetenschap en kunst. Het is wel
opmerkelijk dat hij heel weinig schilderijen
maakte. Zijn artistieke werkzaamheden werden door zijn honger naar kennis en wetenschap overschaduwd. De reden hiervoor is
dat hij als eerste met de onverenigbaarheid
tussen kunst en wetenschap werd geconfronteerd. Zo schreef Pietro da Novarella op 3
april 1501 aan Isabella d'Este: 'De levensloop
van Leonardo is zo veelzijdig, zo onbeslist,
dat het wel lijkt of hij leeft van dag tot dag.
Sinds hij in Florence is, heeft hij nog maar
één schets op papier gezet. (...) Hij geeft
zich over aan de meetkunde, is te ongeduldig
voor het penseel'. Op 14 april van hetzelfde
jaar voegt hij daaraan toe.- 'Kortom, zijn wiskundige experimenten hebben hem zo van
het schilderen afgeleid, dat hij geen penseel
meer verdraagt.'
6

7

Leonardo da Vinci, Studie van de constructie van een vleugel, 1490, uit de Codex Atlanticus.
Milaan, Biblioteca Ambrosiana
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Panamarenko Donderwolk, 1971

Leonardo wendde zich van het schilderen af, waardoor hij zich steeds meer met
de wetenschap kon bezighouden. Hij gebruikte die wetenschappelijke kennis ten behoeve van de droom, inherent aan de mensheid. Hij bedacht vliegtuigen en testte die ook,
door bijvoorbeeld op de heuvels van Fiesole
de degelijkheid van een zelfgemaakt valscherm te testen. Daar hij van enige brandstof
of motoren nog geen weet had, deed hij een
beroep op de wind of het water of gebruikte
hij menselijke kracht om zijn toestellen vooruit
te bewegen. Leonardo kon tegen het einde
van zijn leven zowel volwaardig kunstenaar als
ingenieur worden genoemd. De splitsing van
wetenschap en kunst was voor het eerst in de
westerse geschiedenis een feit.
Deze splitsing had tevens tot gevolg
dat ook de esthetica en de waarheid niet
meer als een geheel konden worden beschouwd. Zo zal de esthetica een onderdeel
van de kunst, en de waarheid een deel van
de wetenschap worden. Een vermenging tussen beide, zoals vele eeuwen het geval was,
zal vanaf dan onmogelijk worden.
Maar plots duikt Panamarenko op die
deze tegenstelling opnieuw wil verzoenen. Als
hedendaags kunstenaar grijpt hij naar het begin van de vijftiende eeuw terug om de esthetiek van de kunst en de wetenschap opnieuw
bij elkaar te brengen. Bij Panamarenko zien
we dat het klassieke eenheidsideaal in ere
wordt hersteld. Staat Leonardo met zijn ontwerpen aan het begin van de wetenschap, dan
kan gesteld worden dat Panamarenko de cirkel opnieuw rond maakt door kunst en wetenschap weer met elkaar te verzoenen. Voor
deze hedendaagse kunstenaar staan kunst en
techniek niet in competitie met elkaar, ze vullen elkaar eerder aan. Door de uitwisseling van
ervaring en kennis wil hij het einde van de
confrontatie tussen beide laten plaatsvinden.

Leonardo da Vinei, Tekening van een
vliegmachine met bestuurder, 1500, uit de
Codex Atlanticus. Milaan, Biblioteca
Ambrosiana

oorsprong van de wetenschap ligt die Panamarenko opnieuw aan de oppervlakte wil
brengen.
Na deze beschouwingen is het duidelijk dat Panamarenko gesitueerd kan worden
als voortzetter van een gevestigde traditie,
eerder dan als einzelganger die ex nihilo, uit
het niets creëert.
Toch moet hierbij worden benadrukt
dat Panamarenko niet zomaar klakkeloos de
ontwerpen van Leonardo overneemt, maar
dat hij, door presentatie van zijn werk in een
totaal andere context, namelijk die van de
plastische kunsten, een volledig nieuwe kunst
creëert die zeker als dusdanig kan worden
gezien. Panamarenko's kunst gaat dus verder
dan enkel naar zichzelf verwijzend.
8

In een vergelijkende expositie in Vinei
werden de overeenkomsten tussen beide kunstenaar-wetenschappers uitvoerig geïllustreerd. Deze confrontatie bestond erin de relatie tussen traditie en hedendaagse kunst
naar voor te schuiven. Op die manier werd
aangetoond dat de reeds eeuwenlange verwantschap tussen Vlaanderen en Toscane ook
nog in de nieuwste kunstvormen aanwezig is.
9

Zoals Leonardo steeds heeft moeten
blijven dromen om zijn ontwerpen te kunnen
uitvoeren, zal Panamarenko ook steeds blij-

Op een moment dat de wetenschap
volledig van zichzelf vervreemd raakt, wil hij
de oorspronkelijke idee ervan weer laten inzien. Het is de idee van de droom die aan de
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Leonardo da Vinei, Tekening van een
vliegmachine, 1490, uit de Codex
Atlanticus. Milaan, Biblioteca Ambrosiana

ven dromen om op basis van zijn eigen mensenkracht te ontsnappen aan de zwaartekracht.

Voetnoten
1 J Fonce, Panamarenko- BIJ nadere beschouwing een structureel iconografische benadering, in Panamarenko, een overzicht 1965-1985, Antwerpen,
1989, (cat. v. d tent. in het Museum van Hedendaagse Kunst van Antwerpen 17 juni - 23 juli 1989),
P.7
2 M. Van Riemsdijk, Panamarenko, de praktische dromer, in: Bres, oktober-november 2001, nr 2110,
Bres B.V, Amsterdam, p. 50
3 Uit een interview in Multipels, Provinciaal Museum
voor Moderne Kunst, Oostende
4 J. Du Bois, Panamarenko of de droom van een selfmade ingenieur, in. Streven, cultureel-maatschappelijk maandblad, 43, juli 1976, p 920.
5 R Hoghe, Dreams, Technics, Wings of Nature, in- Panamarenko, Bielefield, 1975, p. 8
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p 78-79
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Et i n Toscania ego
Johan van Cauwenberge
T o s c a n i a . Wat voor de G e n t s e k u n s t e n a a r
Injas D e v o l d e r e begon als e e n o n b e s t e m d e

San Gimignano

j o n g e n s d r o o m , is uitgegroeid tot e e n
m u l t i d i s c i p l i n a i r project. Zijn e i g e n z i n n i g e
kijk op T o s c a n e heeft e e n v e r b e e l d i n g s v o l l e
i n v u l l i n g g e k r e g e n in e e n fotoboek met e e n

Grijs poederiicht op schouders, Niet dreigend,
eerder een kwestie van temperen, doorbreken
van gewoonte, van blauw

c d , e e n f i l m , e e n c o n c e r t en
t e n t o o n s t e l l i n g e n . Bart V a n d e w e g e
ontwierp er s o u n d s c a p e s voor o p b a s i s van
v e l d o p n a m e n die in T o s c a n e w e r d e n
g e m a a k t en c o m p o n e e r d e ook n o g twaalf
s t u k k e n ; e e n voor elke m a a n d van 2 0 0 0 ,
het jaar w a a r i n het hele project tot s t a n d

Wat regen hier heel even wil: kietelen,
verleden verleiden tot zingen in zink,
georgel in pijpen
Duiven fladderen zich van dorpels los,
nestelen op weken sponsen mos in het teruggekeerde,
al weer bestofte verweerde.

k w a m . De C o r o n a dei m e s i , twaalf
m a a n d g e d i c h t e n van de 1 3 d e - e e u w s e
T o s c a a n s e v o l k s d i c h t e r Folgore d a S a n
G i m i g n a n o , e e n tijdgenoot v a n D a n t e ,

Jan van Meenen
Weerwerk (2001)

v o r m e n het t e k s t u e l e b i n d m i d d e l op de c d .

We leven in een tijd waarin oude dromen meer dan ooit kunnen worden gerealiseerd: vliegen, reizen naar andere continenten, naar de maan en andere planeten. Toch
blijft het utopia-verlangen waar we al eeuwenlang mee worstelen onvervuld. Misschien is
het daarom dat de Italiaanse ontdekkingsreizigers in Spaanse dienst het zo begeerde El
Dorado nooit hebben gevonden, nooit konden
vinden, omdat zij het achter zich hadden gelaten. Was het niet het land van hun jeugd
waar zij terug naar op zoek gingen: het Toscane van weleer?
Wij hebben het honderden jaren later
teruggevonden - zo denken we - en wij projecteren er maar met graagte onze dromen
op. De ene plant er zijn wijnstok, de andere
spit er naar oude dichters. En allen schieten

er wortel, want Toscane weet ieders wensdroom in vervulling te laten gaan. In Toscane
zoekt en vindt elkeen zijn Utopia, Fantasia,
Arcadië, Eldorado...
Injas Devoldere heeft enkele jaren geleden in deze Italiaanse landstreek alleszins
het gebied gevonden dat zijn blik verruimt en
waar hij kan wegdromen.
Eeuwenlang gingen Toscanereizigers
er op zoek naar ruïnes en andere artistieke
restanten van de Oudheid. In zijn Grand Tour
vermijdt Devoldere doelbewust die open val
van het verleden. Maar toch was de aanleiding voor zijn project ook - zoals bij zovelen
voor hem - een keerpunt in zijn leven; het
Nel mezzo del camin di nostra vita (op het
midden [gekomen] van onze levensweg) van
Dante.
Als student beeldende kunst had hij
al de stille wens gekoesterd om eens gedurende een jaar in het buitenland te kunnen
gaan studeren en er zijn indrukken vast te
leggen. Wat toen niet lukte, hoopte hij vijftien
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jaar later wel te kunnen realiseren: een jaar in
Toscane. Zijn gezinssituatie maakte het hem
onmogelijk om gedurende een vol jaar weg te
zijn van huis; er elke maand enkele dagen
doorbrengen leek wel een haalbaar alternatief. Op die manier voelde hij ook aan den
lijve de wisseling der seizoenen, de veranderingen in de natuur. Het was belangrijk voor
hem om weer voeling te krijgen met de essentiële dingen des levens die we grotendeels
zijn kwijtgeraakt. Zijn Toscaneproject zou
moeten uitmonden in een boek dat inwerkt
tegen de vervreemding. Het was hem er om
te doen een origineel beeld van tijd en ruimte
te tonen en tegelijkertijd de clichés te vermijden van de vakantiekiekjes en de typische
monumentenfotografie uit de toeristische gidsen.
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Toscania onderscheidt zich van andere boeken over dit onderwerp door het
sterke ritme. Devoldere heeft zich daarbij laten leiden door datgene wat het land hem
dicteerde. In Zuid-Europa leven de mensen
immers meer volgens het ritme van de natuur. Het klimaat heeft daar zijn dwingende
invloed op het leven: het tempo, de dagindeling én de behoeften liggen er anders. De
mensen leven er meer buiten; hebben daardoor ook meer contact met elkaar en zoeken
elkaar ook op wat dan weer resulteert in een
grotere sociale betrokkenheid.
Genesis II
Devoldere vertrok in januari 2000 voor
zijn eerste Toscanetocht. Hij wou eerst een
boek met tekeningen maken, maar door de
weersomstandigheden was hij gedwongen
een andere techniek te kiezen. Het was er zo
koud dat hij moeilijk urenlang buiten kon zitten tekenen; bovendien vond hij het niet
meer haalbaar om binnen een bestek van vijf
dagen de indrukken te verwerken die hij op
papier wou zetten. Daarom schakelde hij
noodgedwongen over op de fotografie. Totaal
onvoorbereid, maar dat was dan ook de boeiende kant van het experiment: niets was
vooraf bepaald en alles was mogelijk. Het
project bleef een puur avontuur. Hij zou wel
zien waarin het uitmondde. De chronologie
van de reis heeft hij in het boek gerespecteerd al is het voor de kijker niet altijd onmiddellijk duidelijk. Het is ook niet altijd noodzakelijk datje van een beeld kunt aflezen in
welke periode van het jaar het precies is gemaakt. Enkel wat functioneel is, moet je tonen.
Toscania is een cyclisch boek. Het
opent met een foto van een lichtinval en eindigt met een donker vlak waaruit het licht
wegtrekt. Zoiets kan je toch niet vooraf bepalen? Injas Devoldere: ' Nee, op zo'n moment
dicteren de dingen het verloop. Het boek ontstaat als het ware uit zichzelf.' De samenstelling van een fotoboek was één zaak. De enige
belofte die Injas Devoldere moest nakomen
was om elke maand een zeefdruk te realiseren. Als het jaar om was zou hij zo een volledige cyclus kunnen voorleggen.
Vroeger ging men inderdaad naar het
zuiden om er Michelangelo en Da Vinei te bestuderen. Vandaag de dag zijn er andere mogelijkheden om het werk van deze grootmeesters te onderzoeken; we hoeven er niet
meer voor op reis. Toch kan je in Toscane
moeilijk om de kunst heen.

keringen, zowel in de natuur als in artistieke
producties, voor hem de echte drijfveer is geweest.
'In de loop der tijden zijn vele inhouden en betekenissen van de voorstellingen op oude fresco's voor ons misschien verloren gegaan, maar hun kleurenpracht blijft
ons zonder meer verbazen. Na zovele eeu-

Over kleuren en smaken
Injas Devoldere is gefascineerd door
kleuren. Men zou kunnen stellen dat de
zoektocht naar verschillende tinten en scha-
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wen hebben die kleuren in onze tijd nog niets
aan belang ingeboet.
In Toscane word je omringd door
kleuren. Door de lichtinval gaan ze ook veranderen; ze krijgen andere tinten. Rood waar
het licht opvalt, wordt plots een heel agressieve kleur. In feite gaat dit ook over ontroering en directe emoties.
Voor mij kan het nooit uitbundig genoeg zijn. Het is fascinerend om de ontwikkeling van een bepaalde kleur in de natuur te
volgen gedurende de verschillende seizoenen. Het groen is het mooist in de lente wan-

neer het puur en in al z'n frisheid uit de somberheid opdoemt. Het klinkt als een cliché
maar het is werkelijk zo mooi. Dan zie je het
evolueren naar een diepe, volle kleur om ten
slotte in groenbruine tinten op te gaan voor
de echte verkleuring naar geel, rood en bruin
begint. En je weet: nu gaat alles afsterven,
maar het komt ook terug en de cyclus begint
opnieuw.
De mens is een vreemd wezen. Terwijl
er iets bezig is, hunkert hij al naar datgene
wat nog komen moet of opnieuw zal beginnen. Zo word je ouder zonder het te beseffen.'
Reisprof iel
Voor je aan een dergelijke omvangrijke onderneming begint, moet je toch een
duidelijk uitgestippeld plan hebben. Je moet
toch weten waar je zult beginnen; welke
plaatsen je in welk seizoen wilt bezoeken.
Dan zijn er nog toevalligheden genoeg die je
kunt laten meespelen.
'Het plan was van bij het begin heel
duidelijk. Ik nam het vliegtuig naar Florence
en daar word je - heel symbolisch - naar die
borst (de koepel van Brunelleschi) toegezogen. Daarrond ontspint zich het leven en van
daaruit vertrek je ook op verkenning. Het
wordt een ritueel: telkens weer in Florence
aankomen en van daaruit vertrekken.

Momentopname
Eén van de vele onvergetelijke indrukken die Toscane mij liet: ik stond voor
de monumentale kerk San Biagio op een
vooruitspringende landtong aan de rand
van de heuvel waarop het stadje Montepulciano ligt, geboorteplaats van Toscanes
authentiekste dichter en humanist, Poiiziano. Het prachtige bouwwerk uit de renaissance profileert zich tegen het ideale
Toscaanse landschap, gekleurd door donkergroene cipressen, grijsgroene olijfbomen, blauwgroene wijngaarden. Op de
rijzige campanile is de antieke invloed uit
de opeengeplaatste Dorische, Ionische,
Corinthische en composiete orden te lezen. De tijd heeft aan de travertijnsteen
een gouden tint gegeven. Binnen staat
vrijwel niets, geen decor. Pure architectuur. Een machtige koepel op een Grieks
kruisgewelf. De indruk maakt sprakeloos.
Terwijl ik dit meesterwerk bewonder sta ik
op een grond waaruit wellicht nog Etruskische en Romeinse resten kunnen opgegraven worden.
's Avonds in het kleine hotel drink
ik een glas purperrode Vino Nobile, uit het
vat van de waard. Een Vino di casa' zegt
hij met de keelklank 'ch' van het Toscaanse dialect, een echte Toscaan, niet
trots maar ook niet aanhalig. Salute!
Jules van Ackere
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Ik had het terrein afgebakend. Ik ben
echt tot in de verste uithoeken van Toscane
geweest, maar ook niet verder dan de landsgrenzen. Ik wou het echte Toscane tonen of
wat ik als echt aanvoelde, maar wat bleek?
Wat wij als authentiek ervaren is ook
kunstmatig. Wij noorderlingen gaan naar het
zuiden omwille van het pure landschap, maar
ook dat is artificieel, want de Medici hebben
tijdens de Renaissance niet alleen de tuinarchitectuur bepaald, maar eveneens het landschap aangepast. Het land wordt ook bewerkt
door de mens; op zich is dat wel boeiend,
maar daartegenover staan de wilde, ongerepte partijen. Wij worden veeleer geboeid
door het kunstmatig natuurlijke. Dat vond ik
wel confronterend: je gaat op zoek naar de
natuur, maar eigenlijk word je aangetrokken
door de cultuur. Wat er geweest is, weten we
niet meer, maar wat er van overblijft, ontroert
ons. Waar vind je het pure nog? Ik weet het
niet.
Het is vergelijkbaar met mijn fascinatie voor moderne architectuur. Eigenlijk is die
op zich zo perfect en clean dat alles wat er
bij komt of beweegt, stoort.'
Injas Devoldere is dus ook duidelijk
met esthetica bezig.
' Esthetica is voor mij een geloof om
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de mens tot rust te brengen. In het onderwijs
klaagt men erover dat de leerlingen agressief
gedrag vertonen, omdat ze les moeten volgen
in gebouwen die niet meer van deze tijd zijn.
Er zit geen eigentijdse geest in de schoolgebouwen en dan komt het innerlijk verzet naar
boven. Indien d gebouwen van een hoog esthetisch gehalte zouden zijn, dan zou het ook
aangenaam zijn om er in te leven. Wij gaan
nu in Toscane naar Romaanse kerkjes en
naar paleizen uit de Renaissance kijken,
maar ik vraag me af naar wat uit de twintigste
eeuw men over tweehonderd jaar zal kijken?
Uit de vorige eeuw zijn er toch geen gebouwen met een noemenswaardige betekenis.
Vandaar mijn esthetische drang om ook een
spoor na te laten. Ik heb echt een probleem
met de keuzes die men maakt omtrent datgene wat men vernietigt en dat wat men overhoudt. Met conserveren alleen kom je er niet;
wat men overhoudt moet ook blijven functioneren. Als de ziel maar behouden blijft. Dat
geldt zowel voor gebouwen als voor landschappen.'
Hoe benader je dan de landschappen
die toch ook door de mens zijn aangetast?
Ik bekijk het landschap als een abstract schilderij: het land en de lucht zijn de
twee horizontale elementen die de mens innerlijke rust bezorgen. Daarnaast is er de
mens die ingrepen doet; die bijvoorbeeld een
boom plant. Hij doet dit in eerste instantie
niet om esthetische redenen. Maar dit wil
daarom niet zeggen, dat het geen meerwaarde kan betekenen voor het landschap.
Behalve nuttig kan het ook mooi zijn.
Binnen de beperkingen van de camera, binnen het kader van de foto moet de
ontroering ook werken. Daar is het me om te
doen. Daarom heb ik ook doelbewust gekozen voor een woordenloos boek. Ik heb een
groot respect voor schrijvers; ik ben er zelfs
jaloers op, maar er wordt al over zoveel geschreven.'
Maar daar tegenover staat dan toch,
dat we ook overspoeld worden door beelden.
'Ja, maar niemand kijkt er nog naar. We kijken veel te oppervlakkig. De reclame dwingt
ons om de beelden snel te consumeren. In
het collectieve geheugen blijven de beste wel
hangen. Ik wou een boek samenstellen over
een toeristische streek, maar dan zonder de
evidenties en de clichés. Het is Toscane,
maar eigenlijk had het ook mijn achtertuin
kunnen zijn.'
Maar je ontdoet de dingen zelfs van
hun eigenheid. Er staat in het boek geen enkele legende, noch enige verwijzing naar of
aanduiding van een plaats.
' Inderdaad. En de enige toegeving
die ik heb gedaan is de opsomming per

maand van de namen van de dorpjes waar ik
ben geweest. Dat is ook de enige indicatie
voor de kijker/lezer: als je mijn tocht ook wil
maken, dan zijn dit de plaatsen waar je door
moet. Dit is mijn route en dit heeft mij daar
ontroerd.
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Bepaalde foto's roepen verhalen op,
maar in feite gaat het om het kader. De rest
is leuk maar bijkomstig, ledereen kan vanuit
zijn ervaringswereld verhalen invullen. Ik wou,
vertrekkend van de natuur en de cultuur van
Toscane, mijn verhaal vertellen.'
Uiteindelijk moet dan de selectie worden gemaakt uit een berg opnamen.
'Ja, en dan zie je ook weer dat dit proces zich heel natuurlijk ontwikkelt.

Ik had een voorlopige keuze gemaakt
en toen merkte ik dat, wanneer bepaalde foto's naast elkaar kwamen te staan, er vonken
ontstonden: kleureffecten, tegenstellingen in
de thematiek zoals leven tegenover dood. De
beelden zijn dus niet toevallig tegenover elkaar geplaatst. Dat was een duidelijke keuze.'

men. Het was onze idee om het boek zo te
kunnen doorbladeren: je sluit je af van de
wereld; je zet je hoofdtelefoon op terwijl je
naar de muziek luistert en je laat je meevoeren door de klanken en de kleuren.'
Een synesthetische ervaring dus, dit
eigenzinnige, fantasierijke Toscaneboek: Toscania.

Gesamtkunst
Bij het boek Toscania hoort er ook
een cd met composities van Bart Vandewege.
Is het zo dat de muzikale structuur
ook het ritme van het boek mee heeft bepaald?
'Nee, want de selectie van de foto's
was al gemaakt voor de muziek was opgenomen. Maar in de composities van Bart is dezelfde cyclische structuur terug te vinden. Hij
heeft het Toscaneverhaal muzikaal vertaald
op zijn manier. In de soundscapes hoor je
treinen die aankomen en vertrekken en het
eerste melodische moment komt pas helemaal op het einde. En zo valt alles weer sa-
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Titel: TOSCANIA
Fotoboek met CD in samenwerking met
KLARA
Muziek: Bart Vandewege
Uitgegeven in eigen beheer
Druk: IMSCHOOT Gent
Uitgave volledig in kleur met vernislaag
Harde kaft
Formaat: 25 cm x 32 cm
136 bladzijden
ISBN 90-806403- 1-X
Prijs: 50 euro + 4 euro verzendingskosten
Info: www.plumage.be
Bestellen: 0486 51 88 80
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Mario Luzi
Mario Luzi (Castello bij Florence, 1914), een van de grote Italiaanse dichters uit de twintigste eeuw, bekroond met de Europese Aristeionprijs in
1990, evolueerde van de hermetische schriftuur uitzijn debuutbundel 'La Barca' (1935) naar een grotere betrokkenheid op de werkelijkheid.
Niet zonder tragische ondertoon omwille van de voortdurende metamorfose van de wereld en de beperktheid van het menselijk bestaan,
probeert de dichter zijn verlangen naar een zingevende eenheid te verzoenen met de noodzaak de wereld in haar verscheurdheid te
aanvaarden. In 'De aardse en hemelse tocht van Simone Martini (1994), een hoogtepunt in zijn werk, iaat Luzi de gotische schilder, die
eigenlijk in Avignon overleed in 1344, de terugreis maken naar zijn vaderstad met steeds zijn 'Maesta' voor ogen, die hij in het Palazzo
Pubblico van Siena schilderde. De terugreis is één grote zoektocht naar de betekenis van kunst op de breuklijn van de tijd. Nostalgie en
verlangen, vooruitgang en terugkeer naar de steeds vernieuwende bron is het spanningsveld waarbinnen de bundel zich beweegt. Ook in het
fragment, waarin Simone met zijn gevolg even halt houdt in het Florence van de ontluikende Renaissance, komt deze spanning tot uiting. Voor
de Toscaan Luzi, wiens leven zich steeds heeft bewogen tussen Florence en Siena en die in de twee steden respectievelijk de burgerlijke
cultuur en de spirituele dimensie bewondert, is de figuur van de schilder Martini zijn alter ego.
1

Si approssima Firenze.
Si aggrega la citta.
S'addensano i suoi prima
rari sparpagliati borghi.
S'infittiscono
gli orti e i monasteri
L o attrae nel suo gomitolo,
ma è incerto
se sfidarne i l labirinto
o tenersi alla proda, non varcare i l ponte.
II seguito è sfinito. II sonno e i l caldo
ne annientano i l respiro.
È la, lei, la G r a n V i l l a
che brulica e formicola.
D i la dal fiume. L o tenta
e lo respinge,
ostica, non sa
bene i n che cosa, m a ostica
eppure seducente,
v i v i d a . In molti lo conoscono,
alcuni tra i Maestri
pregiano la sua arte,
ma l u i terne la loro,
evita i l paragone,
non desidera i l confronto.
L o soppiantano - si dice Avverte i l mutamento. Subentrano
piü r u d i ,
piü solidi e corposi
e prossimi ai mercanti,
è vero, i n u o v i artisti.
Irridono la sua sublimita
e quella dei maggiori.
A l u i piace e non piace quel vigore
dei corpi, quella forte
passione delle forme.
N o n è alto cifrato quello stigma.
M a questo è ora i l secoio, si lascia
alle spalle non l u i forse
ma g l i u m i l i compagni
nella inarrivabile officina, i 'candidi
e celesti fabbricanti
d i m m a g i n i - l i chiamano questi,
fieri del loro n u o v o stile.
A h Firenze, Firenze. Sonnecchiano
intontiti i viaggiatori nella sosta.
Meglio rimettersi i n cammino,
prendere la via d i Siena, immantinente.

Florence nadert.
De stad klontert samen.
Haar buitenwijken, vroeger
schaars, verspreid, klitten bij elkaar.
Tuinen
en kloosters dicht bijeen.
Zij trekt hem aan i n haar w i r w a r ,
maar hij weet nog niet zeker
of hij het labyrint trotseren z a l
of op de oever blijven, de b r u g niet oversteken.
Zijn gevolg is afgemat. Slaap en hitte
benemen h u n de adem.
Daar is zij, de Grote Stad
die krielt en krioelt.
O p de overoever v a n de stroom. Zij lokt
hem aan en stoot h e m af,
weerbarstig, hij weet niet
goed op w e l k punt, maar weerbarstig
en toch verleidelijk,
v o l leven. M e t velen kennen zij hem,
sommigen v a n de Meesters
waarderen zijn kunst,
maar hij vreest die v a n hen,
hij gaat de vergelijking uit de weg,
hij wenst geen confrontatie.
Zij verdringen hem - zegt m e n H i j voelt de verandering. V e e l ruwer,
veel krachtiger en massiever
en met de handelaars bevriend,
het is waar, nemen de nieuwe
kunstenaars zijn plaats i n .
Zij spotten met zijn z i n voor het sublieme
en met die van de ouderen.
H e m behaagt en mishaagt die kracht
van lichamen, die sterke
passie voor de vormen.
Die stempel is geen groot waarmerk.
M a a r dat is n u de mode, die wellicht
niet hém achter zich laat,
maar zijn eenvoudige gezellen
i n het niet te evenaren atelier, de 'naïeve
en hemelse makers
van prentjes' - zoals zij hen noemen,
trots op h u n nieuwe stijl.
A h Florence, Florence. Versuft
dommelen de reizigers i n tijdens de stop.
Beter weer op weg gaan,
de w e g nemen naar Siena, onverwijld.

MARIO LUZI

VERTALING: PATRICK L A T E U R

,

,

Mario Luzi, Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini (1994) in- Mario Luzi. Tutte Ie poesie, Garzanti, Milano, 1998, Vol. II, pp. 1101-1102.
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Toscane en de retoriek
van het pelgrimsproza
J u l i e n Vermeulen

O p reis fotograferen w e d e
b e z i e n s w a a r d i g h e d e n bij v o o r k e u r exact
z o a l s d i e in d e r e i s g i d s e n s t a a n a f g e d r u k t .

Firenze

1

San Lorenzo:

Capella dei

Depositi

Het is e e n soort legitimatie v a n 'wij w a r e n
hier e n het klopt'. O p g r o e p s f o t o ' s z o e k e n
we s p o n t a a n eerst o n s z e l f in e e n d r a n g
waar we onmogelijk aan kunnen
w e e r s t a a n . A l s a m a t e u r fotograaf d o e n w e
c o n s t a n t a a n g e s c h i e d v e r v a l s i n g : in P i s a
houden we de menigte prullaria-venters
opzettelijk b u i t e n b e e l d e n o p d e z o n n i g e
p a n o r a m a ' s v a n het P i a z z a d e l l a S i g n o r i a
is g e e n plaats voor d e e i n d e l o z e rij

1
De dag is marmer. Met volmaakte lijnen
die opwaarts lopen, liggen, zich verenen
of eenzaam hoger in een hoek verdwijnen
ontstaat een firmament van enkel stenen.
Bij glans en weerglans en weerspieglingen,
glazuur alom van glanzende contouren
blijf ik een overmoedig binnendringer,
de voeten op de echo's van de vloeren.

t o e r i s t e n d i e a a n s c h u i v e n voor het U f f i z i m u s e u m . D e z e drie o p m e r k e l i j k e
s y m p t o m e n o n t s i e r e n ook veel v a n o n z e
reisliteratuur. De V l a a m s e s c h r i j v e r s zijn
zelden grensverleggende avonturiers, maar
bewandelen graag platgetreden paden die
l e i d e n langs o n t e l b a r e g e m e e n p l a a t s e n . Zij
zijn m e e s t a l v a n d e s t r e k k i n g : 'we w a r e n
hier e n het klopt p r e c i e s ' . Toch laten z e
niet na z i c h z e l f s t e e d s in b e e l d te
p l a a t s e n . Vooral in het v e n t i l e r e n v a n

2
De slapers op de gladde sarcofagen
in sluimer nog, of in vertraagd ontwaken
de wimpers bevend. Waar de handen lagen
een lauwe plek. Uit iigpeiuw en laken
het lichaam losgewoeld en zonder adem
van hoofd tot voeten een gestremde
zwaarte.
Het daglicht dat van boven komt doet
schade
aan zoveel ingehouden ingetogen klaarte.

o v e r t r o k k e n e m o t i e s zijn z e meesterlijk:
v a n u i t e e n christelijk e n k l a s s i e k
interpretatiekader bezingen ze uitgebreid
z o v e e l h e r k e n b a r e s c h o o n h e i d . Het g e n r e
van d e 'travelogue'

is nooit objectief w a n t

d e v e r s l a g g e v e r hanteert e e n o p m e r k e l i j k e

3
Als twee antieke goden neergedaalde
uit welke onbewoonbare gewelven,
na menig tocht en uittocht tot zichzelve
teruggekeerd, in roerloze gewaden

r e t o u c h e e r s t r a t e g i e d i e h e m door zijn
e i g e n a c h t e r g r o n d g e d i c t e e r d wordt. D e z e
drie lijnen (het z o e k e n v a n het c l i c h é , het
geëmotioneerde ego, de culturele

van lenig paardenieer, twee jongemannen
helder geworden na een bezig leven
aan zoveel nutteloosheid prijsgegeven
nu in hun nissen ongewoon ontspannen.

v e r t e k e n i n g ) k o m e n s a m e n in é é n
overkoepelend kenmerk: een barokke
retoriek d i e in e e n b r e d e w a a i e r v a n
s t i j l k e n m e r k e n n e e r g e z e t wordt.

Anton van Wilderode
De Overoever (1981)
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De literaire Toscane-reiziger is daarenboven vaak een eendagstoerist die als voorgeprogrammeerde Rome-pelgrim in het voorbijgaan enkele Florentijnse hoogtepunten
meepikt. Zijn kroniek is dus een oppervlakkige momentopname: de verhaallijn steunt op
een stereotiep reisschema waarbij de waarnemingen in de richting van een voorspelbare
pointe gestuurd worden. Op dit punt vertoont
de Vlaamse reisliteratuur een opmerkelijke lacune in vergelijking met Noord-Nederland:
we hebben geen Couperus, geen Van Schendel, geen Aafjes, geen Haasse, niet eens een
literair duo als Scharten-Antink. De internationale bloemlezing Toscane, een literaire ontdekkingsreis (2002) van Patrick Lateur illustreert dat de Vlaamse letteren evenmin met
andere taalgebieden kunnen concurreren. De
Toscane-publicaties waar we hier aandacht
voor vragen, hebben ongetwijfeld hun charmes, maar grote literatuur is het niet. Felix
Timmermans droomde als kind reeds van het
land waar de appelsienen groeien, maar zijn
getuigenis is vooral interessant als specimen
van een metaforische vertekening van de
werkelijkheid. Een korte stijlanalyse van Naar
waar de appelsienen groeien (1926) reveleert
hoe de auteur zich constant beweegt tussen
deze drie polen: de gemeenplaats, de emotionele verheerlijking en de vervalsende inkleuring. In grote lijnen geldt dit ook voor het
werk van andere literaire Italië-reizigers: Jozef
Simons, In Italië (1930), Hilarion Thans, Terra
d'amore (1949), Luc Indestege, Quaderno Fiorentino (1951), Jules van Ackere, Zingend
Steen (1960), Luc Delafortrie, Viermaal Italië
(1961), Dries Waterschoot, Profumo Italiano
(1965), Jules van Ackere, Regenboog
(1967), F. R. Bosch vogel, Gouden dagen in
Italië (z.d.)
Paradigma
Een eerste, vluchtige blik op Toscane
brengt deze reizigers reeds in de sfeer van
onvervalste cypressenromantiek. Enkele
steekproeven. De gedrevenheid van Indestege: 'Zodra ik voet op Italiaanse bodem heb
gezet, komt er een gejaagdheid over mij om
mijn doel zo vlug mogelijk te bereiken... de
stad van Dante.' De verheven registers van

V A N
R E T O R I E K
DE
EN
T O S C A N E

Felix Timmermans: Van toen af kreeg ik goesting om dat land eens te zien, waar de appelsienen
groeiden...' (uit: 'Een lepel herinneringen', 1943)

parameters werken ook deformerend in literaire stromingen en genres. W. Benjamin attendeerde ons erop dat een verteller een
machthebber is die de werkelijkheid naar eigen goeddunken openbaart én verhult. De
reisliteratuur codeert de realiteit in een stijl
die volslagen onbetrouwbaar is: ze is een
mengeling van clichés die ons door de traditie opgedrongen zijn, van geëxalteerde egogetuigenissen en van een onbewust gehanteerde metaforiek die vanuit een
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onderliggende cultuur zaken wegwerkt, bijvoegt, opwaardeert of verdringt. Kijken we nu
nog even naar enkele Toscanebladzijden van
onze reizigers.
C l i c h é , Ego, Vertekening
Tot de meest courante clichés horen
kwistig gebruikte adjectieven, afgetrapte vergelijkingen en versleten beelden. Zelfs Timmermans ontsnapt niet aan het vaste repertorium: het liefelijke land, de 'gracielijke' en
zacht-glooiende landschappen, de dromende
cipressen en de schuimende Arno. Anderen
hebben het over de nieuwe dageraad die de
renaissance in Florence deed blozen, over
het innig azuur van de diepblauwe hemelkoe-

^
P E L G R I M S P R O Z A

^

We kunnen ons gemakkelijk van deze
retoriek distantiëren en ze beschouwen als de
taal van een uitgelaten toerist of als de breedsprakerigheid van een voorbije tijd. Maar er is
meer aan de hand. In zijn studie over wetenschappelijke revoluties stelt Th. S. Kuhn
voorop dat iedere periode gekenmerkt is door
een denkkader dat de realiteit ordent zonder
zichzelf in vraag te stellen: hij noemt dit het
wetenschappelijk paradigma van een tijdperk.
Ook M. Foucault wees op het epistèmè-karakter van een gehanteerd discours: iedere
stroming heeft een gangbare wijze van denken en spreken waardoor de werkelijkheid
onbewust naar de normen en de waarden
van die tijd ontsloten wordt. Slechts bepaalde
facetten van de werkelijkheid worden onderkend, andere worden genegeerd, vertekend
of verkleurd. Het relativisme van de waarneming resulteert niet alleen in de selectie van
bepaalde Abschattungen, maar gaat hand in
hand met een taalgebruik dat de lezer misleidt. Clifford Geertz toonde aan dat zelfs het
werk van de belangrijkste antropologen even
(of meer) schatplichtig is aan de gebruikte
stijl dan aan de beschreven gebeurtenissen.
En de linguïst George Lakoff heeft ten overvloede geïllustreerd dat de conceptualisering
van de werkelijkheid steunt op een subtiel en
verraderlijk metaforisch taalgebruik dat cultuurgebonden is. Wat geldt voor wetenschappelijke beschrijvingen is a fortiori juist voor literaire impressies. Deze socioculturele
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Delafortrie: 'Het is nog heel vroeg in de bleke
ochtend als ik u, geliefd Florence, betreed.
Mij treft uw eenheid: horizontalen in marmer
en zandsteen, (...) de dom, de lelie van de
stad der lelies.' De jubelzang van Waterschoot: 'Kan er nu nog iets mooiers, iets klassiek-volmaakter zijn dan deze stad, dit landschap, deze harmonie?' De juichende
Timmermans: 'Florentië! De stad der genieën,
der schilders, poëten!' In deze enkele zinnen
vinden we reeds talrijke vertekenende stijlfiguren die ons op een flagrante wijze duidelijk
maken wat er fout is aan het traditionele Italië-discours. Bij Indestege: de sacrale mystificatie van de Italiaanse bodem, de metafoor
van de oncontroleerbare identificatiedrang en
de semantische versmalling inherent aan de
pelgrimstaal. Bij Delafortrie: de vertekenende
narratieve configuratie, de verheerlijkende
personificatie van de stad als geliefde, een
dubbele romantische natuurmetafoor en de
verheven stijl van de kenner die zichzelf au
sérieux neemt. Bij Waterschoot: de periodische geleding van een retorische vraag die
geen tegenspraak duldt. Bij Timmermans: de
jubelende exclamatie, de hyperbolen en de
opsomming van epitheta waardoor het dwepende ik zich met de idolen uit het verleden
kan identificeren.

pel, over de bloem van de Arno, over inniggroene bergen, over de volmaakte harmonie,
en vele andere. We moeten niet alleen sceptisch staan tegenover de literaire waarde van
deze stereotiepen, maar vooral ook tegenover
het dwingende karakter van deze versmallende clichétaal die geen ruimte laat voor nuancering.
Het juichende ik komt tot uiting in anaforische constructies, retorische vragen, uitroepen, opsommingen, comparatieven, superlatieven en in de meest exuberante
hyperbolen. 'O volmaakt Toscane!' roept Waterschoot uit, want voor hem is Florence het
hart van de wereld en Toscane het nee plus
ultra in Italië: 'je verzinkt erin, je verdrinkt
erin...'. De Torre del Mangia in Siena is 'nóg
mooier, nóg slanker, nóg weergalozer!'. Overdrijvingen steunen in eerste instantie op talrijke ontgrenzende adjectieven als 'uniek, onvergelijkelijk, overweldigend, schitterend,
begenadigd, enig-mooi, betoverd, geniaal, onuitsprekelijk, wonderbaar' en verbijzonderende substantieven als 'het toppunt, dit juweel, een parel, edelstenen, de schatkamer,
dat wonder, het heiligdom, het Paradijs'. In
de volgende opsomming trekt een auteur alle
bewonderende registers open: 'Maar boven
alles het hooglied van de dom, het mirakel
van Florentië, de vreugde der eeuwen, de
lust van miljoenen...' (Boschvogel).
Naast de overdrijving gebeurt de culturele vertekening expliciet door twee vervalsende strategieën die elkaar aanvullen: de
schemata-tendens en het projectie-streven.
Volgens de opvattingen van de schematatheorie deelt de verteller slechts een fractie
mee van wat hij wil overdragen: honderden
facetten worden niet geëxpliciteerd en aan de
verbeelding van de lezer overgelaten. Naarmate de verschillen tussen de bron- en de
doelcultuur groter zijn, kan dit bij de lezer opmerkelijke misverstanden veroorzaken. Uitdrukkingen zoals 'het land van Dante, het
naakt, da Vinci's leermeester, de nieuwe
mens' activeren telkens slechts één semantisch facet waardoor de lezer op een foutief
spoor gezet kan worden. Een omgekeerde
vorm van vertekening is de projectie. Hier
biedt de auteur meer informatie aan dan wat
hij waarneemt. Hij projecteert zijn eigen
hooggestemde verwachtingen en zijn cultu-

reel waardenpatroon in zijn observaties.
Vooral de religieuze en classicistische Hineininterpretation leidt tot extravagante vertekeningen.
Vanuit een theocentrisch standpunt
projecteert de pelgrim in zijn omgeving zijn
religieus gedachtegoed. Eén oogopslag overtuigt Delafortrie ervan dat de biddende Italianen spontaner, hartstochtelijker en intiemer
zijn dan wij. Voor Waterschoot is het landschap meer dan tweeduizend jaar 'door God
gezegend' en een ander auteur herkent in
elke nerf van de dom 'een gestolde traan van
dank, van hoop of vertrouwen.' Ook Timmermans begeeft zich op het gevaarlijke vlak van
de gevoelsprojectie. In een onbeheerste reeks
personificaties ziet hij de kerk als het hart van
een stad 'dat al de gevoelens der mensen opvangt, dat het lijden mee voelt, de ellende
ontvangt, het verdriet mee opkropt, mee bidt,
smeekt en weent...'. En voor het plastische
werk van Fra Angeiico heeft hij platonische
concepten tekort: mysterie, hemels, heiligheid, een fluïdum van liefde, bovenaards,
zielszuiver, het hoogste godsgevoelen. Op
eenzelfde wijze schuiven ook de religieuze en
de esthetische categorieën door elkaar in
Boschvogels typeringen 'goddelijk Florence,
de stad van de Heilige Graal, een hemels
museum'.
Explicieter nog is de manier waarop
de reiziger het verleden in de actualiteit projecteert. De techniek van het tableau vivant
leent er zich prachtig toe om het verleden te
actualiseren: 'Ziet ge ze daar stappen met
vooraan Dante...' is de weidse aanhef van
een eindeloos lange zin bij Timmermans. Indestege ontmoet moeiteloos mensen die zo
uit een schilderij van Botticelli weggelopen
kunnen zijn en hij ziet overal de middeleeuwse glorie levend worden. De naam Florence alleen al heeft voor hem 'iets zangerigs
verfijnds' en vanuit een eurocentrisch standpunt rekent hij deze stad tot de vijf mooiste
van 'de beschaafde Westerse wereld' (een
aardig staaltje van politiek incorrect taalgebruik).
Deze drie lijnen resulteren in een bijzonder barok proza dat nu eens gebruik
maakt van gevoelsoverdrijvende technieken
(organische metafoor, hyperbool, Homerische
vergelijking, exclamatio, prosopopeia, apostrofe), dan weer van herhalende figuren (anafoor, epanalepsis) of opsommende kenmerken (enumeratio, parafrase, hypotaxis,
asyndeton, correctio, epifrasis, pleonasme).
Interessant is om even na te gaan welke principes achter deze stijltechniek werkzaam zijn
en dit taalgebruik genereren. We wijzen op
drie opvallende spanningsvelden: er is de
spanning tussen centrum en periferie, tussen
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cultuurverheerlijking en defaitisme, (en ook
voor de lezer) tussen kritische distantie en
gewenning.
Centrum, defaitisme,
gewenning
De barokke overdaad is in eerste instantie typisch voor pelgrimsproza waarin de
stijl meestal gemanipuleerd wordt door de
spanning tussen centrum en periferie. De reiziger komt vanuit zijn perifere thuisbasis en is
op weg naar hét centrum waarmee hij zo lang
reeds gedweept heeft. Als een trekkende pelgrim is de verteller er zich van bewust dat hij
de bakermat van zijn beschaving nadert, eenmaal ter plaatse slaat dit de nodige emoties
los en zonder gêne consolideert hij in diverse
toonaarden alle mythen die hem reeds zo
lang voorgehouden werden. 'Ik heb gejuicht
en gelachen van vreugde omdat déze droom
werkelijkheid was geworden' is de uitroep van
Waterschoot die in vele varianten bij alle auteurs terugkomt. De pelgrim mist iedere
vorm van historische kritiek en is zich niet
bewust van (wat E. Hobsbawm definieerde
als) 'de uitgevonden tradities'. Tientallen beroemde sites, natievormende activiteiten en
overgeleverde legenden zijn niet eeuwenoud
zoals vaak aangenomen wordt. Meer dan
eens werden ze in de loop van de geschiedenis uitgevonden, in sterk gewijzigde vorm
doorgegeven of romantisch gerestaureerd. De
pelgrim bewaart geen afstand tussen verle-

Jules van Ackere [Foto: J. S. Strosse]

Vanuit deze stroom van overtrokken
beelden duikt meer dan eens een bijzonder
gevaarlijk accent op. De bewondering voor de
bezochte cultuur krijgt niet zelden een nationalistisch of defaitistisch trekje. De ongeremde dweperij met de 'waarden van het
Avondland' vertekent de waarneming vaak
ten gunste van de mediterrane beschaving.
Waterschoot hanteert een gevaarlijke vorm
van determinisme: hij ziet de Florentijn als
een bevoorrechte 'wiens smaak gevormd en
geslepen wordt door een milieu van volmaakte harmonie.' Voor deze verteller is een
toren ook nooit zomaar een toren, hij is als
een openbloeiende kelk van de zuiverste
witte roos die de natuur kan kweken. Zijn
exaltatie is een staaltje van rasechte bodemmystiek: 'Begenadigde grond van Toscane die
zulke bloemen, door ménsenhanden gemaakt, in zich opneemt en koestert!'

De gele blijdschap van het koolzaad
roept om niet te sterven
plechtig de cipressen
als magistraten staande
een ovaal stilte en schapen
in een dal van gras
en heuvel na heuvel
spandoeken vrede.

Fernand Florizoone
Rituelen van kwetsbaarheid (2000)

Indestege zet nog een stap verder.
Zijn verheerlijking van het verleden is gestuurd door een flagrante vorm van escapisme en schaamteloos noemt hij onze moderne maatschappij het werk van barbaren,
van de arme slaven van de techniek. Deze
ideologische dwanggedachte vinden we niet
alleen bij die ene auteur, maar ze vergiftigt
een heel denkpatroon dat kritiekloos generaties lang doorgegeven werd. Rond de semantische kern van 'verval' structureren zich tientallen concepten die het cultuurpessimisme
van Spengler decennia later nog intact houden. Delafortrie trapt hierbij zelfs in zijn eigen
val: terwijl hij in oeverloze bewondering staat
voor de sobere eenvoud van de Griekse elegantie in het Uffizi vervalt hij in een barokke
retoriek waarbij zelfs een schietgebedje nodig
is: 'O Pallas Athene, gij die ik in Paestum bezocht, blijf altijd nabij!' Ondertussen aarzelt
hij niet om Machiavelli een lucide denker te
noemen en ongegeneerd roemt hij Lorenzo
de Medici als een 'wonderbaar heerser'. Het
gebruik van archaïsmen (Van Ackere: inborst,
ootmoed, doorluchtig, altoosdurend, hemelwaarts ijlend) suggereert een vorm van aemulatio waarmee de reiziger zich meet met het
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De belerende stijl die doorspekt is met
repetities, emphases en apodictische uitspraken laat de lezer geen ruimte voor een kritische reflex: 'Want de renaissance, de échte,
dat is Florence, en Florence alleen' stelt een
auteur; 'Toscane echter is volmaakt' declameert een ander. Wie tientallen soortgelijke
uitspraken tot een Groot Verhaal verweeft,
valt (gelukkig?) ten prooi aan een zekere gewenning. Maar gewenning is dé strategie van
brainwashing en propaganda. Door de frequente herhaling van identieke frasen gaat de
lezer deze begrippen assimileren en onmerkbaar verschuift zijn eigen taalgebruik: vrij snel
dringen de geijkte periodes van pathos en barok zijn eigen idioom binnen. Zijn mensbeeld
wordt gedecentraliseerd en ongemerkt wordt
hij slachtoffer van het bakermat-syndroom: hij
wordt gereduceerd tot een kritiekloze pelgrim
die vol adoratie aanschuift voor de nissen met
iconen uit een verheerlijkt verleden.
De druk van een theocratische standenmaatschappij en van de antieke kalokagathia hebben ons taalgebruik en onze esthetische categorieën in sterke mate gevormd.
Vanuit een postmodern klimaat mogen we
misschien zeggen: vertekend, misvormd en
verminkt. Het Vlaamse Toscane-proza is
schatplichtig aan de cultuur waarin het ontstond en vooral de religieuze metaforiek
waarmee de kunst beschreven wordt, verwijst
naar een christelijke en neoplatonische esthetica. De zoektocht naar 'de wortels van onze
beschaving' creëerde een discours dat even
clichématig, geëmotioneerd en vertekenend
was als deze organische metafoor zelf. Terzelfder tijd veroorzaakten deze reisverhalen
een versterkend weerspiegelingseffect bij de
potentiële lezers en droegen ze bij tot de consolidatie van een stevige Italië-mythe, soms
zelfs tot de creatie van een onherkenbare 'ingebeelde gemeenschap' (naar de invloedrijke
studie Imagined Communities van Benedict
Anderson). Tot op heden assimileren we vaak
kritiekloos de vele hoofd letterwoorden van
deze traditionele Italië-retoriek en hanteren ze
om onze actuele cultuur te evalueren. Misschien kan de jongste Toscane-/?ype hierin
enige verandering brengen en dit netwerk
van clichés en metaforen drastisch op de helling zetten.
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De gravitas van de bewonderende bezoeker infiltreert in alle taaidetails. De pelgrim
wandelt niet; maar hij schrijdt, treedt binnen,
richt zijn passen, betreedt, zijn weg voert
hem, hij zet zijn tocht voort, hij neemt zijn
weg, hij wordt meegetroond... Hij kijkt ook
niet zomaar rond; nee: hij laat zijn blik glijden, hij heft het oog, hij blikt naar beneden,
hij tuurt, zijn oog valt direct op, het zicht treft
hem, men kijkt tot verzadiging, de ogen kunnen het niet slikken... Ook de lezer wordt
geen rust gegund, maar telkens bij de hand
genomen: 'zie, merk, kijk bijvoorbeeld, verpoos hier een ogenblik, laten wij even stil blijven bij dit fresco, daar staat ze, en ginder...'
De dingen staan er zelden zomaar; ze tronen,
ze prijken, ze braveren, ze hebben eeuwen
getrotseerd, ze verkondigen een boodschap,
ze doen vuren ontbranden. De verteller richt
zich soms theatraal in een apostrofe tot de
bewonderde omgeving: 'wat hebt ge, Florence, niet alles voortgebracht, een gisting
van genieën...' Eenzelfde pathos doet Delafortrie verzuchten: 'de Florentijn omzwachtelde de boeien die de geest benauwden' en
de koepel van de dom ontsnapt niet aan de
nodige verheerlijking: 'De koepel, ach, die
koepel, zo harmonieus rond, zo helemaal
rond-rond, als een aanzwellende meloen, of
een granaatappel gereed om open te barsten
of een framboos, nauw rijp geworden.'

Toscaans

verheven profiel van zijn verre literaire voorgangers. Deze reactionaire betoogtrant functioneert als een absoluut netwerk dat iedere
waardenvernieuwing afblokt. In dit stijlparadigma wordt de lezer geconfronteerd met een
consoliderende moraal die het verleden op
een nefaste wijze verheerlijkt. Aan culturele
diversificatie of ideologische innovatie wordt
dan ook geen enkele kans geboden.
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den en heden en hij identificeert zich kritiekloos met het bereikte centrum: 'En nu sta ik
hier, op de plaats waar de grote dichter eens
heeft gestaan...' (Indestege); 'Hier heeft Boccaccio gewandeld en ginder aan de bocht
verschenen...' (Van Ackere). Door het systematische gebruik van het ik-vertelstandpunt
distantieert de verteller zich bovendien van
de doorsnee-toerist en sacraliseert hij zijn eigen tocht in de voetsporen van zijn historische helden.

Het culinair Toscane
Terra del V i n i
Gido Van Imschoot

Veel mensen associëren Toscane met
beroemdheden, zoals Michelangelo,
Dante, Macchiavelli, Botticelli en andere
illustere figuren uit de geschiedenis van
het 'hart' van Italië. Wie er ooit is geweest,
vergeet nooit de weidse
heuvellandschappen met glooiende
wijngaarden en zilverblinkende
olijfgaarden, afgezoomd met rijen
cipressen. Het is niet verwonderlijk dat
door de eeuwen heen veel mensen
bekoord en aangetrokken zijn door
Toscane. Door de geografische ligging, pal
in het midden van Italië, is het altijd al
een gastvrij gebied geweest. Al wie op
weg was naar Rome of het zuiden moest
door de streek en liet zich 's avonds over
aan de goede zorgen van de duizenden
ospites,

waar ze kennismaakten met de

plaatselijke keuken en wijn. In wezen is er
tegenwoordig niets veranderd. Veel
Toscanen verdienen goed hun brood door
de aanwezigheid van de vele Belgen,
Engelsen, Duitsers en andere toeristen.
De olijfolie- en wijnindustrie draaien op
volle toeren, de vele dorpen zijn
overspoeld door toeristen: men moest de
scheve toren van Pisa zelfs enkele jaren
sluiten en schoren, omdat hij aan het
begeven was onder het bezoekersgeweld.
Door de grote aanwezigheid van
buitenlanders is Toscane de welvarendste
provincie van Italië geworden.

De Toscaanse keuken
De keuken van Toscane is gekenmerkt door zijn eenvoud en heeft een gezonde basis met veel groenten, peulvruchten,
gegrild vlees en kruiden. De meeste gerechten worden bereid met olijfolie waarvan de
goede eigenschappen genoegzaam bekend
zijn. In veel literatuur wordt verwezen naar de
Renaissance die gebaseerd is op eenvoud,
natuurlijkheid en duidelijkheid. Zelfs in de
luxueuze restaurants blijft de presentatie elementair: soep wordt meestal geserveerd in
aardewerkschaaltjes en op de borden worden
de gerechten sober gepresenteerd. Deze landelijke puurheid vormt voor vele liefhebbers
de aantrekkingskracht van de Toscaanse keuken. Volgens sommige bronnen ligt de oorsprong van de Toscaanse keuken bij de Etrusken. Nader onderzoek leert ons echter dat
hierover bitter weinig overgeleverd is. Volgens
bepaalde bronnen was de Etruskische keuken beïnvloed door de Grieken, andere spreken van meer Aziatische invloeden. Overigens
zouden de Etrusken afkomstig zijn uit Lydië.
Maar er zijn ook bronnen die beweren dat de
Etrusken de oorspronkelijke bewoners waren
van het Italische vasteland en op deze manier
de basis hebben gelegd van de pre-Romeinse cultuur.
De Toscaanse landelijke keuken is
eenvoudig met veel eenpansgerechten waarin
look en kruiden worden verwerkt. De invloed
van de Renaissance is duidelijk aan het rurale leven voorbijgegaan zoals merkbaar is in
bepaalde bergstreken van Toscane waar families, levend in kleine besloten gemeenschappen, gerechten klaarmaken die al honderden jaren van moeder op dochter
overgeleverd worden.
Maar het is tijdens de Renaissance
dat de evolutie en verfijning van de keuken in
Toscane in gang werd gezet. In de vijftiende
eeuw werd Florence het culturele hart van
Europa, waarvan de invloed tot ver over de
grenzen ging. De Renaissance zocht naar
een diepere kennis van kunst, filosofie en wetenschap, vertrekkend van een diep respect
voor de oude kennis van de Romeinen en de
Grieken. De geschriften van Apicius werden
ontleed en in een moderne versie geïnterpre-

1521

teerd. Op culinair vlak kenmerkt zich dit in de
keuken waar Arabische en Europese invloeden zich met elkaar mengden. Zoals de renaissanceschilders de wetenschappelijke wetten van het perspectief toepasten om de
werkelijkheid vanuit één standpunt te bekijken en zo alle gegevens in de juiste verhouding tegenover elkaar te plaatsen, werd dit
ook in de renaissancekeuken toegepast.
Het is een soort realisme waar de gast
de werkelijkheid ook in zijn bord kan waarnemen en de ingrediënten van elkaar kan onderscheiden. Voor het eerst werd vlees bereid
met kruiden of met de groenten apart gepresenteerd en werd in de keuken afgestapt van
de eenpansgerechten en sudderpotten.Van
hieruit stamt de aandacht voor kooktijden,
hoeveelheden en harmonie van gerechten.
De Renaissance is tevens de periode waarin
de invloed van voeding op gezondheid werd
onderkend en geleerden bepaalde voedingstoffen of ingrediënten afraadden of juist stimuleerden.
De Renaissance heeft de hele Europese gastronomische cultuur beïnvloed. De
Franse geschiedschrijvers geven het niet
graag toe, maar hun hooggeprezen cuisine is
schatplichtig aan de inzichten en ideeën van
Catharina de' Medici, telg uit één van de beroemdste geslachten van Florence, die in
1533 in Frankrijk aankwam en er met Koning
Hendrik II huwde. De bankiersfamilie de' Medici resideerde ook een tijd in Brugge, waar
ze samen met andere Italiaanse handelaars
de eerste banken oprichtten en handel dreven en waar ze geheel volgens hun status talrijke feesten en diners organiseerden. Spijtig
genoeg is tot op heden geen onderzoek gedaan naar de invloed van dit verblijf op de
Vlaamse gastronomie of leefstijl. Toch mogen
we aannemen dat ook in onze contreien de
invloed van de Renaissance groot was en niet
enkel in de kunst of literatuur.
Catharina de' Medici heeft de zware,
slecht verteerbare Franse keuken mee ver-

De wijngebieden van Toscane
De ligging tussen de Apennijnen en
de Tyrrheense zee geeft Toscane alle mogelijkheden voor wijnbouw. Een gematigd zuiders klimaat en talrijke bodemstructuren geven veel verschillende wijnen. Vandaar dat
we in het gebied meerdere appellaties tegenkomen. De wijngaarden liggen erg verspreid,
soms in diepe valleien, andere liggen meer in
de vlakte en nog andere staan op terrassen
langs rotswanden. Al deze facetten geven een
schilderspalet aan smaken, kleuren en herkomst. Toscane heeft 41 officiële herkomstbenamingen en is zo de belangrijkste wijnproducerende provincie van Italië.

Voor mij het bos heldhaftig
in gevecht met de herfst,
achter mij doodstilte: tussen
trouwen en rouwen blijf ik
sprakeloos in een gedicht.

Mark van Tongele
Vaderlatingen (1997)

De beroemdste wijngaard is Chianti,
die helemaal terug is van bijna weggeweest;
meer naar het zuiden vinden we het dorpje
Montalcino met de krachtige Brunello en aan
de grens met Umbria liggen de wijngaarden
van de verfijnde Vino Nobile di Montepulciano. In Vernaccia di San Gimignano wordt
de plaatselijke witte wijn gedronken tussen de
vele geheimzinnige torens die het stadje rijk
is. Langs de kust vloeit de dure Sassicaia
Tenuta San Guido uit het stadje Bolgherie.
Toscane heeft op wijnvlak veel te bieden:
sommige wijnen behoren tot de duurste en
exclusiefste ter wereld. Maar het is lang anders geweest. We beperken ons in dit artikel
tot de twee bekendste wijnen uit Toscane
zonder afbreuk te doen aan de vele andere
appellaties die Toscane rijk is. Maar Chianti
en Brunello zijn sinds enkele jaren in talrijke
Vlaamse wijnkelders terug te vinden. En als
we terugblikken in de geschiedenis blijkt dat
de kennismaking met Toscaanse wijn in
Vlaanderen uit de vorige eeuw dateert. In
vroegere tijden werd in Vlaanderen veel Clairet ingevoerd uit Bordeaux. Deze kwam over
zee via de havengeul van het Zwin naar
Brugge. In de rest van Vlaanderen vinden we
sporen terug van Duitse moezelwijnen, later
gevolgd in de dertiende en veertiende eeuw
door Bourgondische wijn. De ontmoeting met
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Chianti: de teloorgang en
renaissance van een beroemd
wijngebied
De eerste wijnstokken in Chianti werden aangelegd door de Etrusken. Later werden ze door de Romeinen in stand gehouden, maar in de zesde eeuw door de
Longobarden vernietigd.
Karei de Grote liet ze opnieuw aanplanten toen het gebied, op vraag van de
paus, in de achtste eeuw door hem geannexeerd werd. De wijn productie kwam in
handen van kloosterordes die als eersten een
technische benadering toepasten. Zo lieten
zij de ranken in rijen staan en werden de loten geleid om de klimplant in toom te houden. Vanaf de elfde eeuw kwamen de wijngaarden in handen van burgers, de latere
grootgrondbezitters. Zij dwongen de adel om
nabij de steden te komen wonen, vandaar
dat er rond de steden schitterende paleizen
zijn gebouwd.
Het grensgebied Chianti was jarenlang
oorzaak van gewelddadige conflicten tussen
de stadstaten Florence en Siena. Tussen
1000 en 1500 was de streek herschapen in
reusachtige slagvelden tot Florence in 1555
de ultieme overwinning haalde op zijn vijand
en zijn bestuurlijke macht zich over heel Toscane uitstrekte. Het gebied van Chianti ligt
verspreid over de twee provincies en is één
van de oudste herkomstbenamingen van Ita-
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Beroemd is de Bistecca alia Fiorentina, geroosterde lendenbiefstuk met spinazie
en rozemarijn. De spinazie wordt bereid met
geroosterde pijnboompitten en geperste look.
Veel Toscaanse producten maken deel
uit van het dagelijkse menu in veel Vlaamse
huishoudens door het gebruik van olijfolie,
verse kruiden als koningskruid, salie en bernagie, witte truffel, pecorinokaas en pasta.
Onze lekkere peperkoek is wellicht geïnspireerd op de beroemde panforte di Siena.

dodenwacht Lichtvaardig
verleent een nimf toegang
tot de oneindige dageraad.
Met haar handen slaat zij
de sluier van het sterven op.

Italiaanse (Toscaanse) wijnen ging gepaard
met de aankomst van vele Italiaanse mijnwerkers, in de jaren vijftig, die hun dagelijkse Italiaanse Vino da Tavola dronken bij het middagmaal. Later zou de opkomst van het
toerisme de invoer stimuleren van de betere
wijnen zoals Chianti en Brunello. In de jaren
zestig kregen we de eerste pizzeria's en Italiaanse eethuisjes in Limburg, de rest van
Vlaanderen volgde al heel snel en momenteel
zijn de Italiaanse restaurants niet meer uit het
straatbeeld weg te denken. De overgang naar
de 21ste eeuw wordt gekenmerkt door de
drang naar authenticiteit. Veel wijnliefhebbers
keren zich af van de alomtegenwoordige
Franse druivenrassen cabernet sauvignon en
chardonnay en zoeken over de hele wereld
naar originaliteit. Dit is een bonus voor de Italiaanse wijnen waarvan de meeste gemaakt
zijn met autochtone druiven. Neem daarbij
de steeds groeiende kwaliteit en de bredere
interesse van de Vlaming voor het cultuurproduct wijn en de toekomst van de Toscaanse
wijnen in Vlaanderen is gegarandeerd.
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fijnd. Tot dan moest een diner de rijkdom van
de gastheer weergeven: hoe meer ingrediënten overvloedig in een gerecht waren samengebracht, hoe hoogstaander het diner. Trouw
aan haar culturele achtergrond was Catharina
een echte gourmand. Zij hield van eten en
organiseerde talrijke feesten aan het hof in
Frankrijk. Zij introduceerde de porseleinen
borden, lichte drinkbekers uit Venetië en...
het gebruik van de vork. In het bord werden
de gerechten veel lichter, evenwichtiger en fijner van smaak. Verschillende gerechten werden naar haar genoemd en het werd zelfs
bon ton in Parijs, om te dineren zoals de koningin. Later beschouwde de grote cuisinier
Antoine Carême de invloed van Catharina de'
Medici als een fundamentele basis van de
Franse keuken en op haar beurt heeft deze
keuken een sterke invloed gehad op de
Vlaamse gastronomie. Grote cuisiniers, zoals
bijvoorbeeld Geert Vanhecke van het driesterrenrestaurant De Karmeliet in Brugge, noemen het naslagwerk van de beroemde Franse
chef-kok Auguste Escoffier de fundamentele
basis van de keuken. Als we dan weten dat
Escoffier alle elementen uit de Franse keuken
sinds de Renaissance heeft samengebracht,
weten we dat de Toscaanse gastronomie mee
de hedendaagse moderne keuken hielp bepalen.

Als een verlaten Etrusk sta
ik bij de Tomba della Sirena,
een graftombe gebouwd in
een woud van verleden tijd.
Kastanjebomen houden de
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de ijzeren baron, was minister van landbouw
in de negentiende eeuw. Op basis van zijn
eigen ervaring bedacht hij de samenstelling
van Chianti. De wijn wordt immers gemaakt
van verschillende druiven en Ricasoli had ondervonden dat de aanwezigheid van bepaalde druivenrassen de kwaliteit verbeterde.
Hij verordende dat enkel autochtone druiven
gebruikt mochten worden voor chianti met als
basis de plaatselijke sangiovetodruif gemengd
met canaiolo, trabbiano en malvasia, beide
witte druiven. De sangioveto is een blauwe
druif met een vrij dikke schil. Die geeft de
wijn een intens rode kleur, maar ook stevige
tannines. Om de wijn te verzachten, voegde
hij de witte druiven toe. Het maakte de
chianti razend populair, niet enkel in Italië,
maar in de hele wereld. In Amerika veroverde
de wijn, dankzij de Italiaanse immigranten,
het hele land.
Vlaanderen zou veel later volgen. Bij
nader onderzoek blijkt dat de eerste chianti
gedronken werd na de Tweede Wereldoorlog,
door Italiaanse mijnwerkers in Limburg en
Wallonië.
De kennismaking bij het grote
Vlaamse publiek kwam er in de jaren zestig
met de opkomst van de eerste pizzeria's en
Italiaanse restaurants. Barone Ricasoli wist
waarover hij praatte. Vooraleer hij voorzitter
werd van het Italiaanse parlement, reisde hij
naar Frankrijk en Duitsland waar hij oenologie
studeerde. Hij experimenteerde met verschillende druivenrassen, maar hield het uiteindelijk bij de endemische soorten.
In het begin van de twintigste eeuw
was de vraag naar Chianti zo groot dat de
producenten buiten het oorspronkelijke gebied gingen aanplanten. In het begin werden
aanpalende gronden gebruikt, later kwamen
er wijngaarden in heel Toscane. Hierdoor ontBrunello-wijngaarden bij Montalcino. De brunello is een jong familielid van sangiovese en is vaak
stond
een gegeven in de wijnbouw dat ook in
gevoelig voor het terroir.
andere streken over de hele wereld vaak
voorkomt: de wijnboeren laten zich verleiden
tot reuzengrote rendementen, de ranken worden ver van elkaar aangeplant waarbij men
lië. De huidige DOCG Chianti Classico is het
kloosters, abdijen en paleizen omgevormd tot
zoveel mogelijk trossen laat hangen om veel
oorspronkelijke wijngebied van Chianti. Een
residentiële woningen voor landadel en burmost te verkrijgen en om machinaal te kunDenominazione di Origine Geografica e Ga- gerij. Sommige van deze paleizen zijn door
nen oogsten. Het resultaat is een lichtgerantita is te vergelijken met een Appellation
beroemde beeldhouwers en schilders, zoals
kleurde
wijn met weinig smaak die op geen
Controlée in Frankrijk en waarborgt de origiMichelangelo, versierd en enkele worden nog
enkel vlak nog verwant is aan de originele,
nele herkomst van een product.
steeds bewoond door de oorspronkelijke fakrachtige wijn die de ijzeren baron had vastVanaf de zestiende eeuw werden
milies, waaronder belangrijke wijnproducenten.
Bekende namen zijn Antinon, Fonterutoli en Ricasoli. Deze laatste familie heeft
een grote rol gespeeld in de erkenning van
Chianti. Barone Bettino Ricasoli, bijgenaamd
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gelegd.
Tussen de Tweede Wereldoorlog en
1970 werd het Chiantigebied één grote
chaos: wijngaarden werden niet onderhouden, er was veel mengteelt met wijngaarden
waarin olijfbomen groeiden; in sommige
plaatsen stonden er appel- en amandelbomen tussen de wijnranken. De naam van het
gebied werd geassocieerd met rommel. Dit
ging gepaard met het weghalen van veel
landarbeiders door de industrie naar de steden. De staalindustrie in Turijn had veel
werkkrachten nodig en in België zocht men
naar mijnwerkers.
Eind jaren zestig kwam een eerste
dieptepunt. Veel wijnbouwers gaven er de
brui aan en verkochten have en goed. Vanaf
toen kwamen nieuwe eigenaars naar voren
die de verwaarloosde abdijen, kloosters en
buitenverblijven opkochten voor een prikje.
Onder hen veel stadslui uit Rome, Milaan en
Europese landen. Dit was het begin van de
heropleving van Chianti. Bij deze nieuwe eigenaars behoorden veel managers, politici,
ondernemers, rechters en advocaten. Zij
brachten vernieuwende ideeën mee en velen
waren met de aankoop van hun azienda plots
eigenaar geworden van olijf-en wijngaarden.
Ze hadden geen ervaring in wijnbouw of andere agricultuur, maar ze wisten veel over Europese en andere subsidies, kenden de administratieve wegen en de wetgeving. Er werd
veel gerooid en opnieuw aangeplant, vooral in
functie van efficiënt en machinaal werk.
Het oorspronkelijke Chiantigebied
werd erkend als DOCG Chianti Classico. De
vermelding classico verwijst naar het originele
gebied dat 70.000 ha groot is, waarvan
slechts 8.500 ha wijngaardoppervlakte. De
andere gebieden werden ingedeeld in zeven
verschillende districten, elk met een eigen
DOCG. Ook in de wijnkelders werd geïnves-
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Paul Van Zeir

wetgeving werd de wijn op de markt gebracht
als tafelwijn, maar dan wel een peperdure exquise Vino da Tavola. Andere vooraanstaande
wijnhuizen lieten zich inspireren en brachten
eveneens een eigen product op de markt en
enkele eigenaars verenigden zich om één
goede oenoloog te engageren. Bekende wijnen als Vigna l'Apparita van Castello di Ama
en Casalferro van Castelli di Brolio hebben inmiddels al de hele wereld veroverd.
Het ministerie van Landbouw moest
uiteindelijk volgen. Door de experimenten van
de verschillende wijnhuizen besliste de wetgever om het aandeel witte druiven te beperken in de chiantiwijnen. Zo mag sinds 1990
slechts 1 2 % witte druiven aanwezig zijn in
gewone chianti en slechts 6 % in de Chianti
Classico. Een wetswijziging in 1995 laat de
producenten toe tot 1 5 % cabernet sauvignon
en/of merlot toe te voegen aan hun wijn. Er is
zelfs Chianti van 1 0 0 % sangiovese toegelaten. Fransesco Ricasoli, nazaat van de ijzeren
baron en neef van koningin Paola, stelde
halfweg de jaren negentig in een interview: '
We staan nog nergens met sangiovese, we
moeten volledig opnieuw beginnen'. Maar
markies Antinori stelt anderzijds dat de klonale onderzoeken en selectie het beste uit de
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Wijnetiket van de 'Castello di Brolio'

teerd in moderne installaties: edelstalen tanks
met gecontroleerde gistingstemperatuur, het
gebruik van zachte pneumatische persen, inbreng van hygiënenormen, enz. Het leek allemaal heel mooi, maar door de onbekendheid
met het terrein waren deze nieuwe wijnbouwers afhankelijk van landarbeiders die gewoon verdergingen met de traditionele werkwijze waarmee ze vergroeid waren en waarbij
het accent op hoge rendementen lag. Daarnaast was bij het heraanleggen van de wijngaarden massaal gebruikgemaakt van minderwaardige klonen van de sangioveto, wat
opnieuw een negatieve invloed had op de
kwaliteit van het eindproduct. De nieuwe aanplantingen gebeurden misschien wel heel enthousiast, maar totaal ondoordacht. Eind jaren zeventig bevond het gebied zich opnieuw
in een immens dieptepunt. Bijna alle producenten maakten matige, kort houdbare wijnen. De Chianti Classico wijnen zoals Castello
di Brolio waren nog een schim van wat ze
vroeger waren. Sommige commentatoren
spraken van 'brol'. In de wijnkelders bleven
duizenden liters onverkochte wijn liggen die
uiteindelijk werden verkocht als goedkope
slobberwijntjes in de pizzeria's over de hele
wereld. De buikvormige fles met gevlochten
stro heeft als naam 'fiasco' en voor velen
deed de inhoud deze naam alle twijfelachtige
eer aan. In de jaren tachtig werd de balans
opgemaakt en beseften de nieuwe wijnbouwers dat ze hun werk maar half hadden gedaan. Onder impuls van Markies Piero Antinori, nazaat van een beroemde adellijke
wijnbouwersfamilie, werd de befaamde oenoloog Giacomo Tachis aangetrokken. Hij
creëerde een nieuwe wijn op basis van sangiovese met toevoeging van cabernet sauvignon. Volgens Tachis moest het aandeel witte
druiven beperkt worden of zelfs helemaal verdwijnen. Mede door de nieuwe vinificatietechnieken was het toevoegen van witte druiven om de wijn te verzachten niet meer
noodzakelijk. De hedendaagse wijnbouw laat
de druiventrossen volledig ontristen, waardoor
de wrange hardheid uit de wijn verdwijnt. Tachis liet de wijn rijpen in kleine Franse eikenhouten barriques van 250 liter in plaats van
de grote fusten uit Sloveense eik. De Franse
eik gaf de wijn zachtere tannines en een verfijnd aroma. Maar door de strenge Italiaanse

-

Een tocht naar Firenze begint voor
mij met een groet aan de Madonna met
Kind in de Brugse O.-L-Vrouwekerk. Sa*
men met de Portinari-triptiek in het Uffizi
vormt dat beeld de sterkste band tussen
mijn geboortestad en de bakermat van de
renaissance. Beide artistieke hoogtepunten hebben met elkaar gemeen dat ze in
zich de kern dragen van een nieuwe richting voor de beeldende kunsten. Hugo
van der Goes doorbreekt de afgelijnde
vormen met overvloeiende kleurenschakeringen, waardoor het schilderen een spelen met licht wordt. Michelangelo verdiept
het geïdealiseerde schoonheidsideaal van
het quattrocento met een innerlijke bewogenheid, die naar de barok leidt Beide
meesters beperkten het religieuze gegeven niet tot hun eigen tijd én leefwereld,
waardoor hun werk een universeel menselijke inhoud uitstraalt Twee meesterwerken die symbool staan voor een traditie in
Vlaanderen en Toscane, waarin welzijn
niet alleen steunt op materiële welvaart,
maar vooral op de creativiteit van kunstenaars, die het menselijke verheffen tot
mystiek, die tot vandaag de dag ons een
bron van inspiratie blijft.

H E T

Vlaanderen

Mechanisatie is wijdverbreid in Toscane.- enorme oogsten zorgen voor de grootste productie van
alle Italiaanse DOC's.

sangiovese gehaald hebben en dat chianti
van uitsluitend sangiovese tot de absolute top
behoort. Andere critici beweren echter dat de
aanwezigheid van druivenrassen als cabernet
sauvignon en merlot, die oorspronkelijk uit
Bordeaux komen, de authenticiteit van de
plaatselijke druiven verdringen en daarmee
de originaliteit van de Chianti negatief beïnvloeden.

dat de renaissance van Chianti een feit is. En
als godsgeschenk kregen zij in 1997 een supergroot wijnjaar waar werkelijk alles meezat:
de lentevorst zorgde voor een eerder kleine
oogst en de droge warme zomer leverde een
hoge concentratie aan natuurlijke suikers. De
wijnen van chianti staan weer helemaal bovenaan de top van de wereldwijnen.

Als we nu, anno 2003, rondreizen in
het gebied, met welvarende wijngoederen en
mooi verzorgde wijngaarden, is het niet te geloven dat de streek dertig jaar geleden aan de
rand van de afgrond stond. Onlangs werden
de vigerende regels nog strenger met als doel
de kwaliteit van Chianti verder te bewaken.
Vanaf 2002 moet minimum 8 0 % sangiovese
aanwezig zijn in een Chianti, de resterende
20 % zijn diverse blauwe druivenrassen.
Hiermee zijn de witte druiven volledig van het
toneel verdwenen. Er wordt nog altijd heraangeplant met edele klonen en met een grotere
plantdensiteit. Hoe dichter de planten bij elkaar staan, hoe groter de onderlinge concurrentie waardoor de planten minder druiven
produceren maar wel van hogere kwaliteit. De
betere kastelen oogsten opnieuw manueel
met opvallend kleine volumes. Het is duidelijk

Brunello di Montalcino
Het dorpje Montalcino is een mooi
voorbeeld van een Toscaans historische site.
Gelegen op 30 km ten zuiden van Siena, tegen een heuvel, is het volledig omgeven door
ruïnes van middeleeuwse stadsmuren. Hier
wordt een van de mooiste en beroemdste wijnen van Italië gemaakt. De slechts 850 ha
wijngaarden zijn aangeplant met Brunello,
een kloon van de sangiovese, de bekende
druif uit Chianti. De appellatie lijkt op een
reusachtig vierkant en wordt afgebakend door
vier kleine rivieren. De meeste wijngaarden
zijn gesitueerd op de heuvels van de beroemde Poggio Civitella. De wijngaarden bestaan uit een dikke laag klei met kiezel en
stenen, de fameuze Galestro, die zorgen voor
een perfecte afwatering waardoor de wortels
diep in de bodem dringen. Het lijkt vreemd
maar tot in de jaren zestig werd bijna geen
Brunello di Montalcino uitgevoerd en bleef de
productie zelfs beperkt tot één weliswaar beroemd wijnhuis: Biondi-Santi. Het was Ferrucio Biondi-Santi die in 1888 aan de wieg
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stond van de Brunello wijnen. Tijdens zijn
studie oenologie aan de universiteit van Florence leerde hij de sangiovese kennen. Hij
selecteerde een sangiovese grosso kloon, die
de naam Brunello kreeg en plantte de druif
aan in zijn eigen wijngaard // Greppo gelegen
vlakbij Montalcino. Ferrucio experimenteerde
ook met rijping in houten fusten wat resulteerde in wijnen met zoveel diepgang en maturiteit dat ze heel lang bewaarden. Hij gaf
zijn wijn de naam Brunello di Montalcino. Later werden zijn inspanningen verdergezet
doorzijn zoon Tancredi. Momenteel is BiondiSanti, met de vierde generatie, de belangrijkste producent van Brunello. Vreemd genoeg
heeft het geduurd tot in de jaren zestig voor
de meeste wijnbouwers dezelfde kwaliteit nastreefden van hun voorganger. Er zijn 120
producenten in Montalcino: ze hebben zich
gegroepeerd in een consorzio wat in 1967 resulteerde in de erkenning als DOC en later de
promotie inhield tot DOCG. Een Brunello is
een zeer krachtige, volle wijn die gebaat is bij
een lange rijping. De wet bepaalt een verplichte rijping van 2 jaar in eiken vaten gevolgd door drie jaar in roestvrijstalen vaten
waarna nog vier maanden in de fles. De wijn
komt dus pas op de markt na vijfjaar rijping.
Na 1 januari van het zevende jaar volgend op
de oogst mag de wijn de vermelding 'Reserva'
dragen. Deze wijn moet minimum 2 jaar rijpen in eiken vaten en minstens zes maanden
op fles. In 1983 werd de Rosso di Montalcino
gecreëerd uit druiven van jonge druivenstokken, hij rijpt slechts één jaar op hout en is
daardoor sneller op dronk. Ten slotte wordt in
de streek ook een zoete dessertwijn gemaakt
van muskaatdruiven, de Moscadello di Montalcino die in twee versies op de markt komt,
de laag alcoholische zoete wijn van slechts
10,5 % alcohol en de zeldzame frisse 'frizzante', een licht mousserende dorstlesser.
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Aan de telefoon steekt hij van wal met
een minutieuze wegbeschrijving, niet overbodig voor dit urbanistisch onoverzichtelijk gebied. Aan de voordeur van de vzw Kruisheren
Creatief in Denderleeuw wijst een schild met
hedendaagse vormgeving op de Hogere Leergangen voor de moderne kunstboekband.
Hoewel de Kruisheren hier al 70 jaar
eerder uit de Maasstreek neerstreken, wordt
in dit klooster in bruine baksteen aan een wederopstanding getimmerd. Ramen uit een
bankfiliaal werden ingepast en de kapel krijgt
een nieuwe laag verf, er staat nog niets.
Broeder Edgard Claes opent de deur.
De veertiger heeft een blauw jeanshemd aan
en het kruis bengelt om zijn hals als een hippe ketting. Hij stelt zijn enige collega-broeder
voor en loopt dan voor naar het boekbinder-

satelier, waar hij met een Hollandse leerling
gekscheert over de gevolgen van ontkerstening op onze Noorderburen.
Deze Limburger goochelt met de
boekband, het omhulsel dat om een boek zit.
Noem hem de lieveling van Parijs. De grootste boekhandelaars aldaar aanbidden het
werk dat hij uit zijn handen tovert en hopen
dat de leerlingen geen andere Picasso doen
opstaan. Voor Parijs moet alles exclusief.
Gezond is het werkje niet, want er
komt spraying aan te pas op polycarbonaat
en lakken. Het resultaat oogt spectaculair en
het mag een wonder heten dat hij ondanks
de sigaret de banden zo smetteloos fineert.
Maanden gaan soms over banden die meer
weg hebben van Enki Bilal dan Paul Bonet.
Deze uitvinder van zeven technieken

krijgt in Duitsland een monografie. Bibliofielen kennen opnieuw rustige nachten, want op
de ruggen van hun boeken heeft manipulatie
voortaan geen vat meer.
Broeder Claes heeft niet genoeg verzamelaars in eigen land. Wittock verzamelt
weer Grolier en het Cultura Fonds legt zich
toe op de 16de eeuw. Allemaal ouwe rommel!
Maar als hij bij wijze van tussendoortje een tijdschrift in een rug van waterslang
en platten van plexi die eruit zien als simili
hout steekt, doet hij de verzamelaar van ouwe
rommel verbluft roepen om meer.
Aagje Van Cauwelaert de Wyels

fk

j|3
Edgard Claes, boekencover van polycarbonaat bewerkt met de airbrushtechniek

met autolakken

[Foto: Ann, Liedekerke]
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iemand zo virtuoos ons leven gered als Harold van de Perre. Daarom, mijnheer de minister, mocht u nog ergens een medaille op
H a r o l d van de Perre,
overschot hebben...
ambacht en b e z i e l i n g
Goede vrienden, het gedenkwaardige voorval dat ik hier even voor u evoceer, had
GASTON DURNEZ
plaats i n de buurt v a n Assisi, waar wij de
harp van Sint-Franciscus w i l d e n bespelen.
Naar aanleiding van de 65-ste verjaardag van
Harold van de Perre liep er in december 2002 in Wij zijn er natuurlijk niet i n rechte lijn
naartoe gereden. Terwijl H a r o l d , aan het
Dendermonde een huldetentoonstelling, die een
overzicht gaf van zijn werk: aquarellen, tekenin- stuur gezeten, een conferentie hield over de
geschiedenis van Umbrië en het dal van
gen, glasramen en pastels. Bij de opening op 29
november hield Gaston Durnez in aanwezigheid Spoleto, waarbij hij de betekenis belichtte
van twintig generaties helden, heiligen,
van Paul van Grembergen, Vlaams minister
van Cultuur, de toespraak die we hier onverkort dichters en schilders, o m de muzikanten
niet te vergeten,...onderwijl dus verliet hij
weergeven.
de rijweg en hobbelde veld over veld naar
boven op een heuvel. W i j vroegen naar zijn
Mijnheer de Minister, z o u U eens w i l l e n labedoeling en hij zei: 'Niet bang zijn, ik toon
ten nakijken of er op het ministerie soms
jullie de plek vanwaar je Assisi moét zien
nog een medaille beschikbaar is, een mevooraleer je de stad mag betreden'. Toen de
daille voor moed en zelfopoffering? Het is
auto ten slotte op de top v a n de heuvel
namelijk precies tien jaar geleden dat ik
stopte en wij uitstapten i n de novembermet H a r o l d v a n de Perre meegereden ben
modder, zagen wij i n de verte een wat grilnaar Italië. E n daar heeft hij mij het leven
lige ketting v a n witte m u r e n en donkere
gered, zelfs meer dan eens. U moet weten
daken tegen de flank v a n een berg liggen.
(maar velen weten het al), i n de auto heeft
'Kijk, zei hij, op déze plek heb ik vijf jaar
H a r o l d v a n de Perre een rijstijl die best vergeleden die grote aquarel van Assisi gegeleken kan w o r d e n met wat men i n de
maakt die ik jullie thuis vergeten ben te laschilderkunst action painting noemt. Landten zien. V a n hieruit moet je de stad bekijen wegkaarten gebruikt hij w e l , maar dan
ken, of je hebt er geen goed idee van. Kijk
als onderleggers voor zijn intuitie. A l s
naar ginder..., kijk naar daar. Dat hoge gechauffeur laat hij zich leiden door zijn inb o u w is de Kerk v a n D i n g e n . . .en die toren
voelingsvermogen, zijn empathie, gebadaar da's het heiligdom van de Heilige Zus
seerd op dieperliggende fundamentele
en Z o . . . e n wees gerust, die hond die daar
waarden. Z o vindt hij altijd weer de beste
blaffend komt aangelopen, dat is de hond
omweg. Zijn artistieke feeling zegt hem
van die boerderij ginder en die kent mij
wanneer het goede ogenblik is gekomen
nog v a n verleden jaar/ De h o n d k w a m
om, op een autoweg, het stuur o m te gooidichterbij, het leek w e l de wolf van Gubbio,
en en langs het andere rijvak terug te kezo k w a a d was hij, maar H a r o l d sprak hem
ren, zonder zijn beschouwingen over de
toe i n een soort van Italiaans dat hij vertragiek van Bruegel of de filosofie van
stond. E n hij zweeg, de hond. Z o heeft
Dostojevski te onderbreken. Eén keer,
H a r o l d van de Perre ons binnengeleid i n de
's avonds laat, op een donkere tweebaanssteden en landschappen van Umbrië en
weg, bij een inhaalmaneuver op een heuToscane. Urenlang heeft hij ons geïmmobivelkam, is H a r o l d erin geslaagd, op het
liseerd voor de schilderijen van de grote
laatste nippertje, twee grote vrachtwagens
kunstenaars die hij liefheeft. H i j vertelde
net op tijd te laten stoppen, zodat hij zelf,
geen levensverhalen, maar wees op de vormet zijn auto en met ons, daar tussendoor
men en de kleuren, op de structuren en op
kon glippen. Die avond hebben w i j , i n een
de details. Eigenlijk deed hij niets anders
eenzame boerderij, bij het haardvuur, ettedan onze ogen openen voor de dingen die
lijke glazen wijn tot ons genomen en Onze
wij al zagen. H i j stond daar als de levend
Lieve Heer geloofd en gedankt. N o o i t heeft
B E E L D E N D E
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geworden teksten uit zijn eigen boeken.
Want H a r o l d v a n de Perre spreekt en gebaart zoals hij schrijft. O p de snelweg naar
de kunst durft hij rechtsomkeert te maken.
Hij rijdt met u , veld over v e l d , door het artistieke landschap, o m u de uitzonderlijke
gezichtspunten te laten zien. A l s hij iets
moois w i l laten bewonderen, moeten de
blaffende honden zwijgen.
Wat mij onmiddellijk bij H a r o l d van de
Perre aanstond, was de nadruk die hij legde op het samengaan van ambacht en bezieling i n het kunstwerk. H i j geloofde en
gelooft nog altijd met vast vertrouwen, dat

Harold Van de Perre, St.-Rochus, detail,
4.01 x 230 cm, glasraam in de O.-L.-Vrouwekerk,
Aarschot, 1997

kunst op de eerste plaats een ambacht is
waar getalenteerde i n d i v i d u e n een spirituele meerwaarde kunnen aan toevoegen, een
meerwaarde die wij ervaren, maar daarom
niet honderd procent kunnen verklaren.
'De grootste artiesten, zo beklemtoont hij
altijd weer, zijn op de eerste plaats ambachtslui. E n h u n hoge opvatting over h u n
ambacht weerspiegelt zich i n h u n hoge op-

Harold Van de Perre, Moederschap,
sepia, 104 x 77 cm, 2002

vatting over de mens en de schoonheid/
Dat was en is dan ook de kern van zijn onderwijs, of hij dat onderwijs n u verstrekte
aan zijn studenten, aan zijn medewandelaars door de wereld of i n zijn films en zijn
boeken, of i n zijn eigen kunstwerk. H a r o l d
van de Perre kijkt allereerst als ambachtsman naar de kunst. H i j onderzoekt de wijze
waarop een kunstwerk is ontworpen en
uitgevoerd, hij leert ons de taal v a n de kunstenaar zien en verstaan. H i j gaat met ons
op ontdekking, niet vanuit een theorie, niet
als een kunsthistoricus, maar als een plastische kunstenaar. H i j is altijd schilder met
de schilders, tekenaar met de tekenaars.
Daarom m a g hij bij gelegenheid vertrouwelijk zijn hand op de schouder v a n zijn collega Rubens leggen of een beker gueuze
drinken met zijn v r i e n d Bruegel. Het zijn
twee schilders waarvoor hij, op de snelweg
van de huidige kunst, resoluut rechtsomkeert gemaakt heeft. Het was een gevaarlijk
maneuver en het heeft ons doen opschrikj ken en ons wakker(der) gemaakt. Rubens
I en Bruegel waren voor velen opgesloten i n

h u n museum of i n h u n folklore. H a r o l d
heeft ons eraan herinnerd, welke taal, welke schilderstaal zij spreken en hoe wij die
beter kunnen verstaan.
W i e met H a r o l d v a n de Perre op reis gaat,
i n Italië of i n Rusland, i n zijn atelier of i n
zijn geschriften, staat natuurlijk verbaasd
over zijn veelzijdigheid. H i j is de sobere tekenaar v a n donker en licht, maar ook de
kleurrijke glazenier v a n de zon. H i j is de
verstilde aquarellist v a n mistige, z o w e l als
mysterieuze en mystieke landschappen, en
hij is de geestdriftige kunstpropagandist en
de polemist wiens onstuimigheid alleen
maar door zijn Marieke kan w o r d e n ingetoomd (en dan nog). H i j is de nauwgezette
ontleder maar ook de essayist met het vermogen tot inleven. H i j werkt met innige
pastelkleuren en met nuchtere schema's.
H i j is de onderwijsman met de aanwijsstok
en de lichtbeelden, en hij is de vurige conferencier die uur en tijd vergeet. H i j is de
precieze scenarist en filmrealisator die met
het werk van zijn grote voorgangers de wereld intrekt, en hij is de eenzame penseelvoerder i n het zelfgebouwde filmdecor v a n
zijn O u d Klooster. H i j is de volle flamingant die droomt v a n het Z u i d e n en zich een
halve Rus voelt. Ja, deze V a n de Perre valt
uiteen i n vele H a r o l d e n , maar als je goed
kijkt, hangen zij toch allemaal vast aan elkaar. In zijn borst zit maar één ziel en zij
weerspiegelt zich i n al zijn verschijningsvormen. Soms proberen wij, bij wijze v a n
artistiek gezelschapsspelletje, de sterkste
van zijn verschijningen te vatten en te duiden. Z o denk ik dan, dat de H a r o l d v a n de
Perre de glaskunstenaar is, de m a n die
schildert mét glas en niet op glas, de bewuste en rationele goochelaar met kleuren
en licht. Glasramen zijn de enige schilderijen die echt leven v a n het licht. D a a r o m
kijkt hij naar de lichtende voorbeelden uit
het verleden, zoals die v a n Chartres. M i j n
v r o u w en ik zijn ooit naar de oude Franse
stad getrokken, omdat H a r o l d zo over de
glasramen had gesproken, dat wij beschaamd werden, omdat wij ze nog niet
hadden gezien. E n omdat wij h u n geestelijke context maar vanuit de verte kenden.
H a r o l d is iemand die ons op w e g zet. M a a r
zelf w i l hij de artistieke prestaties van zijn
grote voorgangers niet overdoen. E v e n m i n
w i l hij ze vergeten. Bestendig zoekt hij naar
een synthese v a n vroeger en n u . H i j werkt
voor het heden, denkend aan de toekomst,
i n harmonie met het verleden. Het nieuwe
o m het nieuwe interesseert hem niet.
Het échte nieuwe v o n d hij vaak bij de ouden. E n de echte, allerechtste H a r o l d hebben wij destijds gevonden i n Assisi. Ontelbare uren heeft hij daar doorgebracht i n de
kerk v a n de benedenstad, waar de fresco's
van Giotto hem zodanig fascineerden, dat
hij bijna niet meer buiten geraakte. Toen

wij hem bij ons bezoek meenamen naar de
bovenkant v a n Assisi, bleek dat hij daar op
zijn vroegere reizen nooit was geweest. H i j
was altijd beneden bij Giotto gebleven.
Daar zagen wij hem, stilletjes en aangedaan, zitten kijken. Telkens weer ontdekte
hij, op dit tedere stripverhaal over het leven v a n de zachtmoedige Franciscus, vormen en kleuren die hij bij zijn vroegere bezoeken schijnbaar nog niet of niet genoeg
had gezien. E n toen ik hem daar zo zag zitten of traag langs de muren schuiven, zonder veel te zeggen en zonder gebaren te
maken, begreep ik een beetje beter de kern
van zijn eigen werk. Die kern v i n d i k het
best terug i n zijn aquarellen waarvan de
kleuren zo schuchter het papier aanraken,
alsof zij het w i t niet w i l l e n storen. U i t de
diepte v a n het papier laten zij een weerschijn v a n het leven opduiken, een vermoeden v a n iets dat v a n elders komt. E n dat
doen ook de beste pastelkleuren die hij de
jongste tijd steeds meer is gaan gebruiken.
O p deze huldetentoonstelling komt hij voor
het eerst met een aantal pastelschilderijen
voor de dag. E n het is bijna symbolisch dat
zijn meest geslaagde werk i n dat genre het
grote portret v a n zijn bijna honderdjarige
moeder is. D i t werk is een n i e u w centraal
punt i n zijn oeuvre: een combinatie v a n
spontane portretkunst met weloverwogen
kleuren- en vormencompositie, v o l ontroerende betekenis, als een hulde v a n de k i n d
gebleven zoon aan de oorsprong v a n zijn
leven.
Bij wijze v a n boutade zegt H a r o l d ons, dat
hij, n u hij 6 5 is geworden, aan het eigenlijke
begin v a n zijn loopbaan staat. Want hij beschouwt deze pastels als een aanloop naar
de olieverfschilderkunst, waarop hij zich
n u w i l gaan toeleggen. W i j zijn d a n ook erg
benieuwd naar zijn volgende tentoonstelling, binnenkort, als hij zeventig jaar wordt.
In afwachting danken wij hem voor alles
waarmee hij, na ons leven gered te hebben,
dit leven ook mooier en boeiender heeft gemaakt. E n dieper. Mijnheer de minister, u
moet zich niet noodzakelijk tot één medaille beperken, het mag ook een borstkas v o l
zijn.
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2003 Beaufort, t r i ë n a l e aan zee
H U G O BRUTIN

Enkele decennia geleden waren de triënnales van Brugge voor velen een eerste uitermate boeiend contact met de hedendaagse
kunst van dat ogenblik. N u is i n WestVlaanderen weer een triënnale op komst,
zij het i n een andere context, en opnieuw is
W i l l y Van den Bussche, hoofdconservator
van het P M M K , het i n Oostende gevestigde
M u s e u m voor Moderne Kunst, en van het
M u s e u m Constant Permeke i n Jabbeke, de
bezieler ervan, de maker die zich voor alle
veiligheid heeft laten bijstaan door enkele
buitenlandse topdeskundigen. H i j was curator van een 150-tal belangrijke tentoonstellingen waaronder de fameuze 'Van
Ensor tot Delvaux' tentoonstelling en verdedigt onder meer met een steeds fris elan
de schilderkunst, de inventiviteit en het
metier. Concept is aan hem niet besteed, althans niet de vele bloedarmoedige uitwassen die meer op sensatie en protectie stoelen dan op een ernstige visie. H i j is ook de
fiere vinder, uitvinder, bedenker, ontwerper
zeg maar v a n de naam van zijn nieuwe
triënnale, die naar hij hoopt o m de drie jaar
zal herhaald w o r d e n en waaraan hij een komende uitstraling toedicht die noch voor
de biënnale van Venetië, noch voor D o c u menta Kassei zal moeten onderdoen.

teit en de kracht v a n de w i n d op zee hebben zijn naam gekregen. W i l l y Van den
Bussche koestert het w o o r d en ontleedt het,
in functie van zijn project met het scalpel
van een begenadigde chirurg: beau - eau be - ufo - fort - a.. .rt.
Beaufort is een kunstparcours, een geheel
van tentoonstellingen, een kijk op hedendaagse driedimensionaliteit, een expositie
van marines waarbij hedendaagse kunste-

nen nemen. Bijkomende financiering komt
van het Aktieplan Kust, de deelnemende
gemeenten en sponsoring.
De keuze van de kunstenaars w e r d bepaald
door een comité van vier deskundigen:
commissaris-generaal en voorzitter W i l l y
Van den Bussche, Klaus Bussmann, directeur Westfalisches Landesmuseum Munster, R u d i Fuchs, directeur Stedelijk Museu m Amsterdam, Jean-Hubert M a r t i n , direc-

Beaufort
Beaufort is de naam v a n een zeeman, ene
Sir Francis Beaufort, die i n 1774 i n Ierland
w e r d geboren en op zijn dertiende al voor
de zee koos, bij de British Navy. De intensi-

William Turner, Seascape with storm, ca. 1840, London, Tate Gallery

2oo3lblelalulf l o l r l t l

Triënnale voor

hedendaagse kunst
c3 c3 n

60

IN E N O M DE

KUNST

C E * CE**

naars met gevestigde waarden uit de negentiende en de twintigste eeuw worden
geconfronteerd, een hommage aan de zee,
een voorbeeld v a n samenwerking tussen
negen kustgemeenten, een gebeuren met
internationale allure dat zichtbaar zal zijn
van op zee, van uit de lucht en natuurlijk
ook van op het land, een indoor gebeuren,
een bron v a n verrassingen v i a diverse opdrachten aan kunstenaars.
Het was ongetwijfeld geen gemakkelijke
opgave o m alle kustgemeenten, - op een
na, Bredene - te betrekken bij een gebeuren
waarin zij toch betrekkelijk weinig inspraak
zouden krijgen en toch materieel en financieel zouden moeten bijdragen. M a a r Toerisme Vlaanderen, de Provincie WestVlaanderen, de Stad Oostende en K B C
Bank en Verzekeringen hebben dankzij Cultuurfonds dat door de succesvolle 'Van
Ensor tot Delvaux'-tentoonstelling was ontstaan een flink deel van de kosten op k u n -

teur M u s e u m Kunst Palast, Düsseldorf. De
fine fleur of althans een deel ervan.

Marines
Dat het P M M K het centrum is v a n het totaalproject ligt voor de hand. Daar loopt
gedurende de gehele d u u r v a n de triënnale
een groots opgezet vertoon omtrent 'Marines i n confrontatie'. Belangrijke werken
van belangrijke kunstenaars van de vorige
twee eeuwen krijgen er het gezelschap van
marines van de hand van kunstenaars die
geen uitgesproken marineschilders zijn.
Dat geldt voor beide groepen kunstenaars.
Zo zal werk van W i l l i a m Turner, Claude
Monet, Gustave Courbet, James Ensor,
E m i l N o l d e , Constant Permeke, Léon
Spilliaert, Theo Van Rysselberghe, Jean
Brusselmans, René Magritte, Paul Maas en
Henri-Victor Wolvens bij manier van spreken een dialoog aangaan met schilderijen
van M i g u e l Barcelo (E), Jennifer Bartlett

(USA), Fred Bervoets (B), Norbert Bisky
(D), Sandro C h i a (I), Enzo C u c c h i (I),
Thierry de Cordier (B), Jan de Vliegher (B),
Etienne Elias (B), R a l p h H e c k (D), D a v i d
Hockney (USA), A l e x Katz (USA), A n s e l m
Kiefer (D), M a l c o l m M o r l e y (USA), Roger
Raveel (B), José M a r i a Sicilia (E) en L u c
Tuymans (B). H i e r voelt men duidelijk de
keuze v a n de voorzitter v a n de jury. Bekende namen vooral. Geen of nauwelijks risico's. Het z o u ook echt boeiend zijn geweest
indien i n de plaats van die steeds opnieuw
op de voorgrond tredende Belgische kunstenaars of gewoon ernaast i n een derde
luik van confrontatie enkele 'jongere', minder alom tegenwoordige, maar daarom niet
minder waardevolle kunstenaars van bij
ons de uitdaging hadden kunnen aangaan.
Wij denken hierbij aan Yves Beaumont,
Ronny Delrue, Joel de Rore, Bart
Vandevijvere, Gert Van Weyenberg, E r w i n
Cattoor, Karei Wouters, Rita Vansteenlandt,
M a r i o Debrabandere, Jan Deconynck, A l e x
Michels.

Bakens
Een vrij belangrijk onderdeel van dit project is het plaatsen v a n bakens, één i n elke
deelnemende gemeente, die zouden refereren aan de vuurtorens en de kerktorens aldaar, iets monumentaals, iets dat v a n ver
gezien wordt en waar men een houvast aan
heeft i n momenten v a n (geestelijke) nood
zoals donkerte en mist, een lokroep, een
structuur v a n verleiding. H i e r zijn zij: D e
Panne: A n t o n G o r m l e y (GB), Sint-Idesbald
- Koksijde - Oostduinkerke: A n n e &
Patrick Poirier (F), N i e u w p o o r t : Jan Fabre
(B), Middelkerke-Westende: W i m Delvoye
(B), Oostende: Daniël Spoerri (I), D e H a a n Wenduine: D a v i d M a c h (of is het
Nash?)(GB), Blankenberge: Jan Van
Mechelen (B), Zeebrugge: Wolfgang Winter
& Berthold Hörbelt (D), Knokke-Heist:
H e n k Visch (NL)

Billboards
In iedere gemeente w o r d e n grote billboards
geplaatst waarop de zee en wat eraan refereert i n grote digitale foto's wordt getoond.
O o k wat verdwenen is z o w e l op het vlak
van de natuur als o p dat v a n de architectuur komt er aan b o d . O o k daarvoor w e r d
een schare buitenlandse en uiteraard
hoofdzakelijk binnenlandse kunstenaars
geselecteerd: D e Panne: Elger Esser (D),
Sint-Idesbald-Koksijde-Oostduinkerke:
Fabian Marcaccio (Argentinië), N i e u w ! poort: Thomas Ruff (D), M i d d e l k e r k e ! Westende: Christian M e y n e n (B), Oostende:
D i r k Braeckman (B), de Haan-Wenduine:
Jacques Charlier (B), Blankenberge:
Matthias K o c h (D), Zeebrugge: Johan
M u y l l e (B), Knokke-Heist: Massimo Vitali (I).

Opdrachten en info
A a n een aantal kunstenaars w e r d de opdracht o m v i a sculpturen, installaties, videoprojecten en noem maar op i n te spelen
op wat de regio i n hen oproept: natuur, haven, architectuur, verleden, oorlog. In iedere gemeente w o r d e n op een bepaalde
plaats die ook het vertrekpunt is v a n het
bezoek aan de diverse locaties de elementen v a n het wordingsproces tentoongesteld
aan de hand van tekeningen, foto's en video's. O p het ogenblik waarop wij dit
schrijven w e r d een eerste groep kunstenaars geselecteerd. H i e r volgen de namen
van de kunstenaars en de plaats van de i n fotentoonstelling i n iedere gemeente. D e
Panne: Gerhard Lentink ( N L ) , Cultuurhuis
'De Scharbiellie', Sint-Idesbal-KoksijdeOostduinkerke; Z h u a n g H u a n (China),
Casino, N i e u w p o o r t : Jianguo Sui (China),
Stadhuis, Middelkerke-Westende, Lars Siltberg (Zweden), het oude postgebouw, Oostende: Johan Tahon (B), P M M K , D e H a a n Wenduine:Berlinde de Bruyckere (B), o u d
tramhuisje, Blankenberge: Tom Claassen
(NL), M u s e m de benne, Zeebrugge: Panamarenko (B), Seafront, Knokke-Heist: Crack i n g A r t (I), C C . Scharpoord. Het Stedelijk
M u s e u m van Oostende op het Wapenplein
neemt deel aan het gebeuren met een tentoonstelling Oostende Stad & Zee die loopt
van 22 maart tot 26 oktober. In diezelfde
optiek heeft er i n de maand juni een tentoonstelling plaats v a n marines v a n Rita
Vansteenlandt.
Beaufort 2003 heeft plaats v a n 5 april tot 28
september. 2003 Beaufort lijn 070-22 50 04.

Mondriaan:
op weg naar abstractie.
In het Gemeentemuseum
Den Haag
M A R K DELRUE

De tentoonstelling Mondriaan: op weg naar
abstractie, die vorig jaar honderdduizenden
bezoekers trok i n het Musée d ' Orsay i n
Parijs en i n het K i m b e l l A r t M u s e u m i n
Texas, is tot 20 april 2003 te zien i n het Gemeentemuseum D e n H a a g . Deze tentoonstelling werpt een n i e u w licht op de ontw i k k e l i n g v a n Piet M o n d r i a a n tussen 1892
en 1914. In deze jaren was de kunstenaar
op w e g naar een nieuwe, abstracte kunst
waarin de voorstelling niet langer maatgevend was. O m d a t M o n d r i a a n een v a n de
eersten was die de voorstelling losliet, is de
kunstenaar altijd bovenal gepresenteerd als
vernieuwer. Zijn consequente zoektocht
naar nieuwe uitdrukkingsmogelijkheden
ontnam het zicht op wat hem verbond met
het verleden. Daardoor ontstonden eigenlijk twee oeuvres. A a n de ene kant zijn er
de naturalistische landschappen. N a 1900
kiest M o n d r i a a n zijn onderwerpen vooral
i n het G e i n , het landelijk gebied ten zuidoosten v a n A m s t e r d a m waar veel stedelingen h u n vrije tijd doorbrengen. D e kunstenaars v a n de Haagse school hadden dit
oer-Hollandse landschap herontdekt, aansluitend bij een zeventiende-eeuwse traditie waarin het landschap een bijna religieuze dimensie verbeeldde. M o n d r i a a n zoekt
aansluiting bij deze traditie. A a n de andere
kant is er het vernieuwingsavontuur v a n
M o n d r i a a n . H i j v o n d inspiratie bij de internationale ontwikkelingen die leidden tot de
meest uitgesproken v o r m v a n het modernisme i n de kunst v a n de twintigste eeuw.
In 1911 ziet M o n d r i a a n het werk v a n
Cézanne i n A m s t e r d a m . Dit is een keerpunt. H i j begrijpt hoe hij verder kan ontwikkelen. Vanaf 1912 werkt M o n d r i a a n i n
Parijs en w o r d t hij beïnvloed door de grote
vernieuwingsbewegingen i n de kunst,
vooral door het kubisme. Onder invloed van
Cézanne en Picasso ontwierp M o n d r i a a n
een hem eigen v o r m v a n kubisme met een
meer tweedimensionale structuur v a n lijn
en kleur. Stilleven met pot gember (1911-1912)
toont dit duidelijk aan. Tijdens zijn Parijse
periode (1912-1914) experimenteerde hij
met stijlen als pointillisme, fauvisme, expressionisme... Door de theosofie beïnvloed schildert hij triptieken met esoterische lading. In Parijs verliezen i n een eerste
serie kubistische werken de voorstellingen
h u n figuratieve functie. D e voorstelling
maakt plaats voor een evenwichtig spel v a n
naar het horizontale en verticale neigende
lijnen, ondersteund door rood, geel en
b l a u w i n gradaties grijs. H i j maakt zich los
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Piet Mondriaan (1872-1944), Stilleven met gemberpot II, 1911-12, olieverf op doek,
91,5x120 cm, Collectie Haags Gemeentemuseum

Piet Mondriaan , Bos, 1899, aquarel en gouache op papier, 64 x 75 cm, collectie Haags Gemeentehuis

v a n H o l l a n d , zijn familie en de Nederlandse critici en verandert zijn naam i n
M o n d r i a n . H i j zoekt zijn eigen uitdrukkingswijze naar v o r m , compositie en kleuren. In 1913 gebruikt hij ovale vormen i n
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zijn composities. H o e w e l steeds abstracter,
gaan zijn schilderijen nog altijd uit van een
onderwerp. N a 1914 laat hij het realistische
beeld helemaal los, o m ritme, v o r m en
compositie tot op de graat te onderzoeken.

Lijn en kleur zijn op w e g naar een nieuwe,
ongekende werkelijkheid, waarin geen
plaats meer is voor de voorstelling. Mondriaan zoekt naar mogelijkheden o m alleen
de loutere lijn en kleur te laten heersen.
De overzichtstentoonstelling i n 1994, eveneens i n dit prachtige Haags Gemeentemuseum opgezet, etaleerde Mondriaans vroegere werk als ondergeschikt aan het latere
oeuvre. De huidige tentoonstelling schetst
een nieuw beeld. Het realisme van zijn
vroegere werk wortelt dieper dan een negentiende-eeuwse traditie. Het gaat terug
tot de zeventiende eeuw. De tentoonstelling n u toont aan dat er geen breuk is met
het werk dat M o n d r i a a n later maakte. Het
modernisme van M o n d r i a a n is geen breuk
met alles wat voorafging. 'Mondriaan: op
weg naar abstractie' is een verzameling v a n
110 schilderijen uit de periode 1892-1914,
afkomstig uit collecties i n binnen- en buitenland. M e n kan zien hoe M o n d r i a a n stap
voor stap zijn ideeën over de kunst als expressie v a n 'het waarlijk collectieve en universele' ontwikkelde. H i e r toont men vooral hoe groot M o n d r i a a n als landschapschilder is. Staande i n de Nederlandse schilderkunstige realistische traditie was het schilderij voor M o n d r i a a n geen verbeelding van
gedachten, ideeën of voorstellingen, maar
de enige zuiverste v o r m van wat de kunstenaar ziet. M o n d r i a a n was naturalistischrealist i n zijn vroege werk, en abstractrealist i n zijn late werk, zoals hij het zelf
graag uitdrukte. De landschappen van
M o n d r i a a n kenmerken zich al vanaf deze
vroege jaren door twee krachten. De ene is
een gevoel voor ritme en dynamiek. De andere is een liefde voor ordening. Dit maakt
dat zijn schilderijen gaandeweg ontstijgen
aan de zintuiglijk waarneembare wereld en
af en toe een symbolisch karakter krijgen.
N o g i n 1942, i n N e w York, bekende
Mondriaan: Tn mijn ogen is er geen verschil tussen die vroege werken en het laatste werk - zij zijn allemaal onderdeel v a n
dezelfde zaak. Ik voel het onderscheid tussen het oude en het nieuwe i n de kunst niet
als een echt verschil, maar als continuiteit.'
M o n d r i a a n kiest resoluut voor een rigou! reuze aanpak door het doek te laten d o m i I neren door tegenstellingen: zwart en w i t
(en grijs) i n de kleur, en horizontaal en verticaal i n de penseelstreek. De consequente
doorvoering van een tweedimensionaal
beeldend denken wordt de sleutel tot
Mondriaans werk. Tk v i n d juist de grote
lijn de allereerste noodzaak i n het d i n g , en
dan ook de kleur.', zegt hij zelf. Lijn en
kleur zijn op w e g naar een nieuwe, ongeI kende werkelijkheid, waarin geen plaats
meer is voor de voorstelling. M o n d r i a a n
zoekt naar mogelijkheden o m alleen de loutere lijn en kleur te laten heersen. Over de
jonge kunstenaar M o n d r i a a n schrijft zijn

vriend Albert v a n den Briel, boswachter uit
U d e n : 'Zijn h o u d i n g was: wachten tot het
z o u komen. Dat wachten was echter niet
een afwachtende h o u d i n g maar hard werk,
ook 's avonds. E n een bepaalde manier van
wachten: met de zekerheid dat 't komt, en
een sterk en onaantastbaar vertrouwen/
Mondriaans ontwikkeling tussen 1892 en
1914 is behalve i n zijn werk ook goed zichtbaar i n de inrichting v a n zijn ateliers.
A . van den Briel beschrijft r o n d 1900 het
atelier als buitengewoon artistiek, 'met de
antieke oude kerkkroon voor kaarsen en
het O u d - H o l l a n d s e meubilair'. A l l e zichzelf
respecterende kunstenaars richtten zo h u n
' atelier i n , met veel, liefst antieke, meubelen
en i n de traditie v a n de roemruchte zeventiende eeuw die juist r o n d 1900 onder schilI ders buitengewoon veel aantrekkingskracht
uitoefende. In 1910 is het beeld totaal an, ders geworden. Diverse bezoekers van het
j atelier vertellen over de verbazingwekkende orde i n het serene atelier, met wit geschilderde m u r e n en de vanaf de lambrisering koolzwart geschilderde vloer. O p de
witgeschilderde ezel stond een smetteloos
I w i t doek. M o n d r i a a n schrijft: ' M i j dunkt
dat de klaarheid van gedachten ook samen
moet gaan met de klaarheid van de techI niek/.
Bij het kubisme houdt de expositie plotseling op. Dit lijkt een willekeurig einde. Jammer dat de 'Pier and Ocean'-werken, het logisch vervolg op de kubistische schilderijen,
I er niet te zien zijn. H o e belangrijk het ook is
J dat het vroege werk n u uitgebreid aan de
orde komt, nog steeds is niet ten volle recht
j gedaan aan het werk van M o n d r i a a n als
I één groot, hecht geheel. Zoals M o n d r i a a n
• zelf zei i n 1922: 'Ik begon als naturalistisch
I schilder. A l snel voelde i k de noodzaak tot
een meer krachtige expressie en het gebruik
I van heldere middelen. Ik ben nooit gestopt
me te ontwikkelen richting abstractie. De
ene periode vloeit logisch voort uit het
I voorafgaande.' M e t deze tentoonstelling en
het verschenen boek The path to abstraction
j wordt de M o n d r i a a n p u z z e l bijna opgevuld.

F I L M

K r o n i e k v a n de V l a a m s e f i l m
1955-1990
E e n d v d - p r o j e c t v a n het
M i n i s t e r i e v a n C u l t u u r v a n de
V l a a m s e G e m e e n s c h a p e n het
K o n i n k l i j k Belgisch filmarchief
GEERT SWAENEPOEL

omdat met M e e u w e n sterven i n de haven
de Vlaamse film op een bewuste manier
een tijdsgeest i n beeld probeerde te brengen en aansluiting zocht bij een internationale beeldentaal.
De selectie v a n de titels gebeurt door een
redactie onder leiding v a n Erik Martens,
die zich hiervoor laat adviseren door een
comité v a n wijzen.
Bij elke titel w o r d t een documentaire geproduceerd die de context en het wordings-

!

i

Jan Decleir
(Fons

en Willeke

Van Ammelrooy

(Mira)

in de film

D e teleurgang v a n de Waterhoek

Rademakers)

U p mitiatier van de minister v a n Cultuur
proces v a n de film reconstrueert en daarbij
van de Vlaamse Gemeenschap w e r d een
de betrokkenen zoveel mogelijk zelf aan
uniek samenwerkingsverband opgestart
het w o o r d laat. Films krijgen hier een
!
plaats i n het geheel v a n de Vlaamse filmtussen de Vlaamse Gemeenschap en het
productie én i n de cultuurgeschiedenis v a n j
Koninklijk Belgisch Filmarchief - een fedede jongste vijftig jaar.
rale instelling. Het project w i l een reeks
Vlaamse klassieke langspeelfilms op d v d
D e eerste titel i n de reeks is de f i l m Mira
\
van Fons Rademakers, naar Streuvels'
uitbrengen. Films die jarenlang niet meer
Teleurgang van de waterhoek. Mira is de eerste ;
beschikbaar waren voor het publiek, of alVlaamse film die i n de naoorlogse geschieleen i n beschadigde toestand, w o r d e n n u ,
denis een groot publiek wist te mobiliseren.
waar n o d i g gerestaureerd, gedigitaliseerd
In 1905 w o r d t bij A v e l g e m i n West-Vlaanen via d v d ontsloten voor de thuisbioscoop.
deren een b r u g gebouwd over de Schelde.
In de loop van de voorbije eeuw werden
De bewoners v a n de nabijgelegen Water|
immers honderden Vlaamse films gerealiseerd: langspeelfilms, kortfilms, documen- J hoek k o m e n i n verzet, want ze zijn bang
I voor de 'teleurgang' van h u n cultuur.
j
taires, animatiefilms en experimentele
T w i n t i g jaar later, i n 1927 baseert Stijn
films. Een schat aan beelden, die samen een
Streuvels een roman op de gebeurtenissen
belangrijk onderdeel v a n ons cultureel pav a n toen: over het verzet v a n D e k e n Broe- I
t r i m o n i u m vormen.
I ke, de veerman v a n de Waterhoek tegen
I
Deze dvd-reeks w i l een licht werpen op de I het aanleggen v a n een steenweg en een
!

Vlaamse film uit de periode 1955-1990.
1955 wordt als een keerpunt beschouwd,

b r u g , over de m o o r d op een landmeter en
I zijn knecht, en over de ingenieur v a n de
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brug die verliefd wordt op een plaatselijke
schoonheid, ' M i r a ' . In 1971 wordt De teleurgang van de Waterhoek een film. H u g o Claus
schrijft het scenario en schakelt zijn Nederlandse vriend Fons Rademakers i n voor de
regie. M i r a wordt vertolkt door een nog onbekende Nederlandse actrice, Willeke V a n
A m m e l r o o y . Onder haar minnaars v i n d e n
we Jan Decleir i n een eerste filmrol en L u c
Ponette als ingenieur van de brug. Andere
acteurs waren onder andere Roger Bolders,
Romain De Coninck, A n n Petersen, W a r d
de Ravet, Bert André en Jenny Tanghe. D e
f i l m groeide uit tot één v a n de grote successen van de Vlaamse film.
De bijhorende documentaire vormt een extra aantrekkingspool van deze d v d . Onder
de titel De Mira-archieven, wordt aan de
hand van interviews, zelden vertoond archiefmateriaal en filmfragmenten het verhaal van de verfilming van Streuvels' laatste
grote roman geschetst. Daarbij worden alle
belangrijke betrokkenen geïnterviewd: regisseur en producent Fons Rademakers, scenarist H u g o Claus, producent Jan V a n Raemdonck, Jan Decleir, Willeke van Ammelrooy,
cameraman E d d y van der Enden, distributeur André Weis en Bert Podevijn (administratie film). Streuvels-biograaf H e d w i g
Speliers licht de literaire voorgeschiedenis
toe.
De selectie van de titels voor de dvd-reeks
'Kroniek v a n de Vlaamse f i l m 1955-1990' is
niet alleen gebaseerd op kwaliteit, maar
ook op diversiteit en historische relevantie
binnen het geheel v a n de Vlaamse film. Het
uitgeven v a n de dvd's past immers i n een
ruimer historisch onderzoeksproject (waarvan de releasepolitiek een onderdeel is),
dat zal uitmonden i n een lange overzichtsdocumentaire en een afzonderlijke publicatie, waarin de aanzetten verder w o r d e n uitgediept.
Naast de financiële ondersteuning door de
Vlaamse gemeenschap, is er een coproductie-inbreng v a n Canvas. De productie
wordt waargenomen door M i c h e l Apers
voor het Filmarchief. Erik Martens is
hoofdredacteur en samensteller van de documentaires. De productieleiding van de
documentaires w e r d toevertrouwd aan
Peter Bouckaert v a n M M G .
De volgende titel i n de reeks is Crazy Love
van Dominique Deruddere. De d v d zal i n
januari 2003 i n de w i n k e l liggen. Verder komen i n deze reeks onder meer nog Vlaamse
filmklassiekers als Meeuwen sterven in de haven (Rik Kuypers), De man die zijn haar kort
liet knippen (André Delvaux), Malpertuis
(Harry Kümel), De Witte van Sichem (Robbe
De Hert) en Brussels by Night (Marc Didden).
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Een Portugese ode aan
Vlaanderen
M A R C DUBOIS

W i e door het landelijke Vlaanderen rijdt,
kan zich vaak ergeren aan de schaamteloze
manier waarop de open ruimte i n gebruik

teit aan gebruiksobjecten en een beperkt
aantal privé-woningen. De bouwtijd is
meestal lang en Siza besteedt veel energie
aan het z o r g v u l d i g detailleren. De w o n i n g
nabij Oostende is zijn eerste gerealiseerde
w o n i n g buiten Portugal en bijgevolg erg interessant o m te ontdekken hoe hij de specificiteit van de site weet te combineren met
zijn eigen handschrift.
De opdrachtgevers namen i n 1994 contact

'Een ode aan het platte land'. - Verbouwing en uitbreiding van een hoeve in Oudenburg.
Architect Alvaro Siza Vieira (Porto), 1994-2002. [Foto Marc Dubois]

w e r d genomen en hoe de n i e u w b o u w op
een brutale wijze het karakter v a n het landschap heeft aangetast. Er w o r d e n bouwvergunningen bij de vleet afgeleverd voor
pseudo-Spaanse haciënda's, nep fermettes
en postmodernistische bouwsels, zolang
men maar binnen de normen v a n oppervlakte blijft. M e t normen v a n oppervlaktebepaling wordt geen kwaliteit bereikt, laat
staan een respectvolle inpassing i n het
landschap. Veel opdrachtgevers en architecten w i l l e n vanuit een exuberante geldingsdrang de bouwsite i n bezit nemen en
tonen nauwelijks respect voor de specificiteit v a n de bouwplaats.
Dat er op een andere wijze n i e u w b o u w tot
stand kan komen toont ons een verbouw i n g en uitbreiding v a n een oude hoeve i n
de omgeving van Oostende, een realisatie
van de wereldbefaamde Portugese architect
A l v a r o Siza Vieira (°i933). V o o r zijn ind r u k w e k k e n d oeuvre kreeg hij i n 1992 de
Pritzkerprijs, zowat de Nobelprijs voor architectuur. O o k na deze onderscheiding
heeft Siza een aantal uitzonderlijke gebouw e n gerealiseerd, het Portugese Paviljoen
voor de Expo i n Lissabon, een museum i n
Santiago de Compostela en i n Porto en de
schitterende kerk i n Marco de Canavezes
(1990-1996, zie Vlaanderen, nr. 265,1997).
Gelijktijdig met grote publieke gebouwen
werkt hij steeds met gedrevenheid aan opdrachten met een kleine schaal: een diversi-

[Foto Marc Dubois]

[Foto Roland Halbe]

op met Siza met de vraag of hij een bestaande hoeve wilde verbouwen en uitbreiden.
Hij reageerde hierop positief, omdat hij dit
kon combineren met zijn projecten i n Nederland, Amsterdam (Stedelijk Museum) en
Maastricht (woningen). Maar er was meer!
Siza was onder de i n d r u k van het horizon-

taal en gaaf bewaard landschap van de
Vlaamse polders. Tot slot was er ook het
gegeven dat de hoeve w e r d bewoond door
de ouders van de opdrachtgever, de familiale band heeft voor een Portugees een bijzondere betekenis. Tijdens zijn eerste bezoek aan de site bezocht Siza de traditionele hoeves i n de streek o m de typologische
en de landschappelijke aspecten v a n de
agrarische bebouwing te bestuderen en o m
schetsen te maken.
Het basisconcept van de ingreep stond snel
op papier. Het is verbazend te zien hoe
Siza op een bijna evidente wijze de nieuwb o u w weet te verankeren op deze locatie.
Een andere oplossing qua inplanting valt
bijna niet te bedenken! De bestaande hoeve
heeft een U-vormige opstelling van volumes. Siza opteerde voor een tweede, meer
gesloten U - v o r m i g binnengebied als bescherming tegen de dominerende westenw i n d e n . De kleine bestaande w o n i n g kreeg
na verbouwing een bestemming als galerie,
een expositieruimte met een gave ruimteconfiguratie. De grote schuur aan de oostzijde blijft i n functie voor agrarische uitbating.
H o e kan men b o u w e n i n de Vlaamse polders? Welke attitude moet men aannemen
o m zich te integreren zonder zijn eigen i n j breng te verloochenen? Siza gaat niet o p
reis met zijn architectuur, hij kijkt aandachtig naar het karakter van de locatie. V o o r
Siza is ontwerpen het transformeren van
wat reeds bestaat. A l s geen ander weet hij
met een grote behendigheid diverse invloeden te laten deel uitmaken v a n zijn v o r m vocabularium, inclusief de bouwsite. Wat
hij uit het verleden kan aanwenden, neemt
hij op i n het ontwerpproces, zonder dat dit
resulteert i n een oppervlakkige collage. D e
Zwitserse architect L u i g i Snozzi verklaarde
o o i t : 'Siza is de grootste dief v a n de architectuur, maar op welke manier!' N a een bezoek aan het Gentse M u s e u m voor Schone
Kunsten i n 1987 was Siza onder de i n d r u k
van de halfcirkelvormige ruimtes, een configuratie die iets later te voorschijn komt i n
zijn ontwerp voor een architectuurschool i n
Porto. Het is juist i n dit intens proces van
toe-eigenen, van transformeren dat de kern
ligt van Siza's werkwijze.
Siza's gebouwen i n Portugal bezitten een
witte verschijning en platte daken. V o o r de
uitbreiding i n O u d e n b u r g koos hij voor een
traditioneel dakprofiel. In plaats v a n rode
I dakpannen en w i t geschilderde bakstenen
kreeg het dak een bekleding i n lood. De gevel, met uitzondering v a n de toegangszijde,
w e r d bekleed met cederhout. De w o n i n g
kreeg een doorlopende plint i n blauwe
hardsteen. Deze drie materialen geven na
een bepaalde tijd een natte grijze verschijI ning, voor Siza een belangrijk gegeven o m
I tot een landschappelijke inpassing te ko-

men. Het houtgebruik roept associaties op
met de uitgesproken anonimiteit i n de eerste woningen uit 1970 van de Amerikaanse
architect Robert Venturi.
Het nieuwe woonhuis bezit een L - v o r m i g
grondplan. De kleine hoekverdraaiing tussen de bestaande w o n i n g en de stallingen
komt te voorschijn i n de gang die versmalt
en leidt naar de woonkamer. Juist op de
plaats waar de n i e u w b o u w samenkomt met
het bestaande volume is de hal gesitueerd.
Het is een beglaasd volume met een elegante luifel bekleed met Belgische blauwe
hardsteen. Door een smalle verticale spleet
i n de hal heeft men reeds zicht op het binnenplein.

vangen door een nieuwe open structuur
met twee ruimtes. Deze zijn te gebruiken
als atelier of expositieruimte, een kunstproject dat de eigenaars de naam gaven van
'De 11 lijnen', verwijzend naar een oude
maateenheid die men i n de polders gebruikte. In het ontwerp uit 1995 had de atelierruimte een zeer sculpturale ruimteontw i k k e l i n g met i n het m i d d e n een vrijstaande k o l o m . Uiteindelijk koos Siza voor een
eenvoudige oplossing waarbij het interieur
hetzelfde profiel kreeg als het bouwvolume. O o k hier zijn de ramen klein gehouden
o m de intimiteit v a n de ruimte te behouden.

Vormelijk het opvallendste element is het
grote hoekraam, een trechtervormige uitstulping die eveneens bekleed is met blauwe hardsteen. Het is een raamtype dat niet
voorkomt is de traditionele hoevearchitectuur, het lijkt meer op een raam v a n een
observatiepost. V a n u i t het interieur, al zittend, wordt het landschap horizontaal ingelijst en ontstaat een 'alkoof' waarin met
zelfs kan liggen. Juist naast dit raam plaats
hij een vierkantig raam o m het daglicht
binnen te brengen en het landschap a l
rechtstaand te zien. Siza weet de ramen zo
te dimensioneren dat het overweldigend
horizontaal landschap niet de noodzakelijke intimiteit van het interieur verstoort. De
subtiliteit waarmee overgangen tussen
ruimtes wordt bekomen, toont zijn meesterschap i n de driedimensionale kunst van
de architectuur.

Essentieel i n de benadering is dat het niet
gaat o m de tegenstelling tussen o u d en
nieuw. B o u w e n is voor Siza het geloof i n
de continuïteit, het transformeren en het respectvol omgaan met wat men krijgt, een
zoektocht naar authenticiteit. Terwijl
Vlaanderen w o r d t v o l g e b o u w d met pseudo-landelijke woningen toont Siza dat een
J andere benadering mogelijk is. De b o u w
verliep met heel wat administratieve moeilijkheden omdat de opdrachtgevers kozen
voor een kwaliteitsvolle benadering die afweek van de strikte normen v a n de b o u w reglementering. Het is een intelligente beslissing geweest van de opdrachtgevers o m
voor Siza te kiezen. Een toekomst geven
aan een landbouwsite is niet het bevriezen
van een situatie, het is juist de moed opbrengen o m op een tactvolle wijze o m te
gaan met het b o u w k u n d i g erfgoed. De relatie tussen de woonhoeve e n de agrarische
Het plan v a n de woonhoeve bezit verrassende doorzichten. De dwarse ruimte i n het uitbating wordt niet verbroken en krijgt
een nieuwe dimensie. Het eindresultaat is
slaapgedeelte legt de visuele relatie tussen
groots en gelijktijdig een uiting v a n nedehet landschap en een overdekte zitruimte
righeid. Siza geeft ons een mooie les i n rei n het bestaande volume, een soort buiten
spectvol omgaan met ons patrimonium.
'alkoof' o m uit de w i n d v a n de z o n te geEen innemend geschenk v a n een groot
nieten (nog niet gerealiseerd). Dergelijke
Portugees bouwmeester aan de architeczeer lijfelijke aspecten weet Siza op een evituur van Vlaanderen en aan 'mijn vlakke
dente wijze te integreren. W o n e n is voor
l a n d ' zoals Jacques Brei het aangrijpend
hem geen abstract concept, het is het genot
heeft weten te verwoorden.
van elementaire zaken en ervaringen. Bewust onopvallend is de aanleg r o n d de
bouwvolumes. H i e r is geen plaats voor een
gekunsteld tuinontwerp dat i n tegenspraak
Architect Alvaro Siza, Porto
staat met de uitgestrektheid v a n het landMedewerkende architecten:
schap. Het gras v a n de aanpalende weide
, Christian Kieckens Architects (1995-2001)
loopt door tot i n het binnenplein, enkel een
(Christian Kieckens, Kristoffel Boghaert, Karen
klein gedeelte w e r d geplaveid als terras.
Van de Steene) en Filip Verbeke (2002)
H i e r w e r d één b o o m geplant, ontegensprekelijk een bijna anonieme handtekening
Galerie 'De 11 lijnen'
v a n de architect. In vele v a n Siza's projecGroenedijkstraat 1
ten is de 'eenzame' b o o m aanwezig en de
Oudenburg
keuze van het binnenplein is zeker niet toevallig. In relatie tot deze b o o m krijgt de
bronzen sculptuur v a n Juan M u n o z zelfs
een betekenisvolle plaats.
De muren en het dakprofiel v a n de kleine
bestaande w o n i n g w e r d integraal behouden. Het b o u w v a l l i g interieur w e r d verIN E N O M DE KUNST

65

L I T E R A I R

E S S A Y

Essays van Luc Devoldere
STEFAN V A N DEN BOSSCHE

L u c Devoldere (1956), sinds kort hoofdredacteur v a n Ons Erfdeel, publiceerde met
Wachtend op de barbaren en De verloren weg
twee originele en erudiete essays i n één

L U C DEVOLDERE

Wachtend
op de
Barbaren

Luc Devoldere, Wachtend op de barbaren.
Essays, Tielt, Lannoo, 2002, 312 p.

adem. Eerder schreef hij, i n een vergelijkbare schriftuur, het toen ook al goed onthaalde Grand Hotel Italia. Een reis in de geest
(1994). W i e toen de evolutie i n het Nederlandstalige literaire essay volgde, wist dat
een origineel en vlot auteur aan het werk
was. M a a r een en ander - ook institutioneel
- zorgt ervoor dat de twee nagelnieuwe essays een uitvoerige pers krijgen en dat iedereen plots weet wat enkelen acht jaar geleden a l zagen.

kunnen tegelijk achterom en vooruit kijken.
gedweept heeft met het schiereiland en er
O p zijn weg langs de middeleeuwse peln u thuis is. Het gedweep heeft hij ingeruild
grimsroute belicht Devoldere de uiterlijke
voor de milde onverschilligheid die men
maar ook innerlijke restanten v a n het kavoelt voor het vertrouwde. H i j pookt de
tholicisme, en stelt daarbij vooral de teloornog warme as op van een gedoofd v u u r . '
gang vast, de leegte, het ontoereikende van
Een pathetische pelgrimage dus.
de rond dat alles geweven verhalen, de
ontmythologisering en secularisering. EeuIn Wachtend op de Barbaren bundelt en herwenoude rituelen, mythes en codes w o r d e n
schrijft Luc Devoldere een aantal eerder i n
bevraagd en i n h u n ondergang aangekaart.
kranten en tijdschriften verschenen essays.
H o e w e l de auteur toch ook de moed heeft
In dit boek wordt de lezer bovendien ook
een aantal elementen daaruit binnen zijn
op bepaalde momenten geïntroduceerd i n
persoonlijke gevoelswereld een plaats te
een aardig stuk geschiedenis v a n de
geven, ook al is hij als katholiek i n onbruik
Franstalige vaderlandse literatuur. Dat
geraakt en noemt hij zich een post-kathoMarguerite Yourcenar daar bijna een deel
liek. De b e k l i m m i n g staat voor uitzicht en
van was, valt af te lezen uit het schitterende
inzicht, en i n de christelijke contemplatieve
essay 'Afscheid van Yourcenar. Een autoI traditie vallen beide samen. Een dag na zijn biografie zonder ik'. O o k het stuk over
passage daar, rijdt de schrijver door de RoCharles van Lerberghe laat zich heerlijk lej meinse stadspoort Aosta uit. Daarmee lag
I zen. Uiteraard speelt Devoldere thuis, ook
I Rome, L u c Devolderes place to be, ook letletterlijk. Want i n het fameuze Sint-Barbaraterlijk i n het verschiet.
college i n Gent was hij een tijdlang leraar.
Ook daar was, zoals i n Roeselare, een w o n derklas actief, met V a n Lerberghe, Grégoire
j In beide essays valt niet alleen een thematile Roy en Maurice Maeterlinck. Devoldere
sche rode draad te achterhalen. O o k de gegeeft de aanzet van een bij hoogdringendprefereerde schrijvers komen steevast en
heid te schrijven stukje Vlaamse cultuurgemet liefde getekend aan bod: Marguerite
schiedenis.
Yourcenar, H e n r i de Montherlant, Goethe
en Montaigne o m slechts die te noemen. D e
twee laatstgenoemden wekken overigens
M a a r zijn finale analyse is bikkelhard en
een vreemde melancholie op: Devoldere is
ontnuchterend: Europa is zijn twee millenvooral jaloers op de respectieve eeuwen
nia oude traditie voorbij gehold, en dan
waarin ze h u n reizen ondernamen. Beide
nog zonder dat het veel mensen is opgevalliteraire klassieken en h u n op en top fysielen. De onpeilbare rijkdom die deze traditie
ke reizen schijnen de hedendaagse rondin cultureel opzicht heeft gegenereerd,
trekkende schrijver haast niet te verlaten.
wordt haast bij het groot h u i s v u i l gezet. D e
Goethes Italienische Reise was ook een reis
hele metaforiek die het christendom onderi n de geest. Die van Montaigne niet: hij
j hield, valt langzaam maar zeker weg. Er is
paste zich zo goed als mogelijk aan de ge• een ontmythologisering aan de gang die
bruiken van het land op doorreis aan.Onzich aan het utilitarisme i n al zijn geledinI danks het feit dat Montagne zijn reis twee
gen onderwerpt. Dat daar iets voor moet i n
j eeuwen eerder had gemaakt, hadden beide I de plaats komen, hoeft geen betoog. E n dat
J auteurs toch dit gemeen, dat zij h u n zintuicultuurhistorici als Luc Devoldere daarin,
I gen op volle kracht lieten werken en zich
naast een signaalfunctie, ook een effectieve
op die manier ook konden onderscheiden
opdracht hebben, staat niet minder vast.
I van de mediocriteit van heel wat andere
j O m dat op een verfrissende wijze aan te
Italië-reizigers. H u n bezoek aan Rome
I kaarten, o m daar een persoonlijke kijk op te
w e r d anders ingekleurd door het feit dat de presenteren en o m daar een paar heerlijke
Fransman gelovig was, de Duitser niet.
boeken over te schrijven. Daar hebben we
Goethe stelt alle grootsheid en roem onderdit soort auteurs voor nodig.
hevig aan zijn eigen oordeel, dat hem desLuc Devoldere pleitte i n Knack al voor een
gevallend de bewijsvoering moet leveren.
minimumplatform van waarden die EuroIn een synthese v a n Goethe en Montaigne,
pa zich moet eigen maken en waarover niet
vindt men L u c Devoldere terug, of beter:
hoeft gediscussieerd: i n De verloren weg
J vindt hij zichzelf terug. Het is duidelijk dat
heeft hij het herhaaldelijk over de scheiding
van kerk en staat. M a a r ook vrijheid van
hij verslag uitbrengt van zijn eigen V i a
meningsuiting, verdraagzaamheid, gelijkS Francigena. Bij het begin van zijn literaire
bedevaart noteert hij overigens dat hij zich I heid van burgers en evenwaardigheid van
v r o u w en man horen i n dit veld van waari n het spoor van vele voorgangers naar Roden thuis. Dat platform is n o d i g o m een
me begeeft, het heilig jaar w i l afrekenen en
aantal wachtende uitdagingen aan te gaan.
zijn positie tegenover bedevaarten, katholi-

Centrale invalshoek v a n beide nieuwe boeken is de positiebepaling van h u n auteur.
H i j kijkt v a n op een afstand terug en probeert meteen ook de nog af te leggen w e g
i n te schatten.
O p bladzijde 98 v a n De verloren weg. Van
Canterbury naar Rome, passeert Devoldere
de Sint-Bernhardpas. Tussen de Engelse
plaats met het verdwenen graf van Thomas cisme, G r a n d Tour en toerisme bepalen:
i 'Een reis van tempel naar kruis. M a a r naBeckett en de eeuwige stad vormt die het
tuurlijk ook en nog altijd blijft het een reis
m i d d e n . De auteur en de pelgrim die beinaar Italië, de tocht van een italianist die
den deze oude V i a Francigena bewandelen,
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Literatuur in Brussel van de
14de tot de 17de eeuw.
Een tentoonstelling.
JOZEF JANSSENS

'De macht van het schone w o o r d
In 1507 smolten twee Brusselse rederijkerskamers samen tot een nieuw literair gezel-

het gesproken en geschreven w o o r d , niet
o m te misleiden of o m anderen te kleineren, maar ' o m beters wille', zoals het devies
van Den Boeck luidt. O f zoals de Corenbloem
het m o o i uitdrukte: rederijkerskamers zijn
'nootelijck o m liefde onder de borgeren te
doen groeven' (nodig o m liefde onder de
burgers te doen groeien).

De idealen van de beschaafde
burger

Rederijkerstoneel op
de kade van de
Zenne (Berlijn,
Kupferstichkabinett).

ven beheerst door de rede. Z o w e r d het leven niet langer enkel als een vluchtig doorgangsstadium naar de eeuwigheid ervaren.
Ten slotte functioneerde literatuur i n die
dagen als een instrument o m een eigen
identiteit te vormen en uit te dragen. Brussel beschouwde zich niet enkel als de belangrijkste Brabantse stad, maar ook als de
trotse erfgenaam van Troje, het centrum
van de beschaving.
V a n al deze tendensen biedt het Brusselse
handschrift-Van H u l t h e m omstreeks 1400
een mooie staalkaart. Het bevat gedichten
over hoofse liefde en traktaatjes over beheerste omgangsvormen, het oudste wereldse toneel i n Europa, berijmde gebeden, mirakelverhalen van Molenbeek, een Trojegeschiedenis i n vijf hoofdstukken, maar ook pikante verhalen en humoristische kluchtspelen
die ongewenst gedrag scherp hekelen.
Brussel speelde een pioniersrol bij de ontw i k k e l i n g en verspreiding v a n de nieuwe
burgerlijke moraal. Volgens de gezaghebbende literatuurhistoricus H e r m a n Pleij
w e r d het complex v a n waarden dat we
kennen als de burgermoraal (arbeidsethiek,
strikte regulering van het leven, koopmanschap, redelijkheid, stoïcijnse gelatenheid
en persoonlijke vroomheid) niet geboren i n
het i 7 - e e u w s e , calvinistische koopmansm i l i e u , maar bij de Brusselse stadselite v a n
de i 5 en i 6 eeuw.
Deze stelling wordt prachtig geïllustreerd
door het sneeuwpoppenfestival van 1511.
Tijdens de bijzonder gure januarimaand
werden overal i n Brussel beelden v a n
sneeuw en ijs opgericht. Deze kunstige
sneeuwpoppen gaven u i t d r u k k i n g aan de
nieuwe opvattingen r o n d beheersing van
drift en lust, r o n d liefde en de maatschappelijke positie van de v r o u w , rond de beteugeling v a n dronkenschap, r o n d ongeremd feestvieren, enzovoort. W e weten dit
alles dankzij uitvoerige beschrijvingen i n
een gelegenheidsgedicht v a n de stadsdichter Jan Smeken, bewaard i n een drukwerkje
van de Brusselse uitgever Thomas van der
Noot. Smeken was op dat ogenblik al r u i m
drie jaar artistiek leider van de rederijkerskamer 't Mariacranske...
De link met de rederijkers is niet toevallig.
Zij waren immers opiniemakers, die stelling namen i n alle belangrijke debatten v a n
h u n tijd. In de hevige discussies r o n d politieke en religieuze hervormingen namen zij
geen blad voor de m o n d . Dat engagement
zouden ze echter d u u r betalen. Onder de
eerste slachtoffers van de Inquisitie zijn
nogal wat rederijkers en boekdrukkers te
vinden, van wie velen op de Grote M a r k t
terechtgesteld werden. Dat belette Brussel
echter niet o m zich k o p p i g tegen de gehate
belastingen van de hertog van A l v a te verzetten, zoals blijkt uit Een nieuw liedt van de
couragieuse Brusselaers van ca. 1575- N a de
de

d e

schap: 't Mariacranske. De stadsdichter Jan
Smeken n a m er de leiding van i n handen.
De nieuwe kamer koos voor verzoening en
samenwerking met het motto 'Minnelijk
akkoord'. Samen met nog twee andere rederijkerskamers, Den Boeck en De Corenbloem drukten ze h u n stempel op het socioculturele leven v a n de stad. Ze werkten
mee aan optochten en processies, waaronder de jaarlijkse Ommegang, maar vooral
namen ze met eigen toneelstukken of gedichten deel aan tal van literaire wedstrijden, die vaak met grootse feestelijkheden
gepaard gingen.
Literatuur was i n die dagen geen vrijblijvende bezigheid, integendeel. De rederijkers geloofden i n de overtuigingskracht
van V r o u w e Retorica. Rederijkers hadden
een rotsvast vertrouwen i n de macht van

De rederijkers vormden en propageerden
met h u n literatuur het ideaal van de beschaafde burger, een ideologie die verbazend goed aansluit bij de ideeën van humanisten als Erasmus en M o r u s , maar ook van
kunstenaars als Jan Brueghel de Oudere.
Daarbij zochten ze inspiratie bij vroegere
waarden en ideeën.
Het prachtlievende Bourgondische hof op
de Coudenberg met zijn hoofse cultuur gaf
het voorbeeld van een verfijnde levensvisie.
O o k de diepe, persoonlijke vroomheid, zoals die i n de geschriften van Ruusbroec en
de door hem beïnvloede Moderne Devotie
w e r d verspreid, drukte een stempel op de
rederijkersliteratuur. De rederijkers namen
eveneens de middeleeuwse obsessieve
doodsgedachte over. Daar tegenover echter
plaatsten ze praktische richtlijnen en een le-
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herovering van Brussel door de Spaanse
troepen van Farnese, zouden de rederijkerskamers zich meer op de vlakte houden
en zich vrijblijvender i n dichtwerk en toneel vermeien. N i e u w e gezelschappen ontstonden, waaronder i n 1657 De Wijngaard,
dat zich als erfgename en voortzetster van
't Mariacranske beschouwt.

Een prestigieuze tentoonstelling
De rederijkersliteratuur is vandaag nage-

kleurrijk versierde registers van de rederijkerskamers en geestelijke broederschappen.
Hoewel de tentoonstelling zich naar een
breed publiek richt, biedt ze tal van nieuwe,
wetenschappelijke inzichten, onder andere
over de Brusselse boekproductie i n de i 4
eeuw, de situatie van meertaligheid aan het
Brabantse hof, de Brusselse dimensie i n het
werk van Ruusbroec, de cultuurpolitiek van
het stadsbestuur o m Brussel als residentie
van de Bourgondische en Habsburgse vorsten te bestendigen, het statuut v a n het
handschrift-Van H u l t h e m en de oudste rederijkerskamer (Den Boeck, 1401), en de rol
Dit geïllustreerde
van de rederijkersliteratuur i n het beschagebedenboek is een
voorbeeld van de rijke ! vingsproces van de i 5 en i 6 eeuw. Het
boekproductie in
hele project is wetenschappelijk grensverBrussel in de 14^
leggend én didactisch verhelderend.
eeuw (Koninklijke
De paneelteksten zijn tweetalig. De organiBibliotheek, Den
satoren w i l d e n immers bewust, zonder te
Haag)
polemiseren, een Franstalig en internationaal publiek kennis laten maken met een
belangrijk stuk Vlaamse cultuurgeschiedenis. V o o r wie geen van beide landstalen beheerst is er tevens een Engelstalige tentoonstellingsgids voorzien.
I N a het bezoek aan de tentoonstelling wordt
j de bezoeker uitgenodigd o m aan de hand
• van een brochure een kort wandelparcours
af te leggen. De wandeling concentreert
zich op de benedenstad: een aantal plaatsen
waar i n 1511 sneeuwgroepen stonden opgesteld, het Sint-Gorikseiland met zicht op
de oude Zennekades en herinneringen aan
de oude burcht, resten van de oude stadsmuren, de minderbroederskerk met het
graf van hertog Jan I. De route eindigt i n
het Broodhuis, waar een prachtige maquette het middeleeuwse Brussel i n beeld
brengt en schilderijen en prenten herinneren aan de catastrofe v a n 1695, het bombardement van de Franse generaal Villeroy.

der Noot, tekeningen en schilderijen van
Pieter Breughel i n de 16de eeuw, een satirische klaagzang van Manneken Pis na het
desastreuze bombardement v a n 1695...
Het initiatief van de Brusselse rederijkers
sloeg aan. De tentoonstelling i n het Brusselse stadhuis wordt via een historisch w a n delparcours verbonden met een bezoek aan
het M u s e u m van de Stad Brussel (het
Broodhuis). Het is programma voor een
halve dag cultuurhistorisch genot. In het
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noeg onbekend. D a a r o m n a m de oude
Brusselse kamer 't Mariacranske-De Wijngaard het initiatief o m dit braakliggende
terrein v i a een tentoonstelling te verkennen
en bij een breed publiek bekend te maken.
Het moest tevens een cultuurhistorische
herontdekking w o r d e n v a n een periode
waarin de Brusselse cultuur als nooit tevoren bloeide: de nauwelijks bekende boekencultuur v a n de 14de eeuw met het beroemde handschrift v a n de Beatrijs en een m o o i
geïllustreerd Haags gebedenboek, de mystieke geschriften van Jan van Ruusbroec, de
voortzetting van de Brabantsche Yeesten, de
zogenaamde Vlaamse primitieven met
Rogier van der W e y d e n en diens school i n
de 15de eeuw, Bourgondische handschriften en de vroege d r u k k e n v a n Thomas van
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stadhuis maken grote, aanschouwelijke panelen, constructies en schema's duidelijk
hoe de burgermoraal is ontstaan, welke rol
de literatuur hierbij speelde en hoe de rederijkers daarin h u n maatschappelijk engagement realiseerden. Dit verhaal wordt doorlopend geïllustreerd met Brusselse handschriften en vroege drukken: het sneeuwpoppengedicht van Smeken, werk van
Ruusbroec, het mooie Beatrijshandschrift
en een gebedenboek voor een Brusselse dame v a n stand, het voltooide exemplaar van
de Brabantsche Yeesten vervaardigd i n opdracht van de stad, de miniaturen van de
Blijde Inkomst van Johanna v a n Castilië
(1496) en prenten van een gelijkaardig evenement met W i l l e m van Oranje (1577), het
boekenfonds v a n Thomas v a n der Noot, de

j
'
I
j

I

d e

De tentoonstelling loopt i n de militiezaal en
de ogivale zaal van het stadhuis van 1
februari tot 30 maart en is dagelijks toegankelijk van 10 tot 17 uur, behalve op maandag. De toegangsprijs is € 5, het verminderd tarief is € 3. De wandelbrochure en
gratis toegang tot het Broodhuis zijn i n het
ticket inbegrepen. Groepsbezoeken met gids
kunnen aangevraagd worden bij
M e v r . Katleen Craenen, tel. 02 / 412 43 06,
ofwel op het volgende e-mailadres: minnelijk.akkoord@kubrussel.ac.be. Daar kan men
ook terecht voor verdere informatie en het
reserveren van groepsbezoeken. O o k op de
website van de tentoonstelling, w w w . k u brussel.ac.be/akkoord, is verdere informatie te vinden. Een rijkelijk geïllustreerd boek
geeft uitvoerige achtergrondinformatie bij
de tentoonstelling: J. Janssens & R. Sleiderink, De macht van het schone woord. Literatuur in Brussel van de i^ tot de i8 eeuw,
(Davidsfonds), € 20 (in de handel: € 24,95).
de

de

V i j f regels Ivo M i c h i e l s

een fragment condenseren z o u misschien
kenbaar is, een werkelijkheid die onmogew e l lukken. Bovendien hoef je maar een
lijk te zien is. De aanvangsalinea's bijvoortekst tot een platte vertelling te herleiden
JULIEN V E R M E U L E N
beeld behandelen een vrij surrealistische
o m v a n alle rabiate postmodernisten
scène, w a a r i n tegen elkaar gedrukte persospreekverbod te krijgen. Zelfs nalaten o m
Toen Ivo Michiels op 8 januari 2003 tachtig
nen i n een donker treincoupé op w e g zijn
een postmodern werk op applaus te onthaw e r d , mocht hij terugblikken op een uitgedoorheen een hallucinant oorlogstafereel.
len ontlokt aan sommige critici reeds de
breid oeuvre w a a r i n een dubbele prozacyV a n de beginpagina v a n Orchis militaris beverzuchting dat velen nog steeds lezen
clus v a n vijftien volumes centraal staat.
staan er ten minste acht verschillende vervanuit een naïef en voorbijgestreefd negenEén luik ervan, Het boek Alfa, betekende
sies. M i c h i e l s omschrijft die zelf als 'de
tiende-eeuws referentiekader. M i j n sceptizelfs de doorbraak én de algemene erkennauwgezette aanzet v a n (...) voor mijzelf
sche h o u d i n g tegenover veel postmodern
ning v a n de avant-garde i n de Vlaamse
veruit mijn belangrijkste boek' en ziet er
prozaliteratuur. In de jaren zestig en zeven- proza ontneemt me niet het recht hier enke- een illustratie i n 'van de gewetensvolheid
le kanttekeningen te maken bij het oeuvre
tig groeide deze tekst (als obligate schoolwaarmee ik steeds tewerk ben gegaan: het
van een auteur die ongetwijfeld het uitzicht
lectuur) uit tot een klassieker v a n het mozoeken naar de muzikaliteit v a n mijn provan onze literatuur totaal veranderd heeft.
dernisme. V o o r a l de academische kritiek en
za, v o r m en diepgang onafscheidbaar.' In
N i e m a n d twijfelt eraan dat Ivo Michiels
de literatuurwetenschap schatten Michiels'
deze bijdrage beperk ik me tot een vijftal
over een grote metierbeheersing beschikt
oeuvre hoog i n . Aanvankelijk noemde men
regels uit deze aanhef. Ik lees ze tegen de
en dat hij vanuit een gedreven fascinatie
hem i n één adem met de vertegenwoordiachtergrond v a n het postmoderne denken
voor de taal opmerkelijke dingen neerzet.
gers v a n de Franse nouveau roman en zijn
I én vanuit het heel moeizame proces v a n de
werk kreeg het etiket v a n experimenteel, abs- De manier waarop hij zich radicaal distan- I tekstgenese. Wat gebeurt er onder de pen
tieerde v a n de roman als verhaal heeft echtract of ander proza. V a n u i t de vergelijkenvan de auteur en voor de ogen v a n de wanter geleid tot een schriftuur w a a r i n iedere
de literatuurstudie w e r d M i c h i e l s ' Alfa- en
trouwige, postmoderne lezer? D i t is de/een
v o r m v a n narratieve intrige zoek is. V a n u i t
Journal Brwf-cyclus later v i a een inhaalbedefinitieve versie v a n het excerpt waar i k
de artistieke achtergrond v a n het surrealisweging als een vertegenwoordiger v a n het
hier aandacht voor vraag: 'en dit laatste op
me en de non-figuratieve kunst d w i n g t hij
postmodernisme erkend. Ondertussen werzijn beurt geklemd tussen een schouder rechts
ons o m zelf op zoek te gaan naar verbanden meer d a n twintig licentieverhandelinen een schouder links, of links geen schouder
den, betekenislagen en allerhande structugen en een drietal doctorale proefschriften
meer, dat was onmogelijk te zien, niet eens de lirerende motieven. In navolging v a n U . Eco
gemaakt over één of meerdere van zijn tekchamen op de bank tegenover hem kon hij zien,
noemt de auteur zijn werk ' o p e n ' en voor
sten: zijn proza diende als corpus voor een
J nauwelijks toch,'
de lezer houdt dit de verplichting i n o m incomputer gebaseerde lexicografische stuteractief te werk te gaan. Willens nillens
die, als basis voor een deconstructieve lecen dit laatste op z i j n beurt
moet de lezer de weerbarstige tekst nemen
tuur en als uitgangspunt voor talrijke culO p de vraag hoe de auteur als tachtigjarige
zoals hij aangeboden wordt, als een opgave
tuurfilosofische beschouwingen. Z o w e r d
tegenover de d o o d staat, antwoordt hij dat
tot meelezen, als een uitdagende invuloefeer r o n d de naam M i c h i e l s een imposante
de d o o d hem niet afschrikt, want sterven
ning. Mind the gap is niet langer een waarmetatekst geweven waarvan het jargon
ziet hij immers niet als het einde. Tk zie het
schuwing i n de Londense metro, het is dé
schatplichtig is aan de meest vooraanstaanbestaan tout court voor iedereen als een groopdracht v a n iedere postmoderne lezer o m
de hedendaagse Franse denkers. Lacan,
te stroom, als een enorme stroom en die
i n zijn leesarbeid een w i r w a r v a n breuklijDerrida, Barthes, Kristeva, Lyotard, F o u stroom gaat door, die gaat door, die gaat
nen en kloven te detecteren en te overspancault, Baudrillard, het zijn namen die moeidoor. W e maken deel uit v a n een moment
nen.
teloos aan zijn oeuvre gekoppeld worden.
'stroom'. Z o zie ik ook mijn boeken, mijn
Eén d i n g lijkt dus duidelijk: i n de context
teksten, deel uitmakend v a n een stroom;
van de Nederlandse literatuur is Michiels'
v a n een stroom w a a r i n andere schrijvers
Dat zijn oeuvre als document humain vele
werk belangrijk, grensverleggend én uitdaweer andere werken maken, als deel v a n
postmoderne twijfels verwoordt en als disgend.
de stroom.'7 Precies de visie op het leven
cours de grenzen v a n het zegbare probeert
1

3

5

4

6

2

en de kunst als een stroom is een dynamisch
te verleggen hoeft geen betoog. Dat de auprincipe i n het werk van Ivo Michiels, en
teur meer belang hecht aan het proces v a n
dit z o w e l i n het algemene concept als i n de
E n toch kunnen w e niet voorbij aan de
het schrijven en het herscheppen dan aan
stijl. De delen v a n zijn twee prozacycli zijn
vraag of zijn proza (voor iedereen, voor vehet afgewerkte product is ook evident.
niet noodzakelijk als afzonderlijke boeken
len, voor sommigen) steeds even genietbaar Vandaar w i l ik hier vooral aandacht opte lezen, veeleer zijn het luiken v a n een breof zelfs leesbaar is. N i e t zelden sla ik ontbrengen voor de manier waarop M i c h i e l s
der oeuvre, halfopen kamers binnen één
goocheld een Michielsboek dicht i n het betelkens opnieuw het woord-als-ding, de
groot opus. Tk heb altijd gezegd: i k schrijf
sef: ik sta erbij, i k kijk ernaar, maar het zegt
taal-als-gebeuren, de tekst-als-weefsel uitmijn hele leven aan één boek.' Het tekstme niets. Bladzijdenlange taalconstructies,
vindt, heruitvindt en moduleert. De werkefragment dat begint met 'en dit laatste op
litanievormige herhalingen, typografische
lijkheid als geheel k a n de auteur niet meer
zijn
beurt' is slechts één stukje v a n een lanexperimenten, syntactische hoogstandjes en
omvatten, zelfs de onmiddellijke omgeving
: gere z i n en verwijst naar het antecedent 'lieen terugplooien op een eigen i d i o o m zijn
! ontsnapt aan zijn waarneming of beschrijchaam' dat centraal staat i n de openingssekarakteristiek voor zijn teksten en beperken
vingsvermogen. De woordgroep 'dat was
quens. O o k de z i n s b o u w , die z i c h vaak
i n niet geringe mate de tekstwarmte die
onmogelijk te zien' uit de aanhef v a n Orchis
over vele pagina's vertakt, illustreert dat de
een lezer soms verwacht. Michiels' obsessie
militaris is meer dan een toevallige uitpulserende stijl gevoed w o r d t vanuit een
voor de act v a n het schrijven en voor de
spraak. H i j functioneert als een signaal
zoekend élan vital. Deze cluster zinsdelen
creatie v a n een talige werkelijkheid convoor de lezer die niet anders k a n d a n de
vormt op zich reeds een bijzonder comfronteert ons met een hermetische tekst
vele losse brokstukken v a n een fragmentaplexe geleding w a a r i n de auteur constant
waarbij de inleefbaarheid bijzonder laag is.
risch tijdsbeeld aan elkaar te lezen. Z o
afremt, corrigeert, bijstuurt of de waarneVraag me niet o m de Journal Brwf-cyclus na
schept de auteur (en de lezer samen met
m i n g i n twijfel trekt: 'en dit laatste..., of
te vertellen, dat k a n i k niet. H i e r of daar
hem) een geheel dat niet waarneembaar of

dat was onmogelijk te zien

8

IN E N O M DE KUNST

69

l i n k s . . . , dat w a s . . . , niet eens..., nauwelijks
toch../. M a a r vooral is dit fragmentje een
stukje taalweefsel dat ingebed is i n een groter geheel. Het maakt deel uit van een z i n ,
een boek, een cyclus, een oeuvre. E n een
auteur die gelooft i n het concept van een
opus ziet zich ook verplicht belang te hechten aan de waarde van het fragment. Volgens Derrida hebben taalbegrippen nooit
een absolute betekenis, we kunnen ze
slechts negatief definiëren i n relatie tot an-

dere begrippen binnen een verschuivend
netwerk van allerlei connotaties. Z o ook bestaat een literair opus slechts dankzij de vele losse fragmenten die er deel van uitmaken. E n ieder n i e u w toegevoegd fragment
werpt een ander licht op het groter geheel.
Die vijf regels tekst die we hier i n evidentie
stellen, w o r d e n reeds op de tweede bladzijde van Orchis militaris herhaald, weliswaar
met variaties en permutaties. Toch herkennen we een terugkerend lexicon dat geënt
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Eerste handschrift van de openingsalinea's van Orchis militaris
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wordt op eenzelfde syntactisch grondpatroon waardoor i n de tekst een stuk coherentie ontstaat, 'geklemd tussen een schouder
links en een schouder rechts, en rechts van hem
het duwen begon, neen, het duwen nog niet, later pas, eerst../
9

nauwelijks toch

Michiels' visie op leven en kunst als een bewegende stroom impliceert niet dat hij een
snelschrijver is. A a n zijn kleine schrijftafel
i n het Zuid-Franse Le Barroux (het licht
van de Provence, de smalle dorpsstraatjes
aan de voet van het kasteel, het oude huis
met zijn atelier) werkt hij minutieus en
traag aan een oeuvre dat hij w o o r d voor
w o o r d neerzet, hardop uitspreekt, neerschrijft, voorleest, herschrijft en overtikt. De
kladversies bewijzen dat hij via moeizame
toevoegingen en weloverwogen schrappingen slechts gradueel en bijzonder traag zijn
tekst kan uitbreiden. Tussengeschoven regels, toevoegingen i n de marge, raturen,
omcirkelde woorden en eindeloos herschreven tekstfragmenten illustreren dat de auteur inderdaad continu zoekt naar een bedd i n g o m zijn gedachten te verwoorden,
naar een ritme o m zijn proza te moduleren.
Cc^C*^ Het beeld van de zoekende alchemist die
eindeloos bezig is met zijn groot werk is i n
deze context niet ver gezocht. Met een corrigerende u i t d r u k k i n g als 'nauwelijks toch'
heroriënteert hij bijvoorbeeld het spoor dat
hij ingeslagen was en opent hij nieuwe uitvalswegen. Want voor Michiels is de taal
niet i n eerste instantie een v o r m van transparante communicatie, veeleer is het een
m i d d e l o m ideeën te generen, o m zich via
botsende woorden (bijvoorbeeld: 'een' ver; sus 'de') 'zelfs niet eens' versus 'niet eens')
\ 'van hieruit' versus ' 0 ' ; 'dat kon hij niet zien'
versus 'dat was onmogelijk te zien') een w e g
te banen naar een wereld die hij w i l oproe! pen. Deze werkelijkheid is niet een voorspelbare clichévertelling, hij probeert immers de doxa van de gestolde taal te doorbreken en een nieuwe realiteit te evoceren.
De i n h o u d wordt bijkomstig, het talige aspect komt centraal te staan. O p zich is dit
reeds een prachtige illustratie van
M c L u h a n s visie dat het (taal)medium de
boodschap wordt.
Schrijven is voor de auteur een continu en
omzichtig verder werken. 'Het is een constant opnieuw beginnen, maar i n de z i n
van 'elke keer een stapje verder', zonder te
wachten op de zogezegde inspiratie; die
krijg je eigenlijk al doende. Het gaat bij het
schrijven trouwens o m het d o e n / M e t deze uitspraak leunt de schrijver dicht aan bij
Barthes' opvatting over de écriture, de tekstproductie die niet de communicatieve functie van de taal voorop stelt, maar de taal
zelf w i l centraal plaatsen en die w i l bevrij10

den v a n alle vastgeroeste, stereotiepe patronen. N e t als de filosoof w i l de prozaïst hier
de taal ontregelen en aantasten ('perverteren' is een m o d e w o o r d geworden!). De taal
is niet een instrument o m op een naïeve
manier de werkelijkheid te kopiëren i n een
realistische roman. Net als voor vele Franse
hedendaagse denkers is voor Michiels de
werkelijke wereld die v a n het vertoog, die
van de taal die hij zelf maakt. M a a r een discours heeft - net zoals een woordenboek -

de ideologische beperkingen v a n de taal
verleggen. Ze moeten via een nieuwe taalcreatie de lezer telkens weer verrassen met
onthullende ontsluitingen. De genese v a n
een stukje Michiels reveleert op een heldere
wijze dit constante verschuiven v a n betekenissen. De postmodernist voegt continu
nieuwe parameters toe o m de normaliserende regels van de taal te doorbreken en
zo het regelsysteem v a n de taal (én v a n de
macht) continu te ondergraven. H e t begrip-

W E Efiduwde de dij aan zijn rechterkant iets harder, ook het beven erin werd harder, en niet alleen in de dij, ook in de arm die stijf tegen de zijne
lag gedrukt En tegelijk was er aanhoudend de
druk van de schouder aan zijn linkerkant, van
het stram rechtop zittende lichaam aan zijn linkerkant dat geklemd zat tussen hem en weer een
ander lichaam, en dit laatste op zijn beurt geklemd tussen een schouder rechts en een schouder
links, of links geen schouder meer, dat was onmogelijk te zien, niet eens de lichamen op de
bank tegenover zich kon hij zien, nauwelijks toch,
hij kon hun aanwezigheid alleen aldoor voelen,
vlakbij, en soms net zo broeierig en nabij als de
lichamen aan zijn rechter- en zijn linkerkant zodat
het leek of hij afwisselend op deze bank en op de
bank aan de overzijde zat gekneld, en af en toe
voelde hij van de overzijde een voet die even
tegen de zijne stootte in de volgepropte ruimte,
de duistere coupé, de ondoordringbare nacht (zij
allen de onzichtbare vijanden in dit land van de
vijand, opgeraapt en te hoop gedreven en tegen
elkaar gedrukt, arm aan arm, dij aan dij, schouder
aan schouder), en toch was er vooral het duwen
van de arm rechts van hem, en van de dij, en van
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overzijde, i n d i v i d u - groep, zien - niet
zien, donker - licht, m a n - v r o u w , leven dood) die de tekst tot een zekere coherentie
helpt structureren. De herhaling van deze
begrippen suggereert de onleefbaarheid
van een verschrikkelijke oorlogssfeer en
verderop i n de tekst w o r d e n ze als leidmotieven weer opgenomen, zodat ze ook hier
een rode draad v o r m e n doorheen een incoherent geheel v a n taaiscènes. W e zitten hier
voorwaar dicht bij de wijze waarop C l a u d e

^4^J

kj^*^
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Zeven
tekstgenetische
varianten van een
fragment uit de
aanhef van Orchis
militaris. De
definitieve tekst
luidt: 'en dit laatste
op zijn beurt geklemd
tussen een schouder
rechts en een
schouder links, of
links geen schouder
meer, dat was
onmogelijk te zien,
niet eens de lichamen
op de bank tegenover
hem kon hij zien,
nauwelijks toch,'

f
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Eerste pagina van Orchis militaris

geen vast centrum, het is een verzameling
van citaten en iedere uitspraak ondermijnt
de voorgaande en werpt een vertekenend
licht op wat nog komt. Z o is de voorspelbaarheid v a n Michiels' teksten bijzonder
laag: v a n een uitspraak weet men nooit
waar die ons brengt, men kan nooit vooraf
alle implicaties, bijbetekenissen en echo's
inschatten. Vijf regels tekst uit het begin
van Orchis militaris zeggen even veel (of
even weinig) als een perikoop v a n tien pagina's verder of een glosse uit het slot v a n
het boek. Want ook dit mogen we niet over
het hoofd zien: een boek is nooit af; voor de
schrijver niet, voor de lezer al evenmin,
nauwelijks toch.

l i n k s , rechts
Een taal werkt met voorschriften en afspraken, al te vaak w o r d t een w o o r d herleid tot
één betekeniskern. Denkers als Foucault
waarschuwen tegen deze reductionistische
benadering die de taal tot een consoliderend machtsapparaat, ja zelfs tot een taaidictatuur, herleidt. Volgens Foucault moeten taalgebruikers constant de grenzen en
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penpaar links - rechts' bijvoorbeeld neemt
i n het proza van Michiels een wezenlijke
plaats i n . Het activeert het register van de
militaire taal waardoor de hoofdthematiek
van een werk als Het boek Alfa i n de stijl zelf
geprojecteerd wordt. Zelf duidt de auteur
de obsessionele links-rechts-herhalingen
ook i n de ruimere context v a n het verzet,
desnoods van het passief verzet én v a n de
menselijke opdracht o m continu te blijven
bewegen. In deze regels uit Orchis militaris
is het begrippenpaar niet gekoppeld aan de
militaire d r i l , maar aan het samengepakt
zitten i n een ontmenselijkte oorlogssituatie.
'Links' en 'rechts' maken deel uit van een
reeks binaire opposities (deze zijde - de
1 1
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Lévi-Strauss de meest onsamenhangende
mythen w i l d e herstructureren tot een reeks
onderliggende binaire antitheses. W i e immers niet langer gelooft i n een samenhangende en zingevende werkelijkheid, kan alleen proberen zelf enkele vage steunpunten
te bepalen: polariteiten die enkel een relatief wereldbeeld suggereren.

een schouder, een schouder, geen
schouder
De hij-figuur ziet niet wie naast hem zit, hij
ziet evenmin de overkant en kan nauwelijks zijn eigen lichaam afgrenzen. Er is
geen sprake v a n mensen of i n d i v i d u e n ,
maar v a n schouders, voeten en lichamen.
IN E N O M DE KUNST
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Het is een vervreemd wezen dat herleid
wordt tot losse stukken, tot een corps morcelé. In een dialectische beweging w o r d t de
tegenstelling tussen 'deze zijde' en 'de
overzijde' zelfs opgeheven: de persoon
krijgt de vervreemdende i n d r u k dat hij
beurtelings op zijn bank én aan de overkant
gekneld zit. In deze passage v i n d e n we een
duidelijke illustratie van Derrida's fameuze
begrip dissemination. De ' d r u k ' verwijst
naar de 'schouder', 'de schouder' is een
metonymie voor 'het lichaam', 'het lichaam' refereert aan 'de lichamen op de
bank tegenover zich', en zo schuift de tekst
eindeloos verder door naar een onbepaald
punt, want uiteindelijk kan het personage
i n die ondoordringbare nacht nauwelijks
iets zien. N i e t alleen de ruimte van dit niemandsland implodeert, ook de tijd - waar
Michiels zo geobsedeerd mee bezig is |
verliest haar cartesiaanse nauwkeurigheid:
verleden en heden trekken samen, minuten
w o r d e n uren, uren w o r d e n nachten. In een
verbrokkeld vacuüm is de hij-figuur inderdaad geen i n d i v i d u met een naam of met
een identiteit. H i j is gekenmerkt door metamorfose, door alterity (het concept is van
T. Doherty), een v o r m van permanente vervreemding die zich vertaalt zich i n de vele
taaiscenario's waaruit de gelaagde tekst be- \
staat. H i j is slechts een persona, een masker
met evenveel gezichten als er talen zijn. E n
dat zijn er tientallen: n u eens klinkt bij
Michiels de militaire ritmes door, dan
steunt hij op litanievormige herhalingen of
op bijbelse metaforen. Het tekstweefsel
staat i n het teken van randomness, van dissonantie, verschuiving en tegenspraak. Dit
veelvoud v a n semantische velden en taalregisters, deze texte pluriel, reveleert dat deze
persona geen ijkpunt meer heeft en geen
vaste waarden meer kan vertegenwoordigen. H i j is een twijfelmens. M e t Nietzsche
heeft hij de zekerheid van een bovennatuur
verloren, met Freud de betrouwbaarheid
van de rede, met De Saussure de taaiverankering i n de werkelijkheid. E n i n de oorlogsmetafoor concretiseert de auteur hier verschillende dimensies van dit versplinterde
mensbeeld.
1

geklemd
Michiels' proza lijkt een frappante illustratie van het tekstconcept dat Derrida en andere postmoderne denkers hanteren. Ieder
w o o r d is een kruispunt, een knooppunt
van betekenissen. W i e schrijft of leest, kiest
slechts één van de vele richtingen en sluit
voorlopig een aantal deelbetekenissen uit.
Z o ontstaat een tocht langsheen diverse
sporen. Iedere lezer zoekt een eigen weg
doorheen de tekst, decodeert vanuit zijn eigen achtergrond en activeert verscheidene
persoonlijke ontsluitingen. Tekst en taal
zijn niet monolithisch, maar veelstemmig.
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Eén tekst i n één taal met één begrensde betekenis bestaat niet. De lezer en de taalgebruiker moeten zich bevrijden uit de beklemmende gevangenis die de traditionele
taal is. Taal is immers niet diachronisch geworteld of verankerd i n een onveranderlijke werkelijkheid of bovennatuur. O o k een
tekst verwijst niet naar een buitentalige
werkelijkheid, hij bestaat slechts vanuit een
constante dialoog met allerhande andere
teksten. Het postmodernistisch proza heeft

Praten weer eens, Sam,
zeggen en tegen-zeggen,
een dubbelstem kan je 't noemen, één om
mee te woorden, één om mee te ant-woorden,
dialoog weer eens, Sam,
polyfonie weer eens, kakofonie als 't niet
anders kan, zolang het maar klinkt, davert,
spettert, de darmen naar de hersens jaagt en
de hersens naar de darmen,
uithalen weer eens,
vuurdraven weer eens,
sporen aanbinden, Sam, weg uit 't zwarte het
witte in, hinken inclusief.

(Ondergronds bovengronds)
Laat nu de vrede neerdalen in onze harten.
En geen nodeloze stiltes meer, al pratend het
kerkhof betreden, daar gaat het om.

(Samuel, o Samuel)
Persoonlijk noem ik het vibratie wat mij
bezighoudt. Vibratie bij de makers maar ook
bij de spelers, de dansers, de toeschouwers, de
luisteraars, de zwijgers, de lezers, de zingers,
de zangers, de zingezangers. Wat blijftdrijft
— leve het neologisme - is de vibratie.
Inclusief die van de dood die aan het leven
léven geeft, want ook angst is leven.

(Daar komen scherven van)
. . . zodat alles goed bekeken geen boek te veel
is ontstaan in de loop van deze lange jaren, elke titel een nieuw geschreven schrede en bij
elke schrede het zien een beetje meer zien, ieder ja een beetje patenter ja, ieder neen een
beetje geheider néé, de beat een beetje mirakuleuzer beat, elk gebed een beetje doortastender gebeden, elke klacht een beetje gezouter geklaagd, elk jubel een weinig meer gepareld, elke leugen een weinig dichter bij de
chimère, elke fourire een tikkeltje meer 'fou',
elke tegenstelling een luikje wijder open op
de ware toedracht,
elk corpus een corpus nader tot het Grote
Corpus.

(Schildwacht schuldwacht)

niet langer meer van een verhaal of een roman; dat zijn immers burgerlijke,
(chrono)logische genres waarmee velen resoluut w i l l e n afrekenen.
Met een dergelijk oeuvre heeft Michiels
ruimschoots de verwachtingen ingelost die
Jan Walravens (in 1957 reeds!) wekte door
een fragment uit het (eerste) journal Brut i n
zijn bloemlezing van experimenteel Vlaams
proza op te n e m e n . Ondertussen is Michiels niet alleen blijven staan: namen als
Polet, Robberechts, Insingel, Roggeman, De
Wispelaere, Vogelaar, Ferron, Brakman,
K r o l , Februari, Claes, Peeters, Thomése,
Hertmans, Hoste, Grunberg, Mutsaers,
Meijsing of Verhelst werkten gepassioneerd
aan de bricolage van honderden teksten die
in het Nederlandse proza een postmoderne
tendens uitmaken. V o o r vele v a n deze literatoren is Michiels een inspirerend rolmodel (voor zover postmodernisten ten minste
voorbeelden of vaderfiguren aanvaarden!)
i n wiens voetsporen de grenzen v a n de literatuur nog verder verschoven worden. E n
dit niet altijd op een even boeiende wijze.
Maar, ook een auteur als Michiels die
zweert bij een dynamisch en open tekstbegrip vervalt onvermijdelijk i n een dwangmatig systeem: het concept van de meerduidige tekst wordt niet zelden verabsoluteerd en leidt - i n zijn uiterste consequentie
- tot een v o r m van onleesbare en ongenietbare taaiverbijzondering. Misschien is dit
w e l één van de nevensymptomen v a n Vermeylens d r o o m o m ook i n Vlaanderen tot
een literatuur met more brains te komen.
12
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Enkele statements die Ivo Michiels zelf uit
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10. cfr. noot 7.
11. De frequentielijsten v a n W . M a r t i n (1970) tonen aan
dat i n Het boek Alfa ' l i n k s ' 29 keer voorkomt,
'rechts' 25 keer en 'links-rechts' 18 keer. De

niet langer de legitimering van de werkelijkheid nodig, het is zijn eigen werkelijkheid geworden. In dit verband spreken we

eigennaam ' A n ' (die i n de reduplicatie A n - A n
vaak een substituut is voor de militaire
marsdreun) komt 66 keer voor.
12. Jan Walravens, Vijfde kolom. Jong Vlaams Proza,
A . M a n t e a u N . V . , Brussel, 1957, pp. 35-55.

B i b l i o t h e e k
P O Ë Z I E
Magda Castelein

Druppelteller, uitg. P, St.-Antoniusberg 9, 3000
Leuven, 2002, geïll. met kleurenfoto's van beeldend werk van de auteur, 200 x 170 mm, 64 blz.,
ingenaaid € 17,50 - Magda Castelein debuteert
bij uitgeverij P met de prachtig ogende dichtbundel Druppelteller. De verschillende soorten etsen
die deze bundel illustreren, verschaffen het geheel een warm en gevarieerd karakter. Een variatie die in de teksten minder opvalt, ook al is die
toch aanwezig. Het manifeste familiethema (ouder-kind, man-vrouw, familiale problemen rond
ziekte, psychologie) leidt de aandacht af van de
veelheid aan invloeden (literaire, plastische, muzikale) die de druppeltelster heel sereen behandelt, maar misschien te weinig sprekend maakt.
Met haar zachte stem en hand is ze voortdurend
op zoek naar de correcte vertolking, naar de
juiste klank, naar het allesomvattende woord en
beeld: 'Druppelteller' 'Buiten maakt plassen en
gure wind./Bomen brullen om iemand door te jagen./ Maar zij schuilt. Voldaan en klein./Warm
in veelvoud. Tussen donsdekens breit ze./Minzaam als ze is. Een druppeltellergedicht.' Ervaringen krijgen op die manier langzamerhand
beeld in fijn gecomponeerde gedichten zonder
pretentie. Niet groots, maar berekend en met veel
liefde voor woord en beeld. Dit zoekende karakter doet de spankracht dalen, maar heel vaak
frapperen knap geïsoleerde frases en mooie aquaetsen.

Gery

Helderenberg

Een boog in de wolken. De mooiste religieuze poëzie,
uitg. Lannoo, Kasteelstraat 97, 8700 Tielt, 2002,
verzameld en ingeleid door Piet Thomas, 222 x
147 mm, 133 blz., gebonden € 19,95 - Nadrukkelijk heeft Gery Helderenberg (pseudoniem van
Hubert Buyle, 1891-1979) gekozen voor het moeilijke genre van de religieuze poëzie: die is, zo noteert riet Thomas in zijn inleiding bij de keuze
die hij maakte uit Helderenbergs oeuvre, 'een stamelen tegen het onzegbare aan, een tastend onthullen van wat achter het zichtbare schuilgaat,
een tragisch gevecht met de engel, een overwinning op de "verzwegen ademhaal"/ In zijn priestertaak werd Helderenberg vaak geconfronteerd
met ziekte, lijden en dood van mensen. Die problematiek is dan ook sterk aanwezig in zijn gedichten, maar steeds weer streefde Helderenberg
ernaar die te verbinden met de vraag waartoe
liefde voor God en de mensen in staat is in deze
moeilijke omstandigheden. Thomas gaat ook dieper in op wat hij zelf omschrijft als 'de drie bundels der vernieuwing': 'Omdat ik u bemin'
(1951), 'Emblemata biblica' (1953) en 'Triomf van
de dood' (1955). Bij wijze van besluit typeert Thomas Helderenbergs poëzie, die een wereld op
zichzelf vormt, als 'een onafgebroken zoektocht
naar geloof, schoonheid en goedheid.' De gedichten in 'Een boog in de wolken' nodigen uit tot
stilstand in deze jachtige tijd, tot bezinning over
de meest fundamentele waarden in een mensenleven. Helderenberg filosofeert zonder in abstracties te vervallen, o.m. over de broosheid van ons
bestaan. 'Aan de zachte vlam van antieke lampen/sterft de grijze mot./'s Mensen dagen zie ik
tot pulver verdampen /en de ziel fladdert eeuwig
voor God.' (uit: 'De mot'). Op zijn zoektocht blijft
Helderenberg ook niet blind voor wat volgens
hem de kerk verwijdert van de echte evangelische waarden: 'Waarom hebben bisschoppen en
prelaten/de handen met zijde geschoeid?/Jezus'
hand zal mij eeuwig baten/die naakt als een lelie
bloeit.' (uit: 'Handschoenen'). En toch: 'Ik blijf geloven/ ook als men krast aan de oeroude boom.'
(uit: 'Bijbelprenten').
JvH

Jotie T ' H o o f t

In mij is onstuitbaar de
doodsbloem ontloken. De
beste gedichten van Jotie
THooft, uitg. Manteau,
Antwerpen, 2002, verdeeld door Standaard
Uitgeverij, Belgiëlei
147a, 2018 Antwerpen,
reeks Manteau Literair,
210 x 140 mm, 111 blz.,
paperback genaaid €
12,50 - Onder de titel
'De beste gedichten
van Jotie T'Hooft' verscheen deze uitgave
voor het eerst in augustus 1992, met snel erop
volgende herdrukken
in oktober '92 en maart '93. Onder de titel 'In mij
is onstuitbaar de doodsbloem ontloken' (een vers
uit het gedicht 'Schuldbekentenis') is het boek
thans, vijfentwintig jaar na Jotie' s dood, aan een
zesde druk toe. De inleiding van Hugo Brems
blijft ook nu nog even lezenswaardig, vooral omdat hij erin geslaagd is de mythevorming rond de
figuur van Jotie T'Hooft te doorbreken en eindelijk, waar het de gedichten betreft, 'te lezen wat
er staat'. Brems analyseert de poëzie van T'Hooft
vanuit een literair-historische situering in de
Vlaamse nieuwe romantiek, met aandacht voor
de motieven die met dit uitgangspunt verbonden
kunnen worden. Toch gaat hij verder dan deze
(klassieke) benadering: voor Brems is de poëzie
van T'Hooft een voortdurende evenwichtsoefening tussen spel en werkelijkheid, authenticiteit
en schijn, onthulling en maskerade. Brems selecteerde die gedichten uit het oeuvre die hij omwille van hun poëtische kwaliteit de moeite
waard vond. De eis van kwaliteit dus, want niet
alles wat Jotie T'Hooft geschreven én gepubliceerd heeft, beantwoordde daaraan. Brems: 'Sommige gedichten en talrijke verzen en fragmenten
verraden een meer dan gewoon gevoel voor de
dwingende kracht van woorden. Daar staat tegenover dat zijn vakmanschap en zijn kritische
zin om het al te gemakkelijke en het doorzichtige
weg te filteren tekort schoten.' Verantwoorde herdruk van een selectieve bloemlezing die weer
nieuw generaties poëzielezers met het werk van
Jotie T'Hooft in contact kan brengen.
JvH
Jotie / Norbert d e Beule e n F r a n k Pollet

Jotie. Een dichtersleven van naald tot daad. Een poëtische monoloog, uitg. P, St.-Antoniusberg 9, 3000
Leuven, 2002, 210 x 160 mm, 40 blz., ingenaaid €
9,80 - Jotie T'Hooft zou in 2002 zijn zesenveertigste verjaardag hebben gevierd. Norbert de Beule
en Frank Pollet schreven, naar aanleiding van de
herdenking van de dood van de dichter nu 25
jaar geleden, een indringende poëtische monoloog die de persoonlijkheid van de dichter in perspectief stelt. Een 46-jarige man, incarnatie van
de gestorven dichter, blikt terug op wat het leven-in-woorden hem heeft gebracht aan winst en
verlies: 'En toch dacht ik: er moet méér zijn'.
Beide auteurs hebben het werk van Jotie T'Hooft
grondig nagelezen: steeds weer worden verzen of
fragmenten uit gedichten gebruikt om de onafwendbare gang naar de dood te illustreren. Het
portret dat zo vorm krijgt, toont een jongeman
die uiteindelijk het kind is gebleven dat de weg
naar huis niet vindt: 'Ik ben/een blindenstok van
woorden, dichters/- leuven, moederskind./Ik
taalde naar het allerlaatste/woord dat niets meer
zegt.' De manier waarop De Beule en Pollet dit
'dichtersleven van naald tot daad' (het laatste
woord een allusie inhoudend op de zelfmoord
van Jotie in 1977) de dichtersfiguur oproepen, getuigt van vakmanschap en sterk inlevingsvermogen. Als monoloog biedt het geheel een sterke
tekst die ook voor wie niet direct vertrouwd is
met het werk van T'Hooft, een beklijvende ervaring inhoudt.
JvH

Luc Devoldere

Een menigte van talen. Vijfenveertig dichters voor Jozef Deleu, uitg. Lannoo, Kasteelstraat 97, 8700
Tielt, 2002, 250 x 155 mm, 75 + I t/m X blz., gebonden € 32,95 - 45 jaar lang was Jozef Deleu
hoofdredacteur van net tijdschrift Ons Erfdeel.
Bij zijn afscheid van de gelijknamige Stichting
wou hij geen 'liber amicorum', maar een boek
met gedichten. 45 dichters, alfabetisch opgenomen van Frank Martinus Arion die een gedicht
dat hij oorspronkelijk in het Papiamentu schreef,
in het Nederlands bewerkte, tot A d Zuiderent, leverden voor deze mooi verzorgde jubileumuitgave een gedicht over de moedertaal. 'Dat waren', schrijft Luc Devoldere in de inleiding, 'twee
vliegen in één klap: zijn strijdende aandacht voor
het Nederlands kwam samen met zijn eigenlijke
passie, de poëzie.' Terecht wijst Devoldere erop
dat de 45 gedichten in of ondanks hun onderlinge samenhang 'een menigte van talen' vertegenwoordigen. Jo Gisekin gaat op 'zoek naar een
woord dat knistert/als de wildste zijde', in Stefan
Hertmans' gedicht 'Kalender' luidt net: 'Alles is
vrij -/Maar hij die naar de woorden/In zijn
handpalm staart,/Hij staat er als een balling bij.'
Mooi en passend in deze bundel is ook 'Le Bamand est tellement doux', de vertaling die Liliane Wouters maakte van Gezelles 'De vlaamsche tale is wonder zoet,/voor die heur geen
geweld en doet': een bijna onmogelijke opdracht
uiteraard (vertalen is dan ook strelen met handschoenen aan), maar, gaat Devoldere verder, 'Dit
is geen verwijt. Met Franse delicatesse streelt
Wouters de taal van Gezelle.' De indrukwekkende lijst van intekenaars, die achteraan in de
uitgave als tabula gratulatoria is opgenomen, bewijst nog maar eens hoe sterk Jozef Deleu werd
en wordt gewaardeerd.
JvH
Stefan v a nd e n Bossche & K o e n Vergeer

(samenstelling)
Naar 't zuiderland. Moderne Nederlandstalige dichters langs de Middellandse Zee, uitg. Lannoo, Tielt
& Atlas, Amsterdam, 2002, 210 x 140 mm, 397
blz., paperback € 22,50 - Het mediterrane gebied
is van oudsher een broeinest van culturen. In de
inleiding bij hun bloemlezing 'Naar 't zuiderland' citeren samenstellers Stefan van den Bossche en Koen Vergeer o.m. Paul Theroux: 'De
Middellandse Zee was een raadsel. Ze was corrupt, ze was zuiver. Er waren afschuwelijke appartementen, er waren prachtige voorgebergten.
Er waren vreselijke tycoons, er waren alleraardigste mensen. De zee was vervuild en blauw; de
zee was een groene gin fizz van stilte. Alles wat
over de Middellandse Zee was geschreven was
waarheid.' Met de ruim 300 gedichten van moderne (d.w.z. na de Tachtigers) Nederlandstalige
dichters volgt de lezer de wijzers van het uurwerk en van de kust; van Gibraltar tot Cetuan in
Marokko. Dichters verwoorden hoe zij de zee en
alles wat erbij hoort, hebben beleefd en doorleefd: 'Wie scnrijft, schrijv' in den geest van deze
zee /of schrijve niet', luidt het bij Hendrik Marsman. En zittend op een bank onder 'Platanen bij
het station van Nïmes' zegt Miriam Van Hee: 'ik
voelde dat ik schrijven zou/(omdat alles altijd
was/zoals het niet kon blijven)'. Zoveel verschillende aspecten van de mediterrane cultuur, van
het weldadige klimaat tot en met het mondaine
karakter van de kustgebieden, blijven dichters inspireren om het onvatbare te verwoorden. Zo
schrijft Willy Spillebeen in 'Kreta 2': 'Het gaat
niet om wat bestaat/niet om wat onvermijdelijk/ moest komen/(...) Hoe verder naar het verleden/hoe dichter wij bij de waarheid.'
JvH

BIBLIOTHEEK

73

Gerrit

Komrij

Hutten en paleizen. De
mooiste gedichten, uitg.
De Bezige Bij, Amsterdam 2001, verdeeld
door WPG Uitgever,
Maarschalck Gérardstraat 2, 2018 Antwerpen, 180 x 110 mm, 207
blz., pocket € 4,50 'Een mens doorkruist
zo dikwijls de tunnels,
ach,/Wat ooit begint
als hartslag en gelach/Raakt als een zakGerrit Kom rij
mes uit een jongensbroekzak zoek.' De
slotstrofe uit 'Scripta
manent, maar niet altijd' typeert de manier
waarop Gerrit Komrij, tot nader order 'dichter
des Vaderlands' bij onze noorderburen, in zijn
ppoëzie veel, zoniet alles weet te relativeren.
'Hutten en paleizen' brengt in een mooi verzorgde pocket een verantwoorde keuze uit Komrij's omvangrijke poëtische oeuvre. Komrij toont
zich een gedreven dichter: 'Uit woorden aie de
foliant omsluit /Komt vonkens iets als een gedicht tot stand./De dichter die ontwaakt hoeft
het hooguit/Te pakken, mits er stroom staat op
zijn hand.' (uit: 'Voltage'). In klassieke verzen,
met een uitgesproken voorkeur voor het kwatrijn
en de sonnetvorm, maakt Komrij de balans op
van wat 's mensen handel en wandel (zie het gedicht 'Twintigste eeuw', 'de eeuw, kortom, van
waan en massamoord'). Uit zijn al of niet vertekende poëtische zelfportretten blijkt hoe rusteloos hij verder op zoek blijft naar zichzelf. Het
sonnet 'Contragewicht' mag voor mij klassiek
worden: 'Er is een land dat ik met pijn verliet,/Er
is een land dat ik met pijn bewoon./Een derde
land daartussen is er niet./Mijn leven volgt een
zonderling patroon://Want waar ik heen ga voel
ik me niet thuis
'~ waar ik thuis ben wil ik telhuis/En
kens weg./ (...)'
JvH

Jannah Loontjens

Varianten van nu. Gedichten, uitg. Bert Bakker, Amsterdam, 2002, verdeeld door Standaard Boekhandel, Beleiëlei 147a, 2018 Antwerpen, 200 x 125
mm, 48 hlz., paperback € 14,95 - Deze dichteres
beweegt zich in een ervaringswereld waarin zij
geborgenheid meent te mogen beleven, maar aie
gelijktijdig vervreemding opwekt. Doorheen deze
dualiteit, zelfs doorheen facetten van nog complexere, maar niet altijd meteen te duiden ervaringen, dringt zich constant het verlangen op naar
net andere, het nog niet bereikte. In vele verzen
biedt dat verlangen vormen van liefde: het zichzelf ontstijgen naar de andere. De volheid van die
liefde ontbloeit echter nooit volkomen, zij blijft
omhuld met een waas van het onvoldane. In deze
gedichten is een stuwende kracht voelbaar, een
zoekend onthullen over het blijkbaar altijd aanwezig vervreemdende. De waarde van deze gedichten is allicht te vinden in de tegenstelling tussen het zekere, het gewone in een modern
maatschappelijk patroon, het vertrouwde dus dat
meteen OOK de drager is van die vervreemding.
Het geestelijk bevinden en de emotionele betrokkenheid van de dichteres worden intens gedragen
door een raak beeldgebruik en een treffende versificatie. Behoedzaam benaderend, voorzichtig
maar ook scherp en rijk verbeeld tasten deze gedichten de grenzen af van een zekere onwennigheid bij de beleving van het dagdagelijks reële dat
omhuld is, soms verhuld wordt door vormen van
mystificatie of vermoede mystificatie. Het is alsof
de dichteres zich node neerlegt bij het besef dat ze
haar ervaring nooit in een alomvattende, onbeweeglijke volledigheid kan weergeven? In haar
hart en geest leeft meer dan ze verwoorden kan.
Ze zoekt en met haar zoekt ook de lezer. Altijd ervaart ze - en zal ook de lezer ervaren - dat iets in
het verborgene blijft, dat iets bevreemdens meespeelt, zich telkens opnieuw laat voelen en haar
naar woorden doet grijpen. 'In mijn stolp van glas
/ leef ik klein en opgekruld...' maar ze tracht zich
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thuis te voelen, ze rijkt naar een rondzingen 'binnen de koele hemelssfeer, / die zo overstaanbaar
is...' Dichtkunst van het onbestendige die grijpt
en telkens weer grijpt naar het tijdeloze.

Maurits V a n Vossole

Requiem, uitg. Eigen Beheer, Konkelgoedstraat 12,
9280 Lebbeke, 2002, 28 blz., ingenaaid, 210 x 300
mm. - 'Requiem' is de zesde gedichtenbundel
van Maurits Van Vossole (1924), die ook, bekend
staat om zijn psalmberijmingen, zijn vertaling
van Latijnse hymnen en zijn mooie keuze van
door hem vertaalde poëzie van Rainer Maria
Rilke. Deze bundel bevat 25 gedichten over en
voor eenvoudige mensen die in het leven van de
auteur voorbijkwamen en die hij post mortem in
sonnetvorm omschrijft: bakkerin, begijn, bloemist,
dokter, eeuweling, hond, kat, kind, kloosterzuster, koster, onderwijzeres, postbode, priester stationschef. De meeste gedichten hebben een moraliserende ondertoon en zo zijn ze ook bedoeld.
Het laatste gedicht, en een van de mooiste, eindigt met de wijze vraag:
Waar is het koren dat wij overhouden
wanneer de wind valt na de storm 'bestaan'?
Waar is het graan, waar is de grote gouden
beloofde oogst, waar is de laatste rode
eeuwige zonsopgang, na volle maan
van lente-evening, voor zoveel doden?
Dit zijn de gedichten vol levenservaring, zin voor
relativiteit en van verlangen naar een overoever
op de jongste dag, na al die levens 'vol zorgzaamheid in 't kleine en in 't grote' Toegewijde
poëzie, waarin velen vertroosting kunnen vinden..

JEUGDLITERATUUR
Henri V a n Daele & Klaas

Verplancke

Heksje Paddenzvratje, uitg. Davidsfonds/Infodok,
Blijde Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven, 2002,
met kleurenillustraties van Klaas Verplancke, 220
x 145 mm, 206 blz., ingebonden € 15,95 - Heksje
Paddenwratje, een sexy heksje gespecialiseerd in
kikkerprinsen, maakt zich op voor de Sint-Walpurgisnacht. Ze raakt zo in de ban van de jonge
duivel Iscariot dat ze alleen nog de spreuk waarmee ze hem kan oproepen, kan onthouden. Maar
wat is een heks zonder haar spreuken? Ze krijgt
bezempech en moet de lange weg naar het Woeste woud over land terug. Onderweg ontmoet ze
wonderlijke figuren, zoals Koning bombardon I
die zich in de duinen terugtrekt om bombardon
te spelen terwijl zijn onderdanen denken dat hij
overspel pleegt, Kabouter Fons die mediteert om
te verstillen, Cycloop de kobold en Flierefluiter
die op zichzelf een eenmansfanfare is. De actie
wordt vooral veroorzaakt door de paters Ambrosius en Anselmus, twee heksenjagers die Paddenwratje op de hielen zitten. Ten slotte, zoals in alle
sprookjes, slaagt het heksje erin de ban van Iscariot te overwinnen en haar tovergeheugen terug
te krijgen.
In dit sprookje voor jongeren en volwassenen laat Henri van Daele zijn fantasie de vrije
loop. Vol milde ironie en knipoogjes naar onze
maatschappij vertelt hij een vermakelijk verhaal
dat leest als een trein. De dialogen zijn gemoedelijk, met een volkse inslag, gevat en soms ronduit
hilarisch. De auteur is een meester in de typering
van de kleine trekjes en de verholen verlangens
van mensen. Hij vergroot ze uit en drijft er de spot
mee, zoals in de figuren van de mediageile paters
die in de eerste plaats de geneugten van het
aardse leven nastreven. Zij zijn doorheen het verhaal de pechvogels die Heksje Paddenwratje achtervolgen en op het einde het gelag betalen. De
hoofdfiguur zelf is een hip, eersterangsheksje dat
zich verplaatst op een Heli's Broom, een gesofistikeerde bezem. Ze wil lekker gemeen zijn tegen iedereen, maar de ontmoetingen met tal van figuren
tonen haar ook van haar milde, begrijpende en
menselijke zijde. De vormgeving van ait boek is
bijzonder fraai. Elk hoofdstuk begint met een gekleurde bladzijde vol fijne motiefjes met in het

midden een illustratie in de stijl en techniek van
oude tarotkaarten. Klaas Verplancke vat zo op zijn
eigen creatieve manier dit prikkelende sprookje in
suggestieve plaatjes..

Johanna

Kruit

Opa, hou jij het nog vol? 100 gedichten over opa's en
oma's, uitg. Averbode & DiVers, Amsterdam,
postbus 54, 3271 Averbode, 2002, met illustraties
van Wim Hofman, 238 x 168 mm, 126 blz., ingebonden € 14,95 - Dichteres Johanna Kruit verzamelde in deze dichtbundel honderd gedichten
van 43 dichters uit Vlaanderen en Nederland. Ze
worden geordend in vier leeftijdsgroepen: voor
kleuters, kinderen vanaf 8 jaar, kinderen vanaf 12
jaar en adolescenten. Alle kinder- en jeugdgedichten bieden een aparte kijk op opa's en oma's.
Bij de jonge kinderen ligt de nadruk vooral op
het op bezoek gaan bij grootouders, op het samen
spelen, op de geborgenheid die ze bieden. De
dood of de afwezigheid van een opa of oma roept
al vlug gemis en verdriet op. De eigenheid van
opa's en oma's, hun karakter - van energiek tot
ingetogen stil - wordt soms in enkele beelden
treffend getypeerd. Voor oudere lezers komen
dood, ouder worden, dementie en aftakeling
steeds vaker op de voorgrond. Toch zijn het
meestal gedichten vol tederheid, herinneringen
en gemis om de leegte die grootouders achterlaten.
De band tussen opa's en oma's en hun
kleinkinderen is vaak heel sterk. In rake observaties en krachtige metaforen geven een aantal gedichten gevoelens van ontroering, liefde en machteloosheid treffend weer. Andere gedichten
drijven meer op woordspel, op een beschrijving
van een opvallende eigenschap of een verstilde
herinnering. De gedichten in dit boek richten zich
tot verschillende leeftijden, van kleuters tot adolescenten, maar ook voor ouders en grootouders
is dit een waardevolle dichtbundel.
RDS
Gerda v a n Erkel

Een dubbel vuurteken, uitg. Davidsfonds/Infodok,
Blijde Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven, 2002,
220 x 145 mm, 302 blz., ingenaaid € 14,95 - Saya
wordt geboren in het jaar van het dubbel vuurteken. Volgens de Japanse traditie brengt dat ongeluk en het dorp verstoot haar familie. Moeder
blijft haar na de dood van vader door dik en dun
verdedigen, maar ten einde raad stuurt ze Saya
naar haar eigen vader in de stad. Dat is zoveel als
afstand doen van haar kind. Saya woont bij haar
opa, gaat er naar school en maakt er vriendinnen.
Toch weegt de eenzaamheid zwaar. Als opa
sterft, scheldt men Saya opnieuw uit voor vuurmeisje. Bij haar moeder kan Saya niet terecht,
want die woont niet meer in het dorp. Ze belandt
bij een ruimdenkende tante en oom die een dansstudio hebben. De moderne butoh-dansen brengen evenwicht in Saya's leven. Toch blijft ze onrustig, duiken flarden uit het verleden weer op
en vraagt ze zich af wat er met haar moeder is gebeurd. Wanneer ze met haar tante terugkeert naar
het dorp moet ze belangrijke keuzes maken.
Het boek schetst het leven van Saya van
haar geboorte tot ze zeventien is. Het speelt zich af
in de jaren 1960-1970, wanneer Japan met zijn rijke
en strikte tradities onder toenemende Westerse invloed komt. Het boek brengt een genuanceerd en
sfeervol beeld van de Japanse maatschappij. Saya
groeit op in moeilijke omstandigheden en wordt
verscheurd door twijfels. Welke keuze moet ze
maken? Kiest ze voor haar loyale oom en tante,
voor butoh en voor de stad of keert ze terug naar
haar roots, naar het dorp, haar moeder en de buurjongen Yasuno? De auteur tekent het karakter van
Saya meesterlijk. Dankzij research en veel inlevingsvermogen portretteert Gerda van Erkel een
Japanse maatschappij waarin traditie, gedragscodes en familiegevoel een grote rol spelen. Het verhaal is spannend, met veel ups en downs. Een
grote innerlijke spankracht overkoepelt het verhaal dat eindigt waar het begon. Poëtische beschrijvingen, treffende beschouwingen, gevatte
dialogen en een welgekozen, rijk taalgebruik maken de lectuur van dit boek tot een genot. De zoek-

tocht van Saya naar een eigen identiteit en een
plaats in de maatschappij is universeel herkenbaar
voor jongeren. Dit doorleefde en boeiende boek
voor adolescenten werd bekroond met de Prijs
Knokke-Heist beste jeugdboek 2002.

Marita de Sterck

Op kot, uitg. Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam, 2002, verdeeld door WPG Uitgever, Maarschalck Gerardstraat 2, 2000 Antwerpen, 215 x
135 mm, 197 blz., paperback € 12,50 - Nina gaat
op kot in een oud nerenhuis in de stad. Het is
wennen aan het luidruchtige leven met huisgenoten van allerlei slag. Nina ligt evenwel vooral
met zichzelf overhoop. Ze voelt al vlug dat geneeskunde haar niet ligt, ze heeft akelige dromen
en is geremd in haar contacten met haar huisgenoten. Toch leert ze ook op eigen benen te staan.
Ze koopt een ratje als huisdier, verandert van studierichting en zoekt een baantje om iets bij te verdienen. Nina's houding komt voort uit een
trauma uit haar jeugdjaren. Het heeft te maken
met haar zus Luna aan wie ze geregeld brieven
schrijft. Een aantal voorvallen herinneren Nina
aan de dramatische gebeurtenis van vroeger en
ze gaat er helemaal onderdoor. Dankzij de steun
van haar kotgenoten komt ze er toch bovenop en
kan ze het academiejaar hoopvol afsluiten.
De compositie van deze roman is heel
doordacht. De gebeurtenissen gedurende een negental maanden worden verteld in korte hoofdstukken die het hectische studentenleven weerspiegelen. Het verhaal is meestal geschreven
vanuit het standpunt van Nina als ikfiguur. Naarmate David een belangrijker plaats in Nina's leven inneemt, komen er meer hoofdstukken in
auctoriaal perspectief die focussen op David. Tussendoor komen passages in cursief: vooral Nina's
brieven aan Luna en dromen over haarzelf en
haar zus. Het oude herenhuis krijgt het eerste en
laatste woord. In de typering van het studentenmilieu en van de personages getuigt de auteur
van een scherp observatievermogen. Via vinnige,
gevatte dialogen en dramatische confrontaties typeert ze naast Nina nog een vijftal medestudenten, elk met hun eigen karakter, hun kleine trekjes
en problemen. In deze psychologische roman gaat
de auteur heel diep. Ze laat Nina de traumatische
ervaringen van haar geboorte en jeugd herbeleven om gelouterd en sterker herboren te worden.
Het is een psychische reis terug naar haar eigen
verleden vanaf het prille begin en tegelijk ook een
indringende confrontatie met haar ouders. Dankzij de steun van haar kotgenoten kan ze daarna
weer verder. Zoals in vorig werk maakt Marita de
Sterck gebruik van een aantal symbolische verhaalelementen. Ratten duiken geregeld op: als
huisdier van Nina, in het verhaal over een rattenkoning en via een student diergeneeskunde die in
een lab ratten bestudeert. Analytisch en realistisch
beschrijft de auteur een aantal ingrijpende voorvallen met deze dieren. Het boek is vrij dramatisch, ingrijpend en hard, zonder toegevingen aan
romantiek of studentikoze sfeerschepping. Het
vraagt een sterk inlevingsvermogen van adolescenten en een nuchtere kijk om de rijke, gelaagde
inhoud te interpreteren.

Karei

Verleyen

1914-1918. De Eerste Wereldoorlog uitgelegd aan jongeren. Alle grote gebeurtenissen van Sarajevo tot Verdun, uitg. Lannoo, Kasteelstraat 97, 8700 Tielt,
2002, geïll. met zw.-w.-foto's en kaartjes, 235 x 190
mm, 134 blz., paperback € 15,95 - De Eerste Wereldoorlog, de 'Groote Oorlog', liet zoveel sporen
na in ons land en blijft mensen nog steeds fascineren. De soldatenkerkhoven met hun rijen graven roepen vragen op over het waarom van zoveel verlies van levens. Met dit informatieve
boek wil Karei Verleyen jonge mensen vertellen
over hoe het er in die oorlog aan toeging. Het
boek volgt chronologisch de gebeurtenissen en
focust vooral op de oorlog in België en Vlaanderen. Het beschrijft de bombardementen op Leuven en Antwerpen maar vooral de loopgravenoorlog aan de Ijzer. De tekst, verdeeld in vlot
leesbare tekstblokken met een titel, gaat in op di-

verse facetten van deze oorlog. Soms gaat het om
informatie over personen, zoals Albert I of Winston Churchill, vaak worden technisch aspecten
van de oorlogsvoering uitgelegd. Qua lay-out
wordt geen onderscheid gemaakt in deze informatie, zodat ze niet in het oog springt. Een personen- en plaatsregister maakt opzoeken mogelijk
maar de afwezigheid van een trefwoordenregister is een gemis. Het boek bevat namelijk heel
wat eenvoudige, praktische informatie over bijvoorbeeld, de infanterie, de mitrailleurs die werden gebruikt, het veldhospitaal, e.a. De tekstblokken laten zich afzonderlijk lezen maar kaderen in
een groter geheel, zodat echt zappen doorheen
het boek moeilijk is. Naast de texst nemen zwartwit foto's, kaartjes en een tijdsband een belangrijke plaats in. De tientallen foto's geven een authentiek en soms ontroerend beeld van de
oorlogsmachinerie, van verwoeste steden, van
het menselijk leed van burgers en soldaten. Het
boek bevat, in schuine druk, ook een tiental korte
verhalen met getuigenissen, brieven of belevenissen van jongeren die geconfronteerd worden met
de oorlog. Op het eerste gezicht mist het boek
uitstraling en ziet er het er door de zwartwitdruk
en het formaat eerder schools uit. Bij nader toezien is het een degelijk, vlot leesbaar boek met
veel informatie. Voor de derde graad van de lagere school en voor het secundair onderwijs biedt
dit boek veel interessant beeld- en tekstmateriaal.

LITERAIR P R O Z A
Joris N o t e

Timmerwerk, uitg. De
Bezige Bij, Amsterdam,
2002, verdeeld door
WPG Uitgever, Maarschalck Gerardstraat 2,
2000 Antwerpen, 215 x
135 mm, 288Blz., paperback € 21,50 - Met
'Timmerwerk' richt Joris Note een groots en
bijwijlen indrukwekkend monument op
voor zijn in 1996 overleden vader. Met zijn
titel verwijst Note naar
het beroep waarvoor
zijn vader had geleerd,
maar dat hij, gedwongen door de onzekere levensomstandigheden,
nooit echt heeft kunnen uitoefenen. Pas als hij
zijn actieve loopbaan bij de douane vaarwel heeft
gezeed, zal hij terugvallen op zijn roeping, wanneer hij bijv. voor zoon Joris boekenkasten mag
en kan timmeren. Het leven van vader Julien, die
in 1906 geboren wordt in een eenvoudig WestVlaams gezin, omspant bijna de hele eeuw. Voor
de schrijvende zoon een bijna ideaal uitgangspunt, en terzelfder tijd een levensgrote uitdaging:
net relaas van het leven van zijn vader dient in
het bredere kader geplaatst van een eeuw
(Vlaamse) geschiedenis. Dit verklaart meteen de
verschillende tekstlagen in deze roman: de moeizaam verlopende, maar toch sterk ontroerende
gesprekken, die de auteur, naar wij kunnen vermoeden, met zijn hoogbejaarde, al lichtjes dementerende vader heeft gevoerd, wisselen af met
vlot weergegeven beschrijvingen van de reizen
die de auteur maakt naar plekken waar hij ooit
met zijn vader is geweest of waar die ooit heeft
verbleven, en met essayistisch gekleurde passages over de Vlaamse 'mentaliteit' in het algemeen
en de evolutie erin. Tussendoor schetst Note een
vaak gedetailleerd, maar steeds even beklijvend
portret van zijn vader: stipt en nauwgezet in de
uitoefening van zijn ambtelijke opdrachten (de
enkele keren dat hij een 'vermaning' krijgt, omdat hij bijv. te laat op het werk is verschenen,
worden op een naïef-aandoenlijke manier weerlegd), zijn niet afnemende inzet om via examens
een bevordering in de wacht te slepen. Op die
manier creëert Joris Note een interne spanning in
zijn roman: aan de talrijke citaten uit historische
werken, die een beeld van de eeuw moeten schet-

sen, worden de persoonlijke, soms intimistisch
aandoende vaderteksten gerelateerd. Daar is het
Note uiteindelijk om te doen: 'Hij schreef niet
voor niets, op mijn beurt lees ik het allemaal, met
de grootste oplettendheid. O m hem te vinden
tussen zijn letters, om hem eruit te breken, een
zweem van verlossing.' (p.204) Waarmee meteen
wordt gesuggereerd hoe strak het keurslijf was
waarin zijn vader, een leven lang, werd gedwongen.
JvH
Dimitri

Verhulst

De verveling van de
keeper, uitg. Contact,
Amsterdam, 2002, verdeeld door Veen Uitgeversgroep, Ternesselei
326, 2160 Wommelgem,
200x125 mm, 126 blz.,
paperback € 14,90 - In
2034 wint Vlaanderen
de wereldbeker voetbal, na een overwinning op de Turken.
Plaats van die gloriDimitri Verhulst
euze finale: in het
Philip DewinterstaDe verveling van de keeper
dion. Eigenaardig genoeg is net kampioenenelftal, het dream
team van toen, in het
collectieve geheugen herleid tot tien spelers. Wie
ontbreekt, is de doelman. In de roman gaat een
anoniem blijvende verteller op zoek naar de geschiedenis van die ontbrekende schakelfiguur,
Zarcko Vandegeneugten. De man werd geboren
op 11 juli (!) 2002 in Dendermongo. Op dat gezegende moment al verbaasde Zarcko alles en iedereen: zijn moeder was in verwachting van een
tweeling, maar als Zarcko ten tonele verschijnt,
blijkt dat de ene foetus de andere helemaal heeft
opgevreten. Na een korte carrière als suppoost in
het Stedelijk Museum Voor Zondagskunst -het
museum voor plaatselijke kliederaars, zoals
Zarcko het omschrijft - brengt hij het tot profspeler. Als doelman kan hij zich, zeker in het oersterke Vlaamse elftal waarvoor hij geselecteerd
wordt, niet in de kijker spelen. Zelfs een onverkwikkelijke omkoopaffaire zal hem niet uit de
vergetelheid halen. Als satire op een aantal
Vlaamse toestanden kan de roman wel overtuiVerhulst projecteert zijn verhaal in de toefrugen.
omst, maar schrikt er terzelfder tijd niet voor tein de beste negentiende-eeuwse traditie aan

ieder hoofdstukje en inleidend woordje te laten
vooraf gaan, waarin al kort wordt samengevat
wat de lezer dit keer voorgeschoteld zal krijgen.
En voor het overige: eens je het spelletje hebt
doorzien, ervaar je al snel dat Verhulst er al te onbesuisd gaat. Het klinkt allemaal zo goedkoop...
JvH
Emile

Degelin

De doublure, uitg. Davidsfonds/Literair, Blijde-Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven, 2002, 223 x 146
mm, 180 blz., gebonden € 22,50 - Hoofdpersonage in deze roman is een regisseur, die aan een
autobiografische film werkt. Het verhaal draait
rond drie collega's-architecten, Erik, Paul (de
naam waaronder Johan in de film verschijnt) en
Leona. Tijdens een bergtocht is Erik verongelukt
en Leona is nadien met Johan getrouwd. Leona
gaat gebukt onder de gevoelens bij de dood van
Erik en mede daardoor loopt haar relatie met Johan op de klippen. Degelin tilt dit verhaal via een
spiegelbeeld op het fictionele niveau van de film.
De rol van Leona wordt gespeeld door een Kosovaars meisje, dat naar hier is gesmokkeld door
een ontwikkelings-helper. Uit dankbaarheid is ze
met die man getrouwd, maar ze wordt verliefd
op Johan, die in haar zijn geliefde Leona terugzoekt. Uiteindelijk zal de Kosovaarse voor een
carrière als actrice kiezen. Vooral de ingenieuze
opbouw van 'De doublure' weet te overtuigen.
Realiteit en fictie vloeien naarmate het verhaal
vordert, meer en meer in elkaar over. Degelins jarenlange ervaring als cineast staat verder borg
voor een aantal boeiende passages over acteren
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verfschilderijen waren op verschillende tentoonA n d r é Debaveye
stellingen te zien. In dit Doek is hij zo mogelijk
35 jaar vormingswerk in het jeugdatelier Kuurne cennog meer aanwezig, want hij schreef zelf de tektrum voor creatief werk, uitg. Jeugdatelier Kuurne,
sten, die de reproducties van zijn beeldend werk
Heerbaan 44, 8530 Harelbeke, 2002, geïll. met
JvH
begeleiden en nam de foto's van zijn eigen werk.
zw.-w.- en kleurenfoto's, 240 x 160 mm, 160 blz.
Hij werd door de natuur in haar meest rauwe
ingenaaid € 20,00 (Bankrek. Jeugdatelier nr 465vorm aangetrokken, maar ook geleid door zijn ei- 3352181-87). - ' Het is verbazingwekkend wat geARCHITECTUUR
gen wil om uit de consumptiemaatschappij weg
wone mensen kunnen doen als zij zonder vooroordelen
te raken. Daar kwam nog bij dat hij niet welkom
beginnen.' Onder dit motto uit de praktijk start
Richard Weston
was op Spitsbergen. Maar hij zette door en zo
een uitvoerig overzicht van ontstaan, geschiedeI Het huis in de 20ste
werd zijn hart van streek gebracht. Hij bracht
nis en activiteiten van dit jeugdatelier dat 35 jaar
eeuw, uitg. T H O T H ,
beelden van dit land realistisch en met schaars
geleden werd opgericht. In plaats van het accent
Bussum & uitgeverij
koloriet op doek en papier. Hij toont er geen
te leggen op vaardigheden, zoals in veel klassiek
Lannoo, Kasteelstraat
mensen, slechts enkele dieren, poolvossen, ijsbekunstonderwijs, wilden de initiatiefnemers plaats
i 97, 8700 Tielt, 2002,
ren, meeuwen, stormvogels, eidereenden, walbieden aan de totale expressie. Uitgaande van de
I geïll. Met zw.-w.- en
russen (ieder afgebeeld dier beschouw ik als een gestelling dat elk kind een innerlijke drang heeft
kleurenfoto's, 295 x 260
denksteen voor ae diersoort zelf) en voor het overige
om zich creatief te uiten werd van in den beginne
I mm, 272 blz., gebonde majestueuze natuur van bergen, gletsjers,
door een groeiende groep medewerkers hard en
I den €49,95 - Er zijn al
I scherpe rotspunten, hele woestijnen met stenen,
vaardig gezocht en geoefend. De historiek die
I vele boeken verscheJ kloven, restanten van vroegere Kampplaatsen en
hier met tekst en beeld wordt geïllustreerd, is een
I nen over de architecpassanten, sneeuw, graven van jagers. De Roy
oed bewijs van hun succesvol en degelijk werk.
I tuur van de twintigste
schrijft niet alleen een poëtische, maar ook een iner jaar worden de diverse activiteiten beschreeeuw, maar woonhuistructieve
en
geëngageerde
tekst
met
o.a.
een
geven: contact, medewerking en uitwisseling met
zen kwamen daarin
tuigenis
over
de
Teloorgang
van
een
Grootmacht,
ateliers uit andere steden, ook uit het buitenland;
meestal weinig of niet aan bod. Richard Weston
de heel nabije Sovjetunie en Rusland. Hij was er
thematische activiteiten (o.a. Week van het Vlas,
benadert in Het huis in de 20ste eeuw de architecgetuige
van
een
vliegtuigcrash
met
140
doden,
alJaar van het Kind, Kleurdag), reizen, bezoek aan
tuurgeschiedenis niet vanuit de architectuur zelf,
lemaal
Russische
mijnwerkers
en
werd
er
gecongaleries
en musea, waarnemingstekenen. Het bemaar vanuit de manier waarop er gewoond
fronteerd met drie ijsberen. Hij toont vooral zijn
wijs is geleverd dat een jeugdatelier als dit van
wordt. Dat is zijn uitgangspunt en invalshoek.
geoefend oog, waardoor deze onbekende wereld
Kuurne voor een gemeenschap levensnoodzakeHet ontwerpen en indelen van huis heeft de arvoor de lezer en kijker op een zeer boeiende
lijk is. Belangrijk in dit boek is dan ook de pedachitecten uit de 20ste eeuw de gelegenheid gebowijze opengaat. Het boek werd met zorg gemaakt
gogische visie die hier uitvoerig wordt uiteengeden tot onbegrensde experimenten, waarin ze
en brengt zo een goed beeld van een heerlijke,
zet (werkvormen, methodiek, materialen en
nieuwe stijlen en theorieën verkend, en de meest
maar vrijwel onbekende wereld van stilte en rust.
technieken). Honderden illustraties verluchten
uiteenlopende vormen en materialen toegepast
dit gedenkboek op aantrekkelijke wijze. MedeFB
hebben. Het boek geeft een uitvoerig overzicht
werkers vanaf de stichting worden opgesomd. Zij
van de geschiedenis van het moderne woonhuis,
zorgden voor een uniek stuk plaatselijke cultuwaarbij naast vele grensverleggende ontwerpen
M a r c e l J a n s s e n s , K l a a r t j e P o e s m a n s (e.a.)
rele geschiedenis.
ook een aantal minder bekende, even belangrijke
10 jaar cultuurprijs van de K.U.Leuven, 1992-2002,
voorbeelden aan bod komen.
uitg. K.U. Leuven, Cultuurcommissie, Leuven
FB
2002, geïll. met zw.-w.-foto's, 295 x 220 mm, 96
Het boek kent geen chronologische, maar
blz., ingenaaid € 15,00 - De Cultuurprijs van de
een thematische indeling, gekoppeld aan de beRonny Delrue
K.U. Leuven ontstond dank zij het echtpaar
langrijke architectuurstromingen uit de 20ste eeuw.
Portretten,, Uitg. Onder den Toren 12, 2800 MeOp deze manier kan men willekeurig een hoofd- Eugène Blanlin-Evrart. In juni 1991 werden de
chelen, 2002, teksten van Koen Leemans, Eva
statuten ondertekend van het fonds dat het echtstuk doorlezen, zonder de draad van net complexe
Wittocx, Peter De Graeve en Bert Vandenbussche,
paar aan de K.U. Leuven legateerde. Bedoeling
architectuurverhaal kwijt te raken. De auteur legt
geïll. met zw.-w. en kleurenfoto's, 170 x 270 mm.
was 'de kunst in België te bevorderen en te steubovendien interessante verbanden die steeds te118 blz. Ingenaaid. - Ronny Delrue (Heestert
nen' door een verdienstelijk kunstenaar, musicus,
ruggekoppeld worden aan het centrale gegeven:
1957) is tekenaar en kunstschilder. In de jongste
kunstschilder of schrijver, te onderscheiden. Er
hoe woont men, hoe leeft men in een huis?
jaren exposeert hij zijn werk graag in reeksen, die
werd een Raad van Bestuur aangesteld en een addan veelal beantwoorden aan de artistieke oefeWeston licht zijn helder geschreven tekst
viescomité gesticht, dat deze Raad zou bijstaan.
ningen die hem in verschillende periodes bekomtoe met gedetailleerde tekeningen en kleurenfoBeide comités duiden de externe juryleden aan en
meren: Sluishuis 4 (1986) de sluis + woning die hij
to's en geeft zo een uitstekend beeld van de toonbepalen de richting waarbinnen de prijs jaarlijks
betrok, het vierde van de elf sluiswachtershuizen
aangevende huizen van de afgelopen eeuw. Daardie destijds langs het kanaal Kortrijk-Bossuit
naast laat hij zien hoe de architectuur van het wordt uitgereikt. De jury zoekt steeds naar kunstonden. Voorts waren er de Ontmoetingen (1989),
woonhuis onze veranderende manier van leven stenaars waarvan het werk nog volop in ontwikkeling is, maar die toch al een zeker ceuvre kun10 monochrome schilderijen met acrylverf(1995) en
weerspiegelt en beïnvloedt, en hoe omgekeerd het
nen voorleggen. Het aspect 'reflectie' speelt bij
Portretten (2002). Veel van zijn tentoonstellingen
verlangen van de bouwheer inspiratie heeft gegedeze keuze in belangrijke mate mee. Intussen Dewerden begeleid met een verzorgde catalogus.
ven aan de architecten.
staat deze Cultuurprijs tien jaar en werd dit boek
Zijn abstracte schilderijen, altijd vrij donker van
Het geheel zorgt voor een toegankelijk
uitgegeven als verslag, als teken van dank aan
koloriet, kwamen zelfs beangstigend over. Enige
boek over architectuur, dat bovendien heel leesdeze stichters en meteen als engagement van de
uitkijken waren hier en daar lichtstrepen in
baar en begrijpelijk is. De auteur analyseert met
universiteit in de hedendaagse culturele sector.
blauw of rood. Delrues kracht ligt, naast dit bekleurenfoto's en gedetailleerde tekeningen de
De twaalf laureaten (1992-2002) worden in dit
zwerende koloriet, vooral in de stevige en forse
toonaangevende woonhuizen van de afgelopen
boek uitvoerig voorgesteld met een geïllustreerd
vormen die elkaar overrompelen in kleine, maar
eeuw. Hoewel veel ingewijden het een gebrek zulessay over hun artistieke levensloop, ook met de
ook in zeer grote formaten. Ook de portretten,
len vinden dat de afgedrukte plannen te onleesvermelding van de juryleden, de adviescommisbeschreven m dit jongste boek, vertonen soms
baar zijn (vaak niet groter dan een flink uit de kluisies en hun motivering: Jan Caeyers (1953) stichhoekige vormen, maar lijken wat vriendelijker
ten gewassen postzegel), zullen de liefhebbers
ter en dirigent van het Nieuw Belgisch Kamerordan het vroegere werk. De figuren, koppen vaak
veel waarde hechten aan de zorgvuldig uitgekozonder zintuigen, haken vast in het geheugen
zen en mooi weergegeven afbeeldingen. Iedere le- kest, vanaf 1993 de Beethoven Academie; Champ
d'Action (1998), Nieuwe Muziek in Vlaanderen;
van de beschouwer, soms egaal van kleurenfamizer zal een groot deel van zijn favoriete huizen teLuc Brewaeys (1959) componist. De driedimensio- lie, meestal danig bewerkt tot zelfs een materieel
genkomen, maar ook een aantal verrassende
nale kunsten kregen als laureaten Luc Deleu
reliëf met kreuken en scheuringen. Schilderijen,
nieuwe ontdekkingen doen. Een prachtig kijkboek
(1944) stedebouwkundig architect; Ann Veronica
ook tekeningen van Delrue kan men rustig in deTS
Janssens (1956) beeldend kunstenares; de architec- I tail bekijken en traag ontleden en de sporen van
ten Paul Robbrecht (1950) en Hilde Daem (1950).
inzicht en vinding verkennen in hartstochtelijke
De kunst in twee dimensies werd onderscheiden
momenten. De beweging en het ritme van vlakBEELDENDE KUNSTEN
met het werk van Raoul De Keyser (1930), kunstken en kleuren groeien samen tot één overweldischilder, Luc Tuymans (1958) kunstschilder, Joëlle
ging van nieuw, vitaal, dynamisch expressioP a u l D eR o y
Tuerlinckx (1958) installatiekunstenares; Dirk Branisme. Dit jongste boek is daarvan een treffend
Spitsbergen, uitg. P, Sint-Antoniusberg 9, 3000
eckman (1958) fotograaf. De podiumkunsten ten
getuigenis.
Leuven, geïll. met zw.-w.- en kleurenfoto's, 295 x
slotte met Marianne Van Kerkhoven (1946), draFB
220 mm, 88 blz., gebonden € 24,50 - In 1970
maturge en Meg Stuart (1965) & Damaged Goods,
maakte Paul De Roy (Merksem, 1951) een voethedendaags dansgezelschap. In 1996 besliste de
tocht van driehonderd kilometer door Lapland.
Lohse lesen
Raad van Bestuur deze prijs voortaan CultuurHij wilde nog meer noordwaarts trekken en vanStudienbuch 2, uitgegeven door Hans Heinz Holz,
prijs K.U. Leuven/Prijs Blanlin-Evrart te noemen.
uit Narvik nam hij de boot naar de Noorse archiJohanna Lohse James en Silvia Markun in samenMet deze belangrijke prijs en dit bijzonder verpel Svalbard. Daar trok hem vooral het grootste
werking met de Stiftung für konstruktive und
zorgd uitgegeven boek werd een decennium artiseiland, Spitsbergen, aan. Het werd zijn grafisch
konkrete Kunst. uitg. Offizin Verlag; Zurich, Seltiek leven in Vlaanderen met enkele hoogtepunontginningsgebied. De Roy werd voor schildernaustrasse 25 8001 Zurich, 2002, geïll. met kleuI ten in kaart gebracht.
kunst opgeleid aan de Antwerpse academie en
! ren- en zw.-w. foto's, 230 x 165 mm, 352 blz. IngeFB
studeerde Noors aan het Leuvense Instituut voor
bonden. - Richard Paul Lohse werd in 1902
Levende Talen. Zijn grafiek, tekeningen en oliegeboren in Zurich. Hij werd een belangrijke

en het filmgebeuren in het algemeen. Zo beidt
'De doublure' perspectieven voor een breed lezerspubliek.
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Zwitserse kunstenaar: kunstschilder, graficus, designer vooral boekontwerper, en cultuurtheoreticus. Onder zijn bekenden waren Paul Klee, Max
Beckmann, Hans Arp, Le Corbusier. Hij was
stichter van tijdschriften, promotor van grote tentoonstellingen, ontwerper van boekenreeksen,
brochures, affiches. Hifnam deel aan de Biënnale
van Sao Paulo (1965), Documenta Kassei (1968),
de Biënnale van Venetië (1972). Hij exposeerde
zijn werk in vele wereldsteden, ook in Nederland: Amsterdam, Stedelijk (1961), Eindhoven
Van Abbe (1978), niet in België. Hij overleed in
zijn geboortestad in 1988.
Dit Duitstalige boek werd uitgegeven
door de Stiftung für konstruktive und konkrete kunst
in Zurich, naar aanleiding van zijn honderdste geboortedag en viel samen met een grote overzichtstentoonstelling in het Haus Konstruktiv in Zurich.
Beide initiatieven tonen voluit het inhoudelijk
rijke en altijd provocerende beeldende en theoretische werk van deze kunstenaar. Globaal gezien
een even conceptueel als visueel overtuigende
beeldentaal. Het ooek bevat zeventig teksten over
en vooral van Lohse, meteen een boeiende biografie met zowel zijn artistiek als zijn durend sociaal
en antifascistisch engagement. Lohse kende een
armoedige jeugd. Zijn vader was kelner in het stationsbufret en overleed al wanneer Lohse pas dertien was. Het gezin werd, naar zijn eigen woord,
gestort in een sub-proletarische situatie. Hij oefende
wel dertien stielen uit, van krantenverkoper tot
loopjongen in winkels en magazijnen, maar intussen oeleefde hij Dada aan den lijve, met omgang
met Tsara, Arp, Huelsenbeck. Met achttien jaar
werd hij leerjongen in een reclamebureau, waar
hij weer andere artiesten zoals Giacometti, promotor van de abstractie, leerde kennen. Hij schilderde toen en bezorgde vooral de typografie voor
pamfletten. Honger naar informatie begeleidde
hem constant. Hij las veel tijdschriften, o.a. De
Stijl. In die jaren kwam hij vooral onder de indruk
van de hemelbestormende diagonalen van het Russisch constructivisme. Lange tijd, getuigt hij, was
voor hem de diagonaal de uitdrukking van revolutionaire energie en meteen van de identiteit tussen politieke theorie en kunst.
Ook heeft hij meegemaakt dat een deel
van de Entartete Kunst in 1939 in Luzern werd geveild en terechtkwam in het Kunstmuseum in Basel. Lohse zette zich in voor hulp aan de Internationale Brigade tijdens de Spaanse Burgeroorlog.
Dit boek bevat een aantal bijzonder lezenswaardige en ten dele nog nooit gepubliceerde
teksten: redevoeringen, pamfletteksten, manifesten, relaas van bezoeken o.a. aan Kirchner en Max
Bill, beschrijving van eigen artistieke concepten
over de constructieve kunst, over het vlak, over
fotografie, over het beeld van de tijd, over sociaalrealisme en constructieve kunst, over de sociologische positie van de graficus, en vooral ook in de
illustraties, over de kleuren in hun seriële ordeningen en over extreme en buurtkleuren. Alles
komt neer op een van zijn geliefde uitspraken: Er
bestaat geen bepaling van de kunst zonder een bepaling
van haar sociale basis. Buiten deze sterk gedocumenteerde en boeiend geschreven inhoud, valt
het boek op door de typografie in de eigen Helveticaletter en de uiterst verzorgde lay-out. In de geschiedenis van de beroemde moderne Zwitserse
drukkunst een mijlpaal.
FB

toond en met begeleidende tekst verklaard. Het
zijn in hoodfdzaak landschappen, stillevens en
bloemstukken. Er is ook werk van Vlaamse kunstenaars als Gaston Haustrate, Georges Morren,
Raoul Hynckes, Maurice Sys, Charles Kvapil,
Reimond Kimpe. Keurige publicatie

van Fabres oeuvre. Hij maakte, zoals bekend, ook
merkwaardig beeldhouwwerk en succesvolle
theater- en danscreaties, die hier niet eens vermeld worden. Wellicht ook bedoeld om alle disciplines van deze omnipracticus goed gescheiden te
nouden. De figuur en het werk van deze kunstenaar vormen een teken des tijds, een hedendaags
pleidooi en tegelijk icoon voor tijdgebonden
kunst in volle vrijheid.

FB

Mariette Simonis, Emile Snellen (samenstelling & eindredactie) & Nina Wevers
(tekst)
Kunsthandel Simonis & Buunk. Wintersalon 2002,
19e eeuwl, uitg. Kunsthandel Simonis & Buunk,
Notaris Fischerstraat 26-36, 6711 BD Ede (Nederland), 2002, kleurenillustraties, 260 x 210 mm, 68
blz., ingenaaid. - Op vrij geregelde tijdstippen
publiceren kunsthandels luxueuze verkoopscataogi, waarin zij kunstwerken bespreken en afbeelden. Het gaat uiteraard om commerciële boeken
met de bedoeling klanten te winnen en te verkopen. Toch hebben deze uitgaven ook voor geïnteresseerden en kunsthistorici een bepaalde
waarde. Ze zijn niet alleen fraai uitgegeven brochures en aldus kijkboeken, ook helpen ze mee
oeuvre-catalogi van kunstenaars te vervolledigen.
In die zin bezorgen ze inlichtingen over de te bestuderen figuur en vervolledigen de monografie.
Ongetwijfeld daarom zijn ze gretige verzamelbrochures voor kunsthistorische instituten. De
hier vermelde en traditioneel rijk verluchte brochure bevat vele namen van vooral negentiendeeeuwse Hollandse schilders, zoals Koekkoek,
Schelfhout, Rademaker, Bakhuyzen, Kleijn, Meijer, Eversen, Vertin, Verhoesen, Verschuur, Jongkind, Gabriël, Roelofs, Tholen, Maris...

FB
Bert Popelier

De welgezinden van Permeke. Uitg. Pandora, Antwerpen, 2003, geïll. met 13 ingekleefde reproducties van schilderijen en beeldhouwwerken van
Constant Permeke, 190 x 220 mm, 92 blz., gebonden € 25,00 - Kunstschilder Constant Permeke
overleed in 1952, een halve eeuw geleden. O m dit
te gedenken werd op 13 december 2002 in zijn
woonhuis en atelier De vier Winden, nu het Permekemuseum in Jabbeke, het jongste boek van dichter en kunstcriticus Bert Popelier (Passendale,
1945) voorgesteld: De welgezinden van Permeke.
Het werd geschreven in opdracht van het Provinciaal Bestuur van West-Vlaanderen en op initiatief
van Willy Van den Bussche, hoofdconservator van
het P M M K Oostende en het PMCJ in Jabbeke. Popeliers tekst is een theatermonoloog, zoals hij
vroeger gelijkaardige teksten schreef over Ensor
(1994), Spilliaert (1996) en Rik Wouters (1999).
Ook dit boek is bibliofiel en zeer keurig uitgegeven en werd geïllustreerd met reproducties van
schilderijen en sculpturen van de Meester van
Jabbeke. Te midden van de Permeke-kunstwerken
in dit museum wordt vanaf mei 2003 deze poëtische monoloog gespeeld door de bekende Vlaamse
JLM
theater- en filmacteur Herbert Hack (Reet,
1942)Den Welgezinden (met buigings-n) is de titel
Stefan Hertmans (e.a.)
van een werk van Permeke uit 1935, een tekening
Jan Fabre. Gaude succurrere vitae, uitg. Imschoot,
met houtskool en terpentijnverf van een man die
uitgevers, Burggravenlaan, 20, 9000 Gent, 2002,
voldaan ligt te slapen, in zichzelf opgerold en
met voorwoorden van Jan Hoet, Thierry Raspail,
kennelijk zonder enige zorg. Hij is, zoals bij veel
Giacinto Pietrantonio, geïll. met kleurenfoto's,
figuratie van Permeke, als het ware één geworden
310 x 245 mm, 336 blz. gebonden € 80,00 - Der
met de aarde waarop hij ligt. Popeliers tekst, onZeit ïhre Kunst. Der Kunst ihre Freiheit. Motto en
der de titel De Welgezinden (meervoud) beschrijft
levensregel van de Wiener Werkstatte (1903-1935),
in wezen alle figuren van Permeke als weldooreen kunststroming en vereniging voor vernieuwing van expressie in wonen en leven. Dit begin- voede, tellurisch wroetende en goedgezinde wezens, hoewel zij vaak, blijkens hun verschijnen in
sel kan nog gelden, hoe vreemd het ook mag
klinken, blijkens wat nu in Europa en in Vlaande- zijn kunst bijzonder sober leven, armelijk gekleed
lopen en slechts genieten van de buitenlucht, het
ren als kunst wordt aangeboden en -geprezen.
akkerland, de dieren, de zee. Popelier volgt zichHet omvangrijke en zeer verzorgd uitgeeven boek over de Vlaamse kunstenaar Jan Fa- zelf op bezoek in Jabbeke, langzaam uitkijkend
re is daar een treffend voorbeeld van. Onder de | naar deze welgezinde mensen en hun verschijnen
titel Gaude succurrere vitae of eigenlijk voluit en | in Permekes kunst. Hij bracht een zeer bewogen
origineel Hie locus est mors, gaudet succurrere vitae | monoloog, een sensueel, nu eens krachtig dan
(Dit is de plek van de dood. Verheug u ter hulp te ! weer teder geschrift, dat eindigt met de prachtige
komen aan het leven), titel van een tekening van ; vaststelling: Ik ben verdwaald in zijn wereld.
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Fabre uit 1980, uitgevoerd met twee soorten bics
FB
op een gedrukte illustratie. De verkorte Latijnse
tekst was tevens de titel van de tentoonstelling,
Egbert Aerts
waarvoor dit boek als begeleiding gold, in het Raf Coorevits, uitg.Pandora, Antwerpen, 2002,
S.M.AK. Gent (oktober 2002 - februari 2003) en in
verdeeld door B. Coorevits-Boel, Hoge Bokstraat
musea en galeries in Lyon, Bergamo en Barcelona.
55,9111 Belsele, 2002, geïll. met 48 vierkleurenreEr zijn drie voorwoorden, waarvan het degelijkste
producties en 48 zw.-w.-foto's, 297 x 245 mm, 120
en intelligentste dat van de Italiaan Giacinto di
blz. gebonden, € 30,00 (porto: € 4,00) - Raf CoorePietrantonio, die de dialoog tussen leven en dood be- vits (Sint-Niklaas, 1934) staat sinds vele jaren benoemt als het centrale thema van Fabres werk.
kend als een van de bekwaamste etsers van het
Daarop volgen twee schitterende teksten van de
land. Hij studeerde aan de Stedelijke Academie
dichter Stefan Hertmans. De eerste handelt over
van Sint-Niklaas en aan het Hoger Sint-LucasinFabres films. Er staan er zeventien in het boek als
stituut in Gent, waarna hij veel jaren aan beide
illustratie opgenomen, telkens stripsgewijze afge- ; scholen docent was voor talrijke door hem gedrukt op zwart papier, heel rijk en chic, maar niet
vormde begaafde leerlingen. Zijn kunst was te
altijd even duidelijk, wat zeer waarschijnlijk ook
zien in tientallen tentoonstellingen en werd in
de bedoeling was. Hertmans' tweede tekst over | evenveel teksten beschreven. Egbert Aerts (Brusde reeksen tekeningen van Jan Fabre tussen 1978 j sel, 1941) germanist, romancier en essayist,
en 1990 is geschreven vanuit een ruime en rijke I schreef voor dit kunstboek een voortreffelijke inculturele achtergrond en gaat bijzonder diep in op ! leiding, waarin hij vooral dieper ingaat op de eide altijd vreemde, esoterische, mythologische en I gen artistieke persoonlijkheid van de kunstenaar.
pornografische stimuli van deze kunstenaar. TeHij vertrekt van Gilliams' uitspraak: ik werk moeikeningen met bic, met bloed (voorwaar niet
lijk, omdat ik voor iets in mij niet wil onderdoen en
nieuw in de kunstgeschiedenis), met sperma.
hij onderzoekt dan dit "iets" in dit ruime, levensSoms ziet men resultaten van uitdaging of zelflange kunstenaarschap, met name in het landverminking, soms onhandig lijkende schetsen en
schap, inclusief het stadsgezicht, ook oude geop scherts en schimp stoelende tekeningen, maar
bouwen en ruïnes, in de 'stil-levende dingen' en
altijd door leven en dood behekst en omschreven
in het portret, drie voor Coorevits bevoorrechte
met teksten waarin, eveneens bedoeld? nogal wat
onderwerpen, waarin hij telkens heeft uitgemunt.
spellingsfouten voorkomen.
In de natuur gaat zijn aandacht naar bomen en
naar de dwarreling van bladeren en takken. Zij
Deze royale publicatie is een vaste bron
staan in het landschap vaak centraal en op de
geworden voor verdere studie van een groot deel
1

Mariette Simonis, Emile Snellen

(eindre-

dactie) & C o n s t a n c e M a e s (tekst)
Kunsthandel Simonis & Buunk. Wintersalon 2002,
20e eeuw, uitg. Kunsthandel Simonis & Buunk,
Notaris Fischersdtraat 17-19, 6711 BD Ede (Nederland) 2002, kleurenillustraties, 260 x 210 mm,
68 blz., ingenaaid. - Een collectie schilderijen,
aquarellen en tekeningen, voornamelijk uit de
eerste helft van de 20ste eeuw: klassiek-moderne
neo-impressionisten, luministen en vertegenwoordigers van expressionistische stromingen als
Bergense School, Groninger Ploeg, Nieuwe Zakelijkheid en Abstracten. Zeer verzorgde catalogus
van een tentoonstelling, die najaar 2002 plaatsvond in de grootscheeps verbouwde eigen kunstalerie. Na een beknopte inleiding van Emile
nellen, worden alle schilderijen in kleuren ge-
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voorgrond en filteren zo het uit de achtergrond
invallende licht. Boeiend en bevreemdend zijn de
stillevens met schedels en vanitasvoorstellingen,
met hoge hoeden, pluimen, stangpoppen, kussens en herhaaldelijk ook handschoenen. De portretten zijn een treffende weergave van gelaat en
lichaam, heel dikwijls zijn vrouw Betty ook in enkele prachtige, zeer kleurgevoelige aauarellen.
Geen enkele van de 96 illustraties in dit boek is
gedateerd. Men ziet dus weinig sporen van ontwikkeling, maar wel van een hoge gelijkmatige
kwaliteit in alle kunstwerken, ook in de tekeningen en vooral dus in de zelf gedrukte etsen,
waarin de intense detaillering wedijvert met de
compacte plaatsing. Dit meesterschap werd met
deze zeer verzorgde monografie terecht geëerd.
FB

KLASSIEKE LITERATUUR
Hieronymus

Vita Pauli. Het leven van Paulus van Thebe, uitg. P,
St.-Antoniusberg 9, 2002, bezorgd, vertaald en
toegelicht door Vincent Hunink, tweetalig LatijnNederlands, 210 x 162 mm, 40 blz., ingenaaid €
12 - Hieronymus van Stridon (ca. 347-420)
schreef omstreeks 375 de omstreden vita van
Paulus van Thebe. Volgens de kerkvader was het
immers Paulus van Thebe, en niet Antonius, die
zich als eerste kluizenaar in de Egyptische woestijn terugtrok en zo de vader van het christelijk
monarchisme werd. Met die polemische stelling
ging hij in tegen de invloedrijke christelijke auteur Athanasius van Alexandrië. Hieronymus
was een man van de wetenschap. Twintig jaar
oud trok hij naar Rome om er te studeren onder
leiding van de grammaticus Donatus. Hier werd
hij geaoopt, waarna hij omstreeks 373 naar het
oosten trok waar hij als eremiet leefde. Enkele jaren later werd hij tot priester gewijd. Toen hij secretaris van paus Damascus was, kreeg hij de opdracht de vertaling van de Bijbel te herzien. Tot
zijn literair oeuvre, dat hij voor het grootste deel
in een klooster in Bethlehem bijeenschreef, behoren bijbelcommentaren, historische en dogmatische geschriften en enkele vitae.
Hieronymus schreef de korte biografie
van Paulus van Thebe vermoedelijk tijdens zijn
eerste verblijf in de woestijn van Syrië. Hij was de
25 net gepasseerd en vol van het kluizenaarsideaal. De levensbeschrijving is vanuit literair-historisch standpunt belangrijk. Het werkje is immers
in het Latijn geschreven en is daarmee de oudste
hagiografische tekst in die taal. Hierdoor zou de
tekst een diepgaande invloed uitoefenen op de latere hagiografie. Die invloed wordt mee verklaard
door het feit dat het geschrift het hele gamma aan
bestanddelen bevatte die later zo karakteristiek
zouden blijken voor de heiligenlevens. Wel vormt
de tekst een aaneenschakeling van anekdotes. Hij
steunt bovendien op weinig betrouwbaar bronnenmateriaal. Maar Hieronymus verwoordt tegelijk een bijzonder kluizenaarsideaal, onwerkelijk,
maar juist daardoor voor tijdgenoten en latere generaties een waarachtige bron van inspiratie.
De uitgave van Hieronymus' Vita Pauli
biedt naast de Latijnse tekst van dit literair pareltje een vlot leesbare vertaling van de hand van
Vincent Hunink. Misschien zullen de lezers van
de vertaling wel houden van de uitdaging om
hun kennis van het Latijn nog eens te testen. Tevens biedt de vertaler een korte, maar boeiende
uitleiding. De literatuuropgave is beknopt en
mocht iets uitgebreider. In ieder geval is het
boekje een aanrader.

RN

GESCHIEDENIS
Henriette Claessens

Leven en liefdes van Leopold I, uitg. Lannoo, Kasteelstraat 97, 8700 Tielt, 2002, geïll. met zw.-w.-foto's, 155 x 240 mm, 433 blz., genaaid, 29,90 euro Literatuur en geschiedenis. Dat zijn de twee grote
passies van Henriette Claessens, auteur van verscheidene romans en historische artikels in kranten en tijdschriften. Hét opus magnum in haar
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oeuvre is ongetwijfeld haar essay Leven en liefdes
van Leopold I (2002), een kanjer. In dit boek maakt
Henriette Claessens komaf met het traditionele
beeld dat we van de eerste Koning der Belgen
hebben. "Deze vorst was helemaal niet koel of
stug. Hij was een liefdevolle, gevoelige man, die
er ook buitenechtelijke relaties op na nield. Hij
straalde nu eenmaal charisma uit," laat de biografe weten.
Met haar boek werpt Henriette Claessens
een geheel nieuw licht op Leopold I (1790-1865),
waardoor de vorige publicaties over hem als het
ware in het niet verzinken. We zijn een standaardwerk over deze koning rijker. Dit psychologisch
portret, zoals de schrijfster haar biografie graag
noemt, leest als een roman. De vlotheid van taal
en stijl zorgt ervoor dat het boek voor iedereen
toegankelijk is: zowel de gewone lezer als de historische wetenschapper. Henriette Claessens
staaft haar relaas steeds met de nodige bronnen,
waarvan achterin een hele lijst werd opgenomen.
De bron bij uitstek zijn de persoonlijke brieven
van Leopold aan zijn tweede echtgenote LouiseMarie en zijn kinderen. De biografe ontdekte die
documenten in het archief-Gofnnet, dat jarenlang
was ingemetseld in een donkere kelder in een kasteel in de Ardennen. Henriette Claessens verwerkte deze schat aan informatie tot een boeiend
boek, waaraan zij twee jaar arbeidde. De historische én literaire waarde van dit onthullend essay
staat buiten kijf. Lezen dus.
jvs

Kapellen)/Klement, Kampen, 2002, geïll. met
zw.-w.-foto's, 220 x 140 mm, 144 blz., paperback
€ 13,95 - Nog steeds trekken mensen vandaag ondanks de verdere gaande laïcisering en ontkerkelijking - op bedevaart. Ook de pelgrimsplaatsen zijn eigenlijk niet veranderd. Naast Jeruzalem
en Lourdes blijven Rome en Compostela in. Het
zijn heel dikwijls steden die in de Middeleeuwen
voor het pelgrimeren bekend waren. Dit populaire vasthouden aan die heilige plaatsen getuigt
misschien van bijgeloof en behoort mogelijk tot
het Ancien Régime. Is de idee zelf van een God
met geologische voorkeur niet volstrekt achterhaald? Toch kan men er niet aan voorbij vast te
stellen dat hedendaagse toeristen veelvuldig metamorfoseren in oude pelgrims die inderdaad
naar dergelijke heilige, intussen gedeeltelijk geseculariseerde, plaatsen trekken. Dit boek probeert
daar een antwoord op te geven. Zes auteurs
(Herman De Dijn, Walter van Herck, Piet Leupen, Barbara Baert, To Tollebeek en Walter
Weyns) belichten dit thema vanuit diverse oogpunten: historisch, filosofisch, kunsthistorisch en
sociologisch.
JLM

MUZIEK
Ignace Bossuyt

Het Weihnachts-Oratorium (BWV 248) van Johann
Sebastian Bach, uitg. Universitaire Pers Leuven,
Europahuis, Blijde-Inkomststraat 5, 3000 Leuven,
2002, 235 x 175 mm, met een los boekje met 'MuM a r i j k e M e i j e r D r e e s & E l s S t r o n k s (saziekvoorbeelden', 179 blz., genaaid-gebroceerd €
menstelling)
29,00 - Ondanks de grote en steeds groeiende
Wat wonders, wat nieuws! De zeventiende eeuw in
populariteit van Bach's Weihnachts-Oratorium is
pamfletten, uitg. Griffioen-Athenaeum-Polak &
deze nieuwe publicatie van hoogleraar musicoloVan Gennep, Amsterdam, 2002, verdeeld door
gie Ignace Bossuyt pas de allereerste monografie
WPG Uitgever, Maarschalck Gerardstraat 2, 2000
in ons taalgebiedover dit monumentale werk.
Antwerpen, 185 x 115 mm, 143 blz., paperback €
Laat het maar meteen duidelijk zijn: dit is een ab6,95 - Dit boekje bevat eigenlijk een bloemlezing
solute aanrader, zowel voor de liefhebber als
van pamfletten gaande van de late zestiende tot
voor de kenner. In een eerste deel wordt de algein het begin van de achttiende eeuw. Pamfletten
mene context geschetst waarin het werk is ontwaren in de zeventiende eeuw namelijk sterk acstaan (het gaat hier o.a. over de liturgische functueel en goedkoop. In die zin zijn ze gemakkelijk
tie van de compositie, over het probleem van de
te vergelijken met kranten, soms met tijdschrif'parodie' zijnde een vorm van 'autoplagiaat'), en
ten. Ze werden ten andere dikwijls vliegensvlug
wordt ingegaan op de tekstuele en muzikale
gedrukt en werden door boekhandelaars, maar
componenten ervan: evangelieteksten en poëtievenzeer door marktkramers verkocht. Allerlei
sche interpolaties; recitatieven, koren, aria's en
onderwerpen kwamen aan bod: verhalen, sameninstrumentale bezetting. Hoofdmoot is de analyspraken, liederen, brieven, toneelstukken en getische bespreking van alle 64 nummers van de 6
dichten. .. Zo vinden we gegevens over een kocantates cue samen het Weihnachts-Oratorium vormeet in 1681, over Frans gevaar in 1673...
men. Zoals in eerdere luistergidsen schuwt de
huursoldaten maar eveneens over schurken in de
auteur geenszins technische termen, maar ook nu
landspolitiek van 1672. Het was informatie. In
weer blijft dat hij als weinigen de kunst verstaat
die zin zijn ze ook voor historici interessant te
om ingewikkelde dingen op een eenvoudige manoemen. Deze uitgave is (spijtig genoeg) vooral
nier uit te leggen. Een minimale kennis van het
op de Noordelijke Nederlanden gericht.
muziekschrift is dus wel onmisbaar om het beJLM
toog te kunnen volgen, maar verder dan dat
hoeft de muziektheoretische kennis van de lezer
Constant Matheeussen, Jeanine D e Landstook niet te gaan. Alle andere begrippen worden
heer, T o o n V a n H o u d t , L u c i e V e r a c h t e n
Erasmus en Vives over vrouwen en opvoeding. Een di- immers glashelder, in een voor iedereen verstaanbare taal uitgelegd. Mits men een partituur
dactisch dossier voor de derde graad, uitg. AULOS.
bij de hand heeft (bij gebrek daaraan vormen de
Studies over oude talen en antieke cultuur, Erastoegevoegde 41 muziekvoorbeelden al een degemushuis 06.13, Blijde-Inkomststraat 21, 3000 Leulijk hulpmiddel), een opname (waarover ook volven, 2002, met cd-rom, geïll. met zw.-w.-foto's,
doende informatie in het boek) en vooral de no240 x 160 mm, 117 blz., ingenaaid € 15 (rek. nr.
dige concentratie bij lectuur en beluistering,
431-0020091-79 van Kleio, 3001 Leuven) - Dit
wordt dit een boeiende ontdekkingsreis in Bachs
handig leesboekje kan eigenlijk als meer worden
muzikale denkwereld in het algemeen, in het
omschreven dan dat de ondertitel het weet te
Weihnachts-Oratorium in het bijzonder. Niemand
vertellen. Iedereen die wil kennis maken met meminder dan Philippe Herreweghe die het werk
ning over de opvoeding van de vrouw in de zestoch al vele malen uitvoerde en opnam, schrijft in
tiende eeuw, specifiek van Erasmus en Vives,
het voorwoord dat hij uit de lectuur van dit boek
vindt hier een meer dan interessante inleiding.
'heel wat kon bijleren'. Dat spreekt: daar hoef je
Naast een biografie van deze humanisten bezorgt
als recensent niets meer aan toe te voegen.
de inhoud ons ook een tijdsbeeld en iuteraard
een uitvoerige bespreking van de inzichten, verJVH
schenen in hun publicaties, over de opvoeding
van de vrouw. Waarom moet een meisje (vrouw)
Cultureel Jaarboek Klara 2001-2002, uitgave
in die tijd studeren? Wat is de zin ervan?... Een
Globe en Dexia, 2002, 227 blz., € 16,90 - Radio
handige cd-rom vervolledigt deze handleiding
Klara is twee jaar jong. Klara's culturele jaarboek
voor de leraar, waarvoor het boekje in de eerste
is daarmee ook aan zijn tweede uitgave toe. Deze
plaats is bedoeld.
tweede editie lijkt als twee druppels water op
haar oudere broertje: dezelfde lay-out, dezelfde
JLM
tweedeligheid (essays en jaaroverzichten), dezelfde illustrator (Karl Meersman); bij de jaarH e r m a n D e D i j n & W a l t e r V a n H e r c k (red.)
overzichten, enkele uitzonderingen daargelaten,
Heilige plaatsen. Jeruzalem, Lourdes en shopping
dezelfde items, in dezelfde volgorde, door demails, uitg. Pelckmans (Kapelsestraat 222, 2950

zelfde auteurs. Formeel geen verrassingen dus.
Inhoudelijk ook niet: een jaaroverzicht is nu eenmaal 'slechts' het te boek stellen van wat geweest
is. Wel verrassend is het feit dat de bijdrage van
Lieven Bertels die gaat over een halve eeuw experimentele elektronica, is opgenomen bij de
jaaroverzichten; ook het artikel van Karl Marcelis
over de functie van kopieën en over historische
ontwikkelingen in de kunstmarkt, hoort helemaal
niet thuis in de rubriek jaaroverzichten. Nieuw is
dat 'Fresco' als uitdrukkelijke verwijzing naar
Klara's culturele actualiteitenprogramma uit de
titel is weggevallen, dat u er een cd-tje bij krijgt
met fragmenten uit Klara-opnamen van werk
van Vlaamse componisten en/of van Vlaamse
uitvoerders, dat een aantal heel keurig gereproduceerde zelfportretten van Belgische kunstenaars werd opgenomen. In Markant, het eerste
deel van het Cultureel Jaarboek, zijn onder meer
twee boeiende gesprekken opgenomen die eerder
op de radiozender te horen waren: een gesprek
i van Jean-Pierre Rondas met W.G. Sebald, auteur
i van Austerlitz, opgenomen slechts enkele maan'
l den voor zijn dood; en een gesprek van Chantal I
Pattyn, in Alinea, met Carla Walschap, n.a.v. de
| publicatie van het tweede deel van haar vaders
brieven. Ook in de bijdrage van Francis Maes
over de relatie van Sjostakovitsj met het toenma- i
lige Russische regime, ligt een duidelijke link
j naar het voorbije culturele seizoen wat mag blijI ken uit Jo Paumens overzicht van het klassieke
muziekseizoen. Geen enkel jaaroverzicht kan vol! ledig zijn. Ook dit dus niet. Geen woord over Ars
I Musica, over het Kunstenfestivaldesarts, over
! frisse en vernieuwende festivals als Belgian Chocolates, Happy New Ears, November Music,
Transit... toen wel opvallende hiaten.
JVH
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Zefiro

Torna

deel van hun carrière doorbrachten. Allen zijn ze
door hun opleiding vertrouwd met de klassieke
muziek, maar ze haalden hun inspiratie evenzeer
uit de volksmuziek, de jazz en de rijke LatijnsAmerikaanse danstradities: Jorge Morel, Radamés Gnattali, Paulo Bellinati, Leo Brouwer,
Juan Falu, Emilio Pujol, Ernesto Cordero en Jorge
Cardoso. Voor Aram Van Ballaert, docent aan het
Lemmensinstituut en leraar aan het Stedelijk
Conservatorium Leuven, lijkt dit zijn natuurlijk
biotoop te zijn. Hij beweegt zich in deze wereld
van melancholie en passionele levensdrift met
grote natuurlijkheid en vanzelfsprekendheid. Virtuoos uitgevoerd, met ritmische finesse, met een
perfecte zin voor timing en voor kleur. Dit is een
opname om tijdens de lange winteravonden van
warmer oorden te dromen, en om tijdens zwoele
zomeravonden dubbel te genieten.
JVH
Joao Lourencp Rebelo

Psalmi, Magnificat & Lamentationes, uitg. Eufoda/Davidsfonds, Blijde-Inkomststraat 79-81,
3000 Leuven, 2002,1 cd (76 min.), Eufoda 1344,
uitgevoerd door Currende olv. Erik van Nevel,
geïllustreerd informatieboekje (N, E, F), 38 blz.,
met de vertalingen van alle gezongen teksten,
€ 19,95 - Een beroemdheid is Joao Lourenqo
Rebelo (1610-1661) in onze contreien zeker niet.
Maar dat kan veranderen. De stelling dat hij de
belangrijkste Portugese componist van de vroegbarok is, wordt door Currende o.l.v. Erik van
Nevel alleszins met verve kracht bijgezet. Virtuoze
effecten, tekstexpressie en vooral cfe sterke klankcontrasten in de meerkorige werken worden met
weelderige, volumineuze koorklanken onderstreept. Van Rebelo is slechts een beperkt oeuvre
bewaard gebleven. Hij blijft een amateur-componist geweest te zijn die aan het hof van de koning
van Portugal de kans kreeg zijn muzikale fantasie
de vrije loop te laten. Hij was het die in zijn land
de invloed van de Italiaanse barok introduceerde.
Maar tegelijk greep hij graag terug naar technieken uit net verleden zoals cantusnrmustechniek
en alternatimpraktijk. Zijn werk is een voorbeeld
van het intrigerende naast elkaar bestaan van traditie en vernieuwing in de West-Europese muziek van die tijd. Bijzonder aangename kennismaking.

029; met inlegboekje N-E-F, 22 p.; Maestro Music
Productions, marktstraat 11, 3680 Maaseik - Met
de reeks Flemish Connection exploreren Klara en
het V R O muzikaal Vlaanderen in de 19de en
20ste eeuw. Deze tweede cd in de reeks stelt het
laatromantische repertoire in de kijker. Uit de vijf
hier samengebrachte composities van Michel
Brusselmans (Scènes Breugheliennes), Hor Alpaerts
(Salome's dans van de zeven sluiers), Lodewijk Mortelmans (Lyrisch gedicht), Renaat Veremans (Nacht
en morgenaontwaken aan de Nete) en Frank van der
Stucken (Sinfonischer Prolog zu Heinrich Heine's
Tragodie 'William Ratcliff') blijkt dat de Vlaamse
laatromantiek zich graag liet inspireren door buitenmuzikale thema s. Maar evenzeer dat die
componisten meesters waren in het vertolken
van gemoedsstemmingen. Absolute revelatie is
het dramatische werk van Van der Stucken (18581920), Belgisch Amerikaan, geboren in Texas uit
Antwerpse vader en Duitse moeder); een wereld- |
première overigens! De uitvoeringen door het
V R O zijn helaas niet echt modeluitvoeringen:
niet altijd even accuraat, intonatieproblemen af
en toe en een vrij kleurloze strijkersklank. Toch
biedt deze cd een uitstekend beeld van wat
Vlaanderens muzikaal verleden aan rijkdom te
bieden heeft. Nog maar nauwelijks 5 jaar geleden, in een boek over nieuwe muziek in Vlaanderen, hadden de auteurs het in hun inleiding, met
betrekking tot de periode 1800-1950, over 'botte i
negatie van de instrumentale muziek' en beweerden ze dat in de Vlaamse symfonische muziek
van toen 'de grote symfonische vormen plaats
hadden moeten ruimen voor Vlaamse Dansen en
orkestfantasieën op Tinneke van Heule allerI
hande'. Het lijkt erop alsof de betrokken auteurs
nooit maar één enkel fragment uit dat repertoire
hebben beluisterd. Deze ene opname volstaat alleszins om de geciteerde uitlatingen als volkomen waanzin te kunnen identificeren. Voor wie
althans zonder vooringenomenheid wil luisteren.
JVH

|

: Mermaphilia, uitg. Eufoda/Davidsfonds, Blijde| Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven, 2002,1 cd, EuDe recensies werden geschreven door:
foda 1343, met geïllustreerd informatieboekje (N,
FB:
Fernand Bonneure
E, F), 36 blz., met de vertalingen van alle gezonGG:
Guido Goedemé
gen teksten, € 19,95 - Eufoda, platenlabel van het
JLM:
Jean Luc Meulemeester
Davidsfonds, zwoer in het verleden op slechts
JVH
Joris van Hulle
een handvol vertolkers en hield de oren potdicht
JVH
JVH:
Jaak Van Holen
voor een uitgebreide schare van eminente
jvs:
Jan Vorsselmans
Vlaamse musici. Ook inzake repertoire muntte
j
Franz Schubert
PB:
Paul Buyck
Eufoda niet bepaald uit in originaliteit. Is MerKosegarten Song Cycle, Yves Saelens, tenor, Anne
RDS:
Ria de Schepper
maphilia het begin van een nieuwe koers? AllesCambier en Els Crommen, sopraan, Jan VermeuRN:
Robert Nouwen
zins is dit een nieuw geluid: het is het cd-debuut
len, fortepiano; M M P 031, met inlegboekje N-E-F, j SVDB: Stefan van den Bossche
van het jonge en - blijkens de frisse en zuivere
31 p.; Maestro Music Productions, Marktstraat 11, I TS:
Thomas Swaenepoel
vertolking - veelbelovend ensemble Zefiro Torna. 3680 Maaseik - In 1815, het jaar van het Congres
Een opmerkelijk debuut omwille van het ongevan Wenen dat een periode van relatieve poliwone opzet. Rond het thema van zeemeerminnen
tieke stabiliteit en economische welstand inj en sirenen brengt het ensemble een selectie van
luidde, componeerde Schubert 20 liederen op
I composities van Middeleeuwen tot barok en een
tekst van Ludwig Theodor Kosegarten. Het zijn
enkele keer ook uit de 20ste eeuw. De composistrofische gedichten die qua inhoud vrij onschulties zijn geordend als een verhaal: de afvaart, het
dig en idyllisch zijn. Schuberts toonzetting onleven aan boord, de verleiding, storm, dood, bederstreept die eenvoud in de meeste gevallen, al
zinning. Het verhalend opzet wordt extra ondergeeft hij soms toch een gepaste dramatische toets
streept door het omweven van het geheel met naaan de verzen. Recent onderzoek wees uit dat
I tuurgeluiden en een complexe multi-track
Schubert deze liederen wellicht als een eenheid,
computermontage van elektronisch gemanipuals een cyclus heeft gedacht. Hoewel het 'verhaal'
leerde opnames van stemmen en instrumenten.
niet echt rechtlijnig is en er enige fantasie nodig
Deze soundscape van bevreemdende en mysteriis om het geheel als een logische opeenvolging
euze geluiden is niet alleen het bindmiddel tusvan taferelen te zien, geeft dergeliJKe interpretatie
sen de verschillende composities, maar is vaak
aan deze liederen een veel tragischer dimensie
ook aanwezig als achtergrond tijdens de muziek,
dan de eerder naar de Biedermeier-onschuld
soms zelfs zo prominent dat de muziek achteroverhellende esthetiek van de afzonderlijke liedegrond wordt. De combinatie van oude muziek en
ren indien uitgevoerd in los verband. De uitvoerhedendaagse geluidskunst is zeker niet oninteders weten die toets tussen enerzijds Biedermeiressant en biedt wellicht heel wat kansen als liveerstijl en anderzijds dramatiek goed te treffen.
performance waarbij ook visuele ondersteuning
Geen zwelgende pathetiek, maar beheerste en
kan. Voor een opname verkiezen wij de muziek
toch diepe expressie. Opvallend is dat de dictie
zonder meer; de thematisch verhalende ordening
van Yves Saelens veel helderder is dan die van
is duidelijk genoeg op zich.
Anne Cambier en Els Crommen. Sommige van
deze liederen - niet allemaal! - verschenen eerder
op cd als losstaande Schubert-composities. Het is
JVH
voor het eerst dat deze Kosegarten-liederen als
cyclus werden uitgebracht.
Danza
j Aram Van Ballaert, gitaar; M M M P 033; met infoJVH
boekje (N-E-F), 22 p.; uitgave Music Maestro Productions, Marktstraat 11, 3680 Maaseik - Een
T h e F l e m i s h C o n n e c t i o n . Orchestral M u s i c II,
j bloemlezing van originele composities voor giVlaams Radio Orkest o.l.v. Bjarte Engeset; M M P
taar van toondichters die zonder uitzondering in
Latijns-Amerika werden geboren of er een groot
;
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N o t u l e n van de Algemene Vergadering van 31 augustus 2002
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
1. Goedkeuring jaarrekening 2001 & 2002:
De heer Adiel Van Daele, penningmeester
van het C.V.K.V. brengt, de jaarrekening 2001
en de begroting 2002 naar voor en bezorgt alle
aanwezigen een schriftelijke kopie van beide.
Deze beide stukken worden door de voltallig
vergadering unaniem goedgekeurd en de beheerders en de penningmeester worden ontlast
over het jaar 2001.
2. Mededeling van het ontslag van beheerders:
De heren Dirk Rommens (Kuurne) en Guido van Puyenbroeck (Belsele-St.-Niklaas) krijgen ontslag als beheerders van de v.z.w.
C.V.K.V.
3 Statutenwijziging:
Het art. 4.1., 15de paragraaf wordt eerst
door de vergadering als volgt aangevuld (cursieve tekst): De besluiten van de algemene vergadering worden in het Kunsttijdschrift Vlaanderen gepubliceerd in de loop van de lopende
jaargang.
In de daarop volgende openbare stemming
wordt de wijziging van de statuten, zoals gepu-

bliceerd in het tijdschrift Vlaanderen, aflevering
nr. 291 (mei-juni 2002), blz. 200 met de wijziging aangebracht door de vergadering, goedgekeurd met zevenentwintig ja-stemmen (21 aanwezige leden + zes volmachten) en twee neenstemmen (één aanwezig lid met één volmacht).
(Get.) Robert Declerck, wnd. secretaris.
(Get.) Jean Luc Meulemeester, voorzitter.
1 Statutenwijzing:
Artikel 1. De vereniging draagt de naam
«Kunsttijdschrift Vlaanderen» en heeft haar zetel op dit adres: Hondstraat 6, 8700 Tielt.
Wordt:
De vereniging draagt de naam «Kunsttijdschrift Vlaanderen» en heeft haar zetel op dit
adres: Hondstraat 6, 8700 Tielt.
Artikel 3, 5de paragraaf. Het lidmaatschapsgeld wordt...zonder evenwel meer dan BEF
5000 per jaar te mogen bedragen.
Wordt:
... zonder evenwel meer dan EUR 124 per
jaar te mogen bedragen.
Wordt:
Artikel 4.1, 6de paragraaf. Aan elk lid van
een v.z.w. staat het vrij uit de vereniging te treden door het toedienen van zijn ontslag bij de
beheerders.
Artikel 4.1,11de paragraaf. De leden van de

algemene vergadering worden via een oproep
in de verbondsberichten van Vlaanderen uitgenodigd...
Wordt:
De leden van de algemene vergadering
worden via een oproep in het Kunsttijdschrift
Vlaanderen uitgenodigd.
Artikel 4.1,15de paragraaf. De besluiten
van de algemene vergadering worden in het
nummer «Vlaanderen», het tijdschrift van de
vereniging, volgend op de algemene vergadering, gepubliceerd.
Wordt:
De besluiten van de algemene vergadering
worden in het Kunsttijdschrift Vlaanderen gepubliceerd in de loop van de lopende jaargang.
Artikel 4.1,16de paragraaf. Leden die willen
uittreden dienen dit schriftelijk te melden aan
de secretaris.
Deze zin wordt weggelaten, daar dit reeds
vermeld staat ihn artikel 3.
2. Mededeling van het ontslag van de beheerders:
Aan de heren Dirk Bommens (St.-Pietersstraat 39, 8520 Kuurne) en Guido van Puyenbroeck (Bosstraat 49, 9111 Belsele-St.-Niklaas)
werd ontslag als beheerders van de v.z.w.
C.V.K.V. verleend.
(Get.) Jean Luc Meulemeester, voorzitter.

In 2002 verloor het Kunsttijdschrift Vlaanderen twee eminente medewerkers:
Monseigneur G u i d o Maertens overleed in Roeselare op 14 september en Werner Vens in Brugge op
14 december.
Vele jaren was Werner Vens (geboren i n

Monseigneur G u i d o Maertens (geboren i n

zijn gekenmerkt door een open instelling

Lendelede op 9 maart 1939) voorzitter

Brugge op 21 februari 1929) was vooral bij

op het Europese geestesleven. Vanuit

van het Christelijk V l a a m s Kunstenaars-

ons tijdschrift actief sinds zijn d r u k k e

zijn r u i m e mensenkennis plaatste hij

verbond en als z o d a n i g was hij tevens

werkzaamheden als rector v a n de K.U.Leu-

graag een humoristische noot i n de mar-

de verantwoordelijke uitgever v a n het

ven C a m p u s Kortrijk h e m een rustiger

ge v a n de vergaderingen. Steeds ook

tijdschrift. De verantwoordelijkheid die

werkritme toelieten. H o e w e l hij slechts zij-

konden het bestuur v a n het C . V . K . V en

hij hierbij droeg, was meer d a n een loos

delings betrokken was bij de wereld van

de redactie v a n het tijdschrift een beroep

begrip: op honderden vergaderingen,

kunst en letteren, bracht hij een bijzonder

doen op zijn oordeel en stimulerende vi-

persvoorstellingen en bijeenkomsten

levendige belangstelling op voor de nieu-

sie. Z i j n sympathieke steun z u l l e n we

leidde hij de aanwezigen op een vlotte

w e tendensen binnen deze sector v a n de

ongetwijfeld erg missen

en innemende wijze door de agenda v a n

cultuur. Z i j n publicaties i n ons tijdschrift

de dag. B e g r i p v o l en m i l d wist hij met
zijn vele diplomatieke gaven steeds een
haalbare consensus te bereiken. D i t belette h e m niet consequent te blijven steunen op de basisprincipes v a n zijn sociale
en politieke overtuiging. Een leven i n
dienst v a n de christelijke arbeidersbeweging heeft h e m geleid tot mandaten als
het burgemeesterschap v a n Izegem en
de functie v a n bestendig afgevaardigde
van de Provincie West-Vlaanderen. In
Werner verliezen w e een wijze raadgever en een goede v r i e n d .

(vlnr) Mark Delrue, Anton van Wilderode,
juffr. Chris Torfs, mgr. Guido Maertens,
mgr. Luysterman, Werner Vens, samen
tijdens de receptie van de jaarvergadering
in Aalst op 13 juni 1993.
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IN E N O M DE KUNST

Julien V e r m e u l e n

M a
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C o u p e r u s n u m m e r

juni 2 0 0 3 I

Samenstelling:

Luc Daems & H.T.M. van Vliet
Halverwege 2003 zal het 140
jaar geleden zijn dat de grote
Nederlandse romancier Louis
Marie Anne Couperus (18631923) geboren werd en tachtig
jaar geleden dat hij overleden
is. Met dit themanummer willen we de auteur van o.a.
'Eline Vere', 'De Stille Kracht'
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Muziektheater

september 2003 I
Samenstelling: Simonne Claeys
& Jaak Van Holen
Het Gesamtkunstwerk is geen
uitvinding van Wagner, net zo
min als het multimediale
kunstwerk een product van
onze huidige generatie kunstenaars is; enkel de term is
nieuw. In alle tijden en cultu-

298
-

Kerkelijk

Verleden

en

erfgoed
toekomst

november 2003 I
Samenstelling:

Marc Dubois

De problematiek van de toekomstige bestemming van het
kerkelijk ontroerend erfgoed is
een internationaal fenomeen.
Op welk wijze kan dit omvangrijk patrimonium in Vlaanderen

en 'De Boeken der Kleine
Zielen' n.a.v. dit dubbele jubileum huldigen. Zowel specialisten uit het Noorden als uit
het Zuiden verlenen hieraan
hun medewerking. Naast de
twee samenstellers treden
F.L. Bastet, J.Buschman,
A. Keersmaekers,
A . M . Musschoot en C.
de Westenholz als coauteurs
aan.

ren waren en zijn er kunstuitingen waarin diverse disciplines met elkaar verweven
worden in een poging het
onzegbare zichtbaar, hoorbaar,
tastbaar te maken. Al sinds de
Oudheid worden theater, dans,
muziek en beeldende kunsten
tot steeds nieuwe vormen van
symbiose verenigd. Opera en
muziektheater maken tot op
vandaag onophoudelijk deel uit

van de culturele actualiteit.
Het Balinese muziektheater,
de Spaanse muziekpoppenspeltraditie, kameropera in
Vlaanderen, instrumentaal
theater... slechts enkele
aspecten van een rijk verleden
en een boeiend heden kunnen
in het beperkte bestek van een
themanummer omtrent
muziektheater aan bod komen.

een betekenisvolle herbestemming krijgen in een snel veranderende samenleving? Op het
gebied van hergebruik van
kloosters zijn er in Vlaanderen
een aantal interessante voorbeelden. Hoe kerkgebouwen
een herbestemming kunnen
krijgen ligt veel moeilijker. De
vraag is hoe en waarom we dit
beschermd erfgoed in stand

willen houden en een betekenis kunnen geven in onze
maatschappij.

We sturen u graag een kennismakingsexemplaar.
Bijlage bij 'Vlaanderen' nr. 293 en 294

Gelijktijdig wordt ingegaan op
de nood aan sacrale ruimtes,
plaatsen als bezinnings-ruimtes, waarbij de architectuur
een belangrijke bijdrage levert
tot een serene en diepere
ervaring. De sacrale dimensie
van de ruimte.

Jaargang Vlaanderen 2003
Het Kunsttijdschrift Vlaanderen bezorgt elk jaar vijf nummers,
waarin telkens een ander thema met betrekking tot kunst en letteren over veertig bladzijden wordt behandeld. Elk nummer is
daarbij royaal geïllustreerd en met bibliofiele zorg afgewerkt.

In al deze prijzen zijn de verzendingskosten en de B.T.W.
inclusief.
Het abonnement loopt van 1 januari tot 31 december.
Het wordt automatisch verlengd, tenzij het vóór 15 december
wordt opgezegd.

Naast dit thema worden over ca. 24 bladzijden in diverse vaste
rubrieken telkens nog andere facetten uit de wereld van kunst en
literatuur belicht, zodat iedere aflevering voor de meest verwende
lezer interessante lectuur te bieden heeft.
Uit de vaste rubrieken vermelden we o.a.-. In en Om de Kunst,
Poëtisch Bericht, Kunstenaar te gast, Transit (met anderstalige
gedichten in Nederlandse vertaling) en Bibliotheek.
Een complete jaargang telt minimum 300 bladzijden in folioformaat.
Abonnementsprijs
Hoewel het publiceren van zo een rijk geïllustreerd tijdschrift
steeds meer financiële inspanningen vergt (o.m. door de stijgende papierprijzen, drukkosten, posttarieven), houden we - voor de
promotie van de kunstenaars - de abonnementsprijs zo laag
mogelijk.
De abonnementsprijs (voor 5 nummers) bedraagt:
- voor België: € 2 8 , 2 7
- voor de landen van de Europese Unie: € 3 6 , 9 4
- voor de andere landen van Europa: € 4 0 , 0 4
- voor de landen buiten Europa: € 4 3 , 1 4

We hopen u weldra (opnieuw) als abonnee te mogen begroeten!
De redactie

a p r i l 2 0 0 3 I Samenstelling:

genoten, anderen zochten de
anonimiteit van een of andere

programma. Bijdragen over de
cultuurhistorische context en

Stefan van den Bossche

culturele hoofdstad op. Parijs

de metaforiek van het thema

Einde negentiende, begin
twintigste eeuw trokken nogal
wat kunstenaars zich in een
bepaald isolement terug.

is daarvan het sprekendste
voorbeeld. In dit themanummer buigt een aantal auteurs
zich over het pluriforme en
interartistieke karakter van

worden gekoppeld aan
specifieke artikels over
E. du Perron, Jan van Nijlen,
de Patershol-bohème rond
Julius de Praetere of de arti-

Sommigen deden dat in kleine
groepjes met andere geestes-

deze bohémiens en hun
cultureel en kunstzinnig

stieke beweging van 'De Kapel'
in Antwerpen.

Toscane

Vlaanderen

Toscane

februari 2003 I
Samenstelling:
Jean Luc

Meulemeester

Al vrij vlug in de geschiedenis
werd het graafschap
Vlaanderen bevrucht met
vreemde invloeden. Het werd
niet alleen geregeld door allerlei heersers bezet, maar het
werd evenzeer een bloeiende
draaischijf in de wereldeconomie. Die hoogconjunctuur

2 9 5

Artistieke

b o h è m e

handtekening(en)

ITO®

bedrag in letters

Mecenaat
Om ons toe te laten de abonnementsprijs zo laag mogelijk te houden, zijn we zeer dankbaar voor elke gift - hoe klein ook! Gelieve
uw gift over te maken op hetzelfde rekeningnummer en hetzelfde
adres met duidelijke vermelding 'gift'.
Voor giften van minimum € 30 sturen we een fiscaal attest.

lieten die overbrengen.
De Madonna van Michelangelo
in de Brugse O.-L.-Vrouwekerk
is daar een schoolvoorbeeld
van. Ook vandaag nog trekken
Vlamingen naar Toscane om er
de kunststeden te bezoeken,
te genieten van de Italiaanse
vruchten of gewoon te luieren
en in alle stilte te lezen of te
werken. Dit themanummer
brengt een eigentijdse kijk op
die relatie en laat iedereen
plannen maken voor een
vakantie om u tegen te
zeggen.

-

CLIENT

U tekent in voor een abonnement door het passend bedrag over
te maken op rekeningnummer 0 0 0 - 1 6 5 0 8 4 0 - 9 4 ten name van
het C.V.K.V. vzw, Lindenlaan 18, 8700 Tielt. Vanuit Nederland kan
men het bedrag van € 36,94 overmaken op onze rekening bij de
Postbank: 6748395

zorgde ervoor dat Vlaanderen
zich eveneens op cultureel
gebied rijkelijk ontplooide en
andere gebieden beïnvloedde.
Een voorbeeld van zo'n een
kruisbestuiving is de relatie
Vlaanderen-Toscane. Die wisselwerking kan tijdens de
Middeleeuwen zowel op historisch als op het gebied van de
economie aangetoond worden.
Heel wat Vlaamse beeldende
kunstenaars en musici trokken
naar Toscane en omgekeerd.
Rijke kooplieden bestelden of
kochten bij hen werken en
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Vlaanderen,

KOPIE

Hoe betalen?

OVERSCHRIJVING

OF STORTING

datum ondertekening

rni

I
bedrag in EUR

ii

ii

ii

• ii

ii

ii—I

• ii

I

memodat^m^facultatief)

(enkel voor uitvoering
in de toekomst)

rekening opdrachtgever

reken ing opdrachtgever

rek^ning^begunstigde^

rekening begunstigde

naam en adres opdrachtgever

naam en adres begunstigde

_

0 0 0.1 6 5 0 8 4 0.9 4

000-1650840-94

C.V.K.V. vzw

naam begunstigde

C.V.K.V. vzw

LINDENLAAN 18

8700 TIELT

mededeling (in HOOFD LETTERS]^

8700 TIELT

mededeling

datum afgifte

Kopie client enkel bij storting voorleggen

mm

- Hieronder niets schrijven -
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HOTEL- EN TOERISMESCHOOL

S P E R M A L I E
Snaggaardstraat 15 8000 B R U G G E
Tel. 050 33 52 19
Fax 050 33 90 79
E - m a i l : hotel&toerisme@spermalie.be
Website: h t t p : / w w w . s p e r m a l i e . b e
SECUNDAIR ONDERWIJS
met nationale en internationale u i t s t r a l i n g
VOLWASSENENONDERWIJS
met de meest actuele trends

OPENDEURDAGEN

OP ZATERDAG 22 EN Z O N D A G 23 MAART 2003
VAN 10 TOT 17 U.

INFODAGEN

OP ZATERDAG 17 EN Z O N D A G 18 MEI 2003
VAN 14 TOT 17 U.
(Gelieve telefonisch contact te n e m e n v o o r een
afspraak o p een andere d a t u m of tijdstip)

Uit sympathie

Energieen teledistributie

295

TextielhiTa
men. Het houtgebruik roept

lextielhistorischl
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90 Eenen nieuwen morgen
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Poëtisch bericht
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Julien
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Vermeulen

E e n l a b y r i n t i n e e n l a b y r i n t of
een a f g e r o n d e a f g r o n d ?
O v e r G u s t G i l s (1924-2002)
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De bohème op zoek naar een lege plek in de cultuur

IK

Een bruidschat
die ik niet kon weigeren
Mare Reynebeau

De term belooft al niets goeds. Zeker
voor Vlamingen beweert het Nederlands nog
altijd dat 'bohemers' aan de zelfkant van de
samenleving levende lieden zijn, niet noodzakelijk criminelen, al zou het natuurlijk niet
verbazen dat ze al eens een ongezonde belangstelling laten blijken voor het wasgoed dat
in andermans tuin te drogen hangt.
Ach, vooroordelen. Lees het Kuifjesalbum De juwelen van Bianca Castafioredaar was het dus de ekster.
Een 'bohémien', dat klinkt al iets
chiquer. Maar dat dreigt wel eens een artiest
te zijn, meneer. Dus toch ook maar beter
uitkijken.
Het is de ingebakken xenofobie - of,
vriendelijker gezegd, de verwarring stichtende
confrontatie met het vreemde - die deze nog
altijd bestaande negatieve connotaties heeft
opgeleverd. Ze ontstonden al bij de eerste
passage van 'zigeuners' vanuit Oost- naar
West-Europa, de negentiende eeuw. Het hoeft
dan ook niet te verwonderen dat de eerste
beperkende, zo al niet discriminerende
vreemdelingenwetten in landen als Frankrijk
en België dateren uit diezelfde tijd. Geografisch werden deze mensen overigens opvallend verkeerd gesitueerd: Bohemen vormde
allerminst het kerngebied van waaruit ze
afkomstig waren. De tot afwijzing stemmende
verwarring heeft echter ook een keerzijde.
Tegenover de negatieve beeldvorming staat
een ongetwijfeld even vertekende, romantische idealisering, die is ingegeven door de
charmes van de exotiek. De niet aan conventies en regels gebonden, als excentriek ervaren levensstijl van de 'bohemers' wordt daarin
niet zozeer afgekeurd, maar groeit integendeel uit tot een object van appreciatie en
zelfs van verlangen, omdat hij wordt geasso-

ni's opera La bohème (1896). Murgers boek
kan worden gelezen als een geromantiseerde,
autobiografisch getinte sociale reportage over
de lotgevallen van een groepje jonge kunstenaars in het Parijse Quartier Latin. De roman
was gegroeid uit een serie schetsen en kronieken in het blad Le Corsaire, die eerder al
de inspiratiebron vormde voor het toneelstuk
La vie de bohème, dat Murger samen met
Theodore Barrière schreef.
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cieerd met vrijheid, ongebondenheid en een
onbevangen en ongecompliceerd genieten
van het leven. Ze spelen tenslotte zo mooi
viool.
Die dubbelzinnigheid ontbreekt niet
wanneer de term 'bohème' in de eerste helft
van de negentiende eeuw - dus al vrij snel definitief zijn hedendaagse, metaforische en
kunsthistorische betekenis krijgt. Ze duikt op
in het meestal in de vroege negentiende
eeuw gesitueerde werk van onder anderen
Honoré de Balzac, Victor Hugo, Georges
Sand, Alexandre Privat of Jules Vallés. Het
verschijnsel werd definitief onder die naam
geconsacreerd, toen het al over zijn eerste
hoogtepunt heen was, met de roman Scènes
de la vie de bohème (1851) van Henri Murger, die de inspiratiebron vormde voor Pucci-
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De identificatie met de zigeuners heeft
alles weg van het aannemen van een geuzennaam, maar ze blijkt bij nader toezien toch
zeer selectief te zijn. Murger haast zich dus
om elk mogelijk misverstand zo snel mogelijk
in de kiem te smoren. Hij begon de inleiding
bij zijn boek namelijk meteen met de waarschuwing dat zijn hoofdpersonages niet
mochten worden verward met de door
auteurs van boulevardstukken als bohémiens
beschreven schurken ('filous'), moordenaars,
berentemmers, sabelslikkers, verkopers van
altijd-prijs-loterijbiljetten en andere klaplopers, 'waarvan de belangrijkste bezigheid erin
bestaat er voor te zorgen dat ze er geen hebben, en die altijd klaar staan om alles te
doen, behalve het goede'. Ze vertoonden met
die lui alleen een symbolische gelijkenis, als
vrijgevochten outsiders met een ongeregelde,
kleurrijke, artistiekerige, communautaire, weliswaar armoedige maar vooral 'vrije' levensstijl.
Afzijdigheid als voorbeeld
Er stelt zich een probleem met de
specificiteit van de bohème. Door het inflatoire gebruik van de term buiten zijn strikt
kunsthistorische context, is de betekenis
ervan namelijk behoorlijk geërodeerd, zozeer
zelfs dat hij elke relevantie dreigt te verliezen.

De reden daarvoor ligt onder meer in de oorsprong van het begrip, zoals ook blijkt uit
Henri Murgers waarschuwing om de artistieke
bohème niet te verwarren met andere bohémiens. In de volkse perceptie (en vooroordelen) kwamen de geïmmigreerde zigeuners
tenslotte op twee manieren aan de kost, enerzijds als dieven en bedelaars, anderzijds als
musici en entertainers. Eens de bohème als
begrip een metaforische betekenis had gekregen, bleven die twee aspecten intact. Murger
koppelt een moraliserend onderscheid aan
het verschil tussen de halfcriminele oplichters
en de Vrije', te allen prijze alleen voor hun
werk levende kunstenaars. Het onderscheid
suggereert, nogal paradoxaal, meteen een
nogal burgerlijke nuffigheid. Anders ligt het in
het ongeveer in dezelfde tijd verschenen werk
van Alexandre Privat d'Anglemont, die dat
onderscheid in zijn Paris anecdote (1854)
veel minder benadrukt. Met veel empathie situeerde hij beide groepen in dezelfde, als
'bohème' omschreven stedelijke subcultuur,
waarin een bepaald soort dichter en de beoefenaar van curieuze en ten onrechte weinig
gewaardeerde beroepen als het doden van
katten of het handelen in croutons of rattentongen solidair en zonder complexen dezelfde
marginaliteit delen.
Artistieke subculturen zijn evenwel
snel uitgevonden. Elk clubje van min of meer
gelijkgezinde, bij voorkeur enigszins onstuimige, bij voorkeur enigszins jonge kunstenaars wordt tenslotte al te gauw een bohème
genoemd. De term is gebruikt voor bijvoorbeeld de vriendenclub rond Paul van Ostaijen
in het Antwerpen van de Eerste Wereldoorlog
(Xandra Schutte in De Groene Amsterdammer, 1996) of van Paul Snoek in diezelfde
stad in de late jaren 1950 (H.F. Jespers in
Gierik-NVT, 72, 2001). De omschrijving blijkt
dan meestal te berusten op nogal oppervlakkige criteria. Bij nader toezien verwijzen die
naar niet meer dan naar de luimige strapatsen, veelal in het uitgaansleven, van artistiekerige burgerheertjes die over voldoende
geld, tijd en mogelijkheden beschikten om
kwajongensstreken en desnoods wat kinderachtige provocaties uit te halen. Zij vielen
soms op door buitenissige kledij, overmatig
alcoholverbruik of kleurrijke taal, maar voor
en na de feiten gingen ze meestal toch rustig

naar kantoor of naar huis en ze koesterden
verder geen echt subversieve ideeën, noch
artistiek, noch maatschappelijk.
De helden uit Murgers werk hebben
tenslotte niet voor niets al snel een plaats
gekregen in het boulevardtheater, als figuren
die eerder als excentriek of zelfs alleen als
komisch werden gepercipieerd, maar zeker
niet als gevaarlijk. Excentriciteit bezit tenslotte
altijd, al was het maar uit voyeurisme, een
amusementswaarde. De provocatie maakte
daarvan deel uit en het zal wel geen toeval
zijn dat alcohol daarin vaak een rol speelde.
De Franse bohème van de negentiende eeuw
is wat dat betreft nauw verbonden met de
consumptie van absint, de fée verte ó\e
opduikt in het werk (en het dagelijkse leven)
van zoveel schilders en schrijvers die tot de
bohème worden gerekend. Alcohol en, vooral
in de twintigste eeuw, hallucinogene drugs
creëren tenslotte een alternatieve wereld,
enerzijds als paradis artificiei, maar anderzijds ook, zoals Véronique Nahoum-Grappe
{La culture de l'ivresse, 1991) aanstipte, in
een meer sociale functie als carnavaleske
monde renversé, als ludieke en symbolische
uitdaging van de dominante burgerlijke
cultuur.
Om de omschrijving van de artistieke
bohème wat aan te scherpen en hanteerbaar
te houden, valt niet te ontkomen aan elementen als een absolute gerichtheid op de artistieke autonomie, gekoppeld aan een fundamentele kritiek op de hegemoniale
maatschappelijke waarden die onder meer
die autonomie bedreigen, en, daarmee verbonden, sociale of geografische afzondering.
Bohémiens nemen letterlijk of symbolisch
afstand van de dominante krachten in de
samenleving, omdat ze de heersende
machtsverhoudingen, en dus ook de wetten,
regels en conventies daarvan niet willen
accepteren. Ze maken op een veelvoud van
manieren, zowel in hun persoonlijke gedrag
als in hun artistieke werk, duidelijk dat het
'goede leven' voor hen elders ligt. Die
bohème - zoals haar ontstaan in de vroege
Franse romantiek is beschreven door bijvoorbeeld Arnold Ha user in The social history of
art (1951) - functioneert daarom als een
avant-garde, zowel artistiek als maatschappelijk, waarbij beide aspecten nauw met elkaar
zijn verbonden. Om te ontsnappen aan maatschappelijke dwang van buiten henzelf, die
hen via regels en normen wil disciplineren,
kiezen zij voor de afzondering op een, maatschappelijk gesproken, lege plek, waar met
name nog vrijheid heerst. Die afzijdigheid
houden ze al dan niet expliciet voor als een
voorbeeld voor de rest van de samenleving.
Het lijkt problematisch om in dit
verband de term avant-garde te gebruiken.
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In zijn 'historische' betekenis is dat begrip
tenslotte specifiek verbonden met het modernisme van de vroege twintigste eeuw, meer
bepaald als 'the political and revolutionary
cutting-edge' daarvan (Richard Murphy,
Theorizing the avant-garde, 1999). Toch
koestert de bohème wel degelijk een ambitie
als avant-garde. Wel ligt er in de termen een
verschil van klemtoon. De avant-garde benadrukt de voortrekkersrol van een specifieke
groep kunstenaars (die, als hij succesrijk is,
die rol per definitie zal zien verdampen), in
de eerste plaats op artistiek vlak: de bohème
verwijst daarentegen naar een ruimere, maar
niet verder gespecificeerde sociale situering
in de marginaliteit.
Uitgestelde burgerlijkheid
Al leefden de kunstbohémiens, zeker
die bij Murger, vaak in precaire omstandigheden, ze blijken niet zelden telgen uit de
(kleine) burgerij te zijn. Velen van hen waren
studenten, een elitaire status in de negentiende eeuw, die uitzicht gaf op een carrière
die in de meeste gevallen alles behalve marginaal hoefde te zijn. Als die jongelui al arm
waren, was dat voor de meesten van hen
alleen een zeer tijdelijke situatie. Ze hadden
veelal een gegoede achtergrond en een intellectuele en artistieke vorming, wat hen fundamenteel onderscheidde van de 'echte' armen
van Parijs, de grote meerderheid van de bevolking. Ze gingen weliswaar minzaam met
de paupers om en vermoedden al eens een
soort authenticiteit of onbedorven zuiverheid
in de 'gewone' volksmens, maar dat is een
projectie die grote gelijkenissen vertoont met
de al even paternalistische mythe van le bon
sauvage. Want het bleven er niet minder
'wilden' om, natuurlijk.
Er is nog een andere reden om te
twijfelen aan de radicale consequentie van de
bohème. 'De echte sektegeest van de
bohème wordt gewoonlijk volgehouden door
mensen met een prikkelbare verbeelding en
een bescheiden talent,' aldus César Graha
{Modernity and its discontents, 1967). Voor
wie wel echt talent bezit, kan, als men Balzac
mag geloven, de bohème daarentegen
slechts een voorbijgaande levensfase betekenen. Zij wilden met de exuberantie van de
bohème meer bepaald de angst bezweren
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fortuin dank zij het vele geld dat hij verdiende
met zijn toneelstuk. Vervolgens trok hij weg
uit het Quartier Latin, de locatie van de
bohème, om in de groene rand van Parijs te
gaan wonen. En op zijn sterfbed zou hij nog
hebben uitgeroepen dat hij niets meer over
de bohème wilde horen.
En de goegemeente waakte. Spiritisten gingen zo ver om de geest van de pas
Stollende beweeglijkheid
overleden Privat d'Anglemont op te roepen
De kunstbohème was niet van de
om hem zijn zonden als bohémien te laten
straat en dat wilde ze geweten hebben. Aanbelijden. Van over het graf heen gaf hij in de
gezien het voor de bohémiens eerst nog wat
te vroeg was om al in de gevestigde burgerRevue Spirite (december 1859) de jongeren
lijke orde te worden opgenomen, zochten ze
de wijze raad om zich te conformeren en
voor zichzelf een andere eerbiedwaardige
vooral niet voor de bohème te kiezem'ik wens
context. Ze vonden haar in de artistieke tradihet niemand toe om zo'n nutteloos, slordig en
tie. Nog altijd in de inleiding bij zijn Scènes
onredelijk bestaan te leiden. Buitenissighede la vie de bohème geeft Henri Murger zijn
den zijn niet meer van onze tijd; de nieuwe
'klasse' van hoofdpersonages dan ook een
ideeën hebben daarvoor een te grote vooruitgang gemaakt. Het is een leven waarop ik he- indrukwekkende pedigree mee, die hij zelf,
om alle twijfel uit te sluiten, als 'illuster'
lemaal niet trots ben en waarvoor ik me soms
omschrijft. Die begint in het klassieke Grieschaam. De jeugd moet vlijtig studeren: ze
moet proberen door te werken haar intelligen- kenland en ontwikkelt zich verder via de middeleeuwse vaganten en menestrelen.
tie te versterken, teneinde de mensen en de
dingen beter te kennen en te waarderen.'
Murger verzuimt uiteraard niet om de
Een treffend beeld van de sociale verin deze context welhaast onvermijdelijke
houdingen tussen proletariaat, bohème en
burgerij, maar dan van onderuit bekeken, valt
Place du Tertre en de Sacré-Cceur
te lezen in de romans Jours de famine et de
'Montmartre, het stadsdeel dat op
détresse (1911), Keetje (1919) en Keetje trotvandaag nog altijd wordt geassocieerd met
tin (1921) van Neel Doff, die zijn gesitueerd
zowel kunst als (seksueel) vertier'.
in de tweede helft van de negentiende eeuw.
Voor het uitgesproken autobiografische
hoofdpersonage, tienerdochter van een proletarisch Nederlands gezin dat naar Brussel is
uitgeweken, is haar lichaam het enige kapitaal waarvan het rendement enigszins kan
bijdragen tot het gezinsbudget. Eerst doet ze
dat via de prostitutie, vervolgens verhuurt ze
haar lichaam aan de kunst, door als
(naakt)model te poseren voor beginnende,
haast vanzelf tot een soort bohème behorende artiesten. In hun ateliers komt ze in
contact met het burgerlijke milieu, waarin
haar status in principe niet meer kan zijn dan
die van tijdelijke entretenuevan een burgerzoon. Het is dank zij een huwelijk dat ze
daaraan kan ontstijgen en erin slaagt om in
de burgerij een vaste plaats te verwerven. Ze
wordt als het ware meegezogen in de sociale
promotie van de bohème. Zo'n huwelijk was
uitzonderlijk. Het kwam in Doffs geval alleen
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maar tot stand, omdat haar aanstaande er
voor zijn stand zeer atypische utopisch-socialistische ideeën over een nieuwe, klassenloze
maatschappij op nahield. De wat tragische
ironie wil dat Neel Doff eerst een bourgeoise
moest worden om, via de literatuur, te kunnen getuigen over haar miserabele jeugd - al
ging ze, ondanks haar anarchistische sympathieën, de eenvoudige landlieden om haar
heen uiteindelijk ook als 'primitieven' beschouwen. Ziedaar het beschavingsoffensief
in actie.

D I E

voor de kus des doods van het maatschappelijke en artistieke succes. Als zij zichzelf niet
eerst een tijdje marginaliseerden, dan kon
voortijdig succes wel eens een eind stellen
aan de vrijheid en de integriteit van het werk.
Een kwestie van koudwatervrees? Angst voor
een gebrek aan ruggengraat?
De bohème is dan een tijd van experimenten waarin de bohémiens vorm gaven
aan een jeugdige rebellie of waarmee ze desnoods alleen hun studententijd wat opvrolijkten. Uiteindelijk waren de meesten van hen,
ook in Murgers schetsen, inderdaad toch
altijd uit op sociale promotie, op een carrière
in een rustig, burgerlijk en, als het even kon,
ook letterlijk fortuinlijk bestaan, waarin ze
zich cultureel, sociaal en geografisch zeer
duidelijk en bewust zouden segregeren van
de arme bevolkingsgroepen. Daarmee schakelden ze zich uiteindelijk toch in het heersende waardestelsel in. Ook artistiek hoefden
de bohème en de marginaliteit niet eeuwig te
blijven duren; de meeste bohémiens streefden ernaar om uiteindelijk hun plaats te
vinden in de academie, de norm en de mainstream.
Eens 'gevestigd' konden ze dan eventueel met nostalgie of melancholie op een
spannende en flamboyante jeugd terugkijken,
als balsem voor de comfortabele, maar lang
niet meer zo avontuurlijke, conventionele levenswandel waarvoor de meesten uiteindelijk
toch zouden kiezen. Of zoals een personage
van Murger het stelt: 'Welnu, het verleden is
voorbij, wij moeten de banden die er ons nog
mee binden, verbreken. Het is tijd om voorwaarts te gaan en niet meer achterom te kijken. We hebben onze jeugdjaren van zorgeloosheid en tegenspraak doorgemaakt. Dat
alles is zeer mooi geweest, men zou er een
prachtige roman kunnen over schrijven, maar
deze komedie van zotte liefdes, deze verkwisting van verloren dagen met de verspilzucht
eigen aan mensen die denken dat ze de eeuwigheid in pacht hebben om hun tijd te verbruiken, dat alles moet nu afgelopen zijn. Op
het gevaar af het misprijzen dat men voor ons
zou hebben, te rechtvaardigen, op het gevaar
af onszelf te minachten, kunnen we niet verder leven aan de zelfkant van de maatschappij, zowat aan de zelfkant van het leven zelf.
Want ten slotte, leiden wij wel een echt bestaan? En die onafhankelijkheid, die vrijheid
van zeden waarop we zo zeer prat gaan, zijn
dat geen halve voordelen? De ware vrijheid
bestaat erin de anderen op zij te kunnen
laten en op zichzelf te bestaan.' De uiteindelijke uitkomst blijkt de burgerlijke individualisering te zijn.
Tussen twee haakjes, Henri Murger,
zoon van een kleermaker, leefde zelf aanvankelijk zeer armoedig, maar maakte uiteindelijk

tuiging (of zelfbegoocheling), die graag het eigen gelijk bevestigd ziet, maar vooral gekleurd is door het nostalgische patina: zo was
het goed en beter kon het niet - voor henzelf
niet, en dus voor niemand.
Frangois Villon te vermelden, een misgelopen
student uit de vijftiende eeuw, die overigens
wel degelijk een dief en een moordenaar was.
Suggereert een bohème meestal het bestaan
van een groep artistieke gelijkgezinden, daarvan was in het geval van Villon niet echt
sprake. Hij begon zijn 'carrière' als een liederlijke student met behoorlijk wat literair talent,
maar hoopte, blijkbaar gedreven door haat
tegen gefortuneerden, via de criminaliteit zelf
een binnenwegje richting rijkdom te vinden.
De club waarin hij zijn trawanten verenigde,
de Coquille, kan bezwaarlijk als een kunstenaarsgenootschap worden beschouwd; het
betrof hier kortweg een maffiose dievenbende.
Murger schetst een stamboom van
bohémiens waarin hij indirect hun mobiliteit
onderstreept. Dat moest wellicht, impliciet,
een onweerlegbaar bewijs van hun ondernemingszin en van hun hang naar avontuur
zijn. Hij heeft het tenslotte meestal over vagebonden, rondtrekkende intellectuelen, nomadische kunstenaars en andere ambulante
amuseurs, die letterlijk niet gevestigd zijn,
noch sociaal, noch geografisch. In de Franse
romantische literatuur is daarvan evenwel
geen sprake meer. Daarin is de bohème uitdrukkelijk en haast exclusief gesitueerd in
Parijs, eerst in het Quartier Latin, de universiteitsbuurt, later ook in Montmartre, het stadsdeel dat vandaag nog altijd wordt geassocieerd met zowel kunst als (seksueel) vertier.
Het vrije leven, quoi. Het zwerven komt dan
niet verder dan een wandeling in het park of
het dwalen, al dan niet beschonken, al dan
niet bij nacht, door de straten van de grootstad. De bohème lijkt in de Franse hoofdstad
haar hoogtepunt en voleinding te hebben
gevonden. Omdat daar haar eindbestemming
ligt, eindigt daar dus ook haar veronderstelde
mobiliteit. Wat van de beweeglijkheid uiteindelijk nog overblijft, zo lijkt het wel, is het
beklimmen van de sociale ladder.
Murger lijkt in zijn autobiografische
Scènes de la vie de bohème een zich over
eeuwen gespreide geschiedenis bijgevolg te
laten eindigen in een milieu, in een tijd en op
een plaats waarin hijzelf een rol heeft gespeeld. Dat getuigt van een bekend soort
kortzichtigheid, die is ingegeven door de zelfgenoegzame, maar wel vaker merkbare over-

Een in meer dan één opzicht interessante variante daarvan is terug te vinden in A
moveable feast (1964) van Ernest Hemingway. Ze is interessant, omdat ze niet alleen
blijk geeft van datzelfde mechanisme, maar
evenzeer, omdat ze indirect aantoont hoe dat
mechanisme zijn beslag krijgt. In dit klassiek
geworden boek beschreef Hemingway zijn
herinneringen aan de veelal als een bohème
beschreven Amerikaanse Lost Generation en
andere modernisten die hun heil hadden gezocht in het Parijs van de vroege jaren 1920,
met, naast Hemingway, onder anderen
F. Scott Fitzgerald, Ford Maddox Ford, Ezra
Pound, Gertrude Stein, Djuna Barnes,
Wyndam Lewis, James Joyce, John Dos
Passos en Man Ray.
Hemingway schreef het postuum verschenen A moveable feast aan het eind van
zijn leven. Uit zijn brieven blijkt dat hij bij het
schrijven ervan met nadruk hoopte dat het
boek 'good', ja 'very good' zou worden, wat al
aangeeft dat het voor hem veel betekende.
Het woord 'moveable' uit de titel suggereert
beweeglijkheid, maar ook hier is daarvan eigenlijk geen sprake. Hemingways herinneringen staan helemaal in het teken van de dood,
de zijne inbegrepen. De aan eenzaamheid,
literaire twijfel, voortijdige aftakeling, impotentie en duizend andere kwalen lijdende
Hemingway voltooide het boek niet zo lang
voor hij in 1961 zelfmoord pleegde. De memoires zijn dan ook verzonken in een bitterzoete nostalgie naar een specifieke, gelukkige, maar verloren periode van zijn leven.
Wat 'moveable' blijft, is de herinnering zelf,
het gestolde moment uit het verleden dat
Hemingway altijd is bijgebleven en met zich
heeft meegedragen; over Parijs noteerde hij
ten slotte: 'waar je voor de rest van je leven
ook gaat, het blijft je bij'.
Kunst, staat en markt
In een essay in zijn bundel Making
waves (1996) noteert Mario Vargas Llosa dat
Hemingway met A moveable feast via de literatuur zijn eigen dood wilde overwinnen en
daarom wel vaker een loopje nam met de historische realiteit. Dat mag in de literatuur,
zoals bekend, geen hinder zijn, al suggereert
het boek dat het waarheidsgetrouw zou zijn.
Hemingway creëerde rond zijn Parijse
bohème een soort ideaaltype. Het was inderdaad al duidelijk dat A moveable feast niet al
te letterlijk moet worden genomen, aangezien
Hemingway van zichzelf in het boek een
bohémiencliché ophangt, als een dominante
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Ernest Hemingway (1898-1961) had net
als heel wat andere Amerikaanse
kunstenaars in de vroege jaren 1920 zijn
heil gezocht in Parijs.

macho en flierefluiter, veel armer dan hij in
werkelijkheid was, terwijl hij zijn personages
niet naar de realiteit van toen portretteerde,
maar naar het (niet zelden veel negatievere)
oordeel dat hij zich achteraf over hen
vormde.
Vargas Llosa was daarbij vooral een
paradox opgevallen. Als de bohème makkelijk
kan worden geassocieerd met vrijheid en
liederlijkheid, dan blijkt daarachter voor
Hemingway, ondanks de clichés, veel door literaire ambachtelijkheid ingegeven discipline
schuil te gaan: geen alcohol voor en tijdens
het schrijven en al evenmin na het avondeten, niet naar het café trekken om er te drinken, maar wel om er te schrijven of drukproeven te corrigeren, pittoreske plaatsen niet
bezoeken voor de pret, maar om er impressies en informatie te verzamelen. De conclusie van de serieuze mens die Vargas Llosa is,
luidt dan ook: ' het bohémienbestaan kan de
literatuur alleen maar helpen als het een
voorwendsel voor het schrijven is. Als het omgekeerde het geval is (wat vaak voorkomt),
dan kan het bohémienbestaan een schrijver
doodmaken.' Het klinkt een beetje vaderlijkvermanend, bijna zoals Privat d'Anglemont
outre-tombe, om zo te waarschuwen voor de
gevaren van een al te vrije, ongedisciplineerde levenwandel. De conclusie kan evenwel nog een andere richting uit: dat er geen
misverstand over mag bestaan dat niet de
levenswijze - in dit geval die van de bohème
- is de topos van de vrijheid, maar wel de
kunst, in dit geval de literatuur die ermee en
erin wordt geproduceerd.
Vrijheid heeft als thema slechts zin
wanneer ze niet evident is. Vrijheid, in de eer-
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neerde bourgeoisie, die tot de leidende
sociale groep was uitgegroeid, voerde in de
postrevolutionaire restauratie gaandeweg een
repressiever (en klerikaler) bewind. Kunstenaars voelden zich naar de bohème gedreven
gisme' van de opdrachtgevers in het Ancien
uit haat tegen de 'burgerploerten' van wie zij
Régime potentieel fnuikend lijken voor de vrijzich zoveel mogelijk wilden onderscheiden en
heid van het scheppende genie, dan vielen
die zij in de mate van het mogelijke trachtten
die dwang en bemoeizucht door de band
te provoceren. In hun romantische en liberale
genomen toch best gematigd uit, aldus Mare
oppositiegeest gingen ze het kunstenaarFumaroli in L'état cuiturel (1992). Met die
schap idealiseren, met name dat van de
stelling in het achterhoofd polemiseert Fumajonge artiest, hun evenbeeld, dat zij, niet
roli tegen de bemoeienissen op het artistieke
gehinderd door overdreven veel bescheidenvlak van het 'kille monster' dat de staat is. Van heid, op de duur als de enige creatieve
in de tweede helft van de twintigste eeuw zou
kracht in de samenleving beschouwden. Niet
die staat zich inspannen om ook de cultuur te
voor niets noemde de belangrijkste rebellenonderwerpen, in het totalitaire spoor van Bisclub in het genre zich Jeune-France. Het
marck en Lenin en als instrument van een
beeld dat leden daarin van zichzelf voorhieldoor egalitarisme en blinde antiburgerlijkheid
den, was dat van een vrijgevochten voorgedreven intellectuelen. Maar in de vroege ne- hoede, het voorbeeld voor en de wegbereigentiende eeuw beschouwde de nieuwe, nog
ders van een nieuwe, vrije samenleving. Zij,
tot wasdom groeiende staat het traditionele
de jongeren, namen zich voor om de samenmecenaat van de prerevolutionaire machtselileving bij voorkeur via de kunst te bevrijden
tes toch nog niet als een eigen opdracht.
uit haar onverschilligheid, onrechtvaardigheid
Daarvoor ontbrak het de staat niet aan instelen conservatisme.
lingen, het ontbrak hem - of liever de nieuwe
Al na enkele decennia zou de geelites die de staat controleerden - wel lange
droomde utopie een nieuwe lokalisering krijtijd aan ambitie en zeker aan middelen.
gen. Situeerde de bohème zich in het FrankDie principiële bescheidenheid van de
rijk van de romantiek in de anonimiteit en de
cultuurpolitiek neemt evenwel niet weg dat
bedrijvigheid van de grootstad, met zijn parbijvoorbeeld de Belgische staat van bij zijn
ken, boulevards en steegjes, dan zou ze in
ontstaan in 1830 een grote belangstelling aan
een volgende fase de stad net ontvluchten.
de dag legde voor de kunst en de geschiedeDaarin oefende het voorbeeld van Henry
nis, met name voor de Vlaamse artistieke traDavid Thoreau een grote invloed uit.
ditie. Hij wilde die maar al te graag gebruiken
Thoreaus afkeer tegen de heersende normen
om ermee een nationale identiteit te creëren
in de Verenigde Staten van het midden van
en te promoveren, met de bedoeling daarmee
de negentiende eeuw, met zijn doorgedreven
het bestaan van de nieuwe staat te legitimearbeidsethos, vermarkting, competitiegeest,
ren. En hoezeer de machthebbers van toen
vooruitgangsdenken en staatsimperialisme,
zich een staat op zijn zuinigst wensten, kwesleidde hem tot regelrechte burgerlijke ongetie van de fiscale druk minimaal te houden,
hoorzaamheid. Die afkeer trok hij verder door
die legitimiteit mocht best wat (belasting)geld
in een zoektocht naar een volgens hem
kosten, waarmee schrijvers, schilders of hisauthentiek en onbedorven bestaan, als altertorici opdrachten, prijzen, beurzen, subsidies
natief voor het leven in de vervuilde, al te
of ambten toegekend kregen, zoals onder andrukke, artificiële, van ongelijkheid, onvrijheid
deren Hendrik Conscience of Gustaaf Wapen conformisme aaneen hangende stad. Dat
pers mochten ervaren. Ook koning Leopold I
alternatief situeerde hij in de natuur, een
graaide ervoor graag in zijn persoonlijke cas- lege', onbezoedelde plek waar een nieuw
sette. In zo'n context is voor kunstenaars de
nog begin mogelijk leek.
bohème, naast te kunstmarkt, dan toch al
In een blokhut aan Lake Walden in
evenmin de enige mogelijke optie.
Concord (Massachusetts) koos Thoreau, naar
het voorbeeld van de heremieten, voor een
Diep in het bos
allereenvoudigst, solitair, op autosubsistentie
Had de Revolutie in Frankrijk ruimte
gericht, primair bestaan, een pastorale idylle
gecreëerd voor artistieke vrijheid, de kunstewaarin nog plaats was voor 'echte' waarden
naars leerden daarvan desalniettemin al snel
als soberheid, ambachtelijkheid of verbonde politieke grenzen kennen. De gefortudenheid met de natuur. Al moet hieraan toegevoegd worden dat Thoreau, anders dan uit
zijn Walden. Or life in the woods (1854) kan
blijken, allerminst de geharde natuurmens
was die mentaal sterk genoeg was om zich
langdurig in zijn blokhut en omgeving te iso-
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ste plaats de vrijheid om kunst te creëren, is
tenslotte de nog niet verstikte, lege plek waarnaar de bohémiens op zoek zijn. Dat gold in
alle geval voor de 'historische' bohème in het
Frankrijk van de restauratie na de Revolutie.
Daarvan heeft Henri Murger eigenlijk slechts
de weinig interessante, alleen nog pittoreske
naweeën beschreven. Het einde van de feodale standensamenleving in 1789 had de
kunstenaars bevrijd van de 'onderwerping' en
dienstbaarheid aan hun kerkelijke of adellijke
opdrachtgevers (en aan de door de Revolutie
afgeschafte academie). Tegelijk werden ze
evenwel ook beroofd van de bestaanszekerheid die daarmee gepaard ging, omdat hun
mecenassen ervoor niet langer over de (financiële) middelen beschikten. De koks van
de van hun privilegies ontdane elite gingen
de straat op en vonden het betere restaurant
uit, haar kunstenaars, die haar de artistieke
ornamenten van haar macht en status hadden aangeleverd, dienden evenzeer de markt
op te gaan. Dit alles betekent, tussen twee
haakjes, niet dat er tevoren geen kunstmarkt
bestond, zeker in de Nederlanden, en al
evenmin dat de Revolutie zelf geen behoefte
had aan een symbolische productie via de
kunst of langs die weg 'educatieve' ambities
wilde realiseren.
Doordat het vinden van nieuwe opdrachtgevers en mecenassen niet altijd vanzelf sprak, kwamen kunstenaars wel vaker in
een precaire levenssituatie terecht en voelden
ze zich steeds meer op zichzelf teruggeworpen. Ze gingen die opgedrongen onafhankelijkheid dan maar als een vorm van nieuwverworven vrijheid cultiveren, waarin ze alleen
zichzelf en hun pairs als artistieke toetssteen
overhielden. Al was dat dus eventueel alleen
om van de nood een deugd te maken. Nieuwerwetse ideeën als die van de artistieke autonomie of van l'art pour l'art, ontbrak het
tenslotte niet aan dubbelzinnigheden. Ze
groeiden ook en misschien in de eerste plaats
uit tot een ideaal, omdat er geen alternatief
(meer) voor bestond. Of toch, maar dat alternatief bestond uit de onderwerping aan de
kunstmarkt - het was de keuze van de meerderheid van de kunstenaars. Door het snel
groeiende en, naar het einde van de negentiende eeuw, dominante belang van de kunstmarkt, zeker voor de plastische kunsten, aldus Gérard Monnier {L'art et ses institutions
en France, 1995), werd de valeur d'usage
van het kunstwerk steeds meer verdrongen
door de ruilwaarde ervan. Niet alleen maakten de meest conformistische of 'geïntegreerde' kunstenaars de beste kansen op de
kunstmarkt, de kunsteconomie ontnam hun
elke zeggingsmacht over de waardering van
hun eigen werk.
Mag, daarmee vergeleken, het 'diri-

leren. Hij droomde bijvoorbeeld van een bibliotheek - dit toonbeeld van de stedelijke
openbare dienstverlening - diep in het woud,
ver van de 'crowded and dusty city'. Het
bestaan in het bos voldeed uiteindelijk niet:
'Misschien leek het me toe dat ik meerdere
levens te leven had en dat ik al genoeg tijd
had besteed aan dat ene.'
Het voorbeeld van Thoreaus Walden
bracht Frederik Van Eeden ertoe om in 1898
een eigen Walden te stichten, een 'kolonie'
van gelijkgezinden als alternatief voor de volgens hem 'zieke' maatschappij, een negatieve
medische metafoor die hij heel vaak gebruikte om zijn eigen tijd te omschrijven. 'Wij
bewegen ons letterlijk den ganschen dag in
verwezenlijkte utopieën en reëel geworden
droombeelden', noteerde hij {Studies. Vierde
reeks, 1904) opgetogen toen zijn droom werkelijkheid was geworden. Het waren voornamelijk de sociale en menselijke verhoudingen
die Walden deden verschillen van de rest van
de samenleving. Maar geld of machines waren er bijvoorbeeld allerminst taboe en om te
beginnen had Van Eeden al gewild dat Walden toch 'in de beschaafde wereld' zou liggen, in Bussum. Walden paste in een lange
reeks van dergelijke ecologisch, religieus of
sociaal-utopisch geïnspireerde initiatieven, die
van in de tweede helft van de negentiende
eeuw overal in Europa en in de VS ontstonden. Ze hadden alle gemeen dat ze zich
afkeerden van een als hard en onleefbaar ervaren wereld, verbrod door economische wetten, sociale onrechtvaardigheid en een ongecontroleerde urbanisering. Die wereld wilden
ze in zoveel mogelijk aspecten de rug toekeren, waarna ze een toevlucht vonden in de
nog puur gebleven natuur, de hoop op een
nieuw begin.
Daaraan hoefde niet a priori een artistieke dimensie te zijn verbonden. Dat gold
niet voor Thoreau in Walden of voor 'the
simple life' van Edward Carpenter in Yorkshire en C.R. Ashbee in Chipping Campden.
Het was al evenmin de schrijver in Van
Eeden die Walden had bedacht, wel de
sociale hervormer in hem, en wellicht al
evenzeer de arts-psychiater die hij was, zoals
mogelijks ook depressies of zijn ongelukkige
huwelijk hem hebben bewogen om een
geheel nieuw leven te willen beginnen.

cide de la société (1947), waarvan de aanhef
luidt: 'Er is geen reden om te twijfelen aan de
geestelijke gezondheid van Van Gogh, die in
zijn hele leven één keer zijn hand heeft verbrand en die verder alleen maar zijn linkeroor
heeft afgesneden, en dat in een wereld
waarin iedere dag gekookte vagina in groene
saus wordt gegeten of genitaliën van een
pasgeboren baby, geranseld en mishandeld
onmiddellijk nadat hij is weggegrist uit de
moederschoot'. Want 'niet de mens, maar de
wereld is abnormaal geworden'. De patstelling
over wat nog als 'normaal' kan worden beschouwd, is hier absoluut.

Charles Jacque, Toegang tot de herberg
Ganne.
In 1822 openden Francis Ganne en zijn
vrouw in hun boerderijtje in het gehucht
Barbizon (Chailly-en-Bière) een herberg
en een kruidenierswinkeltje. Zij richtten
ook een aantal kamers in en verschaften
zo onderdak aan de jonge schilders die
daar kwamen neerstrijken. Deze schilders,
waaronder Carot, Rousseau, Diaz, Huet en
Nanteuil, gebruikten hun overtollige verf
op de muren en de meubels en
veranderden op die manier de herberg in
een 'kunstkamer', zodat later in de
herberg Ganne het gelijknamige museum
kon ingericht worden.

De maatschappelijke marginaliteit van
Waldenachtige initiatieven wordt misschien
nog het best geïllustreerd, doordat ze door de
buitenwereld haast zonder uitzondering als
curiositeiten en dus als uitzonderingen op de
regel werden ervaren. Zowel Thoreau als Van
Eeden kregen geregeld nieuwsgierige toeristen in de buurt die zich aan zoveel excentriciteit kwamen vergapen, al paste die belangstelling wel in het zelotisme van deze
initiatieven: een voorbeeld willen zijn, live demonstreren dat het ook anders kon. Of dat
ook tot een beter begrip leidde, was evenwel
niet evident. 'Men kletst er gruwelijk over,
naar 't schijnt', aldus Van Eeden op 7 juni
1898 in zijn dagboek, 'Dat kon niet anders.'
Hoe groot de afstand en het onbegrip wel uitvielen, illustreert de eenmansbohème Vincent
van Gogh, die nog decennia na zijn dood
kortweg voor een gek werd versleten. Dat
bracht de op dat punt gevoelige Antonin
Artaud tot een repliek met Van Gogh, le sui-
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Kunst is een vak
Omgekeerd waren het inderdaad wel
eens uitsluitend artistieke redenen (en dus
niet noodzakelijk de maatschappijkritiek) die
kunstenaars samenbrachten op het platteland - al blijft het dan natuurlijk altijd de
vraag waarin die artistieke motivatie dan wel
haar diepere impuls vond. Dat was zo in Barbizon, ten zuiden van Parijs, waar zich tijdens
de negentiende eeuw over vele decennia een
naar de plek genoemde 'school' van kunstenaars ontwikkelde. De 'gemeenschapsstructuur' kan er alleen als minimaal worden omschreven, een café en wat stallen, want iets
beters konden de doorgaans armlastige kunstenaars er zich niet permitteren. 'Barbizon'
was het resultaat van een door Jean-Jacques
Rousseau geïnspireerde retour a la nature,
die had geleid tot een herwaardering van het
schilderen in open lucht en van het landschap als picturaal onderwerp. Wat dan weer
niet wegnam dat de schilders Charles Jacque
en Jean-Frangois Millet er pas belandden,
nadat ze in juni 1849 uit Parijs op de vlucht
waren geslagen, omdat daar een choleraepidemie was uitgebroken.
In een brief uit 1883 gaf Van Gogh
zijn eigen interpretatie aan de ervaring van de
schilders in Barbizon: 'Het land vormde hen,
zij wisten alleen: in [de] stad deugt het niet,
ik moet naar buiten; zij dachten, stel ik me
voor, ik moet werken leeren, iets heel anders,
ja tegenovergestelds worden van wat ik nu
ben. Zij zeiden: nu deug ik niet, ik ga mij vernieuwen in de natuur.' Van Gogh suggereert
dat een min of meer gezamenlijke terugtocht
uit de stad vooral tot een persoonlijke vervolmaking als schilder moest leiden.

Gustave van de Woestijne (1881-1947),

Zelfportret (detail), 1900.
Om de drukke stad te ontvluchten ging
Gustave bij zijn broer Karei in St.-MartensLatem wonen en maakte er deel uit van
de plaatselijke
'kunstenaarskolonie'.
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Revolutie als intermezzo
Toen ook kunstenaars als Piet Mondriaan naar Laren trokken, bleek dat niet alleen
landschapsschilders of impressionisten de
stad voor het platteland omruilden. Het gold
ook voor modernisten - zelfs voor de avantgarde. Een detail maakt Herwarth Walden tot
een erg symbolische brugfiguur tussen de
bohème en de modernistische avant-garde.
Walden ontpopte zich in het Berlijn van rond
de Eerste Wereldoorlog met zijn tijdschrift Der
Sturm (1910-1932) tot de belangrijkste gangmaker van het expressionisme, een term die
hij zelf had bedacht als koepel voor het geheel van de modernistische vernieuwing, inclusief het futurisme, het kubisme, het constructivisme en zelfs het dadaïsme. Rond Der
Sturm creëerde hij een waar imperium dat
hem in het milieu erg machtig maakte, met
een galerie, een boekhandel, een uitgeverij,
een theater, een school, als organisator van
poëzie- en muziekavonden, enz. De symbolische brugfunctie ligt in zijn naam, want Walden heette eigenlijk George Levin. Hij had zijn
pseudoniem te danken aan zijn vrouw, de expressionistische dichteres Else Lasker-Schüler, die zich voor de naam had laten inspireren door Thoreaus Walden.
Het Duitse expressionisme ging, met
groepen als Die Brücke en Der Blaue Reiter,
wel degelijk uit van een uitgesproken onbehagen met zowel de culturele als de politieke
praktijk van zijn tijd, wat het tot uiting bracht
in een sfeer van romantisch pessimisme, verlangen naar en meer harmonische, in zekere
zin eenvoudigere en overzichtelijkere wereld
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Karei van de Woestijne apprecieerde
het isolement van Sint-Martens-Latem; 'Vervoermiddelen naar hier toe bestaan er, goddank, niet', schreef hij eind juli 1900 in een
brief. Wat hij er zocht was de afzondering en
hij had niks aan de buitenwereld te tonen behalve, achteraf, zijn werk. In zijn samen met
Herman Teirlinck geschreven autobiografische brievenroman De leemen torens (1928)
heet het: 'ik ben er gekomen met een krank

hart, en ik zocht er niets dan de eenzaamheid die mijne bitterheid moest voeden.'
Maar net als Gustave was hij ook om gezondheidsredenen naar Latem gekomen, voor 'de
gezonde lucht', terwijl hun moeder ervoor
zorgde dat ze zich intussen geen geldzorgen
hoefden te maken.
Toen Jules De Praetere in 1941 met
Latemse dageraad zijn herinneringen aan
Sint-Martens-Latem publiceerde, kon hij het
niet laten de motivaties enigszins te sublimeren: 'Vele kunstenaars hebben daar hun
eigen wezen gevonden, soms onbewust,
werkend onder de drang van een ongekende
stuwkracht. Hun persoonlijkheid kwam er tot
volle ontplooiing door de innige verbondenheid van hun Vlaamse aard met het stemmige natuurschoon van het Leieland.' De
Praetere lijkt het verlangen naar een in de
natuur gesitueerde authenticiteit te herinterpreteren in nationalistische termen die gekleurd zijn door het moment waarop hij zijn
herinneringen publiceerde. Hij ontnam 'Latem' ermee retrospectief elk eventueel bohèmekarakter en schoeide het op de leest van
het enkele decennia later heersende politiekculturele discours.
'Professionele', ja corporatistische bekommernissen lijken eveneens het zwaarst
door te wegen in de bohème van Laren en
Blaricum. De kunstenaars die er zich vanaf
1880 vestigden, met het café van hotel
Hamdorff als sociaal centrum, leken uit op
het creëren van een eigen Barbizon. Maar de
gemeenschap kende er ook zijn eigen groep
wereldverbeteraars, eerst van christen-anarchistische, vervolgens van theosofische signatuur, die een goed contact onderhielden met
Van Eedens Walden. Maar al bij al bleef het
streven naar afzondering en het creëren van
een alternatieve leefwereld erg relatief. Het
was tenslotte niet in de wilde natuur dat de
kunstenaarskolonie neerstreek; de vestiging
ervan lag in het verlengde van 'de trek naar
buiten', waarmee de Amsterdamse welgestelde burgers zich in het Gooi gingen vestigen, langs de nieuwe spoorlijn AmsterdamAmersfoort. Frederik van Eeden, Herman
Gorter, het echtpaar Roland Holst en vele anderen gingen wonen in modernistische villa's,
gebouwd door Berlage of Van Deyssel in
Bussum, Hilversum en Baarn.

Zelfs een gedoodverfd stadsschilder
als Willem Witsen trok er naartoe. In Amsterdam had Witsen met schrijvers en plastische
kunstenaars rond de Tachtigers en De Nieuwe
Gids een eigen 'bohème' gevormd (Charles
Vergeer, Willem Witsen en zijn vriendenkring,
1985), die het aanschijn had van een vriendenclub, annex professionele belangengroep.
En de artistieke corporatie volgde haar opdrachtgevers, ook wanneer die op het platteland een rustiger alternatief voor het wonen in
de te drukke stad zocht. Victor E. van Vriesland, die in Blaricum was gaan wonen, ontmoette er de vakgenoten vooral om te feesten,
'met vele kruiken Bols en kaartspel' (Dirk
Kroon in Jaarboek van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde te Leiden, 19741975). Maar het 'inpalmen' van het landelijke
randgebied, met zijn lage fiscale druk en dito
grond- en huurprijzen, was geen definitief afscheid van de stad. Die bleef een om zijn
dienstverlenende functies gewaardeerd en
dank zij de trein ook snel bereikbaar centrum.
Van Vriesland ging zo vaak naar Amsterdam
dat hij er een vaste hotelkamer had.
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Voor de stadse kunstenaars oogde het
landschap op het platteland idyllisch, het was
er rustig en goedkoop leven en ze konden er
werken zonder gestoord te worden door de
drukte en de verleidingen van de steeds meer
als te druk en te vuil ervaren stad. In de landelijke 'kunstenaarskolonies' bleef alles op
het werk zelf gericht, terwijl het sociale contact zich beperkte tot collega's en dorpsbewoners, als het ware 'na de uren'. En dat laatste
dan nog met mate. Toen Gustave van de
Woestijne introk bij zijn broer Karei in SintMartens-Latem, spiegelde deze, zo herinnerde Gustave zich {Karei en ik, 1979), een
sober en geregeld leven voor, bedoeld om
'eens echt goed en deugdzaam werk te leveren. We zullen trachten onze tijd goed en op
een verstandige manier te bezigen. Op Latem
zullen we vrienden hebben, maar tracht zoveel mogelijk op afstand van hen te blijven,
want dat heeft de langste duur. We hebben
immers aan ons beiden genoeg. (...) We hebben niemand nodig'. Daar spreekt een voorbeeldige zin voor professionele discipline uit.

en verzet tegen het burgerlijke conservatisme.
Vanuit Dresden en München en vanuit kunstenaarskolonies op het platteland, in Sindeldorf en later in Seeshaupt in Beieren, convergeerden de artistieke vernieuwers rond het
einde van de Eerste Wereldoorlog in de snel
gegroeide hoofdstad Berlijn. Ze bleven uitgesloten van het heersende kunstcircuit en
creëerden dan maar een eigen infrastructuur,
onder andere met het Sfrvrm-conglomeraat,
en met als ontmoetingscentrum eerst het
Café des Westens, vervolgens het Romanisches Café. Ook Paul van Ostaijen behoorde
een tijdlang tot deze bonte bohème in Berlijn,
zij het in de marge ervan, want ze bezat, ondanks haar afkeer voor de autoritaire politiek,
toch een eigen pikorde.
Behoorde het expressionisme toen institutioneel tot de avant-garde, in de commercie had het al stilaan een dominante plaats
verworven, zozeer zelfs dat Claire Goll erover
kon mopperen dat Walden met zijn Sturmimperium de artistieke revolutie via de kunsthandel aan het voltrekken was (La poursuite
du vent, 1976) - en daarbij nooit naliet daar
zijn deel van mee te pikken. In Berlijn
woonde immers een daarvoor geschikt koperspubliek, een nieuwe burgerij, die zich,
tegen de Pruisische elite in, met een 'eigen'
artistieke smaak trachtte te affirmeren als een
authentieke, vooruitgangsgezinde en 'moderne' sociale laag. Expressionisten in huis
halen behoorde tot de nieuwe mode, of zoals
Carl Sternheim fulmineerde: 'met nog meer
tegenzin en met nog grotere angst voor hun
burgerlijk bemiddelde klanten zullen mijn uitgevers mijn boeken uit snobistische IJdelheid
uitgeven' (Die Deutsche Revolution, 1919).
De geschiedenis van het Berlijnse expressionisme illustreert hoe relatief de praktische reikwijdte van een zelfverklaarde revolutionaire bohème kan uitvallen. Zij dacht dat
haar uur sloeg met de proletarische revolutie
in de stad in november 1918, die wel het Wilhelminische keizerrijk ten val kon brengen,
maar uiteindelijk de plaats ruimde voor de
Weimarrepubliek. Schrokken vele modernistische kunstenaars terug voor het proletarische
en gewelddadige karakter van de revolutie, ze
aarzelden toch niet om er hun karretje aan
vast te haken door er als het ware hun eigen
filialen in op te richten: de Rat Geistiger

Arbeiter (9 november), de Novembergruppe
(3 december) en de Arbeitsrat für Kunst
(begin 1919). De namen ervan alludeerden
op het revolutionaire radencommunisme en
klonken dus wel heel erg modieus. De programma's ervan propageerden wel algemene
parolen over vrijheid, menselijkheid en de
verbondenheid van het de kunst met het
volk, maar werden alleen concreet wanneer
het erom ging om bij nader toezien nogal
conventioneel klinkende, corporatistische
kunstenaarsbelangen te verdedigen. De
bohème, zo valt te vermoeden, was voor hen
alleen een negatieve keuze geweest.
De expressionisten raakten snel 'geïntegreerd' en kregen toegang tot de academies
en de musea. Walter Kaesbach, lid van de Arbeitsrat, kreeg de leiding van een onder meer
aan het expressionisme voorbehouden Neue
Abteiling van de Nationalgalerie, die, symbolisch, onderdak kreeg in het sinds de abdicatie van de keizer leegstaande Kronprinzenpalast. Een deel van de Arbeitsrat trok met zijn
voorzitter Walter Gropius naar Weimar, waar
Gropius de leiding was aangeboden van zowel
de Hochschule für Bildende Kunst als van de
Grossherzoglichen Sachsischen Gewerbeschule. Hij fuseerde beide in 1919 in het
Ba u ha us, die de avant-garde vaarwel zegde
door zich niet toe te leggen op 'fundamentele',
maar op toegepaste kunst, kunstambachten
en architectuur, binnen kleine, ideaal geachte,
coöperatieve gemeenschappen naar het model van de middeleeuwse gilden, met meesters en gezellen. Zo verzonken de expressionisten, maatschappelijk gesproken, in
dagelijksheid, beslotenheid en 'realisme', terwijl het vacuüm dat ze als avant-garde achterlieten, snel werd opgevuld door de dadaïsten.
Ze werden nu zelf het voorwerp van contestatie tegen de gevestigde orde.
Het lotgeval van de eerste modernisten lijkt succesvol, gelet op hun maatschappelijke opgang, maar zou tragisch eindigen
bij de machtsovername van de nazi's, die het
modernisme entartet noemden, wegens niet
dienstbaar genoeg aan de staat, wat eindigde
in broodroof, ballingschap of erger. Hun geval
roept de vraag op hoe een naar eigen zeggen
op fundamentele verandering georiënteerde
bohème of voorhoede functioneert eens haar
utopie wel degelijk lijkt te worden gerealiseerd. De vraag stelde zich voor elke artistieke of intellectuele oppositie in het tsaristische Rusland, waar de bolsjewistische
revolutie van 1917 het oude regime van de
kaart veegde en een nieuwe samenleving in
de maak leek. Richard Stites (Revolutionary
dreams, 1989) benadrukte het uitgesproken
iconoclastisch nihilisme van de revolutie, die
elke culturele traditie en instelling het liefst
met kogels en handgranaten te lijf was

188 1

gegaan, zoals Vladimir Mayakovsky graag
samen met 'kameraad Mauser' naar het museum of het theater was getrokken. Daarin
tekende zich een interessante spanning af
tussen de futuristen en de aanhangers van
de Proletkult. De eersten bestreden de traditie als een klassieke bohème om erop verder
te kunnen bouwen, maar zagen zich in het
revolutionaire elan voorbijgestreefd door de
Proletkult die, toch in theorie, ijverde voor
een geheel nieuwe, zij het amper concreet
gemaakte cultuur, die los stond van elke traditie, omdat de nieuwe tijd en dus de nieuwe
cultuur toekwamen aan de brede, grotendeels ongeletterde proletarische massa die
nooit deelachtig was geweest aan welke traditie dan ook. En beide liepen te pletter op de
stalinistische dictatuur.
Toch had het met name de kunstenaars van de AKhRR, de belangrijkste revolutionaire kunstenaarsvereniging in de jaren
'20, niet ontbroken aan creativiteit in de omgang met de traditie. Zij kozen voor een getemperd, haast functioneel 'alternatief modernisme', genre Neue Sachlichkeit, aldus
Brandon Taylor (in Art of the Soviets, 1993),
al werd dat wel vaker verguisd als documentair anekdotisme dat de weg vrijmaakte voor
het sociaal-realisme. Het probleem van de
'oude', prerevolutionaire culturele klasse was
haar burgerlijke achtergrond, waardoor ze
nooit het volle vertrouwen genoot van de bosjewistische partijelite, terwijl ze vanwege
haar culturele en scolaire kapitaal, als reservoir van experts, onontbeerlijk was voor het
regime. In The cultural front (1992) ziet
Sheila Fitzpatrick de uitkomst van die
machtsstrijd als een akkoordje tussen beide:
de culturele elite onderwierp zich aan de partij en kreeg ervoor een geprivilegieerde status
in ruil, al bleef die altijd precair want diffuus,
terwijl die haar evenmin zou vrijwaren van de
periodieke stalinistische zuiveringen. De lege
plek die de voormalige bohème of avantgarde in de revolutie met cultuur had willen
vullen, was dichtgeslibd met rauwe macht.
Bohème als intermezzo
Tegenover de haast even heroïsch als
aandoenlijk lijkende poging van de Russische
avant-garde om zich in de nieuwe samenleving te integreren, lijkt de segregatie van

Wanneer Hugo Claus enkele decennia
later in Een zachte vernieling (1988) zijn alter
ego naar Parijs laat vertrekken, waar zich de
bohème van Cobra en de Nederlandse Vijftigers heeft gevestigd, doet deze Bernard dat
alleen om een jonge vrouw achterna te gaan.
Hij ging er de bohémien uithangen, omdat hij
over voldoende branie en savoir faire om zijn
gebrek aan geld te compenseren. Zo ging het
ook met de 'echte' Claus, die in het najaar
van 1950 zijn vriendin Elly Overzier naar
Parijs volgde, die daar een carrière als fotomodel, mannequin en actrice begon en die
hij vervolgens ook naar Rome achterna ging.
Claus en zijn Nederlandse vrienden, waarvan
Simon Vinkenoog de 'pionier' was, vonden in
Parijs een opener geestelijk klimaat, joyeuzer
dan het sobere en nuchtere, nog van de oorlog herstellende Nederland, breeddenkender
dan het soms nog bekrompen Vlaanderen.
Daar was het, naar de titel van een verhalenbundel (1954) van Remco Campert, 'alle
dagen feest'. De goegemeente choqueren deden ze evenwel slechts ongewild en heel hun
streven was gericht op, behalve zichzelf amuseren, het uitbouwen van hun oeuvre en hun

De twintigste eeuw zal het niet ontbreken aan groeperingen van kunstenaars die al
dan niet een politiek programma incorporeren
in hun artistieke opties. Er vallen zelfs nog
groepen aan te wijzen die eventueel als een
bohème kunnen worden geduid, die in het
Mexicaanse Cocoyacan in de jaren dertig
bijvoorbeeld, met onder anderen Frida Kahlo,
Diego Rivera, Tina Modotti, Leo Trotsky,
Edward Weston en Victor Serge (met André
Breton en Sergei Eisenstein als 'toeristen'), of
die van de existentialisten rond Jean-Paul
Sartre in het Parijs van de jaren veertig en
vijftig. Het verschijnsel heeft niettemin zijn
beste tijd gehad. Alleen in de jaren vijftig leek
daar nog even verandering in te komen, met
de alternatieve levensstijl van de bohème
rond Jack Kerouac in de Verenigde Staten.
Die was doordesemd van kunst, maar tegelijk
ook van een drang naar zelfverwezenlijking,
vond in de jaren zestig aansluiting bij de
jeugdcultuur en werd zo de motor in het ontstaan van een ware counterculture die zich
sterkte in de strijd voor gelijke burgerrechten
voor zwarten en tegen de oorlog in Vietnam.
Maar de noodzaak tot afzondering
ontbreekt veelal, het bohémiengedrag, als
daar al sprake van is, beperkt zich doorgaans
tot jeugdige uitbundigheid en drugsgebruik.
In de Westerse democratieën is openlijk verzet tegen de (klein)burgerlijke dominantie
nauwelijks nog een issue, toch geen die veel
controverse opwekt. De conservatieve druk
van het academisme is nauwelijks nog een
hinder en het is voorgoed de kunsthandel
(uitgeverijen of theaters inbegrepen) die het
artistieke universum reguleert - en dus bepaalt wie tot de marginaliteit behoort en wie
niet. Dat is geen passieve functie. Aanvankelijk, aldus een uitgever, 'the book was essentially the author's', maar nu 'we're exercising
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In Tropic of cancer (1934) schreef
Henry Miller: 'Of itself Paris initiates no dramas. They are begun elsewhere' - en, zo kan
men eraan toevoegen, ze eindigden nog
elders. Parijs was voor deze bohémiens een
plek van gelijkgezinde convergentie, maar
vooral niet meer dan een passage in de lange
ontwikkeling van het literaire en plastische
modernisme. Zoals Mario Vargas Llosa al
aanstipte, verborg het liederlijke bohèmeimago dat dit Parijs een oord en vooral een
moment was waarin alles zich, ook in zijn
'erfenis', concentreerde op het werk en het
schrijverschap, waarin de bohème zelf 'moveable' was, zowel in haar lokalisering als in
haar samenstelling, geen essentie maar een
decor, meer dan ooit slechts een levensfase.

carrière. En het was in dat oeuvre zelf ook
dat, als het zo uitkwam, enige mogelijke
maatschappijkritiek lag. Het verging hen
enigszins zoals met Claus' beslissing in 1955
om, zeer burgerlijk en dus tot verrassing van
zijn vrienden, te trouwen. Hij deed het, omdat Elly's vader, 'reder en lid van de Rotary
Club', dat samenhokken toch niet zag zitten;
'Hij heeft me een bruidschat aangeboden die
ik niet kon weigeren' {Het teken van de ram,
2, 1996).

our muscle, and telling the author the best
way to do it.' (geciteerd in Herbert I. Schiller,
Culture Inc., 1989).
Al lijkt in zo'n situatie meer dan ooit
een behoefte aan een lege plek te bestaan,
toch is het de vraag of een bohème of avantgarde nog wel denkbaar kan zijn. De cultuurcommercie cultuur toont zich - uit ongeduld,
snelle verveling en drang naar omzetverhoging via productdiversificatie - erg gevoelig
voor nieuwe tendensen, al gaat het maar om
oppervlakkige modes. Geen avant-garde of ze
wordt meteen besnuffeld en, bij gebleken
commercieel potentieel, nog voor ze een
bohème kan worden, uit de marginaliteit getild - en 'onschadelijk' gemaakt. Het is punk
overkomen, waarvan zoniet de essentie, dan
toch de attributen in goed tien jaar tot de
mainstream gingen behoren. Een in wezen zo
subversief genre als de gangsta rap ontworstelde zich in geen tijd aan de marginaliteit
van de zwarte getto's in de grote Amerikaanse steden, eens het door de grote platenmaatschappij was 'opgepikt', om nu al een
tijd tot de populairste muziekgenres te behoren. De (weliswaar blanke) rapper Eminem
was met 4 miljoen verkochte cd's de best
verkopende zanger van 2002 {Newsweek,
3 maart 2003). Dat zijn teksten velen verwerpelijk toeschijnen, wijst erop dat de tolerantie
of appreciatie ervoor toch ruimer is dan de
klassieke moraalridders veronderstellen - of
dat de ethische onverschilligheid zo groot is
dat de potentiële subversie ervan er niet eens
meer toe doet.
Aan deze evolutie zou een heel pessimistisch verhaal te koppelen vallen, maar dat
dreigt te eindigen in de weinig vruchtbare
conclusie dat vroeger alles beter was. Quod
non. De context is nu eenmaal veranderd,
door onder meer de versnippering van het
culturele veld of het vervluchtigen van de
oude culturele hiërarchieën. En het beeld van
de naar absolute vrijheid dorstende, autonome kunstenaar, die uitsluitend de kunst is
toegewijd en in zijn artistieke schepping zijn
enige genoegdoening vindt, was bij zijn
ontstaan al een niet van pathetiek en zelfgenoegzaamheid gespeende, romantische
mythe. Door die veranderde context hebben
avant-gardes en bohèmes op artistiek vlak
hun functionaliteit grotendeels verloren. Men
kan daarom treuren, maar veel zal het niet
helpen. De almacht van de markt impliceert
dat er nauwelijks nog vrijplaatsen overblijven,
waarin de artistieke productie (let op de term)
dan toch naar haar eigen finaliteit kan zoeken, welke die ook is. Daarom niet getreurd.
Misschien is de bohème vandaag elders te
zoeken dan diep in het woud of op zolderkamers in de grootstad. In cyberspace bijvoorbeeld, een oneindig uitrekbare lege plek.

D I E

Ernest Hemingway en de andere geïmmigreerde modernisten in het Parijs van dezelfde tijd haast futiel - en al evenzeer 'in
touching naieveté' (Georges Monteiro in The
Antioch Review, 59/3, 2001). In Europa en
met name in het beschaafd geachte Parijs
wilden ze ontsnappen aan het Amerikaanse
puritanisme, dat hun met de Prohibition geen
alcohol, met zijn preutsheid geen vrije seks
en met zijn anti-intellectualistische materialisme geen artistieke vrijheid gunde. En met
de sterke dollar was het er nog goedkoop leven ook. Het hedonisme had dan ook niet altijd veel met kunst te maken, want dat deze
bohème veel achteraf gecanoniseerde namen
telde, mag niet doen vergeten dat 'de meesten geringere, of helemaal geen talenten hadden' (Julian Symons, Makers of the new,
1987).

Eenen nieuwen morgen
vol zonnige dromen
H o e D e Kapel leven bracht
in het Antwerpse cultuurlandschap
Stijn Vanclooster

M e n i g e a v o n d e n alle z o n d a g e n tot laat in
d e herfst l i e p e n w e te d w e p e n over d e
w a n d e l b r u g g e n of l a n g s d e S c h e l d e d i j k e n
n a a r K r u i b e k e of H o b o k e n . N a a r K r u i b e k e
kenden we de s c h a d u w van de notelaars
en o p w e g n a a r H o b o k e n g e n o t e n w e v a n
het l o m m e r d e r w i l g e n . D a a r w a s het z o
g o e d o m d e m a a t s c h a p p i j te h e r v o r m e n
e n het m e n s d o m te v e r e d e l e n . [...] V i c t o r
en ik b e l e g d e n in d i e j a r e n veel
v e r g a d e r i n g e n o m V l a a n d e r e n te r e d d e n ,
het m e n s d o m te d i e n e n of d e literatuur
o p hoger peil te b r e n g e n .

1

Deze passus uit een boek jeugdherinneringen van Lode Baekelmans (1879-1965)
vat treffend het klimaat waarin een nieuwe
generatie artiesten en artistiek geïnteresseerden in Antwerpen op het einde van de
negentiende eeuw van zich heeft laten horen.
De sfeer die die jongeren om zich heen
schiepen, was romantisch en bohémienachtig
maar oversteeg dit romantisme tegelijk, omdat er duidelijk een maatschappijkritiek mee
verbonden was. Het is deze combinatie van
romantiek en maatschappelijk verzet - vanzelfsprekend nauw verweven - die zo typerend was voor die nieuwe generatie. Een belangrijke rol daarin was weggelegd voor Lode
Baekelmans en zijn vriend Victor Resseler
(1877-1955), de 'Victor' uit het citaat.

Een 'frissche wind in het
muffige huis'
(idealen aan het atheneum)
Baekelmans en Resseler waren al in
het midden van de jaren negentig actief in
flamingantische kringen aan het Antwerpse
atheneum. Die clubjes, zoals Studie of
Vlaamsche Kring, gaven allerlei tijdschriftjes
uit, waarin overtredingen van de taalwet van
1883 (De Vigne-Coremans) werden aangeklaagd, gepleit werd voor meer lesuren in de
moedertaal en waarin ook literaire interesse
aan de oppervlakte verscheen. Dezelfde aandachtspunten leidden tot de oprichting van
Elck Wat Wils (1894-1896), dat stevig in de
ban stond van het vernieuwende tijdschrift
Van Nu en Straks. Zoals bekend genoten in
die periodiek het flamingantisme en anarchisme een sterke belangstelling. In Elck Wat
Wils speelden Lode Baekelmans en Victor
Resseler een centrale rol. In het ouderlijk huis
van voorzitter Edler Hansen wisselden de
groepsleden op zondagmiddag hun pennenvruchten uit en spraken zij geestdriftig over
letterkunde, waarbij de traditionele literatuur,
zoals die belichaamd werd door Vlaamsch en
Vrij, steeds scherper onder vuur werd genomen. Van Nu en Straks en daarin in het bijzonder Vermeylens 'Kritiek der Vlaamsche Beweging' wakkerden hun enthousiasme fel aan,
zoals we kunnen lezen in de (geromanceerde)
memoires van Lode Baekelmans:
Zekeren morgen vond Willem [= Lode
Baekelmans] 'Van nu en straks' in zijn
brievenbus. De aflevering opende met
een opstel van August Vermeylen, een
scherp stuk 'Kritiek der Vlaamsche
Beweging'. Willem las en herlas het
artikel. Dat was nu de frissche wind in
het muffige huis! Zoo zouden de oude
sukkelstraatjes verlaten worden [...].
Heel het jong geslacht zou opgaan in
de geweldige kritiek.

1901

De flamingantische betrachtingen van
deze jongeren waren geen doel op zich, maar
onderdeel van een omvattender programma.
Beoogd werd een totale maatschappelijke
ommekeer, helemaal in de lijn van wat August Vermeylen vanuit Brussel betrachtte:
Het knusse, het suffe, het voorzichtige
en pedante der burgerlijke flaminganten werd verloochend. Waar de liefhebberij ophield werd het heusche
ernst. Vlaanderen zou voortaan niet
enkel een beetje eerbied voor eigen
taal opeischen, maar Vlaanderen zou
op elk gebied zijn eigen persoonlijkheid volkomen willen ontwikkelen. De
bakens werden verzet. De taalstrijd
kreeg een dieperen zin [...].
2

Uit persoonlijke memoires en uit secundaire literatuur allerhande blijkt steeds
weer dezelfde flamingantische en anarchistische gedrevenheid. De naam 'Elck Wat Wils'
moest suggereren dat elke vorm van reglementering ontbrak. Een rede op een vergadering uitgesproken toont duidelijk deze dubbele obsessie:
Geen volk meer aan banden! Geen
staatkundige grenzen meer... Eerbied
voor het individu en vrijheid, onbegrensde heerlijke vrijheid waarin een
mensch al zijn aanleg en geschiktheid
zou kunnen ontwikkelen... Geen haat
meer onder de volken, geen haat
meer onder de menschen... Geen legers, geen parlementen! Een nieuwe
maatschappij, een nieuwe kunst, een
nieuwe letterkunde moet geboren
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Een optreden van de Nederlandse uitgever Leo Simons in de kapel werd omkaderd met muziekuitvoeringen

worden uit de assche der oude... Wij
willen onze eigen persoonlijkheid ontwikkelen en kunnen niet anders dan
Vlamingen zijn... Schreef De Geyter
niet in zijn Geuzenlied: 'Wanneer rijst
eens het daglicht in d'aardsche rampwoestijn / Dat elk zijn eigen Koning,
zijn eigen Paus zal zijn!' Wij zijn Vlamingen, wij zijn internationalisten!
3

De Elck Wat Wils'ers dweepten, zoals
Baekelmans later getuigde, met Vermeylen en
Mesnil, en verder ook met Kropotkin, Bakounin en Stirner. Hun Vlaamsgezindheid
werd vooral aangevuurd door dichter-criticus
Pol de Mont, die toen aan het atheneum
Nederlands gaf, en door de West-Vlaamse
componist Peter Benoit. In 1895 gaf Elck Wat
Wils zijn eerste en enige letterkundige bundel
uit. Het was het bescheiden resultaat van een
streven dat later binnen de muren van de Kapel zou worden uitgediept, zoals verderop zal
worden aangetoond. De bundel bevatte gedichten (door Jan Eelen, Jef Gielis en Julius de
Maesschalk), kortverhalen (door Edler Hansen,
Lode Baekelmans, Leo van Nerum, Jef Hinderdael, Hendrik Coopman Thz. en A. de Coster), toneelstukjes (door Elise A. Sipman),
mengelwerk (door Leo Kryn) en beschouwende stukken over Constant Jacob Hansen
(door Rafaël Verhulst) en Max Rooses (door
Frans Van Kuyck). Om hulde te brengen 'aan
eenen onzer veteranen in den strijd voor
Vlaanderens recht en Vlaanderens taal' gaf
Elck Wat Wils ook een portret van Max Rooses

[Collectie

AMVC-Letterenhuis]

uit. Uit de genoemde namen kunnen we afleiden dat de kring ook medewerkers in Brussel
en Gent had. In 1896 ging hij evenwel roemloos ter ziele. Oorzaak was een scheuring,
waarbij een aantal leden een radicaler anarchistische richting uit wilden. Deze groep zou
het tijdschrift Ontwaking (1896) gaan uitgeven.
Uit Elck Wat Wils vloeiden de bijeenkomsten van een groepje bohèmevrienden
voort. In het huis van gastheer Leo Kryn in de
Schuttershofstraat kwamen een tijdlang jonge
kunstenaars van diverse pluimage 'hun letterkundige produkten voorlezen, disputeren en
reformeren dat het een aard had' . Velen van
hen hadden tot Elck Wat Wils behoord: onder
meer de schrijvers Jan Eelen, Horace van Offel, Ary Delen en Alfons de Ridder (de latere
Willem Elsschot); de schilders René Leciercq
en Walter Vaes; de architect Flor Vaes; de
scheepsbouwer Jef Beuckeleers en de latere
uitgever Gerard van Oest. De groep ging de
geschiedenis in als de 'bende van Kryn'. De
meeste van haar leden waren even later ook
actief in Ontwaking en Onze Vlagge (18971898), twee tijdschriften die vooral onder impuls van Victor Resseler het anarchistische
en flamingantische ideaal hoog in het vaandel
voerden.

bij het rechte eind had, wanneer hij schreef
dat de Antwerpse generatie van 1900 'zichzelf
opleidde om de samenleving in haar structuur
op de korrel te nemen' . Deze jongeren koesterden inderdaad in de eerste plaats maatschappijbetrokken idealen. Hun bekommernissen reikten daarbij evenwel verder dan het
materialistische aspect en omvatten het volledige leven. Aan het einde van de negentiende
eeuw kende de Antwerpse jeugd een sterke
belangstelling voor spiritualistische strekkingen
allerhande. Er leefde bij hen de hoopvolle verwachting van een op til zijnde kentering:

De hierboven apart gezette citaten bewijzen dat literatuurhistoricus Ger Schmook het

Dit getuigenis van de Antwerpse graficus en boekenillustrator Edmond van Offel
(1871-1959), die het geestesleven in zijn stad
rond 1900 heeft beschreven , geeft aan dat
het Antwerpse jeugdidealisme rond die tijd
niet puur materialistisch was. De streefdoelen

6
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5

Men had als 't voorgevoel van 't aanbreken van een hooger zuiver geestelijk tijdvak voor 't menschelijk bestaan.
Zulke zeldzame periode in de geschiedenis van ons algemeen ondermaansch komen en gaan scheen te
willen aanvangen, een periode tijdens
dewelke de stervelingen, meer dan
anders, verlangend luisteren gaan en
haken naar de uitingen van hun ziel,
zich te willen verheffen in de pure uitstralingen van haar mysteries, zich te
ontlasten van vele prangende omwindsels van de materie.
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tapijten gebruiken en zou hiervoor jaarlijks
een som van 300 frank betalen. Het huurcontract liep van 28 juli 1899 tot 30 juli 1923.
Korte tijd na afsluiten ervan kreeg het voormalige gebedshuis, dat na de Franse Revolutie
vooral als atelier voor beeldhouwers had gediend, al een andere bestemming. De Kapel
werd de vergaderplaats voor de Kring Studie,
en vooral: Franck stelde ze open voor een
veelsoortige intellectuele en artistieke activiteit,
waarmee de Kapelbeweging geboren was.
Jef van Overloop (1878-1949), die
van het eerste uur bij het Kapelgebeuren betrokken was, blikte later terug op Francks dynamisme:
11

van deze jongeren reikten veel verder dan dat,
waren veeleer anarchiserend en lagen in de
lijn van de overtuiging die August Vermeylen
in Van Nu en Straks uitdroeg. Die zag veeleer
heil in het anarchistische programma, dat, in
tegenstelling tot het socialisme, het materialistische (kapitalistische) vraagstuk ruim overschreed. Ook hij zag de taalstrijd in het licht
van een veel omvattender verhaal, een verhaal dat Herman Teirlinck, lid van de tweede
Van Nu en Sfra/csgroep, decennia later omschreef als een 'gewelddadige actie tegen een
verstorven tijdgeest' .
8

'Een geest van vrije
kameraadschap' (De Kapel)
Wat het was?... Eigenlijk iets heel zeldzaams, zelfs iets eenigs. In geen geval
echter hetgeen de naam van 'de Kapel' zelf zou kunnen doen veronderstellen: niet een soort gesloten kransje
van egocentrische dilettanten, die
steeds gereed staan om elkaar het
wierookvat op den neus stuk te slaan.
Maar wel een cenakel, waarvan de
deur wijd open stond voor ieder die
zich aangetrokken voelde door den
geest van vrije kameraadschap, die u
van op den drempel tegengeurde.
9

Meubelmaker en antiekhandelaar
Francois Franck (1872-1932), gemeenzaam
Frans, maakte werk van de in de lucht hangende idealen. Hij nam het initiatief tot De Kapel en trok zo een beweging op gang, die op
cultureel vlak sporen zou trekken tot na de
Tweede Wereldoorlog. Het zou overigens niet
Francks enige engagement in de Antwerpse
cultuurwereld blijven; zijn hele leven zou hij
als mecenas betrokken zijn bij het beheer van
allerlei officiële kunstinstanties, zo onder meer
van het Antwerpse Museum voor Schone
Kunsten. Franck was zijn hele leven een 'animator gewapend met een onverwoestbaar optimisme en met een alles overwinnend doorzettingsvermogen', zoals Ary Delen hem
typeerde in een huldeboek voor Lode Baekelmans. In 1899 huurde Franck de leegstaande kapel van het godshuis dat Cornelis
Lantschot in 1656 nabij de haven (Falconrui
45, vandaag nr. 47) had laten bouwen. Hij
wilde ze als opslagplaats voor meubelen en
10

In een onrustige tijd [...] ontstond bij
een kleine groep trouwe vrienden de
behoefte 'iets te doen'. En er werd
werkelijk iets gedaan, vooral omdat tot
die groep behoorde Frans Franck, de
stuwende kracht, de man die mogelijkheden schiep, die niet alleen plannen ontworp [sic], maar ze ook uitvoerde, die steeds bereid was,
gulhartig elk streven te steunen zelfs
al ging het in eene richting die niet
altijd de zijne was.

schreef Victor Resseler. Een andere Kapelpionier, Jef van Overloop, noteerde: 'Er was
geen voorzitter, geen bestuur, alleen een kern
jonge menschen met belangstelling voor al
wat er roerde in de wijde wereld op kunst-,
literair en ook op sociaal gebied'.
14
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Deze ruime belangstelling uitte zich in
een wijdvertakte werkzaamheid. In de eerste
plaats diende de Lantschotkapel vanaf 1899
als vergaderplaats waar in besloten gezelschap pennenvruchten werden uitgewisseld
en over contemporaine literatuur werd gediscussieerd. De anarchistische filosofieën van
Reclus en Kropotkin en teksten van Ruskin,
Tolstoi en Ibsen ontlokten de deelnemers
hilarische stellingnamen. De disputanten hielden er 'stoutmoedige theorieën op na, maakten zich warm voor een nieuwe wereldorde
en discussieerden over stelsels en levenshoudingen' . Ary Delen beschreef bijna een
halve eeuw later de sfeer waarin die woelige
bijeenkomsten plaatsvonden:
16
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Francks daadkracht heeft inderdaad
velen geënthousiasmeerd, maar de mecenas
nam het initiatief tot De Kapel natuurlijk niet
alleen. Aan zijn zijde stonden meubelmaker
Jef van Overloop, de schilder Richard Baseleer
(1867-1951) en de literatoren Lode Baekelmans en Emmanuel de Bom (1868-1953). Tot
de kern van vaste getrouwen hoorden verder
al gauw Victor Resseler, Francks broer Louis
(1868-1937), en de schilder Walter Vaes
(1882-1958), terwijl nog even later ook zouden
toetreden: Charles Franck (broer van), Joris de
Bom (broer van Emmanuel), Jan van Menten,
Karei van den Oever, Ary Delen, Jan Eelen,
Oscar Six, Jan Madou, Lodewijk Mortelmans
en Alfons de Ridder. De meesten onder hen
waren vrijzinnigen; velen hadden zich vroeger
verenigd in Vlaamsgezinde kringen aan het
atheneum (cf. supra) en in de zogenaamde
'Antwerpsche anarchistengroep', die al sinds
omstreeks 1896 op uiteenlopende plaatsen in cafés, koffiehuizen, schildersateliers, het
boekenwinkeltje van Jan Madou, enz. - op onregelmatige tijdstippen bijeenkwam.
Toen deze 'anarchistengroep' in de
loop van 1899 de Lantschotkapel als vaste
vergaderplaats begon te gebruiken en zich
even later naar deze locatie 'De Kapel' doopte,
kon de eigenlijke organisatie van wal steken.
Van een lidmaatschap in strikte zin kan men
niet spreken: De Kapel vormde 'eene groep
vrije knapen en meiden, zonder eenige verbintenis onderling die het wel meenen',
13
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Haast iederen avond kwamen ze daar
bij elkaar, zij die er, na de dagtaak, in
vriendschappelijk gepraat of ook wel
eens in heftige discussie, steun en
leering kwamen zoeken [...]. Zij waren
er gekomen, als 't ware instinctmatig
aangetrokken door die gemeenschap
die hun leeren zou iets van hetgeen
het leven levenswaard kon maken. Zij
waren gedreven door die behoefte aan
zelfverheffing uit de neerdrukkende
atmosfeer van hard labeur.
17

De impuls tot de vergaderingen ging
uit van de letterkundigen. Een van hen, Lode
Baekelmans, haalde er vele jaren later bij
Joos Florquin, in de BRT-reeks Ten huize
van, herinneringen aan op:
Donderdags was er dan de vergadering van de zogezegde anarchisten, de
mensen die de maatschappij gingen
hervormen. [...] Op die vergaderingen
waren alle soorten mensen: Hollandse
diamantbewerkers, een Antwerpse
bootjesroeier, een man die een voddenhuis hield, zeelieden, mensen van
de telefoonkantoren en daarbij dan de
jonge artiesten van die tijd: Jef van
18
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De Lantschotkapel werd op korte tijd
ook het decor van drukbezochte artistieke
evenementen. Van tijd tot tijd was het grote
publiek er welkom voor lezingenavonden,
concerten en tentoonstellingen. Het woord
werd daarbij niet alleen door letterkundigen
gevoerd, ook musici en beeldend kunstenaars spraken over hun werk. De voordrachten werden erg regelmatig georganiseerd:
Baekelmans gewaagde van een maximale
gemiddelde tussenduur van veertien dagen.
De vroegste die we konden achterhalen, betreft een lezing van Prosper van Langendonck
op 7 april 1 9 0 0 . Twee maanden eerder was
zeker al een tentoonstelling van schilderijen
van Aloïs de Laet georganiseerd. Onder de
kunstenaars die in de Kapel optraden, bevonden zich verschillende die later naam hebben
21

De alvoorders te midden van de natuur. Van links naar rechts: Karei van den Oever
Reimond Speleers, Constant van den Oever, Leo J. Kryn, Rosseels, Jan Eelen,
Lode Baekelmans en Jef Beuckeleers [Collectie
AMVC-Letterenhuis]

gemaakt. Hier denken we aan een August
Vermeylen - die de Kapelmannen, naar het
woord van Karei van den Oever, aanbeden als
een soort 'Godsgezant' - maar eerder nog
aan een Emile Verhaeren, een Stijn Streuvels
of een Willem Elsschot, die op achttienjarige
leeftijd het Kapelpodium opklom en pathetisch declameerde:
'k Heb in mijn jeugd gelijk een beest gezopen
Aan al de passies van een menschenleven
Ik heb den beker huilend hoog gegeven
Tot mij de droppels van de lippen dropen.
24

Ook roemrijke namen uit het buitenland hebben in de Kapel van zich laten horen. Zo kwam Frederik van Eeden aan de
Falconrui zijn ideeën over kolonievorming uiteenzetten. De voordrachten van Van Eeden
inspireerden sommige Ka pel bezoekers ertoe
zelf een kolonie op te zetten. Halfweg 1902
werd in Boechout een hoeve gehuurd terwijl
even tevoren in Ekeren een schapenfokkerij
was opgestart, die de kern moest vormen van
een latere kolonie. Daarbij waren onder meer
een boekhouder, een slijper, een hovenier en
enkele onderwijzers betrokken. De experimenten waren echter tot mislukken gedoemd
en 'kostten het leven aan beklagenswaardige
25
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schapen met rottende pooten en aan door
onafwendbare epidemieën uitgeroeid pluimvee'. In het Kapelmilieu, en zeker ook in het
tijdschrift Ontwaking (zie verderop), schonk
men ruime aandacht aan het kolonisatiefenomeen. Immers, zo schreef Baekelmans,
"t Was een tijd dat wij broederschap betrachtten in een geest die Jacques Mesnil ons
had voorgehouden in "Van Nu en Straks".
Een vrije gemeenschap waar elkeen met
liefde de zelfgekozen taak o p n a m . '
Een andere invloedrijke figuur van
boven de Moerdijk was Ferdinand Domela
Nieuwenhuis. De vader van de anarchistische
beweging in Nederland, die in de Kapel meermaals werd uitgenodigd, paste volop in de rij
namen waarvoor de Kapeljongeren warm liepen: immers 'wij lazen Kropotkine, Jean
Grave, Stirner, Le père Peinard en "Les Temps
nouveaux", Reclus, Faure en wat al meer',
schreef Lode Baekelmans, die een van zijn
vroege romans, De doolaar en de weidsche
stad, aan Domela Nieuwenhuis opdroeg. In
de Kapel lagen ook La Société Nouvelle, De
Nieuwe Gids en Van Nu en Straks op tafel.
Vooral dit laatste tijdschrift werd op de
voet gevolgd. De artistieke opvattingen van
Kapel-animator Frans Franck leunden nauw
aan bij die van de Van Nu en Straksgroep.
Franck was tijdens zijn artistieke vorming in
Parijs sterk geboeid geraakt door de vernieuwende plastische en decoratieve kunst van
Ruskin, Morris en Crane, waar ook Vermeylens tijdschrift een lans voor brak. Deze artis27
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Op die 'twee groepen' komen we verder terug.
De Kapel hield haar idealen niet binnenskamers. Ze wilde fungeren als een soort
'University Extension' of 'Vrije Vlaamse
Hoogeschooluitbreiding' en richtte lessenreeksen in, een initiatief dat echter geen lang
leven beschoren was; begonnen ca. oktober
1901, bloedde het in het voorjaar van 1903
al dood. In deze lessen kwamen uiteenlopende onderwerpen aan bod, waarbij verschillende figuren uit de kring van Van Nu en
Straks een hoofdrol vertolkten. Zo onderwees
August Vermeylen over de renaissance en de
bioloog Julius Mac Leod - wiens vrouw Kropotkin vertaalde - over plantkunde en sociologie. De toegangskaartjes voor deze vrij populaire lessen kostten één frank en konden
worden verkregen via de drukker van Ontwaking, Jan Madou; wie die prijs echter niet kon
betalen, mocht de cursussen gratis bijwonen.

V O L
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Overloop, de schilder Baseleer, zijn
schoonbroer [Theo] Dumoulin, ik natuurlijk ook en mijn schoonbroer Resseler. Er waren toch onvermijdelijk
weer twee groepen en de scheiding
was te merken na de vergadering. Die
was gedaan als de Hollandse diamantbewerkers geen vragen meer te stellen
hadden en dat was nog niet zo gemakkelijk, want die hadden altijd vragen te stellen. [...] Maar zo rond tien
uur vonden de meesten toch dat het
lang genoeg geduurd had, de maatschappij was dan hervormd en dan
ging men in twee groepen weg. De
enen, ik zal ze burgers noemen, gingen een glas stout drinken in het café
Londres op de Paardenmarkt en de
anderen gingen ergens anders verder
discussiëren waarbij ze ons zeker verweten dat we burgers waren.

jes, van Amsterdam. Mevr. VerbeeckDe Swert zei verzen op van Kloos,
Gorter en Perk en de violist Edmond
De Herdt ontlokte aan z'n snaartuig
'n air van Brahmls]
3 1

tieke vernieuwing, in Van Nu en Straks binnengebracht door Henry van de Velde, was
niet uit de lucht komen vallen, maar paste in
het sociaal-revolutionaire klimaat van rond de
eeuwwende. De affaire-Dreyfus, de anarchistische bomaanslagen in Frankrijk, de Boerenoorlog in Zuid-Afrika: het boeide de jongeren
allemaal mateloos. Dit revolutionaire element
was het bindteken tussen de Brusselse en
Antwerpse nieuwlichters:
Het waren jonge menschen, met
hunne illusies, met een groot geloof in
den ernst der tijden en vol vertrouwen
in de gebeurtenissen die komen
moesten [...] omdat zij allen er vast
van overtuigd waren dat de tijden rijp
waren voor eene vernieuwing van 't leven en dat, op alle gebied, de
ontwikkeling der menschheid het tot
stand komen eener vrije gemeenschap vorderde.
30

Het zijn woorden van Kapelpionier Ary
Delen, die net zo goed uit de pen van August
Vermeylen konden zijn gevloeid.
Behalve op letterkundig gebied was
De Kapel ook actief op muzikaal en beeldend
terrein. Dit was trouwens de reden waarom
de evenementen zo'n massale toeloop kenden. De voordrachten in de Kapel waren niet
alleen gratis, ze gingen bovendien vaak gepaard met schitterende muziekuitvoeringen of
aantrekkelijke tentoonstellingen.
'n Voordracht is gewoonlijk zoo droog
als zemelen. Maar de voordrachten in
de Kapel waren doorgaans geënkadreerd door muziek, zang en somwijlen
schoone lichtbeelden - o.a. toen
Richard Baseleer sprak over de Egyptische Kunst. Na eene péroraison van
den anarchist Moineau, was er niets
zoo aangenaam dan de revolutionnaire muziek te hooren van Claude
Debussy, op de piano vertolkt door
Lodewijk Mortelmans. En de liederen
van Schubert, gezongen door M. en
Mevr. Judels-Kamphuyzen deden bezonder aangenaam aan, na 'n uiteenzetting van sociale theoriën door Luit-

De meeste deelnemers aan de vergaderingen in de Kapel waren tussen twintig en
vijfendertig jaar. Het publiek was erg heterogeen. Piekfijn uitgedoste heren en geparfumeerde dames uit de gegoede stand zaten er
naast proleten met vereelte handen. 'Er waren
vele vogels van diverse pluimage', herinnerde
Ary Delen zich. 'We waren anarchisten, flaminganten en theosofen, idealisten en dweepers, hemelbestormers, onbezorgd en geestdriftig, en hardnekkig vrijheidslievend
allemaal.' Verschillende bezoekers met artistieke begaafdheid waren ook lid van De Scalden (1889-1914), een groep kunstenaars die
onder andere via tentoonstellingen en jaarboeken een lans brak voor de nieuwe kunstopvattingen, zowel in de toegepaste kunsten als in
de literatuur. Tot De Scalden behoorden bijvoorbeeld de schilder Eugeen van Mieghem,
de graficus en boekenillustrator Edmond van
Offel en de literator Pol de Mont.
32

De Lantschotkapel was een plek van
romantiek. Wie er kwam, werd alleen al door
de inrichting in een romantische sfeer ondergedompeld. Het decor moet op de bezoekers
een diepe indruk hebben gemaakt. Zij die later in geschrifte herinneringen aan de Kapeltijd ophaalden, hadden het daar steevast
over. Edward Secelle was één van hen. Jaren
nadien nog stond z'n eerste bezoek hem
klaar voor ogen:
We stonden in 'nen amper verlichten
gang, als van een klooster, 't Deed
aardig - en onwillekeurig tastte ik in
't wijwatervat, dat terzijde van de poort
z'n blanke kom vooruitstak. [...] wij
bevonden ons in de Kapel van 't
Godshuis Lantschot [...] Ik was eerlijk
gepakt toen ik er binnentrad, 't Was er
niet groot [...] maar er heerste 'n
mysticisme dat ik nog nooit [...] heb
aangetroffen. Aan de donker-bruin
geverfde muren kwinkelden hier en
daar, eendelijke geel keerskens die
een mysterieus licht verspreidden. Op
't altaar, dat in al z'n soberheid, ongemeen fraai was, stonden kandelabers
te branden, ter eere van eene plaasteren 'Princesse Inconnue' [een beeld
van een Grieks danseresje] en 'n afgietsel van den kop van Baudelaire
3 3

Ook Ary Delen stond de Kapeldecoratie decennia later nog scherp voor de geest:

941

allerhande versieringen moesten de bezoeker
in een
vrome aesthetische stemming brengen: afgietsels van de friezen van het
Parthenon, de Christuskop 'Ie beau
Dieu' van Amiens, en... op de plaats
waar eens het altaar had gestaan,
hing, als een sprekend symbool der
ideeën welke hier heerschten, Steinlen's plakkaat van 'L'Aurore', waarop
een vrouw de verlangende armen uitstrekte naar den vlammenden dageraad der toekomst.
34

L'Aurore was de krant waarin Zola zo
vurig Dreyfus had verdedigd. De sfeer die de
Kapelbeweging afstraalt, kunnen we omschrijven als romantisch en idealistisch,
bohémienachtig en (zacht-)revolutionair. Karel van den Oever sprak van een 'schwarmerige atmosfeer', die hij ervoer 'in directe tegenstelling met den sleur der burgerlijke
conventie'.
'Zwanger van jeugd en lust'
(Baekelmans en
Alvoorder)
Dezelfde Van den Oever typeert in een
huideopstel voor Lode Baekelmans diens herinneringsboek Marieken van Nijmegen, dat
handelt over zijn jeugdtijd in en rond de Kapel, als 'het bohemerachtig rendez-vous der
jonge poëten van "Alvoorder" ' .
Midden 1900 splitste zich van De Kapel een groep dissidenten af, die niet langer
de sociologische toer op wilden, maar zich op
de letterkunde wilden concentreren. Zij
stichtten hiertoe een nieuw tijdschrift: Alvoorder, dat slechts een jaargang zou bestaan
(van oktober 1900 tot oktober 1901). De Alvoorder^ wilden afstand nemen van het 'gesociologiseer' a la Van Nu en Straks, dat een
bepaalde fractie in de Kapel al te gemakkelijk
navolgde. In het tweede nummer luidde het,
dat men zijn droom niet wou 'vervuilen met
wat klatergoud van gemakkelijke sociologie'.
Want in hun ogen was het enige wat de sociologen vermochten 'theoretische beschouwing en in twist ontaardende bespreking'.
Bij de significante naam Alvoorder
('steeds verder') past de tekening op het
voorplat door Richard Baseleer, die een
3 5
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In de Kapel. Van links naar rechts: JefJudels,
Albert Tiick [Collectie
AMVC-Letterenhuisi

mevr. Judels-Kamphuyzen,

om het alles te dichten in onze taal.
[...] Dit waren de woorden die we
meenden te moeten richten [...] aan
de menschen van Vlaanderen, woorden die weerspiegelen onze jonge arbeidsvreugd; en die, we hopen het,
mogen welkom wezen voornamelijk bij
het jonge volk, de geestdriftige bent, de
trouwe verlichte knapen wier zielen
zwanger zijn van jeugd en lust, en die
zingen van eenen nieuwen morgen vol
zonnige droomen.

stond bleeke maan,
peinzend haar eigen leed.

Het literaire werk in Alvoorder is, zoals
te verwachten, eenvoudig en anti-intellectualistisch. Typerend voor de vredige atmosfeer
die dit blad uitademt, zijn de gedichten die
Alfons de Ridder liet plaatsen. Bijvoorbeeld:
De boomen droomden in het flauwe licht,
en zongen soezend hunne stille klacht,
de weeke handen van den warmen nacht
aaiden mijn wangen als een streelend wicht.
Ik had de lijnen van uw mooi gezicht
zoo voor mijn oogen hun kalme pracht,
uw kinderlippen spraken dijnen-zacht,
tooververtelskens in het tooverlicht,...
Toen, tot mezelven heb ik stil gezucht,
en in den klammen avond uitgeweend
mijne lijze stroomend, weeke liefdeleed.
In kalmen luister aan de klare lucht,
met koude trekken in hun smart versteend,

1951

Richard Baseleer en

Ook de zoeterige, eenvoudige natuurpoëzie van Jan Eelen, die we al kennen uit
de tijd van Elck Wat Wils, roepen de typische
/4/i/oordeAatmosfeer op. Geestdriftig publiceerde Eelen in het nieuwe tijdschrift verzen
als de volgende:
De koele zoele avondlucht
ruist door het geurend lover;
en alles-wetend spant de lucht
het heerlik-rustend landschap over.
Nu domen stille, stille, zacht
de lelie-lichte dromen,
zo verre heen, waar nooit één nacht,
het licht zal duistren komen.
De dichter van deze verzen, Kapelman van het vroegste uur, kan model staan
voor het decadent-symbolistisch en romantiekerige sfeertje rond Alvoorder en De Kapel. In
de Kapel gedroeg hij zich als een bohémien,
schreef Ary Delen, die hem in het gezelschap
had geïntroduceerd:
Daar oreerde de dichter Jan Eelen,
zwartlokkig als een Florentijn, die in
zijn fluwelen jasje en met een armband om den pols, elegante poses
aannam welke hij ontleende aan Jean
Delville's 'Ecole de Platon', die
dweepte met Oscar Wilde en Lord
Douglas, die de idealistische theorieën
van den Sar Péladan verdedigde tegen
hen die meer realistisch aangelegd wa-
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[...] hier moeten we tot klare woorden,
tot warme volzinnen samenbrengen en
neerschrijven onze innigste verzuchtingen, onze droomen en wenschen. [...]
Schouwen we rond ons: wat vernieuwing, wat bewustworden, wat groeieni
van andere tijden. [...] Eerlijkheid en
zelfvertrouwen zal ons werk kenmerken, en de zuiverheid onzer bedoeling
g
zal ons sterken en wijden. We vrageni
niet en hopen evenmin dat anderen in
n
ons gelooven, - twijfelen is immers zoo
x)
menschelijk! Enkel het geloof in ons
zelf is hecht en maakt ons gelukkig en
n
kloek voor de dagen van arbeid. Wantt
nu zoovelen den drang naar arbeid
voelen, nu dat dit aanwakkerend gevoel over 't land vleugelt, nu is er
vreugd alom, vreugd in en bij het werk,
'k,
en dieper dan ooit voelen we onze
jeugd die naar zelferkenning tracht met
let
al de vurigheid van maagdelijke zielen.
i.
[...] De tijden keeren: een nieuwe eeuw
JW
breekt aan; achter ons en voor ons
joelt een rustelooze drang, in de menschen worden breedere opvattingen,
ontwaakt een inniger geweten, allen
zijn vol daadwerkelijkheid. Het jonge
volk staart verrukt naar 't laaiende leven, het wil zijn krachten stalen in den
n
arbeid en in den strijd, het meent zichh
uitverkoren om zijn eigen ras te verhefiffen, en wacht ongeduldig om te bouwen aan de hergeboorte van zijn volk.
Frank staan we hier, omstraald door de
je
opperste schoonheid van onze jeugd;
we zagen zooveel heerlijks worden, zoo
)o
met onze gelaten naar den verschroei-ienden brand der waarheid gericht, eni
nu voelen we het oogenblik gekomen
dat we ontroerd onze zielen ten
offerande brengen; we dalen tot de
diepten van ons gemoed en gepeins
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Uit de voorrede in het eerste nummer
weerklinkt een jeugdig enthousiasme en een
overtuigd aanvoelen van nieuwe tijden, dat zo
typisch was voor het klimaat rond de eeuwwende:

E E N E N

zaaier, een kraaiende haan en een siermotief
met zonnebloemen en een ontluikende tulp
afbeeldt. Het motto van Vondel bovenaan het
eerste nummer vertolkt dezelfde symboliek:
'Ge zijt de dag, of voert den dag in uw gezicht.' Het blad telde enkele vooraanstaande
medewerkers, zoals Willem Elsschot (toen
nog Alfons de Ridder), Karei van de Woestijne en Karei van den Oever. Hun vroege
pennenvruchten stonden er te midden die
van onder meer Ary Delen, Willem Gijssels,
Adolf Herckenrath, Leo Kryn, Victor de Meyere, Lodewijk Ontrop en Fernand Toussaint.

ren,
van
ten,
van

kool op zijn Spaansch peperde, juist
toen de waterton droog stond... Van
me-zelf kan ik verhalen de nachtelijke
opvoering van 'Aglavaine et Selysette',
waaraan Baekelmans zoo een uitbundige pret had! O die schelde-nachten;
we lagen in een vochtig zeil aan dek;
de hemel boven: één melk-gruis van
sterren; Zierikzee vér, als onder wazige acetyleen-stolp; innige en koele
reuk van water; het branderig plassen
aan de boeg; de rustige lantaarn in de
mast; wijde en onbekende lichten: seinen, lantarens [...] Welke plezierige
eenvoud was er in die kortstondige terugkeer naar zuivere natuur, ver van het
Antwerpsch cultureel strijd-terrein.

maar die wel eens, in momenten
geestdrift, tijdens onze avondtochover de Meir stoeide en brulde
'dynamitons, anarchistes!'.
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De invloed van Sar Péladan op het
Kapelmilieu was inderdaad niet te onderschatten. Jan Eelen, een van zijn meest fanatieke navolgers, verkondigde diens nevelige
theosofie hartstochtelijk, kleedde zich in een
wijd fluwelen kostuum en droeg een kabbalistische armband, allemaal naar het voorbeeld
van.
Dit anti-burgerlijke werd door de Alvoorders maar al te graag gecultiveerd. Van
den Oever herinnerde zich later de woelige
redactiebijeenkomsten in het achterhuis van
boekhandel Van Melle op de Sint-Jacobsmarkt:
[...] de tabakspotten op de lange,
groene tafel waren overvloedig vol van
het geurig kruid, dat we smoorden uit
zware steenen pijpen; in den nevel
geraakte de voorlezer soms onzichtbaar en stikte bijna in hoesten en
kuchen; ook de steenen kroezen
schuimden 'jugendglücklich' van het
water-koel gerstenbier; als er geen
druppel meer voorradig was, begon
de terugtocht der 'jongeren' - bevangen van hoogen levensmoed - langs
de Spaansche trapgevels der Antwerpsche straten onder de volle
maan, die met haar groen-gekneusd
gezicht tusschen de bogen van SintAndriestoren glimlachte. O, de middeneeuwsche coulissen van een oud,
zeer oud Antwerpen.
Hilarisch waren de uitstappen door de
havenbuurt na de vergaderingen, zoals we in
dezelfde memoires lezen:
Heerlijke oogenblikken waren het wanneer, na een jolige redactie-zitting [...]
we langs de dokken kuierden te rijk
aan eigen leven; we smulden slenterend aan onze 'patates frites', zongen
een ode aan de maan en lieten de
smoor onzer pijpen onder haar platten
zilverneus krullen, zoodat ze toch ein-
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De monumentale barokken poort van het
godshuis Lzanrschot
[Collectie van het
AMCV-Letterenhuis]

delijk niezen moest [...]. Het gebeurde
dan ook dat enkelen onzer nadien
droomen en peinzen gingen op een
houtstapel aan het Loodshuis 'om naar
de stilte te luisteren', meende een
'allerjongste' zeer ernstig!
De Alvoorders gingen wel vaker uit varen, bij voorkeur naar Zeeland. In de top van
hun boot 'De Specht' hesen ze dan een grote
vlag met de naam van hun tijdschrift. Eén
zeiltocht is Van den Oever in het bijzonder
bijgebleven:
Op de tjalk, waarmee tijdens 'groot
verlof' de Alvoorder-jongeren een godgansche week de beneden-Schelde
'onveilig' maakten, kwamen we het
eerst in kennis met de duitsche verzen van Otto Julius Bierbaum, die Ary
Delen met een gewichtig germaansch
accent 'con amore' voordroeg; [Walter] Vaes zat dan gewoonlijk aan de
boegspriet en schilderde het portret
van Fons de Ridder, die zelf op een
mistigen Zondagochtend in een Walchersche kreek met een bleek-vervoerd gelaat het 'Geuzenvendel' deklameerde, en het 'Wilhelmus' zong;
Baekelmans moet het nog weten hoe
hij daar op een vreemde manier
'zwemmen' leerde en hoe René Leclerq [...] als kok-aan-boord een rooi-

1961

In oktober 1901 verscheen het laatste
nummer van Alvoorder. Iets later groepeerden verscheidene medewerkers zich nog
kortstondig in Het Weekschrift voor Vlaanderen (maan 1902 - oktober 1902). In het redactioneel artikel van dat blad, dat wou optreden als een vrije maar Vlaamsgezinde
tribune, kwam Lode Baekelmans op tegen de
oude garde in de Vlaamse Beweging en het
gebrek aan strijdvaardigheid in het cultuurlev e n . Enkele oud-Alvoorders zouden ook
meewerken aan De Arbeid (1901-1903) en
later De Nieuwe Arbeid (1903-1904), terwijl
sommigen nog later actief zouden zijn in
Vlaanderen (1903-1907, o.a. Victor de
Meyere) en Vlaamsche Arbeid (1905-1930,
o.a. Karei van den Oever).
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De spil van het tijdschrift was Lode Baekelmans geweest. Op eenentwintigjarige leeftijd had hij als letterkundige al een en ander
gepresteerd. Hij had al in 1895 werk geplaatst
gekregen in de Letterkundige bundel van Elck
Wat Wils, iets later ook in Ontwakingen Onze
Vlagge, en al in 1901 zouden zijn eerste boeken, de verhalenbundel Uit grauwe nevels en
de roman Ma rieken van Nijmegen, het licht
zien. Dit laatste werk is de verdichte neerslag
van herinneringen aan de tijd van Alvoorder,
het tijdschrift dat hij mee had helpen stichten,
waarin hij druk publiceerde en geregeld zijn
kameraden verdedigde. De bohémienpoëten
van Alvoorder werden immers door de buitenwacht niet zo vriendelijk bejegend. In het dagblad De Nieuwe Gazet bijvoorbeeld spuwde

'Alles en iedereen uitgemaakt'
(Resseler en Ontwaking)
Veel meer aandacht evenwel kreeg het
revolutionaire gedachtegoed in de kring rond
Ontwaking, dat Baekelmans' kompaan Victor
Resseler had gesticht. Ongetwijfeld alludeerde
Baekelmans, wanneer hij het in het eerder geciteerde interview bij Joos Florquin had over
'twee groepen', op de groep rond Alvoorder
enerzijds en die rond Ontwaking anderzijds.
Dit laatste tijdschrift was sterk sociologisch
geïnspireerd en sprak van in den beginne
dogmatisch Jacques Mesnil na, die het anarchisme in Vlaanderen, vooral via Van Nu en
Straks, had helpen verspreiden. Het blad van
Vermeylen zou overigens de grote inspiratiebron zijn. In het spoor daarvan zou Ontwaking
geregeld uitpakken met flamingante stellingnamen. Tijdens de eerste jaargang van de
nieuwe reeks hoorde overigens bij elk nummer een Letterkundig Bijvoegschel.
Hoewel Ontwaking door zijn drijvende
kracht Resseler werd getypeerd als 'onafhankelijk' en 'gescheiden van onze Kapel' en
hoewel het tijdschrift een 'onafhankelijke tolk'
wou zijn 'van vrije, zelfstandige individuen' ,
fungeerde het daadwerkelijk als de officieuze
spreekbuis van de anarchistische fractie binnen De Kapel. Het anarchisme, aldus Ontwaking, was een theorie van vrijheid en liefde,
'geen moordpredikatie' Vooral in de rubriek
'Feiten' trok Ontwaking van leer tegen de gezagsmaatschappij. Vaak diende de actualiteit
daarbij als uitgangspunt, zoals in 1901, toen
de Antwerpse dokstakingen de aanleiding
waren tot stellingname over zin en onzin van
de syndicale beweging. In het blad werd
ronduit
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zij was 'destijds het brandpunt van alle intellektueel leven in Antwerpen - en ik geloof
ook niet dat er ooit in 't zij gelijk welke vereeniging, zooveel mannen van beteekenis zijn
opgetreden,' schreef een tijdgenoot die het
gebeuren aan de Falconrui op de eerste rij
had gevolgd.
Wanneer die activiteit - alvast binnen
de Kapelmuren - tot een einde kwam, weten
we slechts bij benadering. Ten laatste moet
dit geweest zijn eind 1906. In een brief van
10 december van dat jaar heeft Emmanuel
de Bom het namelijk over 'de kapel, zaliger,
te Antwerpen' . Maar waarschijnlijk doofde
de Kapel haar lichten al omstreeks 1904. Uit
dit jaar stammen de laatst overgeleverde programma's van Kapelavonden.
Naar de oorzaak van dit einde kunnen
wij slechts gissen. De sociaal-democratische
Volksgazet laat de 'verliberaalde oudleden'
zeggen dat dit 'de schuld van de werklieden
[was], die werden te talrijk en wilden naar
ons niet luisteren.' Wellicht hebben de kun46
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Victor Resseler in de Kapel
[Collectie van het AMVC-Letteren hu is]
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Z O N N I G E

M O R G E N
N I E U W E N

De nieuwe reeks van Ontwaking zou,
met soms wijzigende ondertitels, onregelmatig en met wisselende redactiesamenstellingen, blijven verschijnen tot 1910. Halverwege
dat jaar zou het blad samensmelten met het
in 1907 gestichte Nieuw Leven, en onder
dubbele naam nog een halfjaar als zuiver literair tijdschrift bestaan. Vanaf 1906 verscheen Ontwaking niet langer bij Jan Madou,
maar bij drukkerij 't Kersouwken van Victor
Resseler. Tot de eerste boektitels die 't Kersouwken uitgaf, hoorden De odyssee van den
Knjas Potemkin, een verslag uit eerste hand
van de Russische matrozenopstand, en Max
Stirners' De eenige en zijn eigendom.
De
titels tonen aan dat de latere liberale politicus
Resseler zich op dertigjarige leeftijd nog aangesproken voelde door het anarchistisch-revolutionaire gedachtegoed. Hij had nog niet
Het anarchistische ideaal zou Ontwa- echt afstand gedaan van de idealen waarmee
hij in zijn vroege jeugd 'over de wandelbrugking zijn hele bestaan trouw blijven, zoals
gen of langs de Scheldedijken', samen met
blijkt uit het nummer dat het blad nog in
Baekelmans, had lopen te dwepen.
1909 aan de terechtgestelde Spaanse anarchist Francisco Ferrer wijdde.
De meeste bijdragen in Ontwaking waDe Kapel:
ren sociaal-filosofisch en maatschappijkritisch
cultuurhistorische relevantie
georiënteerd, maar er was ook plaats voor
De plek waar Baekelmans, Resseler
poëzie, proza en literaire kritiek. Sommige arti- en hun kompanen hun idealen voor het eerst
kelen handelden daarbij over activiteiten in de in grootser verband 'vierden', was de Kapel:

D R O M E N

^
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alles en iedereen uitgemaakt dat
't wreed was: de Tzaar [sic] van Rusland, Wilhelm III, M.A Monet, Leopold
II en andere eerbiedweerdige heeren.
[...] Degenen, die door overtuiging of
door levensomstandigheden genoodzaakt voor de Kerk trouwden,
[werden] uitgemaakt voor geestelijke
zwakkelingen - en met God en z'n
gebod, de verordeningen van het Gemeentebestuur van Antwerpen, Staat,
Kroon en Altaar (maatschappelijke
vooroordeelen, heeten die mannen
dat!) werd op alle manieren duchtig
den draak gestoken. Uit Kropotkine's
en Domela Nieuwenhuis' geschriften,
uit Malatesta's redevoeringen, uit
Elisée Reclus' wereldbeschouwingen,
en uit 'Moralités Légendaires' van
Lafargue [sic] werden artikels gedistilleerd die dan als voortbrengselen van
eigen vernuft moesten gelden.

V O L

Alles is gezocht en gemaakt aan hen.
Wanneer ze bij groepen van drij of vier
langs de straat slenteren, moet ge ze
onwillekeurig achterna kijken. Hun
sluike haarkegels komen zoo vreemd
mogelijk gezakt onder een hoofddeksel
uit waarvan ge u vergeefs afvraagt
waar ze dat gevonden kunnen hebben. In hun lang, houterig grauw gelaat gapen u een paar kleur- en glanslooze oogen aan, waarin steeds de
uitdrukking ligt van onberedeneerde
verbazing, welke gij ook bij de kalveren vindt als ze een trein voorbij zien
hollen... Er zijn er die teekenen en
schilderen, anderen die muziek maken, nog andere die dichten... deze
laatste 't meest. Al wat ze voortbrengen echter is van 't zelfde troebel sop
overgoten.

Kapel. Kopij werd vooral geleverd door auteurs
die ook al aan de eerste reeks van het tijdschrift (1896) hadden meegewerkt, zoals Jacques Mesnil, Lode Baekelmans, Emmanuel
de Bom, Georges Eekhoud, Victor Resseler en
August Vermeylen, maar verder ook door opvallende nieuwkomers uit literaire hoek als Cyriel Buysse, Reimond Stijns, Gustaaf Vermeersch en Jan van Nijlen. Zelfs van Guido
Gezelle werden er gedichten afgedrukt.

E E N E N

hoofdredacteur August Monet onder het pseudoniem Rip meer dan eens zijn gal:

stenaars, en de (klein)burgers in het algemeen, na verloop van jaren hun 'anarchisme
voor eigen gebruik', d.i. de band tussen
kunst en volk, laten varen en van de avantgardebeweging hooguit het artistieke behouden. Een soortgelijke ontwikkeling was er omstreeks dezelfde tijd bijvoorbeeld ook in het
Franse artistieke leven. Terecht schreven Van
Overloop en Delen ook dat de Kapelleden
'tenslotte menschen onderweg' waren, voor
wie De Kapel haar rol vervuld had, mensen
die 'nieuwe grotere plannen' koesterden.
De Lantschotkapel is een vijftal jaar
het epicentrum geweest van een intense
avant-garde-activiteit, die een stevige stempel
heeft gedrukt op het cultuurleven in de Scheldestad. Bij de Antwerpenaren gooide het Kapelgebeuren hoge ogen, en dat betekende
nogal wat. Immers, zo schrijft historicus Roger
Avermaete: 'We mogen ons niet ontveinzen,
ondanks de welbekende hoogmoed van de
Sinjoren, dat Antwerpen in die jaren erg provinciaal was' . Provincialisme en zelfgenoegzame middelmaat tekenden het eind-negentiende-eeuwse Antwerpse kunstwereldje. Wat
in Brussel op de tentoonstellingen van Les
Vingt al lang aanvaard was, oogstte in de
Scheldestad aanvankelijk alleen maar negatieve kritiek. Amper tien jaar eerder hadden
tentoonstellingen van Rops en Ensor aldaar
schandaal verwekt en na nauwelijks twee jaar
was L'association pour l'Art (in 1890 opgericht) bezweken onder de vernietigende onverschilligheid van het Antwerpse publiek. De
Kapel zou meer belangstelling lokken, veel
meer. Het cenakel bood een forum aan jonge
vernieuwende kunstenaars, wier stem tot dan
toe was doodgezwegen.
Verschillende Kapeljongeren zouden later precies in de officiële kunstwereld een hoge
positie gaan bekleden. Ary Delen bijvoorbeeld
werd hoofdconservator van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, Lodewijk Mortelmans werd directeur van het Antwerpse muziekconservatorium, en Emmanuel
de Bom en Lode Baekelmans werden beiden
hoofdbibliothecaris van de stad Antwerpen.
Sommigen stapten in de politiek en sloegen
daar eveneens een weg in die in niets deed
denken aan hun revolutionaire jeugdovertuigingen: zo traden Louis Franck en Victor Resseler
toe tot de liberale partij, waarvoor de eerste het
zelfs tot minister van Koloniën en gouverneur
van de Nationale Bank bracht.
Dat neemt niet weg dat de Kapel-evenementen nog lang weerklank zouden vinden, tot ver buiten de stadsgrenzen. De bruisende intellectuele en artistieke activiteit zou
na verloop van tijd buiten de Kapelmuren
worden voortgezet en zich gaan toespitsen op
twee kunsttakken. Onder impuls van Lodewijk Mortelmans zou zich in 1903 uit De
Kapel een groep musici losmaken en zich

verenigen in De Maatschappij der Nieuwe
Concerten, terwijl Richard Baseleer in 1905
de plastische kunstenaars zou samenbrengen
in Kunst van Heden. Bij de twee initiatieven
speelde alweer mecenas Frans Franck een
sleutelrol. De twee organisaties zouden decennia lang het muzikale en plastische leven
in Vlaanderen krachtig opstuwen.
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Lode Baekelmans, In de spiegelbollen Herinneringen
Hasselt, Heideland, 1964, p 45
De twee citaten in blok zijn ontleend aan Lode Baekelmans, De mannen van "Elck Wat Wils" Amsterdam, P N
van Kampen & Zoon, 1925, p 120 e v (Anders dan de
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Ger Schmook, Baekelmans' 'Doolaar en de weidsche stad'
Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde, 1979, p 116
Namelijk in. Edmond van Offel, Antwerpen 1900 Antwerpen, De Sikkel, 1950. Het citaat staat op p 51
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De Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging vermeldt nog Maurits Basse, maar daarvan hebben wij geen
verdere sporen aangetroffen (zie Laetitia Jansseune en Luc
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Mieghem (1875-1930) en de kunstenaarsgroep 'De Scalden' Antwerpen, Eugeen van Mieghem-museum, 1999
Bijdrage in het kader van een onderzoek over De Kapel, dat
binnen afzienbare tijd zal uitmonden in een boek, waarin
ontstaan, evolutie, neergang en nawerking van de beweging
worden geschetst, evenals de geschiedenis van de Maatschappij der Nieuwe Concerten en Kunst van Heden, die
zich beide van De Kapel hebben afgesplitst Ruime aandacht zal daarbij worden besteed aan de ideologische voedingsbodem van De Kapel (i c de anarchistische beweging
in de omringende buitenlanden en het flamingantisme van
vooral Van Nu en Straks) en haar plaats in het Vlaamse
geesteslandschap (cultuurhistorische betekenis) Het onderzoek werd gesuperviseerd door het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie, dat gehuisvest is in de Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde in Gent.

De dichter Jan van Nijlen (1884-1965)
was een timide man die zich in het
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literaire leven niet echt thuis voelde.
Niettemin gold hij als een van de
toonaangevende neoclassici van zijn tijd,
werd tot drie keer toe met een Staatsprijs
bekroond en recenseerde Franse
literatuur voor het prestigieuze Groot
Nederland,

De Groene

Amsterdammer,

het Indische dagblad De

Locomotiefof,

in zijn vroegste periode, voor het Vlaamskatholieke literaire tijdschrift
Arbeid

Vlaamsche

wan de tandem Karei van den

Oever en Jozef Muls. Van die laatste
periodiek werd hij in 1906, bij de tweede
jaargang, redacteur. Kort voordien had hij
de effectenhandel van zijn vader voor een
job als redacteur van de Antwerpse
stadskrant La Métropole

ingeruild. Maar

wat daar aan voorafging, bleef een relatief
goed bewaard familiegeheim, waaraan tot
op vandaag maar weinig supplementaire
biografische bijzonderheden kunnen
gekoppeld worden.
Brief van Jan van Nijlen aan Herman Robbers [Collectie Universiteitsbibliotheek

In het levensverhaal van Jan van
Nijlen wordt doorgaans met geen woord
gerept over het hoofdstuk dat zich in Parijs
afspeelde. Hij behoorde tot de lichting 1904
van de 'garde-civique' en tot het eerste militiekanton van Antwerpen. In die jaren was
het de gewoonte dat de zonen van de burgerij na vrijloting alsnog een soort dienst aan de
gemeenschap vervulden. Dat gebeurde in de
1

burgerwacht, een gevarieerd gezelschap dat
wel eens met een operetteleger werd vergeleken en waarover talloze koldereske verhalen
de ronde deden. Het was in feite een restant
van tegen het einde van de zestiende eeuw in
het graafschap Vlaanderen in het leven
geroepen milities. Met het vertrek van de
Nederlandse bezetter en de installatie van het
nieuwe Belgische koninkrijk, werd de burger-

1991

Leiden]

wacht geïntroduceerd over het volledige
grondgebied van België, met als opdracht:
het verzekeren van de gehoorzaamheid aan
de wetten, het bewaren of herstellen van de
orde of de openbare rust, het bijstaan van het
leger in zijn binnenlandse operaties, en ten
slotte ook het beveiligen van de onafhankelijkheid en onschendbaarheid van het land.
Maar de leden van het korps bleken meer
2
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van Jan van Nijlen in Montmartre (1906)
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Een precair beeld van de artistieke bohème

V E R A C H T E N D

Maar de dichter treedt
verachtend door dit woelig leven

geïnteresseerd in wat zich in de Antwerpse
kroegen afspeelde. Ook de jonge dichter - hij
had zijn eerste gedichten onder het pseudoniem Jan van Leenen in 1904 in Dietsche
Warande & Belfort gepubliceerd - werd door
het losbandige leven gegrepen: het vormde
de gedroomde weerwraak op de vaderlijke
autoriteit die hem al ruim twee decennia
kwelde.
Van Nijlens zoektocht naar professionele houvast werd steevast gedetermineerd
door zijn strenge en dominante vader Constant, wisselagent van beroep. Op de geprepareerde werkzaamheden als hulpje in het
kantoor had de jongeman het echter niet begrepen. Uit deze periode, voorjaar 1906, dateert zijn vlucht - een bohème - naar Parijs.
3

De vlucht
De jonge dichter zocht naar vluchtwegen om aan de alomtegenwoordige invloed
van zijn vader, waardoor zijn creativiteit en
losbandigheid versmacht werden, te ontkomen. Een eerste ontsnappingsroute liep over
letterkundige paden. Zijn eerste gedichten
waren al langer een feit, maar al te dikwijls
had de jonge schrijver deze jeugdwerken vernietigd. Van Nijlen werd wel met de dag
nadrukkelijker literair actief.
Zijn tweede, meer concrete vlucht
bracht hem over de landsgrenzen. Tijdens
een tournee als burgerwachter had hij een
'vriendin-van-één-nacht' opgescharreld, een
Frans hoertje zoals er in het Antwerpse
schipperskwartier wel meer actief waren. De
eenentwintigjarige Jan van Nijlen werd tot
over de oren verliefd en besloot uit zijn streng
bewaakte dagelijkse omgeving te ontsnappen.
Het spreekt voor zich dat zijn escapade het
familieschandaal bij uitstek werd, en dat zijn
ouders er alles aan deden het geheim en de
schande binnen het gezin te houden. Ook in
iets bredere familiekring werd rond het heikele thema van de verloren zoon een taboesfeer ontwikkeld. Bovendien gold in die jaren
prostitutie als een misdaad, maar de politie
van Antwerpen trad slechts in beperkte mate
tegen de vrouwen van lichte zeden op. Uiteraard deed vader Van Nijlen van de 'verdwijning' van zijn zoon geen aangifte. Hij verkoos
de zaken zelf uit te zoeken.

Montparnasse en La Vil lette, bij de grootstad
ingelijfd en tot achttiende arrondissement gemaakt. Halfweg de achttiende eeuw werd de
heuvel beheerst door een aantal molens,
waarvan een drietal eigendom was van de familie Debray. Een ervan werd onder de naam
Moulin de la Galette in 1875 wereldberoemd
door het schilderij van Renoir.

Jan van Nijlen omstreeks 1906
[Collectie Sophie van Nijlen]

Parijs bevond zich in artistiek opzicht
op een scharniermoment. Vooral de heuvel in
het noorden, die zich op de rive droite honderd achtentwintig meter boven de lichtstad
verheft en la Butte wordt genoemd, trok artiesten aan die er de onbezorgde manier van
bestaan best konden appreciëren. Montmartre was eertijds een zelfstandig dorp, met
een raadhuis dat zich op de centraal gelegen
en schilderachtige Place du Tertre bevond.
Nieuwjaar 1860 werd het, samen met andere
randgemeenten als Passy, Les Batignolles,

Pierre Auguste Renoir was eind van
de achttiende eeuw woonachtig in het Chateau des Brouillards, een imposante woonst
waar de letterkundige herinneringen al even
indrukwekkend waren: Gérard de Nerval
trachtte hier omstreeks 1850 zijn onbeantwoorde liefde voor Jenny Colon te verwerken;
samen met Renoir woonde er de strijdbare
katholieke auteur Léon Bloy. Roland Dorgelès
vond er later de inspiratie voor zijn herinneringen aan het vooroorlogse Montmartre, gebundeld onder de titel Le Chateau des Brouillards; Octave Charpentier schreef daar zijn A
travers Montmartre, Paul Yaki Le Montmartre
des nos vingtans. Die laatste schrijvers waren, net als jongeren als Jan van Nijlen, afgekomen op de indrukwekkende naam die de
heuvel in artistiek opzicht gegenereerd had.
De componist Berlioz en auteurs als Nerval,
Murger en Heine hadden daartoe eerder al
de toon gezet. De impressionisten Jongkind,
Sisley, Manet, Degas, Van Gogh en vooral
Renoir en Toulouse-Lautrec hadden op Montmartre gewoond. In de jaren negentig van de
negentiende eeuw bespeelde de jonge musicus Erik Satie de piano van cabarets als de
Chat-Noir en nadien l'Auberge de Clou.
5
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De artiesten werden beschouwd als
voorlopers van de belangrijke generatie kunstenaars die Montmartre tussen 1871 en het
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog zal bevolken. Jonge schilders bezochten de Place
Pigalle om er inspiratie op te doen en daar als
bohémiens in het gezelschap van hun modellen en modinetteste vertoeven. Kunstenaars
vonden elkaar in café-chantants als het beroemde Le Chat Noir, waarin gedurende de
eerste jaren van de artistieke bohème Arstide
Bruant zijn chansons vertolkte, of waar dichters als Charles Cros of Jehan Rictus hun werk
declameerden. Er passeerden ook komische
talenten, zoals Alphonse Allais, en tekenaars of
schilders als Caran d'Ache of André Gill.

4

Debuutbundel

van Jan van Nijlen

MOOI

7

Een veertiental jaar had ook een
maandblad bestaan dat onder de titel Le
Chat Noir een verlengstuk van het gelijknamige cabaret vormde. Het bestond tot 1896,
maar de kunstenaars die het volschreven of
-tekenden, zullen naam maken: Henri de
Toulouse-Lautrec, Emile Zola, Henri Rivière,
Barbey d'Aurevilly, Paul Arène, Guy de
Maupassant, Alphonse Daudet, Edmond de
Goncourt, Léon Bloy, Villiers de l'lsle-Adam,
Joris-Karl Huysmans, Jean Moréas en anderen. Hun namen zijn een staalkaart van het
literaire Parijs uit die tijd. Dat was nog voor de
tijd dat Jan van Nijlen er arriveerde maar wellicht heeft een en ander de aantrekkingskracht in de ogen van de jonge dichter aanzienlijk vergroot. Getuige daarvan zijn de
verschillende essays en bijdragen die hij later
aan hun persoon of werk heeft gewijd.
In Montmartre had een zekere Frederic Gérard - Frédé voor de vrienden - een
klein café overgenomen, op de hoek van de
Rue Saint Vincent en de Rue des Saules, op
de steile noordelijke helling van de Butte,
waar kort voordien het grootste gedeelte van
de kerk van Sacré-Coeur uit de grond was
gerezen. De herberg had ooit dienst gedaan
onder de naam Cabaret des Assasins, een
naam die verwees naar de in 1869 geëxecuteerde misdadiger Troppmann. In 1903
dreigde het pittoreske café met de rode muren, dat sinds jaar en dag een trefpunt van
artiesten van allerlei pluimage was, gesloopt
te worden. De veelbesproken en succesrijke
romancier, maar vooral cabaretier en chansonnier Aristide Bruant kocht het pand en verpachtte het aan zijn vriend Gérard. Op een
uithangbord stond een in een braadpan dansend konijn afgebeeld, een tekening van de
hand van de politieke karikaturist en illustrator van onder meer werk van Zola, Daudet en
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Au lapin Agile [Privé-collectie]
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Een vaste waarde in de meeste van
de café-chantants was de onvolprezen, maar
nogal antisemitisch ingestelde Louis-ArmandAristide Bruant (1851-1925). Zijn figuur
was imposant: Bruant ging steevast gekleed
Stilaan maakte ook het Parijse nachtle- in een legendarisch geworden zwart fluwelen
pak met rood flanellen hemd. Zijn zwarte
ven zijn opwachting aan de voet van de heucape, brandweerlaarzen en achteruit gevel. Daar speelde zich rond de eeuwwisseling
kamde zwarte haren accentueerden voor veel
een groot deel van het echte feestgebeuren
bezoekers zijn artistieke glorie, zeker wanneer
van Montmartre af. Vooral de Boulevard Rodie toehoorders door de over het podium
chechouart, met de Moulin Rouge, de Boulewandelende Bruant zelf tot meezingen wervard Clichy en de Place Pigalle herbergden tal
den uitgenodigd. Zijn silhouet in hoofdzakevan uiteenlopende attracties als cabarets,
lijk zwart en rood bepaalde op door Toulousebars, theaters en zelfs een circus. Tussen
Lautrec ontworpen affiches voor een deel het
deze voet van de heuvel en de top ervan lastraatbeeld van Montmartre en zal er later als
gen een paar nog 'pikantere' straten, met een
het ware als het embleem van de artistieke
welig tierende prostitutie en heel wat passanbohème beschouwd worden. De chansons
tenhotels. Rond de eeuwwisseling telde de
wijk honderdzevenentwintig bordelen. De Rue van Bruant waren op het ogenblik dat Van
Nijlen in Montmartre aankwam reeds in
Laffitte, aan de voet van Montmartre, herboekvorm verschenen onder de titels Dans la
bergde verscheidene kunsthandels waar vaak
rue (I en II) (1889 en 1890), en nadien ook
arme maar actieve schilders hun werk probeerden te slijten. In de buurt van de Rue Ra- Chansons nouvelles (1896), Chansons et monologues (1897) en Sur la route (1897). Onvignan bevond zich een aantal ateliers waar
danks het feit dat de zanger-dichter over zijn
de kunstenaars armoedige kamers bewoonhoogtepunt heen was, was het toch Bruant
den. Onder hen bevond zich, kort voor Jan
die zoals vroeger nog altijd het toch, maar
van Nijlen in Montmartre arriveerde, de luidwat minder zichtbaar, zijn stempel op het
ruchtige Pablo Picasso, die zich tijdens zijn
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Murger, André Gill. De kroeg kreeg precies
door die karakteristieke prent al spoedig de
bijnaam l a p i n Agile', een naam die beroemd
zal worden door de notities van de auteurs
die het café frequenteerden. Het was bovendien wellicht het oudste cabaret artistique
van Parijs. In die zin vormden het kleine café
en de vele verhalen die er altijd omheen circuleerden al een legende op zich.

vierde reis naar Parijs in februari 1904 in de
Bateau-Lavoir vestigde, tot dan het atelier van
de met Paul Gauguin bevriende keramist
Paco Durio. De jonge Nederlandse schilder
Kees van Dongen was er vier jaar eerder neergestreken. Een van Picasso's trouwste vrienden was Max Jacob, een kunstenaar die beweerde de toekomst te kunnen voorspellen.

V E R A C H T E N D

Le Chat Noir was oorspronkelijk
gevestigd in de Avenue Rochechouart en was
zonder meer het beroemdste cabaret artistique-. het werd in 1881 opgericht door de tekenaar Rodolphe Salis, die eerder het verhaal
The black cat' van Edgar Allen Poe had geïllustreerd en zich tot 'gentilhomme-cabaretier,
seigneur de Chatnoirville en Vexin, baron de
la Tour de Naintré et autres lieux' had gekroond. Zijn verdienste lag in het feit dat hij
raakvlakken zocht tussen beeldende kunst en
literatuur en daartoe ook zijn 'Ecole Vibrante'
had opgericht. Onder de klanten bevonden
zich Victor Hugo, Emile Zola, Georges Rodenbach, Comte de Villiers de I'Isle Adam, Charles Cros en de eerder genoemde Léon Bloy.
Later zal de Chat Noir naar de Rue Laval verhuizen; in het leeggekomen pand vestigde
Aristide Bruant zijn beroemd geworden cabaret Mirliton.

leven in de cabarets artistiques drukte.
In de eigen Mirliton trad hij nog weinig op.
Zijn wereldfaam was gevestigd, en Bruant
had zich in 1895 uit het drukke leven op
Montmartre teruggetrokken op een landgoed
in Courtenay, zijn geboorteplaats. In 1897
verkocht hij Le Mirliton en kocht het Concert
de l'Epoque, de music-hall waar hij jaren eerder had gedebuteerd. Vooral in de periode
van Van Nijlens verblijf in Parijs en ook
nadien, liet Bruant zich opneuiw tot een
aantal optredens in Montmartre verleiden.
14
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Parijse b o h è m e - v r i e n d e n
Een en ander wordt concreter met behulp van een brief die Van Nijlen op 9 februari 1907 schreef aan Herman Robbers,
hoofdredacteur van Elseviers
Maandschrift.
Van Nijlen ontvouwt er zijn voornemen in om
voor het maandblad een studie over de Parijse ca ba rts artistiques te schrijven,
16

[...] met de daarin verblijvende artisten [sic] als Rictus, Couté, Bruant,
Privas enz. [...] Ik heb bijna al die
artisten te Parijs persoonlijk gekend
en kan er dus ongekende en interessante détails over geven.
Van Nijlen beschikte bovendien over
'portretten ter illustratie'. Hij verzocht Robbers
hem mee te delen of hij een algemeen overzicht van dit eigenaardig genoemd kunstmilieu verkoos, ofwel 'eene diepere studie van
de meest origineele werken dier dichters en
zangers'. Van Nijlen wist wellicht dat Herman
Robbers geregeld in Antwerpen kwam en
goed bevriend was en uitvoerig correspondeerde met zijn stadsgenoten Pol de Mont,
Lode Baekelmans en Emmanuel de Bom. Hij
legde Robbers ook de vraag voor of hij van
het stuk één of meer vervolgen verlangde.
Dat zou er op kunnen wijzen dat de jonge
dichter over zijn ervaringen heel wat te vertellen had, hoewel dat hem in een eventuele bijdrage niet meteen tot autobiografische ontboezemingen zou hebben aangezet.
Veel is over dat Parijse tussendoortje
in het leven van Jan van Nijlen alleszins niet
bekend. Slechts in een paar nadien geschreven teksten kwam hij, veeleer terzijde, nog

even op zijn bohème terug. In een artikel
over Charles Baudelaire, heeft hij bij een beschrijving van het decor waarin de Parijse
dichter zich bewoog, zeker hulp gekregen
van zijn persoonlijke herinneringen aan de
lichtstad. Hij schrijft over:
[...] de atmosfeer eener avonddonkere wereldstad: de geleerde en de
werkman begeven zich moe ter ruste,
maar in de helverlichte straten sluipt
de prostitutie rond met phosphoorglanzige oogen; de schouwburgen
stroomen vol en de schitterende
cafés, en hoor! langs de straten weerklinkt het huilend lachen van erotieke
muziek. Maar de dichter treedt verachtend door dit woelig leven; zijne
ziel is elders.
17

In elk geval ontmoette Van Nijlen dus
in Parijs de dichter Jehan Rictus (18671933), wiens figuur en werk enkele jaren later
in het tijdschrift Vlaamsche Arbeid als een
ware splijtzwam zouden fungeren. Rictus
heette voor de burgerlijke stand Gabriel Randon de Saint-Amand; zijn pseudoniem had hij
gepuurd uit een vers van Frangois Villon, 'Je
ris en pleurs'. Jehan Rictus werkte in cafés
als Aristide Bruants Mirliton, of in Pierrot, La
Plume of La Revue anarchiste. In 1897 waren Rictus' Soliloques du pauvre verschenen,
en nadien Doléance (1900) en Cantilenes du
malheur (1902). Jehan Rictus' stamvader zou
van Vlaamse origine geweest zijn. Een familielegende vertelde dat de bloedmooie echtgenote van de stamvader een kind kreeg van de
Franse koning Frangois I. Het zal wellicht een
onderwerp van gesprek met Van Nijlen geweest zijn, die wellicht ook geïnteresseerd
was in de bijzondere vriendschap van Rictus
en de ongelukkige Léon Bloy die in die dagen
net op haar einde liep. Bloy noemde Rictus
overigens 'le dernier poète catholique'. Rictus had een miserabele jeugd gekend. In
1906 publiceerde hij de poëtische roman Filde-Fer, waarin hij op een eigenzinnige wijze
en doorspekt met gedichten van die kindertijd
verslag uitbracht. Zijn moeder Adine Randon
zag hij in zijn Parijse periode nog slechts één
keer terug. Ook het feit dat Rictus een soort
Belgisch verleden had, zal de jonge Antwerpse dichter in spe bijzonder hebben geïntrigeerd. Rictus was in 1892 verantwoordelijk
geweest voor de literaire rubriek van het
Belgische avant-gardetijdschrift La Société
Nouvelle, waarin hij werk van Joris-Karl
Huysmans, Paul Claudel, Emile Verhaeren,
Maurice Maeterlinck en Gustave Kahn had
besproken. In hetzelfde tijdschrift publiceerde
Rictus ook een maandelijkse Parijse rubriek,
waarin hij theatervoorstellingen en kunstten18
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toonstellingen besprak maar zich vooral profileerde als woordvoerder van zijn nog jonge artistieke generatie.
20

Ook met Aristide Bruant, Xavier Privas
en Gaston Couté legde de jonge Jan van
Nijlen contact. Privas had enkele jaren eerder
nog het woord gevoerd bij het graf van de
legendarische Rodolphe Salis. De vraag
blijft wie van deze eigenzinnige literatoren en
chansonniers op de jonge vluchteling de
meeste indruk naliet.
21

Jehan Rictus was volgens Francis
Carco de verpersoonlijking van zijn eigen
werk: hij was een ascetische verschijning,
mét baard, had ook iets droefgeestigs over
zich en bleef tegelijk scherpzinnig-veeleisend,
want geen van de grote Franse schrijvers
vond genade in zijn ogen. De inhoud van zijn
werk en de toonaard ervan waren in grote
mate tegengesteld aan bijvoorbeeld die van
Aristide Bruant, wiens figuur en taalgebruik
uit het straatleven gegrepen waren.
22

Maar alleen op Gaston Couté kwam
Jan van Nijlen later nog terug, zowel in een
gedicht als in een beschouwend stuk in Den
Gulden Winckel. In dat artikel formuleerde
Van Nijlen enkele bedenkingen bij het begrip
'bohème' in het algemeen. Hij verzette zich
met klem tegen het verkeerd gebruik van de
term, die met de connotatie van het leiden
van een maatschappelijk ongeregeld leven als
té eng en té eenzijdig werd beschouwd.
Vooral de dronkaards werden aldus gecatalogeerd. Het feit dat er dronkaards en wellustelingen bestonden die elders in de maatschappij hadden plaatsgenomen en soms overdag
probleemloos hun zaken behartigden en zich
pas in de late uren aan de losbandigheid
overgaven en door vrouw en buren 'bohème'
worden genoemd, zijn voor Van Nijlen de
treffende illustratie dat het hier wel degelijk
een wanbegrip betreft.
23

De echte 'bohémien' heeft niets daarmee te maken. Hij is anders. Principieel [sic] heeft hij geen gade, en zoo
dit, bij ongeluk, wel het geval mocht
zijn, heeft dit incident geen verder belang. Hij leeft werkelijk in eene andere
wereld. Hij is de meest eenzelvige der
stervelingen. En ook de meest onbaat-

[...] dat hij een kunstenaar is van buitengewone beteekenis, die voor het
eerst ontdekt heeft wat voor iedereen
totnogtoe verborgen was: de desperate melancholie van de verlaten
buitenwijken, het pijnlijke licht van
een bepleisterden muur, het heimwee
dat zijn oorsprong vindt in eene kleine
plaats, recht tegenover de kerk. Dit
was eigenlijk geen ontdekking, het
was het latente gevoel dat velen
onbewust in zich omdroegen en dat
wachtte op de uitbeelding van een
bijzonder kunstenaar.
Van Nijlen onderstreept dat de schilder die dit werk creëerde een ongeletterde
was, een 'verzopen particulier, die noch met
picturaal onderwijs, noch met literaire ontwikkeling iets te maken h a d ' . Daarnaast ergerde Van Nijlen zich nogal aan de uitspraak
dat bohémiens niet ernstig zouden gewerkt
hebben. Hij achtte het niet wenselijk dat alles
en iedereen werd genivelleerd, ook niet als
dat in functie van een burgerlijk fatsoen
diende te gebeuren. Villon en Gezelle, of
Racine en Baudelaire, hoefden er niet een
zelfde levensstijl op na te houden.
25

De eenentwintigjarige Maurice Utrillo
was in Parijs een generariegenoot van Jan
van Nijlen. In de beruchte kroeg van Frédéric
Gérard, Au Lapin Agile, was ook Utrillo geregeld te gast om er de liederen en het gitaarspel van de waard te beluisteren. Hij werd
gemeenzaam 'Monsieur Maurice' genoemd
en probeerde de naweeën van een rumoerige

[...] hun kroegen en smalle, schaduwrijke straatjes. Hij deelde hun verlangen naar de veilige duisternis, hun
idealen en hun onmaatschappelijke
beschouwingen over de
maatschappij.
27

Aristide Bruant

[Privé-collectie]

jeugd met alcohol te verdrijven. Zijn moeder
was een circusartieste die nog voor Degas en
Renoir had geposeerd en nadien ook zelfwas
gaan schilderen. Tot zijn zevende levensjaar
was hij Maurice Valadon, genoemd naar zijn
moeder, de schilderes Suzanne Valadon. Uiteindelijk zal een Spaans ingenieur, Utrillo,
hem echten als zijn zoon.
In die tijd frequenteerde ook Alfred
Jarry het artistieke leven op Montmartre. Hij
bewoonde een miserabele hut langs de Seine
in Corbeil en had naam gemaakt met zijn vernieuwend stuk Ubu Roi, dat hem echter weinig materiële welstand had opgeleverd. Jarry
zal al in 1907 overlijden.
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Het werk van Francis Carco zelf zal
later op Van Nijlens vriend Jan Greshoff een
diepe indruk nalaten. Greshoff vond in de
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Gaston C o u t é
De jonge Antwerpenaar zal in de
Franse hoofdstad niet meteen van zijn in de
Scheldestad gecreëerde levensstijl afwijken.
Ook in Parijs bleef het bezoek aan cafés en
music-halls een aanzienlijk gedeelte van zijn
dagorde bepalen. Wat het precies was, dat
hem in de figuur van de onfortuinlijke Gaston
Couté aantrok, kan te maken hebben met
diens keuze voor een van zijn wortels losgemaakt bestaan, waarin niet langer plaats
werd voorbehouden aan een door anderen
bereid comfort. Van Nijlen vond in de persoon
van de zingende dichter Couté een deel van
zijn eigen, nooit gerealiseerde aspiraties terug.
Gaston Couté (1880-1911) was telg
van een gezin uit de Beauce, uit het dorp
Meung-sur-Loire. Hij kwam ten tijde van de
Dreyfusaffaire, in 1898 in Parijs aangeland en
was daar actief als auteur van in het dialect
geschreven gedichten die hij in verscheidene
cabarets voordroeg. Couté kende vanaf 1902
een relatief succes in de cabarets en was in
1907 - Van Nijlen had toen Parijs al verlaten
- zelfs even mede-eigenaar van het cabaret
La Truie qui file. Een van de cafés waarin
Couté zijn gedichten declameerde, was
precies Au lapin agile. Het was ook daar dat
overvloedig drankgebruik de tuberculeuze
kunstenaar belette het podium te bestijgen.
Bovendien worstelde Couté steevast met
grote schuldgevoelens ten aanzien van bijvoorbeeld zijn ouders die hij soms wekenlang
niet het minste bericht liet.
Van Nijlen bevestigde in verband met
Gaston Couté in zijn artikel wat hij begin
1907 aan Robbers had geschreven:
28

Ik heb hem toevallig goed gekend. Hij
was een uiterst vriendelijk kameraad.
Ik zie hem nog voor me zitten, met
zijn scherp, vernuftig Fransch boerengelaat, met den zwarten lok over het
voorhoofd. Hij dronk eiken dag bui-
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Van Nijlens begripsomschrijving zegt
heel wat over zijn eigen persoonlijkheid en
denkwereld, of beter: over de na meer dan
twee decennia aan deze kostbare Parijse herinneringen en inzichten geadapteerde denkpatronen. De inleiding bij dit in augustus
1928 in Den Gulden Winckel gepubliceerd
stuk wekt minstens de indruk dat een deel
van het karakteristieke in de persoon van de
dichter én zijn artistiek ideaalbeeld hun oorspong konden vinden in zijn Parijse bohème.
Interessant in die zin is ook de door Van Nijlen uit het boek La Légende et la Vie d'Utrillo
van Francis Carco aangehaalde waarde van
de schilder Utrillo, namelijk

D O O R
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twee inmiddels onvindbaar geworden dichtbundels La Bohème etmon coeuren Chansons aigres-douces van Carco een sterke
gelijkenis met het werk van de ook door Van
Nijlen bewonderderde fantaisisten Tristan
Dérème, André Salmon en Jean Pellerin.
Carco was ooit de vriend van de Parijse zwervers, de vertrouweling van meisjes en van
vlotte jongens, en kende als geen ander het
decor waarin zij figureerden:

V E R A C H T E N D

zuchtige, die de ijdelheid der aardsche goederen heeft ingezien. Vaak is
hij een kunstenaar, maar niet altijd.
Doch steeds iemand die zich voor de
literaire of de picturale kunst of zelfs
voor de toegepaste interesseert. In elk
geval is hij voor den gewonen burgerman een sombere zonderling.

tenmate en eilaas zonder methode.
Hij was eene personaliteit, heftig soms
en brutaal, maar plots verteederd,
wanneer het een zaak gold die hem
na aan het hart lag. Ah! hij was werkelijk een echte bohémien. [...] Ik
denk vaak aan hem en ik vraag mij af
of hij ooit iets anders had kunnen
presteeren dan die enkele gedichten
van hartstochtelijke liefde en opstandige haat, die ons zooveel meer ontroerden dan de romantische declamaties van 'La Chanson des Gueux' van
den académicien Richepin, welke te
dien tijde [...] met de gedichten van
Gaston Couté in de 'Cabarets' werden
voorgedragen.
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Gaston Couté is dus ongetwijfeld de
auteur met wie Jan van Nijlen tijdens zijn Parijse intermezzo het meest directe contact onderhield. Couté schreef in een erg toegankelijke en populaire taal en stelde zich
doelbewust in de marge van elke literaire
beweging. Hij hield er bovendien van om in
de cabarets artistiques te vertoeven of het podium te beklimmen, zoals in Au Lapin Agile,
Pacha-noir, Carillon of Quat-z-Arts, waarin hij
vanaf 1902 Jehan Rictus kwam vervangen.
Couté probeerde een rechtstreeks contact
met het publiek aan te knopen. Hij stond
steeds voor nieuwe vriendschappen open.
Wellicht is Jan van Nijlen in dat alles niet
meer dan een geïnteresseerde toehoorder
geweest, hoewel de ontmoeting blijkens de
getuigenissen van Van Nijlen toch wel dieper
moet zijn gegaan. Het was vooral over de tot
zijn verbeelding sprekende Couté, dat de uit
Antwerpen gevluchte dichter nadien anekdoten en wetenswaardigheden in het Elsevier's
van Herman Robbers had willen opvissen.
Gaston Couté beschreef vooral de eeuwige uitbuiting van de mens door andere
mensen, die de oorzaak was van alle ellende.
Hij vertolkte zijn eigen gedichten en het heet
dat hij daarbij niet naliet de gevestigde waarden in en om Montmartre, vooral dan de grote
en tot voorheen alomtegenwoordige Aristide
Bruant, een veeg uit de pan te geven. Het té
schilderachtige en eenvoudige in Bruants
poëzie was niet naar de smaak van Couté.

Een tweetal jaren voor Van Nijlen
Gaston Couté ontmoette, ging het laatstgenoemde nog behoorlijk. Er waren natuurlijk
ups en downs: het ene moment had hij het
goed, kort daarop zuchtte hij onder zijn
schrijnend geldgebrek. In 1902 leerde Couté
Maurice Lucas kennen die zijn goede vriend
werd en in wiens gezelschap hij vaak optrok,
onder meer om hun geliefde hengelsport te
beoefenen. De bekende boutade van Couté,
die ongetwijfeld ook door Jan van Nijlen werd
beluisterd, was het verhaal dat onderwijzers
en pastoors op het platteland afstamden van
de druifluis. Het minuscule insect vernietigde
tal van wijngaarden, zodat de boeren hun
zonen niet meer nodig hadden om de oogst
binnen te halen en ze dan maar naar normaalschool of seminarie stuurden.
Gaston Couté overleed al in 1911 op
amper eenendertigjarige leeftijd in het Parijse
hospitaal Lariboisière, aan de gevolgen van
zijn veelvuldig drankmisbruik en tuberculose,
vereenzaamd en in miserabele omstandigheden. Van Nijlen wijdde later het gedicht 'Een
zwerver' uit de bundel De Dauwtrapper aan
hem.
Jan van Nijlen werd in Parijs opgezocht en uit het liederlijke leven naar Antwerpen teruggebracht door zijn oudere neef, de
toen zevenendertigjarige drukker en journalist
August van Nijlen. De jonge dichter bleef
naar verluidt na zijn escapade uit angst voor
de reactie van vooral zijn vader nog een tijdlang in Antwerpen ondergedoken, vermoedelijk bij zijn neef thuis, in de Kipdorpvest.
Door toedoen van August - hij was er hoofdredacteur en later directeur - kon Jan een
job krijgen als corrector bij de Franstalige
katholieke Antwerpse krant La Métropole. Nadien werd hij daar als reporter ingeschakeld,
en hij versloeg er tot 1908 eerst faits divers,
maar nadien ook wat letterkundige en artistieke evenementen. Het was het echte startsein van een gevarieerde en boeiende literaire loopbaan. Parijs was voortaan weinig
meer dan een voetnoot in zijn biografie.
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en de Parijse bohème
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Murgers inspiratie
Parijs was in Du Perrons verbeelding
gaan leven sinds hij in 1917 de befaamde
klassieker Scènes de la vie de bohème van
Henry Murger had gelezen. Deze roman uit
1851 over vier jonge berooide Parijse kunstenaars is gesitueerd in het Quartier Latin, het
Bohemerland van de Romantiek, en tegelijk volgens Arthur Symons - 'het eeuwige Bohemen, een land waar de mensen luchtig en
oprecht leven, waar ze vrijuit huilen en lachen, waar ze echt honger hebben en werkelijke ambities koesteren en waar ze soms aan
al deze ziekten sterven.' Later zou de bohème
zich verplaatsen naar Montmartre, de berg
waar de sociale opstand van de Communards
was gesmoord in het bloed van tienduizenden martelaren. Als nationaal zoenoffer was
de top van de Butte uitgekozen voor de bouw
van de Sacré-Coeur, een witte kerk in Romaans-Byzantijnse stijl, waarvoor in 1875 de
eerste steen werd gelegd en die in 1910 werd
voltooid. De 'geest van Montmartre', waarover
in de literatuur vaak gesproken wordt, kwam
voort uit een behoefte om te vergeten en een
reflex om te overleven. Hij zou zich ook op
satirische wijze uiten. In 1882 opende
Rodolphe Salis op 84 boulevard Rochechouart, onderaan de Butte, zijn café Le Chat
Noir - met een knipoog naar de mysterieuze
zwarte kat uit het verhaal van Edgar Allen
Poe. Salis (1852-1897) nodigde de literaire
woelgeest Émile Goudeau (1849-1906) uit
om zijn café te versterken - en zo begon een
samenwerking die leidde tot het befaamde
cabaret Le Chat Noir, met Salis in de rol van
sardonische ceremoniemeester, die in zijn virtuoze geïmproviseerde toespraken de draak
stak met de bourgeois. De roep van dit cabaret, waar dichters en chansonniers optraden,
werd mede verspreid door Le Chat Noir
(1882-1895), een van de vele literaire bladen
met satirische inslag die in Montmartre zouden verschijnen. Goudeau, die al furore had
gemaakt als oprichter van de Club der Hydropathen, was hoofdredacteur. Na de opening
van Le Chat Noir werd het zwaartepunt van
het artistieke leven van Parijs verlegd van het
Quartier Latin naar Montmartre. De bohémiens vestigden zich voorgoed op de Butte.

P E R R O N

Kees Snoek

In 1885 verliet Salis de boulevard Rochechouart, waar hij meer dan eens last had
gehad van souteneurs en ander tuig, en
zocht het hogerop in de Butte, op 12 rue de
Laval (thans rue Victor-Masse), waar hij zijn
zaak nog grootser opzette en onder meer het
schimmenspel introduceerde. Zijn oude locatie werd overgenomen door Aristide Bruant
(1851-1925), een dichter-zanger die dichter
bij het volk stond. Bruant vestigde in het
pand het café Le Mirliton, waar hij zijn
clientèle niet meer ironisch ontving a la
Rodolphe Salis, maar met salvo's van scheldwoorden en beledigingen. Hij droeg een rood
hemd onder een cape van zwart fluweel, een
zwartfluwelen broek, een breedgerande
zwarte hoed en een felrode sjerp, en daarbij
had hij brandweerlaarzen aan. Zijn silhouet in
rood en zwart kreeg iconische waarde door
een beroemd geworden affiche van ToulouseLautrec.

(1886-1958), die in een van zijn kronieken
met vertedering schrijft over de sfeer 'van zorgeloosheid en ellende, van luiheid en vrijheid'
waaraan schildertjes en valsemunters, clochards en dichters gelijkelijk deel hadden. De
Eerste Wereldoorlog, met anderhalf miljoen
Franse slachtoffers, bracht weliswaar een
cesuur aan, maar Montmartre bleef gekenmerkt door een sfeer van vrolijke chaos en
anarchie, waarin de kunsten en satirische
blaadjes gedijden. Daarvan drong ook het
een en ander door tot Nederlands-lndië. Op
2 juni 1920 schreef de Parijse correspondent
van het Bataviaasch Nieuwsblad, Leo Faust,
een artikel over 'De verkiezing van den
"maire" van Montmartre'. Volgens Faust had
'het artistenblaadje van de "butte sacrée", de
Vache Enragée, het blaadje waarvoor niets
sacré is', al weken voor de verkiezing van
deze schertsburgemeester (op 23 april 1920)
vol gestaan van de gebeurtenis.

De roem van Montmartre, hoe dubieus ook in de ogen van de gevestigde orde,
zou deze pionierstijd ruimschoots overleven.
Een latere Montmartrois was Francis Carco

Na lezing van Murgers roman leek de
achttienjarige Du Perron het 'bohemerleven
[...] opeens het énige wat Europa mij bieden
kon.' Als prille negentienjarige deed hij in Ban-
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doeng mee aan een geïmproviseerd bal masqué ter gelegenheid van de op 11 november
1918 gesloten Wapenstilstand: hij had zich
verkleed als een ware bohémien, met een geruite pantalon, een gebloemd vest en een fluwelen jasje. Vlak voor zijn vertrek naar Europa
klonk de lokstem van Montmartre nog sterker.
Op het Bataviaasch Museum slaagde hij erin
zijn drie delen Goddelijke Comedie in te ruilen
voor twee deeltjes Dans la rue van Bruant met
de bekende plaatjes van Steinlen. Bruants
liedjes in Dans la rL/e zijn het provocerende,
Parijse equivalent van Speenhoff, met een opzwepend ritme en in een volks argot:
A l'heure des assasins,
Dansons la ronde!
A l'heure des assasins,
Dansons la ronde!
Nous endormons, sur nos seins,
Les sergents et les roussins.
Dansons la ronde
Des marmites de Paris,
Ohé! les souris!
Les rongeuses de monde!
Faisons sauter avec nous
Nos michets et nos marlous.
Dansons la ronde!
Paris est a nous!

Paul Jeff ay portretteert (vermoedelijk) de oude Bretonse dichter (1922)

Op het uur van de moordenaars,
Dansen we rond en rond!
Op het uur van de moordenaars,
Dansen we rond en rond!
Wij wiegen in slaap, op onze borst,
De smerissen en de klabakken.
Laten we de rondedans doen
Van Parijs z'n lekkere wijven,
Heidaar! de grietjes!
's Werelds knaagdiertjes!
Laat met ons meespringen
Onze pooiers en onze binken.
Laten we de rondedans doen!
Parijs is van ons!

Nous nous foutons bien des lois,
Dansons la ronde!
Nous nous foutons bien des lois,
Dansons la ronde!
Les dues, les princes, les rois
Se rechauffent sous nos toits!

Wij malen niet om de wetten,
Maar dansen rond en rond!
Wij malen niet om de wetten,
Maar dansen rond en rond!
Onder onze daken, in onze woning,
Verwarmt zich hertog, prins en koning!

('Ronde des marmites')

('Rondedans van de lekkere wijven')

Jongeling vol Sturm und Drang, verwachtte Du Perron van Europa en vooral van
Parijs een inwijding in het échte leven en een
volledige ontplooiing als mens en als schrijver.
In Indië ontbrak de stimulerende omgeving
om deze ambitie te bevredigen. Toen hij op
28 augustus 1921, na een zeereis van 25 dagen, eindelijk voet op Europese bodem zette,
leek het een voorbode dat hij, direct na aankomst, op de Cannebière van de havenstad

Marseille vier gebonden jaargangen aantrof
van het tijdschrift Le Chat Noir. Hij vergat alles
om zich heen en schafte ze meteen aan. Als
we Het land van herkomst mogen geloven,
beantwoordden deze jaargangen meer aan
zijn voorstelling van wat Europa hem zou geven dan zijn eerste seksuele ervaring met een
blanke vrouw, waar hij toch ook al zo lang
naar had gehaakt. Na een vluchtige blik in
zijn kamer bevond Du Perron zich drie minuten later op de Cannebière, te midden van de
voorbijgangers, ingeklemd tussen die hoge
huizen. In een brief van 22 februari 1922 aan
zijn Brusselse vriendin Clairette Petrucci beschrijft hij deze eerste wandeling als volgt:
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[...] ik voelde me zo onbetekenend en
zo compleet alleen. Maar goed: ik was
in Europa, en nog wel in Frankrijk! ik was geboeid, vrolijk en triest tegelijk, waardoor ik uiteindelijk niets
voelde; ik liep maar door, verwonderd
zoveel Europeanen te zien, geamuseerd door de krantenverkopers en de
kiosken, en de toneelaffiches, tegen
iedereen stotend en door iedereen
opzij gedrongen. Ik weet dat ik de
vrouwen verschrikkelijk vond, dat ze
voor mij, na alle romans die ik had
gelezen, een tamelijk wrede teleurstelling waren! [...] - Daarentegen bewonderde ik elke jongeman die me op de
boulevard voorbijliep; ik benijdde hem
zijn gemak, zijn manier van lopen, de
wijze waarop hij zijn hoofd rechtop
hield, zijn onbeschaamde blikken, en
vele andere 'accomplishments', zoals ik dat tegenwoordig nog steeds
doe, van tijd tot tijd. De eerste die ik
zag met een grote slappe hoed en een
overjas - het was toch al zomer scheen me een romanheld toe.
In een brief van 10 april 1931 zou Du
Perron bekennen, dat hij bij zijn komst in
Europa 'een vrouw in de eerste plaats vergeleek met de plaatjes van Hérouard in La Vie
Parisienne [...]'. De Indische jongen met zijn
hoofd vol illusies en romantische voorstellingen, was pardoes in een reële wereld terechtgekomen waarin hem niet alles even sympathiek was. Het zou een tijdlang duren,
voordat hij het bohemerleven van Montmartre

zou opzoeken. In zijn eerste tijd in Europa liet
hij zich nog vaak op sleeptouw nemen door
zijn ouders, wier voorkeur uitging naar de
meer mondaine genoegens van Parijs.
Bovendien had hij op 30 november 1921 een
jongedame ontmoet, die twee jaar lang zijn
leven zou beheersen. Zij heette Clairette
Petrucci (1899-1994).

Verkenning van Montmartre
Eddy du Perron vatte vrijwel onmiddellijk een hopeloze liefde op voor de charmante, intelligente Clairette. Hoewel zijn leeftijdgenoot, vond zij hem nog erg onrijp. Du
Perron was het ermee eens dat het hem aan
levenservaring ontbrak. Er zat niets anders op
dan Clairette waardig te worden door haar te
laten zien dat hij op eigen benen kon staan.
Hij dacht aan niets anders dan Parijs, vooral
aan die ene betoverende plek die hij tot dusverre had gemeden: Montmartre! Hij moest
en zou naar de legendarische kunstberg om
los van moeders leiband zichzelf te bewijzen.
In de tweede week van maart 1922
ging de kunstenaar in spe eindelijk op weg.
Hij zou de bohème op de Butte bestuderen
om inspiratie op te doen voor zijn schrijfplannen. Vóór zijn vertrek had een bezorgde Clairette Petrucci hem drie dingen voorgehouden: 1. altijd werken, 2. niet drinken, 3 . niet
spelen. In een brief van 7 april 1922 stelde
hij haar gerust: aan het eerste gebod had hij
zich gehouden, al had hij niet elke dag de

pen op het papier gezet, maar ach, de rest
van de tijd was gevuld met 'studie'; het
tweede gebod had hij niet gehoorzaamd,
want wat is een bohémien zonder drank? en
het derde gebod was hij zonder moeite nagekomen, want om te spelen heb je geld nodig
en daar ontbrak het hem juist aan. Clairettes
bezorgdheid kwam mede voort uit de liederlijke reputatie van Montmartre. Bij haar geboden had ze niets gezegd over vrouwen; maar
ze had op dit punt ook niets te vrezen, want
de liefde die Eddy du Perron voor haar had
opgevat had hem tijdelijk ongevoelig gemaakt
voor de charmes van andere vrouwen.
Lagen er nog andere gevaren op de
loer? Voor de oorlog schonk père Frédé
(Frédéric Gérard, 1861-1938), exploitant van
het café-cabaret Au Lapin Agile, de diabolische drank absint (bij de wet verboden in
1915), terwijl de dichter Max Jacob geregeld
ether snoof en weer anderen hasjiesj gebruikten. De Butte stond ook bekend om de
schietpartijen die er soms plaatsvonden. In
1911 waren de stamgasten van père Frédé
opgeschrikt door de brute dood van diens
zoon Victor, door een klant getrakteerd op
een kogel. Het Montmartre dat Du Perron
leerde kennen ontwikkelde zich in snel tempo
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Du Perron was zeker in het begin een
pseudo-bohémien, die zijn avontuur bijna als
een antropologische expeditie had gepland.
Hij installeerde zich na aankomst in het onooglijke hotel Printania, 11 rue Burq - thans
Hotel Bonséjour. Hij vond het bezwaarlijk dat
het hotel zo ver van de Butte zelf was gelegen, maar hij leefde zich in met behulp van
een plankje Montmartre-literatuur dat wordt
opgesomd in de eerste druk van Een voorbereiding:
Bruant, Jules Jouy, Paul Delmet, al
wat ik bezit van de Chat-Noir-generatie; Rictus, Gaston Coüté, en de nauweliks-gelezen jongeren, het bundeltje
Histoires Montmartroises en Les Veilléés du Lapin Agile, Francis Carco,
André Salmon, Pierre Mac-Orlan,
Jeanne Landre. Heb ik het keur-corps
goed bijeengezocht?
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Bij Spielmann op het Place du Tertre. V.l.n.r. Paul Jeffay, een zanger uit de opera van Bordeaux,
E. du Perron en Marcel Leprin 1922

Du Perrons eerste verblijf in Montmartre strekte zich uit van ongeveer 12 maart
tot einde maart 1922, terwijl zijn tweede
verblijf beperkt bleef tot een paar weken in
mei en juni 1922. In april was hij ook enige
dagen in Parijs, maar toen zat hij prinsheerlijk
met zijn ouders in Hotel Montreal, 37 rue
d'Hauteville, een chic hotel met barokke
gevelornamenten. Ook bij latere bezoeken,
zonder zijn ouders, verbleef Eddy hier vaak.
Vanuit Montmartre was het lopend in een
kwartier a twintig minuten te bereiken. Du
Perron heeft zijn avonturen in Montmartre
verwerkt in brieven aan Clairette Petrucci en
in zijn semi-autobiografische roman Een voorbereiding (1927). De verteller heeft het hierin
over 'de pas der geldjagers', die opvalt zodra
je in de buurt begint te komen van de grote
boulevards. In Montmartre daarentegen werd
geslenterd: 'hier loopt iedereen rond met onder zijn arm zijn ziel en platte zakken.' In de
roman stuurt De Mande, een tweeënzestigjarige huisvriend van de moeder van de held
Kristiaan Watteyn, elke maand 400 frank aan
de jonge bohémien, en soms desgevraagd
meer. In werkelijkheid financierde de eenenzestigjarige Charles du Perron de literaire
escapades van zijn zoon.

E.

tot het centrum van vermaak dat het tegenwoordig nog steeds is. Op zijn boulevards en
pleinen was letterlijk alles te koop, tot verdovende middelen en pornografische films toe.
De artistieke glorietijd was weliswaar voorbij,
maar er waren nog genoeg schildertjes en
bohémiens overgebleven, en sommigen droegen ook het traditionele tenue: een huzarenpantalon, een vilten hoed met brede randen,
een grote dasstrik en een Spaanse cape.

Tekening van Leprin, in debat met ene Henri Chassin. Tekening in brief van Du Perron

Jehan Rictus (1867-1933) en Gaston
Couté (1880-1911) waren bohémiendichters
die gevoelens van eenzaamheid en melancholie huwden aan een proletarisch sentiment in de traditie van Aristide Bruant.
Francis Carco (1886-1958), André Salmon
(1881-1969) en Pierre Mac Orlan (18821970) waren van de generatie die Montmartre net had verlaten toen Du Perron er op
af kwam; zij zijn bekend geworden als de
chroniqueurs van de Butte in de periode voor
de Eerste Wereldoorlog. Du Perron had zijn in
Batavia begonnen verzameling inmiddels uitgebreid met Rictus' bekende bundel Les soliloques du pauvre (1897) en het derde deeltje
van Bruants Dans la rue, geïllustreerd door
Poulbot. Hij begreep er niet alles van, maar
liet zich later het argot uitleggen door een
oude Bretonse dichter, die voor drie frank per
nacht sliep in een armenhuis in de rue Mer-

cadet. Dat Du Perron redelijk up-to-date was,
bewijzen de laatste twee boeken op zijn lijstje:
Histoires montmartroises, een rijk geïllustreerde verzameling schetsen van tien Montmartrois, en Les veillées du Lapin Agile, beide
in 1919 verschenen. Het tweede boek, dat
Du Perron ook noemt in een brief aan Clairette, bevatte de gebundelde teksten van een
twintigtal bezoekers van het café Au Lapin
Agile. In zijn voorwoord kijkt Francis Carco
weemoedig terug op een Montmartre dat volgens hem niet meer bestaat:
1

Wij zijn in de Lapin Agile, op de Butte,
op honderd mijl van Parijs, en om
zonder ongelukken aan te komen in
dit bescheiden cabaret, waar Frédé
gitaar speelt als hij niet zijn oven
stookt, moesten we de beroemde straten beklimmen waar vroeger kladschilders en dichters in vrijheid leefden. Waar is die tijd gebleven? Waar
zijn onze herinneringen? En wat is er
geworden van de laatste bohémiens,
die op krediet dronken in de uitspan-
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ningen van de wijk en die met grote
volharding en ten koste van hun talent
de verbeelding van de burger bleven
voeden met hun onzinnige legende?
Deze legende is dood. Men betaalt nu
overal contant en de kunstenaars
hebben geen lange haren meer. [...]
en je vraagt je af, met een lichte
triestheid, waarom de houders van
gaarkeukens geen betaling meer accepteren in de vorm van een lied.
Montmartre is Montmartre niet meer.
Carco maakt echter een uitzondering
voor Au Lapin Agile, waar père Frédé nog
steeds de scepter zwaait en de sfeer als vanouds is, Van een charmante ironie, van een
stemming, van een fantasie, van een gratie
en een ongedwongen zwier waar de vorige
generatie van de Chat Noir zelfs geen vermoeden van had.'

2

Twee dagen na zijn ontmoeting met
Frédé stuitte Du Perron op de Place du Tertre
op een intrigerende, hoekige figuur die
werkte aan een schilderij. Zijn naam, schreef
hij aan Clairette, was Paul Trélade. Trélade
reageerde afwerend op zijn verhaal over père
Frédé: 'Hij interesseert me niet in het minst,
hij heeft misschien wel een sympathiek
smoel, maar zelf is hij niet sympathiek. Maar
ja, hij heeft gelijk: hij staat z'n mannetje.'
Paul Trélade was een schuilnaam van Gen
Paul (Eugène Paul, 1895-1975). Du Perron
zegt dat hij zich zou vergissen als deze Trélade niet een kunstenaar was van talent.
De geschiedenis heeft hem gelijk gegeven:
van alle schilders die Du Perron in Montmartre heeft gekend, is Gen Paul het belangrijkst gebleken. Het boterde niet echt tussen
de nog wat cherubijnachtige Eddy en de sar3

Het was zo lekker warm in ons atelier
dat hij er soms bij insliep. [...] Als
Jeffay hem een tijdje verwaarloosde,
schreef hij hem lange brieven met
poëtische verwijten, die meestal zo
begonnen: O vous, jeune artiste étranger, fils de la verte Erin... Ik heb hem
uit het oog verloren omdat Jeffay hem
tenslotte niet meer over de vloer wilde
hebben.
4

Jeffay werd Du Perrons gids in het bohemerleven. Hij ontfermde zich met een beschermend air over de naïef ogende Indisch-

Ik woon nu in de Rue Tholozé, schuin
tegenover Buttall en Stuber, die ik
groet wanneer ik hun ruit voorbijga.
Mijn kamer lijkt op mijn eerste kamer,
maar is kleiner en kijkt uit op een binnenplaats. Ik heb een kennis in dit
hotel, een Griek, verwoed revolutionnair, van wiens kunst ik niets begrijp.
Hij schildert enorme doeken vol die
lijken op de voorbeelden in blokkedozen. Hij heeft een voorkeur voor 'verbogen perspektief' en voor schuttingen met reklame-plakkaten. Hij heeft
mijn portret geschilderd; mijn gezicht
is saffraangeel van mensehaat. Het
lijkt op Trotsky en op Rimbaud; en
toch, misschien, wel een beetje op
mij.'
Tin Florias dwong Du Perron tot het
voeren van eindeloze discussies pro en contra het socialisme.
Een zeker even markante figuur was
Marcel Leprin (1891-1933), een soort dood
van Pierlala, die voor het bohemerleven had
gekozen, nadat zijn vrouw van hem was weggelopen. Hij was in Marseille geboren en al
vroeg wees geworden. Op zijn twaalfde monsterde hij aan als scheepsjongen. In Barcelona raakte hij gefascineerd door het stierengevecht, dat een favoriet thema zou worden
in zijn schilderijen. Hij trad zelfs een tijdlang
op als torero. Hij was een vurig kolorist, die in
zijn kunst evolueerde naar een meer persoonlijke kunst, geïnspireerd door het fauvisme. Maar het succes van zijn schilderijen
ten spijt, was hij niet in staat om een geregeld
leven te leiden. Op zijn tweeëndertigste zou
hij sterven aan blaaskanker. Francis Carco
beschrijft Leprin als een 'mager individu, grillig, behaard, met een vettige vilten hoed op
en drager van beenkappen', 'een uitgemergelde baliekluiver met een minachtend afhangend peukje'. Hij spreekt over Leprins
gebrek aan sociaal evenwicht en aanpassingsvermogen, maar daar staat tegenover
6
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Op zijn eerste verkenning van Montmartre kwam onze would-be bohémien in de
rue Tholozé een Engelsman tegen met de
naam Nuttall, die behalve schilder ook 'photographe et agrandisseur' was. Du Perron bestelde meteen een vergroting van een portretje van Clairette; de volgende dag maakte
hij kennis met Nuttalls compagnon Huber,
een Belg die enige tijd in Rotterdam had gewoond, en met Nuttalls zoon Stanley, die ook
schilderde. De Nuttalls brachten Du Perron al
gauw in contact met de Schotse Jood Jeffay
(1898-1957). Samuel Jeffay, zoals hij officieel
heette, kwam uit een familie die Rusland was
ontvlucht voor de pogroms. Zelf was hij in
Glasgow geboren, waar hij een opleiding
volgde aan de Glasgow School of Art. Tijdens
de Eerste Wereldoorlog diende hij als vrijwilliger in Palestina. In 1918 was hij naar Montmartre getrokken, waar hij als medewerker
van de Daily Mail in zijn levensonderhoud
voorzag. In de brieven aan Clairette komt de
Schotse kameraad naar voren als een nuchter man, die op gezonde afstand blijft van de
oeverloze kanten van de bohème. Hij was
een figuratief schilder, die portretten maakte
van mensen uit zijn omgeving die voor hem
wilden poseren, zoals Eddy du Perron en de
beroemde circusclown Charley (CharlesJulien Meyer, geb. 1884). Ook de eerder genoemde Bretonse dichter poseerde voor hem.
Du Perron schrijft over deze zwerver:

P E R R O N

castische Gen Paul, die met een houten poot
uit de oorlog was gekomen. Gen Paul zal de
Indische jongen enkele keren duchtig op zijn
ziel hebben getrapt.
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Terugkijkend op zijn eerste tijd in
Montmartre, schreef Du Perron later aan
Clairette over de angst die hij had gevoeld en
die groter was geweest 'dan ik mij wilde bekennen'. Maar op 13 maart 1922 had hij die
angst afgeworpen: 's middags ging hij er op
uit en maakte kennis met Louis Cazottes,
schilder en wijnboer; ook legde hij een
bezoekje af aan de beeldhouwer Gabriel
Daudier. Terwijl hij voorbij het café Au Lapin
Agile liep, zag hij daar een 'grijsaard' zitten
die op z'n gemak een pijpje rookte. Hij ging
naar hem toe en vroeg of hij soms meneer
Frédé was. De met een grote witte baard
getooide caféhouder beaamde dit, liet zijn
nering zien en raadde zijn bezoeker aan op
woensdagavond terug te komen, want dan
was er altijd cabaret. Du Perron stelde Clairette gerust met een citaat van Francis Carco:
de beruchte père Frédé is een braaf man die
je, in zijn uitrusting van bandiet uit een komische opera, niet moet aanzien voor iemand
die bloed drinkt - maar hij lest zijn dorst
evenmin met water.

5

DU

in de slechtverlichte straat waande ik
alle Bruant- en Steinlen-types, de sonn e t [klokkenluider], de casseur-degueules [vent die je op je bek slaat],
de maquereaux [seksbazen] vooral,
de dos-verts [pooiers] met hun monies [grietjes], marmites [wijven], gonzesses [mokkels], de beestachtige
pierreuses [straatmeiden]; en ook de
wrakke ouwemannefiguren, de filosoof
van de keien, de pilon [schooier].

man en liet hem een tijdje in een van de twee
kamers slapen die hij had gehuurd in het Hotel du Tertre, bij Bouscarat. Du Perron was
buitengewoon ingenomen met dit aanbod,
want Jeffay's atelier had compleet het interieur van de bohème en hij vond Jeffay zelf
ook zo'n échte bohémien. Bovendien stelde
Jeffay hem voor aan zijn talloze kameraden.
Veel minder was Du Perron te spreken over
Tin Florias, een van het eiland Korfoe afkomstige schilder met wie hij nader kennis
maakte toen hij in juni 1922 een kamer betrok in een hotel op 27 rue Tholozé. In hoofdstuk XXI van Een voorbereiding staat:

E.

In Een voorbereidingwordt beschreven hoe Du Perrons fictioneel alter ego Kristiaan Watteyn aanvankelijk toch wat beducht
was. 's Avonds bekroop hem 'een soort
vrees':

dat hij een waarachtig kunstenaar was. Du
Perron had weinig oog voor Leprins tragiek,
hij vond hem een enorme kletsmajoor. In een
brief van 22 mei 1922 beschrijft hij, hoe de
zieke Leprin zich vrij gemakkelijk had laten
afbrengen van zijn luid kenbaar gemaakte
voornemen om nóóit meer een druppel te
drinken. Toen hij twee glazen bier op had,
begon hij te liegen alsof het gedrukt stond.
Jeffay kon het geouwehoer niet uitstaan en
stapte op, maar Du Perron en een Spanjaard
bleven zitten en zakten door tot zes uur in de
ochtend. Op het einde zaten ze te bomen
over de Kunst, 'als volmaakte krankzinnigen'.
Achteraf had Du Perron er spijt van, dat hij
Jeffay's goede voorbeeld niet had gevolgd.
De Montmartre-schilder met wie Du
Perron het langst contact heeft gehouden
was de Catalaan Pedro Creixams (18931965). Hij leerde hem, samen met Pascal Pia
(1902-1979), kennen op een 'foire aux croütes' ofwel schilderijenmarkt, waar Creixams
een paar doeken had opgesteld en ook een
paar door hem geïllustreerde bundeltjes van
avant-garde dichters had neergelegd. De ontmoeting met Du Perron moet hebben plaatsgevonden tussen 19 maart en 13 april 1922,
toen er schilderijenmarkten werden georganiseerd op de Place Constantin Pecqueur. De
organisatie was in handen van de op 11 april
1920 opgerichte 'Commune Libre de Montmartre', die ook het tijdschrift La Vache
Enragée uitgaf en die de tekenaar-illustrator
Jules Depaquit (1869-1924) had gekozen tot
'onsterfelijke Burgemeester en Dictator'.

Du Perron tussen (links) Oscar Duboux en (rechts) Tin Florias, 27 rue Tholozé.

Du Perron benaderde Montmartre
met een mengeling van jongensachtige
nieuwsgierigheid en literaire distantie. Juist
deze poging tot afstand geeft aan, dat zijn
Montmartre-ideaal niet louter een romantische regressie was. Verder heeft hij Montparnasse, waarheen rond 1908 de modernisten waren getrokken, niet helemaal links

1922

laten liggen, al was het alleen, omdat sommige vrienden zich in beide buurten ophielden. Op de eerste serie foto's uit Montmartre
zag hij er nog uit als een heertje, met een net
jasje, een boord met stropdas of strikje, een
keurige hoed, maar bij zijn volgende verblijf,
in juni 1922, liet hij zich fotograferen zonder
boordje, zomaar zittend op een stoep naast
de langharige Zwitser Oscar Duboux (18991950), die geen schoenen aan had maar
geruite pantoffels. Du Perron zei er later over:
'Ik had deze hoed speciaal gekocht bij een
sjacheraar. - Naast mij zit "Oscar", die een
echte bohémien was, zo eentje die zelden eet.'
Tijdens zijn eerste verblijf in Montmartre schreef Du Perron een lang gedicht,
'Monologue de bohème', over het leven van
hen die zwerven langs de straten, geheel in
de traditie van Aristide Bruant, Jehan Rictus
en Gaston Couté. Du Perrons gedicht gaat
over degenen voor wie de goten en de straten
hun bed zijn en hun huis. Lopend door de
nacht vereenzelvigt de dichter zich met deze
zwervers en distantieert hij zich van 'de wijze
heeren', die 'kost niet te verteeren' schrijven.
Dat is allemaal 'ouwewijvenpraat' en esthetische schijn; het Leed is daarentegen een
harde maar trouwe vriend. De dichter bekommert er zich niet om, of zijn rijmen al dan niet
slagen. De uitdagende slotregels luiden: 'want
'k ga die rijmen, slecht of goed,/ aan de eer-

Wat Du Perron in Creixams waardeerde, was diens ongekunsteldheid, het
spontane talent zonder bekommernis om
theorie of hoogdravende ideeën. In de loop
van de maand mei werden zij gezworen
kameraden. Creixams gaf hem een schilderij
cadeau en op zijn beurt schonk Du Perron
zijn Catalaanse vriend een luxe editie van een
Balinees dichtwerk, met 63 illustraties op
palmbladen. Creixams was verrukt als een
schooljongen en zei, zwaaiend met het
boekje: 'Als Picasso dit ziet, wordt hij gek!' Du
Perron voorzag dit voorval van het laconieke
commentaar: 'Ik hoop dat mijn onschuldige
geschenk niet zulke tragische gevolgen zal
hebben.'
8

Maison Catherine, met Creixams en Du
Perron
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Ontmoetingen met modernisten
Een van Jeffay's vrienden was de
dichter Tristan Rémy (1897-1977). Du Perron
had geen erg hoge pet van hem op. Op 24
mei 1922 praatte hij een hele avond lang met
hem over de avant-gardistische literatuur. Du
Perron kon er niet veel in zien, Rémy verweet
hem dat hij vijftig jaar ten achter liep. De volgende ochtend greep Du Perron de pen en
schreef zelf een 'modern' gedicht om Rémy
te bewijzen dat het een fluitje was van een
cent. Hij droeg het op aan Rémy en schreef
het over voor Clairette, die hij nauwgezet op
de hoogte hield van zijn verkenning van de
moderne literatuur. In 1923 uitte hij zijn
scepsis in een baldadige en parmantige brochure, gelardeerd met would-be moderne
gedichten: Manuscrit trouvé dans une poche.
Dankzij Pascal Pia, medewerker van het tijdschrift Montparnasse, kwam Du Perron met
allerlei modernistische producten in aanraking, maar op dat moment wantrouwde hij
Pia even erg als de modernistische literatuur
die hij onder ogen kreeg: 'Apollinaire
bekoorde mij, maar waarom geen leestekens?
(Mallarmé was mij nog onbekend.)'.
In Een voorbereiding verschijnt Rémy
als Boudry. Hij wordt neergezet als 'een
onderkruiper in de moderne beweging. De
avant-garde-revues schijnen hem te weren;
hij droomt zich direkteur van een eigen periodiek; hij heeft al het glimlachje vol bijbetekenis.' Hij wordt gecontrasteerd met Férat, het
fictionele alter ego van Pascal Pia. Férat komt

Op 21 juni 1922 liet Du Perron Clairette weten, dat hij goede maatjes begon te
worden met Pascal Pia. Deze had hem het
manuscript van een bundel eigen gedichten
te lezen gegeven, waar Du Perron niets van
snapte. Achteraf gaf hij toe, dat hij 'tot een
soort razernij' was 'gedreven door een overmaat van - met veel te veel logika gelezen moderne literatuur.' Het is aan de persoonlijkheid van de drie jaar jongere, maar al zeer
erudiete Pascal Pia te danken, dat Du Perron
zich toch gewonnen zou geven aan het
modernisme en er zelfs de invloed van zou
ondergaan.
Met enkele van de belangrijkste modernisten heeft Du Perron ook persoonlijk
kennis gemaakt. Een daarvan was Max Jacob
(1876-1944), de schrijver van een gevarieerd
en grillig literair oeuvre, waarin fantasie en
parodie overheersen. Jacob had een indrukwekkend uiterlijk: 'een kale schedel, een
groot hoofd, smalle schouders, een spirituele
mond en een onvergetelijke blik, die beurtelings strak was en beweeglijk.' Hij droeg
een monocle. Hij had sinds 1903 in Montmartre gewoond, onder andere als huisgenoot
van Picasso, maar in 1921 had hij zich teruggetrokken in het klooster Saint-BenoTt-surLoire. Dat weerhield hem er niet van geregeld
de Butte op te zoeken. Zo bevond hij zich op
een dag in april 1922 in het beroemde restaurant Mere Catherine op Place du Tertre,
op een moment dat Eddy du Perron er ook
zat. Jacob tekende vlug een vertederd portretje van de pseudo-bohémien. Op zijn beurt
maakte Du Perron in een van zijn brieven
een ironisch schetsje van Max Jacob als een
vrome monnik op sandalen.
11

Du Perron kwam Max Jacob weer tegen op 20 juni 1922, evenals trouwens Blaise
Cendrars, die hij een energiek man vond en
een goed causeur zonder poeha. Dat Jacob
de jeugdige Eddy du Perron de moeite waard
vond, blijkt wel uit het feit dat ze nog enige
tijd hebben gecorrespondeerd - tot minstens
april 1925. Maar Jacobs interesse voor het
Indische cherubijntje had natuurlijk ook een

12

Tekening van Max Jacob door Du Perron
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naar voren als een dromerige jongeling met
een Mefistofelische inslag, die 'op pedante
wijs anti-pedant' is. Boudry moet niets van
hem hebben; hij zegt: 'C'est un amateur', een
liefhebber dus, niet iemand die ernstig bezig
is. Férat op zijn beurt vindt Boudry een 'arrivist'. De sympathie van Kristiaan Watteyn is
aan de kant van Férat, die hem trouwens
verrast met een rijmbrief. Op Kristiaans verbaasde reactie dat Férat als modern dichter
überhaupt kan rijmen, reageert deze ad rem:
'[..] dat leert men gauw aan; ik lees geregeld
de modebladen.'

P E R R O N

Clairette Petrucci toonde zich niet erg
gesticht door dit vers en evenmin door het
feit dat Eddy zich zonder boordje had laten
fotograferen! Een directe inspiratie voor 'Dialogue de bohème' was een lang gedicht van
een zekere Charles Maury, dat Du Perron in
het café Au Lapin Agile had gehoord. Het
gaat over de harde leerschool van het Leed
en draagt een visie uit op het leven als een
grote bazaar waar alles te koop is. Je moet op
je hoede zijn voor betweters en zelf je weg te
kiezen, ook al blijkt die vaak krom te zijn. De
slotstrofe gaat over het bereiken van de ware
wijsheid, die erin bestaat om het te laten regenen... als het regent. Du Perron schreef
het gedicht in zijn geheel voor Clairette over
en onderstreepte de regels die hem het
meest hadden getroffen. Hij wou met Maury's gedicht laten zien, dat er nog wel meer te
koop was in het leven dan je kan leren op de
universiteit. De 'wijsheid' van Charles Maury
wordt niet gedoceerd aan de Sorbonne, maar
wel in het café Au Lapin Agile!

In Een voorbereiding wordt beschreven hoe Clovis Nicodème (Jacobs fictioneel
alter ego in de roman) in het restaurant met
Kristiaan Watteyn in gesprek raakt over de
moderne poëzie. Watteyn drijft de spot met
de gedichten van Pierre Bicoq (alias Jean
Cocteau), maar verontschuldigt zich meteen
voor zijn vrijpostige opvattingen: 'U vindt mij
natuurlik zeldzaam dom. Maar ik durf niet
jokken en beken u alles.' Daarop protesteert
Nicodème 'met smakkende lippen', dat hij
Watteyn helemaal niet dom vindt: 'Ik vind U...
bekoorlik.' Vervolgens begint hij op de achterkant van een menu Watteyns portret te krabbelen: 'De ogen van een engel', mompelt hij
voor zich uit. 'De reine ogen van een engel.
De mond... de mond van een danseuse.' Na
voltooiing doet het portret de ronde: 'Hij had
mij een bol kinderbakkes gegeven met twee
nieuwsgierige rozijnen als kijkers. Men vond
het portret zeer geslaagd, of zweeg. Clovis
Nicodème stond op, zei met een wijd gebaar
in mijn richting: - Baudelaire enfant! - en
nam afscheid.' Na dit theatrale gebaar komen
de tongen los over zijn seksuele geaardheid.

DU

9

E.

ste hoer die ik ontmoet/ als aan een schutsgodin, opdragen!'

matig autobiografisch overzicht heeft hij deze
periode aldus aangeduid: 'Montmartre enerzijds (ontgoocheling); de moderne literatuur
(ontsteltenis).' De ontgoocheling had te maken met Du Perrons ontdekking dat de kunstenaars eigenlijk niet anders waren dan 'vermomde kooplieden met erg weinig besef van
het Schone'. Verder was de bohème niet
zo'n ideale broederschap als hij zich op
grond van Murgers roman had voorgesteld.
Zo schrijft hij in Een voorbereiding: 'O mijn
arm lief idee: dat al deze armoedzaaiers in
broederschap leefden, in aangesloten kameraadschap met alleen de mauvais-riche en de
bourgeois tot vijand! Ik heb zelden mensen
zoveel kwaad over elkaar horen zeggen in zo
weinig tijd als de laatste dagen deze "arties t e n " . ' Maar deze ongunstige indruk is
mede te wijten aan de ingebouwde reserve
waarmee hij het avontuur tegemoet ging. Pas
toen hij zich zeker begon te voelen van de
vriendschap van mensen als Creixams en
Pia, werd hij minder krampachtig.
15

homo-erotisch accent. Du Perron moet zich
daarvan bewust zijn geweest. In zijn roman
geeft hij een onverhuld beeld van de homoseksualiteit van Clovis Nicodème, dat preludeert op Watteyns gesprekken met Jacques
Suré (Oscar Duboux) over 'de liefde van man
tot m a n ' .
13

Een ontglansd Montmartre
In de eerste weken van 1923 werd
het Du Perron duidelijk, dat het nooit wat zou
worden tussen hem en Clairette Petrucci. Op
16 januari 1923 vertrok hij naar Parijs, waar
hij zich optrok aan de rustige kameraadschap
van Oscar Duboux. Jeffay had inmiddels de
Butte verlaten, Creixams was niet de figuur
voor psychologische subtiliteiten, en met de
intellectueel Pascal Pia was hij nog niet aan
vertrouwelijkheden toe. Oscar Duboux figureert pas aan het einde van Een voorbereiding, als de welbespraakte Jacques Suré; de
voornaam 'Jacques' is de naam waaronder
Oscar bij zijn vrienden bekend stond. Hij had
zijn kandidaatsexamen scheikunde gedaan,
maar omdat hij Lausanne een gat vond, was
hij naar Parijs getogen om zich aan de kunst
te wijden. Volgens de familie was hij 'trés
bohémien', met zijn lange romantische
lokken.
Medio oktober 1923 bracht Du Perron
weer een paar dagen met zijn ouders door in
Parijs, in het vertrouwde Hotel Montreal.
Clairettes moeder, die op dat moment ook in
Parijs was, had veel omgang met de heer en
mevrouw Du Perron. In een brief aan haar
dochter vertelde ze, dat Eddy zich bijna altijd
ophield met zijn kunstenaarsvrienden, 'en
gelijk heeft hij, met zijn jeugd!' Du Perron
bracht een avond door in het gezelschap van
Pedro en Madeleine Creixams, van een
beeldhouwer en diens zelfverzekerde vrouw
(die hij negeerde) en van de sceptische, intelligente Pascal Pia, die vlak voor zijn dienstplicht zat. Er werd gedanst op accordeonmuziek, maar hij deed er niet aan mee evenmin als Pia trouwens - , want aan dansen
had hij een broertje d o o d . Hij was bezig
afstand te nemen van zijn romantische opvattingen en cultiveerde een cynische houding a
la Ba ma booth.
14

Wat had het leven te midden van de
kunstenaars hem opgeleverd? In een schets-

16

17

Dat de bohème en Montmartre in zijn
ogen toch een waarachtig accent hadden,
blijkt uit het feit dat hij het slot van Een voorbereidingen de Montmartre-episodes de
beste gedeelten vond in zijn roman. Het
Montmartre dat hij had geschetst miste elke
chic en geliktheid: het was 'pover en béte en
ontglansd, zooveel als dat maar eenigszins ter
wereld k a n . '
18
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OVERIGE BRONNEN
Perron, E. du Brieven aan Clairette Petrucci Coll. mevr.
C Baeyens-Wolfers, Brussel
Perron, E. du Brieven aan Julia Duboux en aan Eveline
Blackett Coll Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum
Snoek, Kees. Gesprek met Claude Oscar Werner, 8-1-1994 in
Lausanne.
NOTEN
1
De teksten zijn van. G Apollinaire, G Bannerot, Rod. Bnnger, Francis Carco, Claudien, Curnonsky, Maurice Dekobra,
Georges Delaw, Jules Depaquit, R Dorgelès , J. Dyssord,
M Jacob, Jeanne Landre, G. de Lautrec, Pierre Mac Orlan,
A. Machard, E. Montfort, Jean Pellenn, Jehan Rictus,
A. Salmon, P.-J Toulet en André Warnod In Histoires
montmartroises zijn de teksten van G de Pawlowski,
Francis Carco, Maurice Dekobra, Georges Delaw, Roland
Dorgelès, Jeanne Landre, Pierre Mac Orlan, Poulbot,
André Salmon en André Warnod.
2
In Een voorbereiding verschijnt Louis Cazottes als Léon
Cazot(te) en Gabriel Daudier als Gabriel Pradier. Ik heb
geen biografische gegevens over hen kunnen vinden.
3
Brief van 13/15-3-1922 aan Clairette Petrucci Zie ook:
E du Perron, Een voorbereiding, p. 143, Vw\, p. 240,
waar Paul Trélade/Gen Paul zeer herkenbaar voorkomt onder de naam Gensaul Overigens maakt Du Perron hem in
de eerste druk 'een man van in de dertig', terwijl hij in de
brief aan Clairette op 23, 24 wordt geschat. In werkelijkheid zou hij op 2 juli 1922 zevenentwintig worden
4
E du Perron, Vw\\, p. 171.
5
Du Perron nam er op 26 maart 1922 zijn intrek. HIJ gebruikte Jeffay's adres (1 rue du Mont-Cenis) als zijn postadres. Hier had tot zijn dood in 1911 de dichter Gaston
Couté gewoond.
6 J -P. Crespelle, Montmartre vivant, p. 240.
7 Deze twee citaten komen respectievelijk uit: Francis Carco,
Montmartre a vingt ans, p. 162, en Bohème d'artiste,
p. 228. Zie ook het lemma 'Leprin' bij André Roussard
8
Het 'DARMO LELANGON' een koninklijk lied zonder woorden van het eiland Lombok, verlucht door N ENG AH GR IA
MENDARA den priester en verklaard door GOESTI
POETOEGRIA PEPATIH, verdietscht door CM PLEYTE,
Batavia: Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 1912. Met 63 illustraties op palmbladen en 11
lithografieën, Nederlandse en Engelse tekst Antiquarisch is
dit boekwerk thans 450 gulden waard (vgl. Catalogus 89,
Gert Jan Bestebreurtje, Utrecht).
9 Zie: E du Perron, De behouden prullemand, p. 48-50.
Er bestaat een versie in handschrift zonder de laatste
strofe. Du Perron meldt Clairette in zijn brief van 7 april
1922 dat hij dit gedicht heeft geschreven.
10 Brief van 17 maart 1922. In Een voorbereiding komen we
de titel van het gedicht te weten. 'Sagesse'. Over Charles
Maury wordt gezegd, dat hij van honger moet zijn omgekomen. Karei Watteyn was door de voordracht 'door elkaar
geschud als een kind'. Zie: E. du Perron, Een voorbereiding, p. 144; Vw\, p. 241.
11 E. du Perron, Brieven I, p. 69-70 (brief van 6-8-1925 aan
Roel Houwink).
12 Dan Franck, Bohèmes, p 53
13 Zie: E. du Perron, Een voorbereiding, p. 169; Vw\, p. 255,
met Watteyns eerste reactie 'Mijnheer, zei ik, misschien
ietwat meer opgewonden dan nodig was, het idee alleen
dat ik de mond van een man zou moeten zoenen maakt
mij misselik tot in mijn haarwortels. U?'
14 Brief aan Clairette van 12 oktober 1923 Vgl. E du Perron,
l/w III, p. 226, Hlvh 1996, p 185: '[ ] en ik, die later nooit
een europese dans heb willen leren, [...]'
15 E du Perron, VwMW, p. 500.
16 Brief aan Clairette van 17 maart 1922.
17 E du Perron, Een voorbereiding, p. 150, Vw\, p. 244
18 E. du Perron, Brieven III, p 57 (brief van 5-5-1931 aan
C. van Wessem)
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Marco Daane

s een groep kunstminnende figuren en
artiesten die op een vast tijdstip
Dijeenkomt als 'bohème' aan te duiden?
ïn kan er in een weinig turbulente en
Dnstuimige stad als Brugge 'bohème'
/oorkomen? In overtreffende zin: kun je
sen groep kunstzinnigen die geregeld
/ergadert in Brugge, of all

daarom: het was een gezelschap, waartoe
Hugo Stevens en Leo Cuvelier in een tentoonstellingscatalogus uit 1998 zo'n vijfentwintig
Brugse artistieke figuren rekenden. De belangrijkste - of tenminste toch bekendste daarvan waren Raymond Brulez (18951972), Karei Jonckheere (1906-1993),
Richard Declerck (1899-1986) en Achiel Van
Acker (1898-1975).

places,

bohème' noemen?
Deze opening is uiteraard bedoeld om
de lezer op enigszins badinerende wijze dit
verhaal in te trekken. Brugge is een uiterst
prettige stad, die we cultureel niet zo maar
voorbij kunnen lopen of rijden (zeker niet met
2002 achter ons).
Het zijn ruwe condensaties van vragen
die men niettemin moet stellen over de
'Brugse Maffia'. De Van Dale heeft het inzake
bohème over een 'ongeregelde levenswijze',
vooral van kunstenaars en vooral in grote
kunstcentra. Aan dit elke zaterdagavond bijeenkomend gezelschap lijkt echter weinig ongeregelds te zijn geweest. En Brugge-die-Stille
een groot kunst- of literatuurcentrum? In de
Middeleeuwen beslist, en later baarde de stad
een Gezelle. Het verhaal van de Maffia speelde
zich evenwel af in de jaren dertig van de twintigste eeuw; en een van de ontstaansredenen
ervan was nu juist dat ongebonden kunstminnende zielen er toen zo bitter weinig van hun
gading vonden... Of, zoals een van hen, Karei
Jonckheere, het verwoordde: 'Ik had Sabbes
Kwartet der Jacobijnen gelezen en dacht dat
de geest van vrijgevochtenen niet bepaald welig zou tieren in de Gezellestad.'
De hier volgende geschiedenis beoogt
antwoorden op die vragen te zoeken en
vooral deze groep 'vrijgevochtenen' in kaart te
brengen. De kans is immers groot dat de lezer nog nooit of slechts vaag van de Brugse
Maffia heeft gehoord. Buiten plaatselijke publicaties is het verschijnsel bijna niet terug te
vinden in de annalen van de kunst- of literatuurgeschiedenis. Alleen deel 6 van het Lexicon van Westvlaamse beeldende kunstenaars
wijdt er een lemma aan, dat overigens merkwaardig genoeg onder de d staat gerangschikt, de d van De Maffia. Ter introductie

Een club zonder status
De Maffia valt inderdaad samen met
een minder bekende culturele episode uit het
leven van 'Achiel Charbon', de naoorlogse socialistische eerste minister, vanaf 1927. Dat
jaar nam hij zitting in de gemeenteraad van
Brugge, maar publiceerde hij ook zijn eerste
dichtbundel, Moederweelde. Met medewerking van zijn vriend en aangetrouwde verwant
Richard Declerck, vrederechter in Brugge (in
1945 tot gouverneur van de provincie Antwerpen benoemd door Van Acker), gaf hij het
satirisch tijdschrift Reinaertde Vos uit; en op
12 augustus opende hij bij zijn woning aan
de St.-Jacobsstraat 54 een antiquariaat, De
Boekuil. Van Acker had een fijne neus voor
partijen boeken die her en der goedkoop te
verwerven waren. Met de 'enorme voorraad'
die hij naar eigen zeggen had gevormd begon
hij zijn handel, waarmee hij in een ruimer
inkomen hoopte te voorzien.
Tevens begon Van Acker op vrijdag
literaire avonden in zijn woning te organiseren. Vrienden lazen elkaar daar gedichten
voor. Van Ackers huis werd zo een trekpleister voor bibliofielen uit de stad.
Tot de bezoekers behoorde Hugo
Vrielynck, een student die bijzonder actief
was in cultureel Brugge. Hij animeerde sinds
1925 studentenrevues in de Vieux Bruges
aan de Steenstraat, avonden die al snel een
reputatie hadden verworven. Soms kwamen
er tweeduizend bezoekers af op deze half
Franstalige en half Vlaamse spektakels, die
satires boden op Brugse toestanden.
Of Vrielynck het tweetal Van AckerDeclerck via dat kanaal heeft leren kennen of
bij een van de literaire avonden ten huize van
Van Acker is geïntroduceerd, is niet bekend.
Brugge was destijds in elk geval een kleine
stadsgemeente. Al snel moeten de 'satirici'
Vrielynck, Van Acker en Declerck geestgenoten in elkaar hebben herkend.
Het bleek de kiel te zijn voor een gro-

Het vroegere café St-lvo in de Stter cultuurschip. Artistiekelingen van diverse
Salvatorskoorstraat in Brugge, waar
tussen de twee wereldoorlogen de Maffia pluimage verzamelden zich rond hen; beeldend kunstenaars, zoals de architecten
geregeld vergaderde

Ernest Callebout (alsmede later diens zoon
Peter) en Evert Kuypers (een van de twee
Nederlanders), de schilders Frank De Craeke,
Robert[in]e Devooght, Albert Goethals, Rik
Slabbinck en Joseph Neutens; de Neder-

11131

EEN

Leven en werken van de 'Brugse M a f f i a '

V L U C H T I G

G E H E I M

Een vluchtig geheim

landse tekenaar/illustrator André Vlaanderen;
de schrijvers Jan Schepens, Jan Vercammen,
Marcel Matthijs en Mau Marssen; notabelen
zoals de advocaat Emiel De Schepper en de
medicus Jules Wostyn; en zelfs een juwelier,
Van Dierendonck. Bij zo'n gezelschap paste
ook de rechtshistoricus Egied Strubbe, een
ras-Bruggeling wiens huis 'van onder tot boven, stijf van de boeken' stond, aldus Jan van
der Hoeven. Onder meer daarom was hij
goed bevriend met Van Acker. Strubbe was
ook promotor van het fameuze Groeningemuseum, geopend in 1930; een fase die wellicht
niet toevallig samenvalt met andere culturele
oprispingen in Brugge - zoals het ontstaan
van de Maffia.
Zoals 'gebruikelijk' bij bohèmegroepen
is dat ontstaan verder in nevelen gehuld en
heeft de groep ook verder geen enkel document achtergelaten. Een van de weinige opgetekende details is dat Raymond Brulez en
Hugo Vrielynck los van elkaar Emiel De
Schepper als stichter of zelfs 'leider' van de
bent noemen. Hij was een broer van de
Brugse schepen Leonce De Schepper en volgens Brulez 'een zachtzinnige, hoffelijke en
onbevooroordeelde advocaat wiens opzet inderdaad culturele doeleinden nastreefde'.
Zijn functie lijkt overigens in flagrante tegenspraak met alle karakteristieken van de
Brugse Maffia, die de groep typeren als anoniem en ongeorganiseerd. Ze hadden 'niets,
geen reglementen, geen contributie, geen
bestuur, geen ledenlijst, geen groepsfoto',
aldus Emile Buysse.
Binnen bij de Maffia
De vaste zaterdagse ontmoetingen
moeten zijn begonnen bij Van Acker thuis.
Een eerste eigen 'rovershol', dixit Karei
Jonckheere, vond de groep daarna in theeschenkerij Cosy Corner, in het groen van de
randgemeente Sint-Andries. Daar werd naast
thee vooral ook veel andere drank geschonken. Voor de avonden en buiten de zomer
zochten ze op den duur een stadse vergaderlocatie. De kelder van het bekende, op talloze
ansichtkaarten voorkomende huis Bourgoensche Cruyce aan de Wollestraat was de eerste. Later verhuisden ze - zoals het bohémiens betaamt - naar zekere gelegenheden.

Achtereenvolgens verleenden de cafés Central (aan de Markt) en In St-lvo, aan de SintSa Ivatorkoorstraat 5, in de buurt van de
pastorie van de kathedraal, onderdak.
'In St-lvo', waar de Belgische zwemkampioen Jan Guilini de scepter zwaaide,
was volgens Achiel Van Acker bij uitstek geschikt voor de club: 'Naast de ruime gelagzaal, was er ook nog een zaaltje waar een
kunstminnend gezelschap "Takjes worden
Boompjes" zijn intrek had gehouden, zaaltje
waarover wij de zaterdagavond mochten beschikken.' Jonckheere schetste er een beeld
van, dat iets van het decor voor een groep
bohémiens oproept:
Het was er nooit zeer klaar, alles doorrookt en met patine belegd. Aan de
muren hingen rekken met lange witte,
stenen pijpen voor kaartende klanten
die het nooit hadden gedurfd op zateravond onze tafel in haar hoek voor
zich op te eisen. Er was niet alleen
orde in onze gedachten maar ook in
een ons ten goede komende
begrijpende traditie.
Tot aan het ochtendgloren zaten ze
daar bij elkaar, voorlezend uit literair werk of
discussiërend over kunst en boeken. Soms
was er een kunstenaar of schrijver te gast die
in Brugge op bezoek was. Brugse intellectuelen wisten zich hier in het gezelschap van
gelijken of tenminste gelijkgestemden. En ondanks de informele opzet was er geen sprake
van hol vermaak. 'De folkloristische vorm van
de gesprekken diende als dekmantel voor
meer dan lokaal en provincialistisch geredekavel', aldus Jonckheere. 'Geen onderwerp
was te min, het werd terdege bekeken, gewikt en gewogen en meestal te licht bevonden.' Achiel Van Acker kwam eens met een
plan op de proppen voor een Rijksdienst voor
Maatschappelijke Zekerheid. Eind 1944 zou
hij die als minister van Arbeid en Sociale
Voorzorg daadwerkelijk oprichten, waarmee
de sociale zekerheid een feit werd en Van
Ackers naam was gevestigd.
Pretenties had men met dit alles allerminst. Voornoemde sessie duurde tot elf uur
's avonds, daarna 'werd het serieuze echter
achterwege gelaten en begonnen de moppen
en kluchten', aldus Jan Schepens. En ook het
begrip 'diepzinnige gesprekken' was, blijkens
Karei Jonckheeres verslag van de eerste zitting die hij meemaakte, wel degelijk rekbaar:
Het nieuw abrupt aangesneden thema
werd Mariette, Raymonds [Brulez]
huismeid, prachtige brunette, sierexemplaar van 'poten en oren', met
ogen 'vol Minnewater' en 'een lach als
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een oud meilied uit de Halletoren'.
Men merkt het, de metaforen waren
niet banaal, telkens een gekristalliseerd oordeel van 'kenners van de vis',
met duidelijk heimwee naar nadere
kennismaking en onverholen jaloersheid om Raymonds heerschappij over
haar. [...] toen ik liet opmerken dat er
bij mij een sonnet in de maak was voor
Mariette, - het was niet waar maar ik
dacht aan Karei Beyaerts lyriek voor
Helene Fourment, - werd me door
Nesten Callebauts ietwat sleperige nasale stem diets gemaakt dat ik een 'onderkruiper' was en dat Raymond 'op
mijn handen moest letten'.
Dat laatste was typerend voor de spot
waarmee men elkaar binnen het gezelschap
te lijf ging. Jonckheere herinnerde zich in dat
verband ook zijn introductie bij de Maffia.
Raymond Brulez stelde de anderen aan hem
voor, met vermelding van hun beroep. 'Bij
elke titel werd er luid relativerend gekucht.
Geen groter vriendschap dan tussen wie
elkaar luchthartig op stopen trekt.' Volgens
Jonckheere 'bond die zin voor humor hen
nog 't meest van al'. Humor als jargon, als
groepsbeleving: het is bekend van bohémiens
onder elkaar. In dit geval bepaalde het mede
de samenstelling van het gezelschap, bezorgde er een eigen code en verstandhouding
aan. '[...] men mocht zowel mormoon zijn als
lid van de Derde Orde van Sint-Franciscus,
geheelonthouder of spiritist', aldus Brulez.
'Alleen de azijnbrouwers werden onverbiddelijk geweerd.'
Moord en humor
Volgens Emile Buysse werd In St-lvo,
oorspronkelijk een volksherberg, een 'kunstenaarskroeg meteen door al die rare vogels'.
Van Acker getuigde dat anderen nieuwsgierig
werden naar 'dat geheimzinnig genootschap'
in zijn aparte zaaltje. 'En het gebeurde wel
dat de ene of de andere ongevraagd de deur
openstak. Dan schreeuwde een van ons: de
papieren weg. Men zag gebaren maken. Een
ging frutselen aan de deur van de staande
klok, enz.' Zo moet een zekere reputatie gegroeid zijn: 'De bezoeker vond dat mysterieus
en veronderstelde dat er wat achter zat, dat

Leven, werk en tragiek
van de Maffiosi
'Bohémien' waren de artiesten binnen
de Maffia op het eerste gezicht nauwelijks.
Hier geen ongeschoren, naar drank geurende
warhoofden die kroegentochten hielden en
op smoezelige zolderkamertjes aan miskende
meesterwerken laboreerden. De meesten
hadden een keurig dak boven hun hoofd en
een fatsoenlijke betrekking, en de gezamenlijke strooptochten bestonden uit niet meer
dan onschuldige boottochtjes naar Damme.
Eén typisch bohémientrekje vertoonden sommigen echter alleszins: dat van
koortsachtige beheptheid met hun kunst. Tragisch, soms adembenemend is het verhaal
dat Brulez in Mijn woningen opdist over Joseph 'Seppen' Neutens, de ouderdomsdeken
van het gezelschap. Brulez voert hem op, zoals hij dat meer deed in zijn gedeeltelijk geromantiseerde memoires, onder een deknaam,
Arthur Lindebrecht. 'Zijn gezag onder ons
was aanzienlijk, omdat hij doorging voor de
meest typische vertegenwoordiger van de traditionele Clavense [= Brugse] humor', aldus
Brulez. 'Lindebrecht' mocht bijvoorbeeld
graag de juwelier Van Dierendonck luidop op
stang jagen als die naar de loge vertrok: 'Ah
zo! De congregatie wacht op u?' of: 'De complimenten aan de Grote Isis!'
Neutens had echter ook een ander
gezicht. Hij had zijn zoontje verloren toen het
slechts vijfjaar was, waarna hij volledig de
weg was kwijtgeraakt. Lange tijd sloot hij zich
in zijn atelier van alles en iedereen af. Naar
verluidt schilderde hij er elke maand een portret van het jochie, 'maar dan in de vergaande staat van ontbinding waarin het lijkje
moest verkeren'. Na een periode van apathie,
waarin zijn naasten vreesden voor zijn leven,
ontworstelde hij zich aan zijn inzinking, daarbij duistere visionaire voorstellingen schilderend. Het waren volgens Brulez 'vreemde taferelen, onheimelijke landschappen die
volstrekt onaards hadden geschenen, ware
daar niet in de paarse schaduw van een fantastische boom, welke in geen enkele botanische tuin thuishoorde, de schemerige klaarte
van een sereen vrouwennaakt komen boodschappen dat dit oord tóch een Heimat was,
zo niet voor levende mensen, dan voor hun
schimmen.' Brulez verklaarde het als Baudelaire-achtige kunst, 'subtiel van conceptie [...]
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chanoine Döcre, die in Joris-Karl Huysmans'
roman La-bas (1891) gedurende een 'zwarte
mis' een vrouw neemt op het altaar. In
Brugge gonsde dat verhaal rond; Herman
Bossier, Brugs journalist, schreef er geregeld
over in het Brugsch Handelsblad en De Standaard. Ook voor de Maffia was het een gewild
gespreksonderwerp.

EEN

er verplichtingen of standregels waren en de
naam "Maffia" maakte alles nog geheimzinniger. Maar in feite was het een grap!'
De aanleiding voor die naam was oorspronkelijk heel wat minder grappig. Begin
jaren dertig voltrok zich in Frankrijk het StaZe waren 'ontvoogde en geen blad-voor-devisky-schandaal. Stavisky was een oplichter
mond-nemende' Bruggelingen, aldus Karei
Jonckheere. Men was a-politiek in 'eendrachvan Russische afkomst, die zich tot in de
tige verscheidenheid', telde leden van links
hoogste Franse politieke kringen bewoog. Zijn
tot rechts, maar was absoluut democratisch
plotselinge dood, begin 1934, was een raadgezind. Ze zetten zich ook niet daadwerkelijk
selachtige gebeurtenis (zelfmoord? moord?)
af tegen kerk of clerus. 'Anti-iets was niedie de Franse regering op haar grondvesten
mand', aldus Jonckheere, 'tenzij tegen kleindeed schudden. Meer en meer vragen rezen
geestigheid en de ziekelijke uitwas van alle
bijvoorbeeld over de banden tussen de
godsdiensten.'
diverse betrokken personen en kringen. '[...]
In het Gezellejaar 1930 stelden ze
in zijn zaak speelde de maffia nog een rol',
zich zelfs eens op tegenover een antiklerikaal.
merkte Richard Declerck later op. Inderdaad
Karei Jonckheere haalde de volgende curiwas er sprake van troebele verknopingen met
euze verdediging van Gezelles antivrijzinnige
ondergrondse groeperingen; preciezer: de
journalistieke werk aan, die tegenwoordig het
'maffia van de magonnerie', aldus Andries
literaire daglicht waarschijnlijk niet meer zou
Van den Abeele. De kwestie leverde de
verdragen:
Brugse groep zo een naam op en meteen
'een pracht van een mystificatie', stelde
Ons aller dierbare Gezelle was gevierd
Richard Declerck: 'Wij hadden die naam
geworden en had zijn standbeeld te
spelenderwijs gekozen voor een vereniging
Brugge gekregen. Het was de Maffia
die helemaal geen clandestien karakter had,
ter ore gekomen dat een verwoed
maar de naam suggereerde iets mysterieus.'
anti-klerikaal een boekje in de maak
Die typering is echter iets te gemakkehad over het slecht karakter van 'Nonlijk. Het Brugse gezelschap had natuurlijk
kel Guido' en zijn nu door iedereen
niets Stavisky- of logeachtigs, maar er liepen
betreurde kleingeestige artikeltjes
lijnen uit naar de vrijmetselarij die niet over
tijdens de verkiezingen van weleer in
het hoofd te zien zijn. In elk geval Achiel Van
zijn vaderstad. Hij was inderdaad een
Acker, Jan Schepens, Raymond Brulez, Jules
zeer zuur onderpastoortje gebleken.
Wostyn en André Vlaanderen zijn allen lid geDe Mafia achtte het haar plicht Auweest van de loge. Brulez wond er in Mijn
gust Vermeylen, die op de viering zou
woningen geen doekjes om inzake een ander:
spreken, op de hoogte te brengen van
'Wanneer, om de veertien dagen, de juwelier
het pamfletje in de maak. Vermeylen
Van Dierendonck stipt om kwart voor zeven
drong aan om de publikatie uit het
discreet van ons afscheid nam, dan wisten
hoofd te praten van de steller om de
wij allen dat hij Sint Ivo enkel verliet om zich
viering
van de dichter niet te vertroenaar de Bakkerstraat te begeven, waar boven
belen door geleuter over voorbije
een ingangspoort een vergulde passer en
dingen. 1930 moest een groot jaar
winkelhaak de ingewijden kond deden welke
blijven voor de Vlamingen met hun
werkzaamheden aldaar aan de dagorde stonnieuwe universiteit en hun officieel
den.' Karei Jonckheere haalde in dit verband
erkend genie.
ook hun belangstelling aan voor Guido
Gezelle, vooral voor een 'verholener facet van
Verder voerde ook in de maatschapde mens: Gezelle zou lid geweest zijn van
pelijke stellingname van de 'Maffiosi' de hueen of andere loge, o.m. een Engelse, werd
mor de boventoon, gevoed door een soort
er beweerd. Het was bekend dat hij te Oostende dikwijls de mailboot naar Dover nam en dédain voor de hogere klassen. Jonckheere
wees in dat verband op de hypocrisie en het
een paar dagen wegbleef, trip die we hem
'dolce vita-gedrag' van de haute-bourgeoisie
gaarne gunden.'
en vrome adel; en op 'de patricische wuftDe keuze van de naam is dus niet geheid' van een zekere kanunnik Louis Van
heel toevallig geweest; de hang naar de
Haecke. Deze kapelaan van de Heilig-Bloedmagonnerie binnen de Brugse Maffia speelde
kapel zou model hebben gestaan voor de
er een rol bij. Met hun quasi-geheimzinnige
karakter leken de leden de reputatie van de
loge zelfs te persifleren.
Verder moet die vaststelling echter
niet gaan. Het wereldbeeld van de Brugse
Maffia stoelde vooral op de vrijzinnigheid.

perfect van uitvoering', en een 'vergoeding
voor zware beproevingen'. Zo moeten ze ook
ongeveer hebben gefungeerd: uiteindelijk
keerde Neutens weer terug naar zijn leven en
kunst van voorheen.
Een minstens zo opmerkelijk lid van
de Maffia - volgens Hugo Vrielynck 'de meest
zonderlinge figuur' - was Mau Marssen, het
pseudoniem van Maurits Léon Mus (19021977), die ook nog onder de schuilnamen
Mau Marssen Mus of Musten Mis optrad. Hij
zou wel eens een van Vlaanderens echte
bohémienauteurs kunnen zijn geweest. Zijn
moeilijk vindbare verhalen barsten van de onaangepaste, rusteloze geesten die zich ontworstelen aan alle conventies en burgermansidealen en lijken een afspiegeling van zijn
eigen geest. 'Voelde neiging tot de loopbaan
van bokser', luidt het in een biobibliografische notitie, 'vandaar beschouwt de wereld
als een stadion en vele menschen als kampvechters'.
Maurits Mus was aanvankelijk herbergier, maar werd vervolgens tramconducteur,
onderwijl verhalen, romans en toneelstukken
schrijvend - als een soort voorloper dus van
de schrijvende Londense dubbeldekkerchauffeur Magnus Mills, toevallig met dezelfde initialen uitgerust. Volgens Karei Jonckheere spendeerde Mus al zijn spaargeld aan
drukkers voor zijn werk, dat hij in eigen beheer publiceerde bij quasi-uitgevers als Het
Beertje van de Loge (!) en De Gouden Bezem. In De Doedelzak verscheen 'Tournee
Sawinski', het verhaal van een jongen die zijn
burgerlijke bestaan verwisselt voor een reizend variétégezelschap. Het offer aan de ziel
verhaalt nogal omstandig over de fatale relatie
van een kunstschilder, die zich maar weinig
gelegen laat liggen aan zijn keurige schoonfamilie. Marssen moet ook het bizarre Alfred [of
Albert] de Pisser hebben geproduceerd - Het
epos van de pisser geheten volgens Karei
Jonckheere, door hem ooit in Kaapstad ontdekt in de bibliotheek van Jan Greshoff, die
de novelle uit zijn hoofd kende. Het verhaalt
van een nogal tragische jongeman die zelfmoord wil plegen wegens een tergend blaasprobleem. Nuchtere wereld, blijkens de opdracht in het exemplaar dat de Koninklijke
Bibliotheek in Den Haag bewaart 'in kroegstijl
geschreven', werd dan weer ondertekend met

'Octaaf de Pisser'. Het was allemaal 'geen
lektuur voor plechtige kommunikanten', aldus
Hugo Vrielynck, en Jan Schepens noemde
Marssen zelfs voorloper van Jan Cremer.
Volgens Jonckheere was Marssen bij
de Maffia echter geheel op zijn plaats. 'Hij
bekende stiller dat hij als autodidakt niet
goed schrijven kon maar de pi laar bijtstermentaliteit van zijn kwezelachtige stad wilde
uitdagen door pervers genoemde boeken.'
Zoals de roman De man die koud bleef,
'waarvan de andere Maffia-leden beweerden
dat het eigenlijk de "lezers waren die koud
bleven" [...]. "Ik weet dat ik een ziekelijk geval ben voor de anderen," zei hij wijs, "maar
gezond voor mezelf.'" Het mooie aan de Maffia was dat ze hem helemaal niet als ziekelijk
lijken te hebben beschouwd, of dat althans
geenszins als bezwaar of probleem zagen.
Een apart verhaal is ook dat van het
enige zwarte lid van de Maffia. De 'ledenlijst'
die Stevens en Cuvelier in 1998 publiceerden
vermeldt een 'Frans Goddard, beeldhouwer'.
Het is ongetwijfeld dezelfde persoon die Hugo
Vrielynck zich herinnerde:
Een geregelde gast bij de Maffia was
ten slotte de kleurling Godard die een
zoon van een Afrikaans opperhoofd
bleek te zijn. Het was een luimige jongen die zich erg goed te Brugge had
ingeburgerd en de beeldhouwkunst
beoefende in een atelier in de abdij
van Zevenkerke. Hij maakte prachtige
religieuze figuren, maar af en toe
sloeg zijn verbeelding en kreativiteit
even door en skulpteerde hij wulpse
naakftguren. Op de duur mochten de
paters van de abdij zowaar het atelier
van de man niet langer betreden!
Brugge-die-levende
Brugge, volgens Richard Declerck
'eigenlijk nooit een levende stad geweest',
was in de jaren dertig relatief 'bruisend'. De
leden van de Maffia, individueel of in kleine
groepen actief op politiek en cultureel gebied,
pasten in dat beeld.
Kunstschilder Gaston-Frank De
Craeke richtte er de kunstkring Prisma op,
die Brugge de nodige muziek-, toneel- en
balletvoorstellingen bezorgde. In 1931 gaven
de jonge Maffiosi Mau Marssen, Marcel Matthijs en Hugo Vrielynck kortstondig het 'litteraire en economiese' tijdschrift Seinen uit,
een poging zich te profileren als de coming
men van de Brugse letteren. De multiartistiek
actieve Vrielynck illustreerde ook Matthijs'
eerste roman Het grauwvuur (1929), organiseerde nog tot 1935 studentenrevues en
daarnaast café-chantants met folkloristische
liedjes in het lokaal van Werkerswelzijn aan
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de Steenstraat. Vrielynck verwierf ook faam
met filmvoorstellingen en crochetavonden,
eerst in het Muntpaleis, later in Werkerswelzijn. Crochet was karaoke in oervorm. Wie dat
wilde, kon op het podium springen om er zijn
aandrang tot muziek of zang te botvieren.
Met de roep 'crochet' beduidde de zaal dat
het wel genoeg was, waarna de kandidaat
afdroop. Achiel Van Acker en Jules Wostyn
waren er liefhebbers van.
Van Acker zelf stichtte in 1932 met
succes het socialistische Vlaamsch
Weekblad, de opvolger van het ter ziele gegane Werkerswelzijn. Het bracht drie Maffiosi
samen-. Richard Declerck vulde vanaf 1934
een juridische rubriek met de schitterende
titel 'De kleine man en de blinde Godin', en
Hugo Vrielynck kreeg in 1935 de leiding over
het tijdschrift.
Volgens Richard Declerck, net als Van
Acker toen gemeenteraadslid, was Brugge
destijds een stad met scherpe politieke
tegenstellingen. In 1935 kwam de film La
kermesse héroique van Jacques Feyder in
roulatie, over de Spaanse bezetting van
Vlaanderen. De Vlaamse katholieken ervoeren
die rolprent als 'een belediging voor de
Vlaamse vrouw' en zetten een boycot op
touw. In Brugge kwam het zelfs tot een verbod op openbare vertoning, tot ongenoegen
van de vrijzinnigen. Declerck en de zijnen
richtten daarop direct een filmclub op, louter
en alleen om die film toch te kunnen draaien.
Het zou later de prélude blijken te zijn tot
Declercks activiteiten op het gebied van film
en toneel, zoals de stichting van het festival
van de Belgische film.
Naarmate de jaren dertig vorderden,
begon de Duitse dreiging de activiteiten binnen de Brugse cultuurgemeenschap te overschaduwen. Ook binnen de Maffia werd dit
het gespreksonderwerp. Richard Declerck
organiseerde een tournee door Vlaanderen
van Ernst Busch, die antinazistische liederen
van Weill en Eisler ten gehore bracht. Het
was een van de zeldzame gelegenheden
waarbij een kunstminnende Bruggeling zich
tot buiten de stad richtte. Brugge moet destijds cultureel, in elk geval literair, een geïsoleerde stad zijn geweest. Volgens Jan Schepens, uit Gent verhuisd, was het er 'zeer stil'.
Of wat te denken van Raymond Brulez in een
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Voor de realisering van het concept
werd ook hulp van buiten Brugge ingeroepen.
Van Acker en Declerck boorden daarvoor hun
perscontacten aan. Van Acker werkte mee
aan het Antwerpse socialistische dagblad
Volksgazet, het Gentse satirische tijdschrift
Koekoek en de Gentse Vooruit Ook Declerck
schreef daarin, op de vermaarde kunstpagina
'Het Geestesleven', over Franse literatuur.
Declerck roemde later de invloed van PaulGustave Van Hecke, hoofdredacteur van 'Het
Geestesleven': 'Van Hecke deed mij schrijven
[...].' En deze Van Hecke en enkele van diens
Gentse en Antwerpse perscollega's kwamen
De Garve versterken. Raymond Herreman tekende het op in een dagboekaantekening van
12 november 1935: 'Verleden zondag naar
Brugge met Van Hecke, Richard [Minne] en
Karei [Leroux], bij De Clerck en Ach. Van
Acker (Brulez, Jonckheere waren er nog) om
de uitgave van "De Garve" te bespreken.'

Eind 1935 kreeg dat een concreet
vervolg, een vervolg dat feitelijk bekender is
geworden dan de Maffia zelf. Volgens Van
Acker begon het met 'een diskussie onder
schrijvers, die klaagden dat het zo moeilijk en
zo duur was boeken uit te geven. Ik beweerde dat ik een boek op de markt kon
brengen voor 3 frank. Ze pakten me op mijn
woord [...].' Er werd besloten een uitgeverij
uit de grond te stampen. Declerck, die later
overigens eens langs zijn neus weg opmerkte
dat het idee van hem was geweest, en Van
Acker zelf investeerden er enig eigen geld in.
Ze werden respectievelijk redactiesecretaris
en beheerder.
Er stak wel wat meer achter dan alleen deze 'weddenschap tussen pot en pint',
zoals Van Acker wil doen geloven. Als arbeiderszoon was hij al op zeer jonge leeftijd van
school gehaald. Destijds had dat zijn ontluikende leeswoede bijna in de weg gestaan,
maar uiteindelijk had het juist 'een sterke
honger naar de cultuur' en een pragmatisch
idealisme ter zake teweeggebracht, aldus Declerck: 'Ik herinner mij, toen wij samen op de
banken van de Brugse gemeenteraad zaten,
dat hij eenmaal een zeer vérstrekkende opinie uitte over de begroting van de stedelijke
bibliotheek. Wanneer, zegde hij, voor al de
opofferingen die wij er voor doen er slechts
één enkel mens zou uit groeien die er een
personaliteit aan te danken heeft dan is onze
moeite niet ijdel geweest.' En in die lijn van
volksopvoeding paste ook het concept van de
uitgeverij. Declerck herinnerde zich (nu
spoorloze) statuten, waarin officieel verwoord
stond dat het de bedoeling was met zeer
goedkope boeken belangstelling te wekken
'bij allen die voor lezing vatbaar zijn'. Doelgroep waren de 'honderden menschen die
niet kapitaalkrachtig genoeg zijn om duurder
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boeken te koopen'. Van Acker spiegelde zijn
initiatief aan goedkope boeken die hij zelf als
jongere had kunnen lezen: Flandria's Novellenbibliotheek van Plantyn uit Gent, de Duimpjesuitgaven van Victor De Lille uit Maldegem, de Gele Bibliotheek van L.J. Veen en de
Germinal-reeks van de Gentse socialistische
uitgeverij Het Licht.
De naam voor de 'Maffia'-uitgave
kwam van Van Acker en Declerck, aldus
Hendrik Demarest: 'Achiel vond het, met zijn
gewone diplomatie, "prachtig dat allen, zonder diskussie, akkoord gingen met de naam-.
De Garve".' Merkwaardig genoeg waren er
nog minstens drie uitgeverijen met die naam
actief in Vlaanderen: in Gent, met werk van
Lode Baekelmans, Geo Verbrugge en Paul De
Keyser; in Lier, waar J.L. De Beider in 1936
debuteerde met zijn Rilke-vertalingen W\j
bouwen aan u; en in Antwerpen. De ironie wil
dat deze 'Garve' in 1970 werd overgenomen
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Onduidelijk blijft of zij er ook al bij
waren toen Van Acker bij pot en pint werd
'uitgedaagd'. Afgaand op Karei Jonckheeres
herinneringen zijn ze er na de geboorte van
de uitgeverij bijgekomen: 'De redaktieraad lag
voor de hand, de leden letterkundigen van de
"maffia". Terloops vernam ik dat op andere
zaterdagen méér leden verschenen, nu eens
Raymond Herreman, dan Richard Minne,
Gerard Schmook, Gust van Hecke en Lode
Zielens.' Opvallend is ook dat bepaalde literaire Maffiosi bij het vervolg ontbraken Schepens, Vercammen, Matthijs. Hoe dan
ook: het initiatief ontsteeg de Brugse context
van de zaterdagse Maffia-avonden. De redactieraad verenigde uiteindelijk Brulez,
Jonckheere, Van Hecke, Herreman, Minne,
Schmook en Zielens. '[...] een team waar
men op vandaag van zou duizelen', aldus
Daniël Steevens in 1985.
Literaire spoorboekjes
Het zou nog bijna een jaar duren voor
de uitgeverij daadwerkelijk van de grond
kwam. In Vooruit van 27 september 1936
verscheen een annonce waarin het eerste
deeltje werd aangekondigd Van de serie "De
Garve" die tegen een buitengewoon lagen
prijs een verzorgde keus van boeken onder
de massa wil brengen. [...] De uitgevers van
"De Garve" meenen niet zoozeer dat het volk
moet leeren lezen, dan wel dat het goed moet
leeren lezen; ten grondslag aan de keus van
werken zal de opvatting liggen, niet alleen dat
er behoefte bestaat aan volkslectuur maar dat
het volk op het beste recht heeft.' Een maan-

G E H E I M

Uitgeven voor het volk
Na het overlijden van Emiel De
Schepper werd Richard Declerck volgens
Raymond Brulez de drijvende kracht van de
Maffia: 'Van beroep vrederechter, was hij
daarenboven de aangewezen persoon om bij
heftige discussies der "maftjes" die geen gemeenschappelijk sociaal, politiek of filosofisch
credo beleefden, als moderator op te treden.
Richard bezat [...] de zeldzame gave alle tegenstellingen objectief te kunnen analyseren
en tussen de verst van mekaar verwijderde
uitersten een gemene deler te becijferen.' En
Declerck was volgens hem ook 'degene die
onze culturele roeping het meest au sérieux
nam'.

V L U C H T I G

door de Brugse drukkerij Barbiaux. Tot die
tijd was het bedrijf eigendom geweest van
Hugo Williaeme, een neef van Van Acker die de naam ook van hem had 'geleend'.
Deze 'Garve' bestaat nog steeds.

E E N

brief aan Raymond Herreman uit 1932: 'Hoe
gaat het met u, en met het literaire leven te
Brussel en elders? Hier op St. Michiels
verneem ik zoo weinig.'

economische studies, politiek, filosofie. Om
nog maar eens te eindigen met een oproep
tot steun en vermelding van het postchecknummer...
delijks boekje van minimaal 48 pagina's werd
beloofd, 'typographisch verzorgd, smaakvol
uitgegeven'.
In de totstandkoming van de eerste
reeks hadden de leden van de redactieraad
zelf flink de hand. Als eerste zou Novellen en
schetsen van Raymond Brulez verschijnen.
Van Richard Minne werd In den zoeten inval
aangekondigd, 'heruitgave van den besten
verzenbundel in Vlaanderen verschenen
sedert den oorlog met inleiding door Raym.
Brulez'. Op het programma stonden verder
een studie door André De Ridder van het
expressionisme in de Vlaamse schilderkunst,
ingeleid door Van Hecke, een boekje met reportages van Egon Erwin Kisch, 'den wereldberoemden "razenden reporter'", ingeleid en
vertaald door Nico Rost, een bloemlezing uit
Marcus Aurelius' herinneringen door Richard
Declerck en een door Raymond Herreman
verzorgde bloemlezing uit arbeiderspoëzie.
Ter promotie deden de uitgevers een
beroep op het groepsgevoel. 'Wij moeten inderdaad duizenden abonnementen winnen:
het volstaat niet dat gij zelf inteekent: Gij
moet AL uw vrienden doen inteekenen. Gij
moet een abonnement nemen voor al wie gij
een geschenk wilt aanbieden.' Raymond
Herreman hielp in Vooruit met free publicity.
In zijn cursiefje 'Boekuil' van 11 oktober
1936 prees hij 'De Garve' en de eerste uitgaven aan. Hij benadrukte dat het geen winstgevende onderneming bedoelde te zijn en
riep onverbloemd op tot steun, inclusief vermelding van de postcheckrekening van De
Garve.
Herreman moet Van Ackers raadgever
op redactiegebied zijn geweest en ontwierp
ook de circulaire van de uitgeverij. Hij was
ongetwijfeld een van de meest gepassioneerde Garve-medewerkers. Zijn hele leven
lang is hij doende geweest met het bedenken
en - soms - realiseren van concepten voor
tijdschriften en andere uitgaven; en zijn dagelijkse 'Boekuil' in Vooruit sloot destijds rechtstreeks aan bij de bedoelingen van De Garve:
literatuur bespreken en verklaren voor arbeiders-lezers. Herreman koesterde dan ook
grote plannen voor de 'culturele verheffing'
die De Garve voorstond, schreef hij op 13 oktober: dichtbundels, toneel, gepopulariseerde
wetenschappelijke onderwerpen, sociale en

In 'Boekuil' van 21 oktober besprak
hij 'Het eerste Garveke', Brulez' Novellen en
schetsen. Zijn woorden stonden vooral in het
teken van het uitgeefinitiatief als zodanig:
'Men moet altijd kritisch en genadeloos zijn,
ook voor goedkoope uitgaven als "De Garve"
en daarom zal ik niet zeggen dat het boekje
een luxe is. Maar die boekjes moeten een
luxe-artikeltje worden van uitvoering.' Menno
ter Braak besprak Novellen en schetsen in
Het Vaderland van 20 oktober en vond de
typografische verzorging van de reeks 'voor
Nederlandsche begrippen [...] eenigszins
spoorboekjesachtig'. De boekjes maten 118 x
214 mm, 'een voor die tijd avant-gardistisch
formaat', aldus Willy Vaerewijck.

Opkomst en ondergang van
De Garve
Destijds kostten de boekjes 3 frank
per deeltje en 15 frank voor een abonnement
op een reeks van zes deeltjes. 'Een belachelijk lagen prijs' volgens V.V (Victor van Vriesland) in Groot Nederland van december
1937. 'Zulk een lagen prijs, dat er wel geen
enkele boekhandelaar in Nederland zal zijn
die ze wil verkoopen.'

Door dat langwerpige voorkomen vallen ze onmiddellijk op. Jozef Cantré ontwierp
de omslagen, maar de tekeningen daarvoor
van bundels samengebonden korenhalmen
(een garf of garve) zijn wellicht van André
Vlaanderen geweest. Ooit, in 1911, had die
nog de band van Louis Couperus' Antiek toerisme geïllustreerd. De stijlvolle opdruk (goudkleurig of fluorescent groen op zwart bijvoorbeeld; of rood op crèmekleurig) bezorgt de
boekjes zelfs een zekere chic. Anno 2003 alles bij elkaar een smaakvol kleinood. Volgens
het Lexicon van Westvlaamse beeldende kunstenaars zijn het ook 'zeer gezochte' uitgaven,
maar onder bibliofielen lijken ze toch slechts
weinig reputatie te hebben. Ze gaan tegenwoordig van de hand voor 8 tot 11 euro;

Het resterende, geminimaliseerde literaire archief van Achiel Van Acker is ontoereikend voor een goed beeld van de verkoop,
maar geeft Van Vriesland in elk geval ongelijk. Boekhandel Kooyker in Leiden bestelde
verschillende malen exemplaren. En er was
meer vraag vanuit Nederland. Behalve Groot
Nederland en Het Vaderland vroegen de
Boekengids en Brinkman's catalogus presentexemplaren. Zo ook het Nationale Dagblad, dat 'ernstige aandacht' garandeerde.
Van Acker c.s. heeft dat verzoek ongetwijfeld
opzijgeschoven. Het betrof het dagblad van
de nationaal-socialistische NSB, onder
hoofdredactie van de beruchte Rost van Tonningen. Er is geen spoor in van een Garverecensie.

alleen een Amsterdams antiquariaat vraagt
maar liefst 50 euro voor een beschadigd
exemplaar van Herremans bloemlezing
Arbeiders dichten.

Over de hele linie, vooral in België natuurlijk, schijnt De Garve zelfs een vliegende
start te hebben gemaakt. Op 12 mei 1937
schreef boekhandel De Meridiaan uit AntwerE E N D A T U M IN J 3 E V L A A M S C H E UITGEVERIJ
pen aan De Garve dat er 'tusschen onze
• O p ; OCTOBhM 4ANSl'AA Vö£ verschijnt het eerste deeltje van de serie
•
< D E G A R V E » d i i tegen een buitengcwon lagen prtji een nrzorgde A*e«<r ean koelte.'
geestesgenooten een zeer groote belangstelonder <ïê massa wil brengen
• Novellen, toonee.I, reportages zullen afwisselen met verzenbundels, met e » a j s en
r'misch werk, met wetenschappelijke, sociale en kunststudies
ling' voor de uitgaven was, wie dat dan ook
• Naast oorspronkelijk werk en herdrukken van onze beste kunstenaars zal pro/a
en poëzie van verdienstelijke jongeren tn « D E G A R V E - worden opgenomen,
mochten zijn. (Naar verluidt telde De Garve
er /al geput worden uit de. geestelijke nalatenschap van de vioegere eeuwen aan
on/e eigen kunstenaars en denkers zal de voonang woiden gegeven, maai ook hel
buitenland zal in • D E G A R V E * vertegenwoordigd zi;n
onder de abonnees in elk geval veel leraren.)
• VVi) meenen niet zoozeer dat het volk moet leeren lezen, dan wel dat het goed
moet leeren lezen ; ten grondslag aan dc keus van weiken /al de opvatting liggen,
En alleen al de Gentse boekhandels Artes en
met alleen dai ver behoefte bestaat aan volkslectuur maai dat het volk op het beste
lecht heeft.
• Doch liever dan naar beginselverklaringen willen wi] beooideeld worden naar
De
Vlam plaatsten veel bestellingen, soms
wat WIJ zullen verwezenlijken
• Elk deeltje van «DE GARVE» zal 48 bladzijden beslaan, rypograpbisch verzorgd,
met negen tegelijk van één uitgave. Gudrun,
smaakvol uitgegeten , het zal voorafgegaan zijn door een kone inleiding met ponret
• De prijs ]>fr deeltje kost 3 f r . ; voor een reeks van 6 deeltjes, b,-draagt de
een van de zeldzame Nederlandstalige boekabonnementsprijs 15 f f .
• Achtereenvolgens zullen in het eerste halfjaar verschijnen
handels in Brussel, bestelde al in december
• I) Raymond 8im<z Novihn en Vi'fs.n met inkiding door Raymond Herreman
2) Piaf .intf/e De RiMrr He' Fxprewauwe in de K'CS».,f SMderku^i mei
1936 tien stuks van Brulez' Novellen en
reproducties en inleiding door Gust Van Hecke
3) R.ihanl Mtnnt l-i (Un toeten Inval Heruitgave van den besten verzenbundel m
Vlaandeien verschenen sedert den oorlog, mei inleiding door Ravrn Brulez
schetsen en Minnes In den zoeten inval, en
4) Eg„„
h-seh Reportage, Een bloemlezing uit hei werk van den wereld
beioemden «razenden iejx>iter» voorgesteld en vertaald door Nico Rost
ook naderhand nog vrij veel. Novellen en
> 5) Marcus tureitus OcspreKken met zich :e,t Een bloemlezing uit de herinneringen
van den Stoicijnschen Romemsclwn Keizer, bezoipd en ingeleid dooi
Richa.d Declerck
schetsen beleefde binnen drie maanden zelfs
b) l'uezit van Arbe't'm Een bloemlezing verzameld en vooigesteld door Ras mond
Ileircman.
een tweede druk.
• WIJ meenen dat het jjlan geen veidcre aanbeveling behoelt W i j bereiden leeds

de tweede, derde en vierde serie van zes deeltjes voor, die van hetzelfde gehalte
en van dezelfde verscheidenheid zullen getuigen De verdei e. uitbreiding \an ons
plan zal voor een groot deel afhangen van uw medewerking W i j moeten inderdaad
duizenden abonnementen winnen het volstaat niet dat Gij zelf inteekent Gi| moet
•VL uw vrienden doen inteekenen, Gij moet een abonnement nemen voor al wie.
Gij een geschenk wilt aanbieden Doe het onmiddelijk Men kan hei bedrag storten
op Postcheckrekening 4302 13 «De G a i v e - Eieimarkt, Brugge

on m:t)Aci IHR-AAO I
De Uitgever,

De Redarttrstattira,

Met BKMRr,H l» Bö- CMllgtt = Hltsi ntorkt, 4. t » r u «
Voor du HtïDACI'ir. wondt m«n v.Svh tot don h«ai- htiUinril Oeclcrcfe.,
KK
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In 1973 bevestigde Van Acker het

Wereldberoemd in Brugge
Na de bevrijding hebben verschillende
leden een grote carrière gemaakt. Van Acker
werd eerste minister en Kamervoorzitter (en
Vrielynck gedurende vier jaar zijn
kabinetsattaché). In 1945 benoemde hij
Declerck tot gouverneur van de provincie Antwerpen; hij was bij zijn aantreding in 1946 de
eerste socialistische gouverneur van een
Vlaamse provincie. Onder de literaire leden
telde de Maffia twee latere Staatsprijswinnaars, Brulez en Jonckheere. Van de Garveredactie smaakten Herreman en Zielens dat
genoegen al voor de oorlog, Minne onmiddellijk erna. Sommigen hebben grote betekenis
gehad in de Vlaamse literatuurgeschiedenis.
Onthutsend pakt de vergelijking uit
met anderen die Cuvelier en Stevens noemen
als Maffiosi. Over Leona Bourguignon, André
Rolly en Fernand Vanden Broucke-Carnewal
is nergens iets te vinden. Het AMVC-Letterenhuis bezit geen gegevens met betrekking tot
de hier reeds genoemde Ernest Callebout,
Emiel De Schepper, [Frans?] God[d]ard, Evert
Kuypers, Mau Marssen en Jules Wostyn. Van
anderen lijkt het werk zich tot 'regionale'
Brugse betekenis of althans bekendheid te
beperken. Robert[in]e Devooght (19041979), Joseph Neutens (1874-1965),
Gaston-Frank De Craeke (1899-1954), Ernest
Callebout (1887-1952), Albert Goethals
(1885-1973): onveranderd melden de lexicons dat ze stillevens, stadsgezichten en
landschappen borstelden, soms portretten,
interieurs of symbolische voorstellingen. De
meesten leunden tegen het realisme of impressionisme aan, met soms later meer expressionistische of experimentele invloeden.

V L U C H T I G

Werd Marssen (en ook Marcel Matthijs) na de oorlog achter tralies gezet, in
1942 wierp de Feldgendarmerie Jules Wostyn
in diens woonplaats in de cel, samen met onder anderen Jan Schepens. Pogingen hem
eruit te helpen liepen spaak; de in Brugge
populaire arts stond volgens Arthur Bossier te
boek als 'socialist, vrijmetselaar en antiduits'.
Het zijn voorbeelden van de groteske oorlogsuitersten die de Maffiosi troffen. De kastelein
van In St-lvo, Jan Guilini, was clandestien
actief. Hij werd opgepakt, en 'gedeporteerd
naar de vesting Landsberg, alwaar een van
Hitiers beulen hem met een handbijl onthoofdde', aldus Brulez. Aan het andere
uiteinde stond Egied Strubbe, na de oorlog
substituut-krijgsauditeur bij de Brugse collaboratieprocessen. Hij leidde in 1946 het
proces dat Cyriel Verschaeve bij verstek tot
de doodstraf veroordeelde.

G E H E I M
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ven. Er is tegenwoordig geen spoor meer van
te vinden, tenzij De ver/oren schaapjes uit
1967 er een van is.

E E N

succes in zijn eigen Liber amicorum: 'Die
uitgaven gingen per abonnement en op korte
tijd had ik 1800 vaste afnemers. De uitgeverij
had wel een goede naam want onlangs kreeg
ik nog een bestelling!' Mogelijk zijn de totale
oplagen zelfs groter geweest, omdat de numhet niet gedaan heb. We moeten er samen
mers ook los te koop waren. Hoe dan ook, De
uit.' Hetgeen rond die tijd dus ook letterlijk is
Garve werd uiteindelijk rendabel. Ongetwijfeld
gebeurd.
droegen de bescheiden overheadkosten daar
toe bij. De uitgeverij opereerde vanuit Van
Tralies en bijlen
Ackers boekhandel-woning, toen Eiermarkt 4,
Met De Garve was mogelijk ook de
en mevrouw Van Acker deed de boekhouBrugse Maffia verleden tijd. In het losse en
ding.
pretentieloze karakter van dat gezelschap was
De Garve kon die weelde echter niet
een element van zakelijkheid en geregeldheid
dragen. Blijkens de publiciteit waren drie
geslopen, en met het afhaken van in elk geval
volgende series 'van hetzelfde gehalte en van Van Acker zal het hart hebben opgehouden te
kloppen. De Tweede Wereldoorlog maakte er
dezelfde verscheidenheid' in voorbereiding,
in elk geval definitief een einde aan.
maar de klad kwam in de beoogde maandelijkse verschijning. De eerste drie uitgaven
Volgens Emile Buysse zou de Maffia
van 1937 zagen nog tot en met april het licht,
nog een sluikblad hebben uitgegeven, een
maar het volgende deeltje - de reportages
bewering die echter het predikaat 'mythevorvan Kisch - pas in juli. Daarna verschenen er
ming' verdient. De Maffiosi Firmin Alexander
dat jaar nog slechts twee deeltjes (Multatuli
en Jan Schepens maakten tijdens de oorlog
in Brugge deel uit van het Onafhankelijken Poesjkin). Ten tijde van de volgende drie,
heidsfront en Alexander was een van de permet onder meer werk van Jan Greshoff, was
sonen achter het sluikblad van dit OF, Het
het al 1938. Het waren meteen de laatste
Brugsche Vrije. Verder is er geen spoor van
uitgaven.*
clandestiene persactiviteiten door de in dit
Over de oorzaak van dit snelle verval
artikel genoemden.
lopen de visies uiteen. In zijn Liber amicorum
beweerde Van Acker dat hij uitgeverij en
Alexander zou na de bevrijding overiboekhandel in 1938 opdoekte wegens de ge- gens instructeur worden bij de Communistische Partij; een bevestiging van Raymond
zondheidstoestand van zijn vrouw. Anderen
Brulez' stelling over 'onze uiteenlopende opdragen financiële problemen, de toegenomen
vattingen op politiek en ideologisch gebied'.
politieke besognes van de uitgever of zelfs de
Dat die verschillen de diverse Maffiosi tijdens
oorlog aan om het einde te verklaren.
de oorlog volgens hem 'op de proef' stelden
Enkele brieven van redactieraadslid
is, achteraf natuurlijk, bijna een eufemisme:
Richard Minne bieden iets meer duidelijkheid, in elk geval betreffende het tijdstip.
Voorjaar 1937 al schreef Minne aan Ray[...] één onder ons zou, na de bevrijmond Herreman dat het bij de uitgeverij fout
ding, de hoogste politieke functie in
liep: 'Raymond, godverdomsche stommerikde Staat bekleden. Een ander bracht
ken, dat zijn we. De Garve moesten wij zelf in
het ook ver, jammer genoeg in een
handen hebben. Redactionneel, administraverkeerde richting. Deze kameraad
tief en financieel. Daar wordt geen vin voor
was een tramconducteur die, na zijn
verroerd en dat is, alle verhoudingen in acht
diensturen, zeer onconformistische
genomen, een sukses. Iets dat men niet had
verhalen schreef: eigenaardige mendurven droomen. Maar in Brugge zijn ze begeling van bijbelse epiek met Vlaamse
zig met dat naar de klooten te helpen. Een
boertigheid. De brave bloed reed tiengeorganiseerde en planmatige sabotage zou
maal daags het eentonige traject Volhet niet beter kunnen.' Er was toen dus
derspoort-Markt-Fort de Hert [Smesprake van ernstige verwaarlozing.
denpoort - Markt - Fort Lapin] af. Hij
Klaarblijkelijk is dat niet gaan beteren.
moet de roep der verten gehoord hebIn april 1938 schreef Minne aan Herreman
ben, want, als chauffeur van een
dat hij een maand eerder zijn 'ontslag' had
Organisation-Todt-Kolonne, belandde
ingediend bij De Garve: 'Die heeren hebben
hij aan de oevers van de stille Don;
me zelfs niet eens ontvangst gemeld.' Blijknadien en dientengevolge in de
baar was hij door zijn ontstemming het zicht
Belgische staatsgevangenis...
op het project enigszins verloren, want op 18
april kwam hij op zijn woorden terug: '[...] of
Dit was inderdaad het bizarre lot - in
we in De Garve kunnen blijven? Ik meen het
stijl, dat wel - van Mau Marssen. Zijn tijd in
niet. Ik heb reeds op 't punt gestaan eruit te
de cel moet overigens vruchtbaar zijn getrekken. Op mijn eentje. Nu ben ik blij, dat ik weest: hij zou er 23 romans hebben geschre-
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Antiquariaat DE BOEKUIL

De meest Brugse, louter tot die stad
beperkte artiest lijkt Albert Goethals te zijn
geweest. Hij verzorgde ook illustraties voor de
boeken Brugge, die goude wereld (1939) en
In de stille stede (1941). Voor het laatste leverde Jan Schepens de teksten. Het vormt
samen met Seinen en De Garve het enige
blijvende erfgoed van gezamenlijke Maffiosi,
en het enige van een beeldend kunstenaar
en een schrijver samen.
En verdient Mau Marssen, die welgeteld twee keer voorkomt in de Bibliografie van
Nederlandse Taal- en Letterkunde, de absolute anonimiteit? Ooit een van de angry young
men van de Brugse letteren, bleef hij volgens
Jan Schepens een 'vage belofte', 'het slachtoffer van zijn ongebreidelde, onevenwichtige
fantazie'. Dat gaat wellicht wat al te snel voorbij aan de originaliteit en soms gedurfde thematiek van zijn verhalen, en in elk geval aan
zijn opmerkelijke kunstenaarschap en leven.
Voor figuren als hem moet de Brugse
Maffia zoiets zijn geweest als een warm bad
midden in een grauwe, grijze, vaak onbegrijpende wereld. Zoals Karei Jonckheere het uit-
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Inkoop en verkoop van
. allerlei
BOEKEN, GRAVUREN, enz.
En toch schuilt achter dat soort vaststellingen soms iets verrassends. Een prospectus uit 1963 weet dat Joseph Neutens het
juist heel anders deed: 'We kennen van Neutens Brugse stadsgezichten die volledig breken met het beeld dat sommige van zijn tijdgenoten van onze stad ophangen, een
volslagen vals beeld dat aan het wezen van
deze droom- en demonenzwangere stad volkomen voorbijgaat.' Nota bene de Franse filmregisseur Abel Gance, pionier van het zwijgende spektakelepos, werd gegrepen door het
werk van Gaston-Frank De Craeke: 'In deze
eenzame steeg, in die haven-hoek of rechtlijnigen, kouden, ijlen kloostergang waarin de
schilder mij loodst, ver van elke menschelijke
aanwezigheid; - in die helderheid van het tot
roerloosheid en stilte verstarde leven, ontdek
ik allengs als in de diepten van een spiegel
met weemoed bewaasd, mijn eigen gelaat, het
eeuwig gelaat van den mensch.' De liefde was
wederzijds: De Craeke begon ook films te maken en sprak in een interview voor Seinen lovend over Gances J'accuse. En wat te denken
van Ernest Callebout, die het tot de Uffizi
schopte: het fameuze museum in Florence
kocht ooit een ets van hem aan.
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Administratief en reclamedrukwerk van
boekhandel De Boekuil en de uitgeverij
De Garve

drukte: 'In de grond was hij het type van een
door seks geobsedeerde die door de lokale
omgeving schijnheilig werd versmacht. In ons
midden kon hij eens vrijmoedig uitblazen, ontving barmhartige woordsteun, ik zeg niet aanmoediging, daarvoor was hij iets te verknoopt
en te spichtig met schrijfvaardigheid bedeeld.
Zijn naïef sarkasme amuseerde ons niet alleen, het stemde ons echt tot nadenken over
het moeras van het menselijk wezen.'
Zodat het mes ook aan twee kanten
sneed. Pretentie ontbrak ten enenmale, maar
tussen de uitersten van humor, gezapigheid,
intellectualisme en tragiek stond men voor alles open. De Brugse Maffia is wel een groep
tout court gebleven, waarin bepaalde leden
beslist op bohémienachtige wijze rondliepen,
en geen beweging (laat staan een school)
met een programma - tenzij natuurlijk De
Garve. De leden keken er later mild, soms
enigszins triomfantelijk gestemd over dat jongensachtige groepsgevoel van destijds, op
terug. Jonckheere: 'Aan de ene kant waren
we een beetje als studenten met dat uitgeven
van "De garve", aan de andere als geboeide
toeschouwers bij een vertoning die existentie
heet en waarvan de akteurs, het volk, uit hun
rol vallen en in menig geval een souffleur
best kunnen gebruiken.'
Een literaire katalysator
Concreet hebben de Maffiosi alleen
'De Garve' nagelaten en daarmee vooral 'de
eerste vorm van pocketboeken', aldus DeI 1201

clerek. Twintig jaar later, als gouverneur,
maakte hij zich daarvoor nog steeds sterk.
Het betaalbare boek was voor hem een essentieel onderdeel van leesbevordering. Zijn
eigen betrokkenheid bij die vroege voorloper
ervan relativeerde hij: 'Ik heb er in die tijd
nog wel wat geld in gestoken, maar ik bezit er
nu geen enkel exemplaar meer van.'
Ook literair is De Garve geen vrijblijvend initiatief geweest. De boekjes waren er
voor lezers, maar ook voor auteurs. '[Richard]
Minne was een mens die een herdruk verdiende', vertrouwde Van Acker later bijvoorbeeld toe aan Luc Decorte. En dat was
scherp gezien. Minnes tijdloze In den zoeten
inval was in 1927 slechts op 335 exemplaren
verschenen en kreeg toen een lauwe, soms
niet-begrijpende ontvangst van de kritiek. De
betaalbare herdruk ervan heeft veel bijgedragen tot de vestiging van zijn naam als belangrijk dichter; Minnes bundel vond vijf tot zes
keer meer ingang.
Johan Daisne debuteerde bij De
Garve (als coauteur), met Poesjkien 18371937. Hij bleek het bijna dertig jaar later niet
vergeten. In 1966 verzond hij een exemplaar
van zijn herdrukte De man die zijn haar kort
liet knippen, met de opdracht 'Voor Ach.V.Acker, die mijn eerste boek uitgaf [...]'. Ook
Adriaan van der Veen, destijds secretaris van
Jan Greshoff, debuteerde hier met Geld
speelt de groote rol, de laatste Garve-uitgave.
En Raymond Brulez voegde in een persoonlijke noot aan zijn terugblik in De toren van
Lynkeus toe dat Novellen en schetsen voor
hem een laboratoriumfunctie had gehad. De
novellen beschouwde hij achteraf als 'prefiguratie [...] van het meer omvangrijke Mijn Woningen', en de schetsen als proefstukken van
de Diogeentjes die hij later aan het Nieuw
Vlaams Tijdschrift bijdroeg. De Maffiaperiode
zelf heeft ook zijn indruk achtergelaten in
Mijn woningen. De tegenspeler van de ik-figuur, Julien Martijn, is volgens Karei Jonckheere een composiet van sleutelfiguren uit
Brulez' leven; onder wie Achiel Van Acker en
Richard Declerck. Pierre H. Dubois wees er
als voorbeeld op hoe Julien Martijn tegen het
eind van de cyclus komt 'voorbijrijden in een
regeringsauto: A - nummer zoveel...'.
Minne, Brulez, Herreman, Van Hecke,
Zielens: De Garve is wellicht ook het enige li-

Hoewel... Richard Declerck schreef op
4 december 1947 een opdracht voor Achiel
Van Acker in een exemplaar van zijn boek
Peilingen doorheen het moderne Franse geestesleven, die er iets van laat voelen: 'in dankbare genegenheid en ter herinnering aan de
dagen toen we nog tijd hadden om samen
"les hommes de bonne volonté" te lezen'. Declercks verwijzing naar Jules Romains' cyclus
krijgt nog meer reliëf door zijn bijdrage aan
zijn eigen Liber amicorum uit 1960. Daarin
verzamelde hij zijn vrienden van al die jaren
ervoor als het ware om zich heen:
Een aantal vrienden hebben zich voor
dit boek gegroepeerd om in het teken
van de wederzijdse genegenheid getuigenis af te leggen over de tribulaties van een leven te midden de mensen, de passies en de ideeën van
deze eeuw. [...] Boven en over het
anecdotische van de persoonlijke bevindingen heen blijven als bestendige
waarden het gemeenschappelijke beleven en de collectieve reacties. [...]
De hier gevormde ideële tafelronde
laat ons ook op het sentimentele vlak
niet onaangeroerd. In het onvergetelijke epos van de vriendschap dat het
duurzaamste bezit zal blijven uit Les
Hommes de bonne volonté van Jules
Romains ligt de onderbewuste betekenis van wat in een generatie is vastgelegd: 'C'est toujours un peu comme
cela qu'on devient amis; on est présents ensemble a un moment du
monde, peut-être a un secret fugitif
du monde. [Vrienden worden is zoiets
als samen aanwezig zijn op een

NOOT
* Over het precieze tijdstip is nogal wat verwarring gezaaid.
Volgens Richard Declerck vernielde de eerste oorlogsbom
op Brugge het dienstdoende drukkerijtje (De Eendracht,
Lange Rei 8), op het moment dat er sprake was van een
tweede Garve-reeks in ontwikkeling met onder meer werk
van Karei Jonckheere. Daniël Steevens noteert zelfs dat het
zetwerk voor nr. 6 - een boekje 'over Karei Jonckheere' al klaar was, 'maar de oorlogsomstandigheden hebben
daar anders over beslist. Volgens toenmalig administrateur
Hugo Vrielynck heeft Jonckheere hem dat altijd kwalijk genomen omdat hij dacht dat er moedwil in het spel was!' In
zijn Van Acker-catalogus weet Leo Cuveher echter te melden dat de drukkerij al in 1938 is afgebroken. Dat jaartal
stemt ook overeen met dat van de afgebroken tweede
reeks. Het nooit verschenen De bnefmaniak van Jonckheere stond oorspronkelijk als nr 6 van die reeks gepland
Daarna 'verhuisde' het naar de voorgenomen maar nooit
gerealiseerde derde reeks, evenals werk van Matthijs en
Langui. Van Matthijs' roman Wie kan dat begrijpen...?verscheen later overigens een heruitgave bij de Antwerpse De
Garve, de uitgeverij van Van Ackers neef.
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teraire uitgeef project geweest dat zo'n mengelmoes van Brugse, Gentse en Antwerpse
interbellumfiguren verenigde. Het is inderdaad een exponent van de interbellumcultuur, van een tijd waarin er in de literatuur
nog iets was om voor te vechten. De onafhankelijke Vlaamse kunst was een kwestie van
lange adem; De Garve representeert de generatie die hem kon opbrengen.

De jonge Claus:
een behoedzame bohémien
Julien Vermeulen

'Hij bezocht de latijnse school, werd
daarna seizoenarbeider, toneelspeler en
nachtwaker', zo werd Hugo Claus
enigszins mystifiërend op de stofwikkel
van De hondsdagen

uit 1952 voorgesteld.

Het leven van de jonge Claus lijkt
inderdaad op vele punten wel een
blauwdruk van het vie de bohème zoals

kunsthistorici dat graag evoceren. Geen
enkele commentator gaat dan ook voorbij
aan de kleurrijke avonturen die Claus
tussen 1945 en 1955 meegemaakt lijkt te
hebben. Zo is er vanuit verschillende
hoeken een proces van gemanipuleerde
beeldvorming op gang gekomen waardoor
het imago van de jonge schrijver

ste deel van het jaar 1948 verblijft hij in Oostende, werkt er aanvankelijk in de drukkerij
van zijn vader en logeert er enige tijd gratis in
het Hotel de Londres. 'Nee, het werd me
thuis niet verboden om te studeren. Ik wilde
zelf niet. Ik wilde niet bij een bepaald patroon
thuishoren. Toen ik vijftien was, waren mijn
goden de surrealisten, die de vrijheid predikten. Als goed surrealist kon ik niet naar
school gaan of een baan nemen.' Van 1 april
1949 tot 29 maart 1950 vervult hij zijn militaire dienstplicht. Terwijl hij diverse contacten
heeft met avant-gardistische kunstenaars is
hij als all-round kunstenaar bedrijvig: 'In Cobra-kringen gold ik toen als een schilder'. Officieel is hij zelfs geregistreerd als toneelspeler. Begin oktober volgt hij zijn vriendin, de
actrice Elly Overzier, naar Parijs. Hij frequenteert er de artistieke milieus en komt er vooral
in contact met de Nederlandse experimente-

vertekend werd in het licht van een
onvervalste bohémiencultus.
Ik heb de vaste ankers altijd
afgewezen
Het verloop van Claus' jeugd en van
zijn debuutperiode is vrij nauwkeurig in kaart
te brengen. Toch moeten bepaalde details,
ontleend aan getuigenissen van de auteur of
van tijdgenoten, ongetwijfeld met enige scepsis bekeken worden. We herinneren hier nog
even aan enkele hoofdlijnen. Na zijn lijdensweg langsheen diverse Vlaamse scholen (Aalbeke, Kortrijk, Gent, Deinze) verlaat Claus het
ouderlijke huis: 'Toen ik 15 was, ben ik thuis
weggelopen, in het gezelschap van een oudere dame'. Even werkt hij als gevelschilder
en een jaar later vinden we hem terug in
Frankrijk. Van 16 oktober tot 12 december
1947 is hij seizoenarbeider in Chevrières:
'In de suikerfabriek sliepen we met 25 man
in barakken'. In december 1947 brengt hij
een driedaags bezoek aan Parijs waar hij in
een sfeer van idolatrie de surrealist Artaud
ziet: 'ik was door hem gefascineerd; ik ging
naar Parijs om hem te zien; ik staarde naar
hem, zoals hij achter een cafétafeltje ineengedoken zat, in een coma. Ik koos hem als
substituut voor mijn lijfelijke vader.' Het groot1
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len (Vinkenoog, Andreus, Appel, Corneille)
met wie er soms 'grote, in alcohol gedrenkte
feesten' opgezet worden. Door geldgebrek
zwerft hij van het ene hotel naar het andere.
Naar verluidt leeft hij soms van de verkoop
van eigen schilderijen of gebruikt de Amerikaanse toeristen als 'redmiddel' om rond te
komen. In 1951 neemt hij deel aan de Parijse Cobra-expositie. Toch distantieert hij zich
later van de mythe die men rond de Cobrabeweging gecreëerd heeft. 'Nou, je leest wel
's wat over de zogenaamde "hechte eenheid"
van de Cobra-groep. Wie zoiets schrijft is een
imbeciel. Het hele sprookje van Cobra irriteert
me trouwens.' In maart 1951 verschijnt De
Metsiers als zelfstandige publicatie en rond
de jaarwisseling is hij terug in Oostende ('in
een reusachtig, onverwarmd en leeg hotel')
waar hij De hondsdagen afwerkt. Na een kort
oponthoud in Parijs tijdens de zomer van
1952 vinden we Claus vanaf augustus in
Oostakker. Een groot deel van 1953 en 1954
brengt hij in Italië (vooral Rome en Florence)
door. In april 1955 is hij weer in Gent waar hij
op 26 mei 1955 met Elly Overzier trouwt. Tot
zover enkele namen, plaatsen en data die
ons een zicht bieden op de woelige jaren die
de jonge Claus in een koortsachtige bohémiensfeer doorbracht. Deze gegevens illustreren alvast dat hij zich in de marge van de
burgerlijke maatschappij opstelde, zich nergens langdurig wilde vestigen en als beroepsloze, onconventionele kunstenaar opging in
een subcultuur van de internationale avantgarde. Ze lijken tevens een bevestiging van
zijn typerende uitspraak: 'Ik heb de vaste
ankers altijd afgewezen'.
Toch lijkt het wenselijk deze bohémienmythe op twee punten nader te onderzoeken. Vooreerst: op welke wijze werden
deze bohémienmotieven in Claus' werk geïntegreerd en hoe ondersteunen ze het mensbeeld van de jonge auteur? Maar vooral: in
hoeverre heeft zijn non-conformistische levensstijl een invloed uitgeoefend op zijn benadering van de gevestigde literatuur? Precies
op dit punt willen we in deze bijdrage de aandacht vragen voor de revelerende briefwisseling die Claus op het eind van de jaren veertig

^
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Hotel de Londres, Albert-l-wandeling, 9 in Oostende: 'een reusachtige, onverwarmd en leeg hotel' waar Claus gratis kon logeren o.a. eind 1948 en begin
1949. Van daaruit stuurde hij de eerste versie van De Metsiers (De Eendenjacht) naar het N.V.T. en in januari-februari 1952 werkt hij er De hondsdagen
af. In zijn Parijse jaren gebruikte hij het hotel ook als correspondentie-adres. [Met dank aan het archief van de stad Oostende]

en het begin van de jaren vijftig onderhield
met enkele tenoren van de Vlaamse literatuur.
Zeer dankbaar
Tussen 1948 en 1952 voerde Claus
een vrij uitgebreide correspondentie met de
redactie van het Nieuw Vlaams Tijdschrift.
Meestal gebeurde dit via de redactiesecretaris
Hubert Lampo, enkele keren richtte hij zich
ook rechtstreeks tot de toenmalige 'directie',
namelijk Herman Teirlinck. Deze briefwisseling illustreert dat de auteur in zijn Oostendse
en Parijse jaren niet volledig in een zwervend
bohémienbestaan ondergedompeld was,
maar dat hij nauw contact hield met het literaire milieu waar hij zijn eerste literaire werken hoopte te publiceren. Hij profileerde zich
toen zeker niet als de cavalier seul die vanuit
de marge van de maatschappij de literaire
goegemeente met minachting de rug toekeerde. Evenmin manifesteerde hij zich als
de opstandige revolutionair waarvoor hij zich
later graag liet doorgaan. Integendeel, de
toon van zijn brieven is onderdanig beleefd
en hij behandelt de hoofdredacteur Herman
Teirlinck met bijzonder veel egards. Hij vraagt
hem bijvoorbeeld ook expliciet zijn literaire
mening over de roman De hondsdagen die
hij hem in april 1952 toestuurt. Claus wilde
natuurlijk zijn eigen werk gepubliceerd krijgen, maar deed zich hierbij zeker niet voor
als een beeldenstormer die de traditionele
literaire kanalen wilde omzeilen of die de bestaande codes resoluut probeerde te doorbreken. Met de nodige schroom drukte hij zijn
hoop uit dat de redactieleden zijn ingezonden
werk zouden appreciëren; benieuwd en ongeduldig wachtte hij op blijken van hun bevestiging. Hiertoe liet hij zijn werk evalueren
en filteren door de gevestigde literaire stemmen van die tijd in de hoop dat hij zo een
niche kon verwerven in het Vlaamse literaire

landschap. Uit het archief van het N.V.T.
blijkt dat onder andere auteurs als Herman
Teirlinck, Maurice Roelants, Raymond Herreman, Bert Decorte en Hubert Lampo hun
commentaren op het werk van de jonge
Claus formuleerden vooraleer het in het tijdschrift opgenomen werd. We bekijken bepaalde facetten van die briefwisseling waarin
we tevens enkele sporen van Claus' zwervend
bestaan terugvinden.
Op 23 april 1948 zond Hugo Claus
een bijzonder beleefde, handgeschreven brief
aan redactiesecretaris Hubert Lampo waarin
hij verwees naar de drukproeven van een novelle die hij terugstuurde en hem vroeg wanneer die novelle gepubliceerd zou worden.
Opvallender dan de inhoud van die brief, is
het imposante briefpapier dat de negentienjarige Claus toen gebruikte. De eentalig Franse
hoofding ('Imprimerie - Maison d'Edition CARILLON') stelde hem zelfs voor als directeur
van deze drukkerij-uitgeverij met burelen en
ateliers in de Avenue Charles Janssens, Ostende. Enkele maanden later, op 11 oktober
1948, stuurde Claus opnieuw een gedistingeerde brief aan H. Lampo, ditmaal met een
Nederlandstalig briefhoofd van 'Drukkerij Uitgeverij - Boek- en Papierhandel Carillon'.
In deze getypte brief drong hij ongeduldig
aan op de publicatie van de novelle Het Huis
in de Struiken, een opname die hem zeer
dankbaar zou stemmen.
2

3

4

Zeer verheugd
Interessanter nog dan deze brieven is
de reactie van enkele redactieleden op het
ingezonden werk. September 1949 was hier-

bij een belangrijk keerpunt, omdat de belangrijkste redacteurs van dit progressieve tijdschrift niet unaniem positief reageerden op
een inzending van Claus. Op 19 september
1949 schreef de auteur een eenvoudig
kwartovel - half getypt, half in handschrift waarin hij verwees naar vijftien gedichten die
hij onder de titel Ring voor Ellie zou willen laten opnemen. Aanvankelijk had hij vier losse
gedichten ingestuurd, Lampo had daarop een
'sluitende cyclus' gevraagd en als reactie
stuurde Claus nog eens elf gedichten met
een handgeschreven aanwijzing over de volgorde van de gedichten. Hoofdredacteur Teirlinck suggereerde aanvankelijk een 'keus te
doen van enige omvang'. Op 29 september
1949 reageerde Bert Decorte uiterst negatief.
Hij vond dat de verzen van Claus, die hem
aan Brunclair herinnerden, hem niet veel
zegden en hij besloot: 'Hoe kan men in Gods
naam met een serieus gezicht gewagen van
"het verarmd bordeel van de vergetelheid".
Misschien ben ik voor dit soort dichtkunst
nog niet rijp...'. M(aurice) R(oelants) was
positiever: 'Veel beter dan Brunclair. Kennelijk nog sterk beïnvloed door V. Ostayen (Zie
de Kinkhoorn - bijna pastiche). Maar toch in
verscheidene gedichten een eigen charme en
reeds iets van een goede, eigen toon. Zeer
aan te moedigen...'. Herman (Teirlinck) en
R(aymond) H(erreman) noteerden eveneens
enkele stimulerende bedenkingen. Herreman
maakte een uitgebreide keuze en oordeelde:
'Er zijn veel schone vondsten, en dan dingen
die ik raad misschien vondsten te zijn.' De
hoofdredacteur pleitte er uiteindelijk voor om
de basisselectie uit te breiden en 'er eigenlijk
nog een paar bij (te) d o e n . . . ' . Zo werd de
cyclus van 19 gedichten uiteindelijk als Ring
om Ellie opgenomen.
5

6

Ook rond Claus' vroegste proza
bestond niet direct eensgezindheid achter de
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met de vraag of de redactie van het N.V.T.
deze kopij geschikt vond voor eventuele
publicatie. Enkele maanden later bleek het
verhaal De luitenant reeds gepubliceerd,
maar voorzichtig drong Claus aan om het
redactionele oordeel te vernemen in verband
met de voorgelegde verzen. Eveneens vanuit
Parijs (ditmaal echter vanuit Hotel 'Excelsior',
45 rue Monsieur le Prince, Paris VI - waar hij
vanaf het najaar 1951 zijn intrek genomen
had) stuurde hij in dit verband een vriendelijk
herinneringsbriefje aan Hubert Lampo.
Enige tijd later ontving Lampo een getypt
briefje met de gedrukte hoofding: 'Hugo
Claus - 'Hotel de Londres' - Zeedijk - Oostende'. De auteur maakte er zich kennelijk
zorgen over dat een deel van zijn briefwisseling misschien verloren gegaan was en hij
verontschuldigde zich uitgebreid voor het geval de gezette tekst van zijn gedichten onverrichter zake naar de redactie teruggekeerd
zou zijn. De brief illustreert enerzijds dat
Claus zijn nomadisch bestaan in Parijs nog
niet opgegeven heeft, maar maakt ook duidelijk dat de auteur met een grote bezorgdheid
de lotgevallen van zijn werk volgt. Hij laat de
redactie weten dat alle correspondentie naar
het Hotel de Londres in Oostende gestuurd
mag worden van waaruit ze hem op zijn vele
veranderende adressen kunnen bereiken.
10

coulissen van het literaire tijdschrift. De Metsiers werd weliswaar volledig in het tijdschrift
opgenomen en dit onder de titel De Eendenjacht, maar ook hier waren er verscheidene
accenten in de interne beoordeling. Vanuit het
Hotel de Londres in Oostende stuurde Claus
een getypte versie van deze roman aan Teirlinck en vroeg hem om zijn literaire mening.
In juni of juli 1950 reageerde Claus enthousiast op de positieve appreciatie van de hoofdredacteur en bekende dat hij zeer verheugd
was over de aanstaande opname in het
N.V.T. Uit de interne correspondentie blijkt
verder dat er ook enkele andere pistes bewandeld werden. Claus van zijn kant had het manuscript eveneens aan Manteau aangeboden
en vroeg bescheiden of het nu nog wel in het
tijdschrift opgenomen zou kunnen worden. Hij
drukte namelijk de hoop uit dat het boek
reeds een zekere weerklank zou kunnen vinden in de lezerskring van het N.V.T. vooraleer
het als zelfstandige publicatie verscheen.
Ondertussen kunnen we over Lampo's schouder meelezen hoe de redactiesecretaris en de
hoofdredacteur een afwijkende visie hadden
op de waarde van de roman. In een brief van
24 maart 1950 gericht aan Herman Teirlinck
behandelde Lampo allerhande redactionele
aangelegenheden. In een getypte voetnoot
voegde hij er vrij kritisch aan toe dat hij in de
roman van Claus een te grote invloed van
Caldwell meende vast te stellen. Hoofdredacteur Teirlinck ging echter helemaal niet akkoord met de mening van de redactiesecretaris en noteerde onderaan dezelfde brief: 'Ik
heb ook een te diepgaande amerikaanse [sic]
invloed betreurd. Maar de ondergrondse associaties zijn van een zeer begaafd wezen. Uw
zienswijze als zou deze Krijnprijs (als dusdanig) een 'misplaatste grap' maar dan toch
'goed genoeg' zijn om in het N.V.T. opgenomen te worden, kan ik zonder zelfverloochening niet <xxxxxxx> bijtreden...'.
7

8

8
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Dit brengt ons in 1952. In januari
beëindigt hij De hondsdagen en op 25 april
stuurt hij vanuit het Parijse Hotel Excelsior
het manuscript van die roman naar Teirlinck
toe. Om meer dan één reden is de begeleidende brief een uitzonderlijk document. Uit
de slotalinea blijkt dat Claus nog steeds het
persoonlijk oordeel van Teirlinck waardeert,
maar de stijl die hij hanteert, is niet langer de
bescheiden briefstijl die vier jaar vroeger gebruikt werd. De openingsregels suggereren
dat hij het tijdschrift een gunst lijkt te bewijzen door een manuscript af te staan en op
een gedecideerde toon maakt Claus zelfs zijn
wensen bekend wanneer hij de roman gepubliceerd zou willen zien. De reden hiervoor is
duidelijk: met een contract van de uitgeverij
De Bezige Bij op zak had hij een stok achter
de deur om enkele voorwaarden af te dwingen. Vrijwel onmiddellijk, op 3 mei reeds,
beantwoordde Teirlinck dit schrijven en noteerde op de originele brief van Claus enkele
richtlijnen ter attentie van H(ubert) L(ampo).
De korte, zakelijke tekst van Teirlinck is niet
alleen een expliciete erkenning van het talent
13

9

Vele adressen
Ook in 1951 deed Claus een beroep
op de gastvrijheid van het Nieuw Vlaams Tijdschrift. Vanuit Parijs (sinds eind januari
logeerde hij toen 'chez M. Cortadellas, Villa
Adrienne Simon, 48, rue Daguerre, Paris
XIV') stuurde hij enkele gedichten en een verhaal en voegde er een ongedateerde brief bij

Het colofon van deze publicatie: 'Dit eerste nummer van de Hand-reeks in de
COBRA-bibliotheek
"De Blijde en Onvoorziene Week" van Karei Appel en Hugo Claus werd te Parijs gedrukt in
December 1950 volgens een Fotocopy systeem naar de met de hand geschreven tekst en de
tekeningen. In de handel zijn 200 exemplaren genummerd en door Karei Appel met de hand
gekleurd.' Bij de originele editie uit 1950 waren er slechts drie intekenaars. In 1979 werd de
bundel op 750 exemplaren herdrukt.
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Drukproeven
Toch leek Claus niet volledig gerust in
de afwikkeling van de zaak. Opnieuw vanuit
Parijs (dit keer van bij K. Appel, 20 rue du
Santeuil, Paris V) onderhandelde hij op 12
juli 1952 als een volleerd zakenman over de
publicatie van zijn werk. De stijl die hij hanteert, maakt duidelijk dat hij niet alleen belang stelt in de creatie van zijn roman. Evenveel aandacht schenkt hij aan het nazicht
van de drukproeven, het publicitaire belang
van de timing van zijn uitgaven en mogelijke
transacties op het vlak van de publicatiedat u m . Midden augustus 1952 is Claus opnieuw in België. Hij neemt zich voor tot midden januari in Oostakker te verblijven (Villa
Berkenhof, Veeweg 20, Oostakker) van waaruit hij Lampo herinnert aan een achterstallige
betaling, die eventueel te wijten zou kunnen
zijn aan de vele wisselende verblijfplaatsen
van de auteur.
14
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Doorheen deze briefwisseling kunnen
we niet alleen Claus' zwerftocht van het ene
hotel naar het andere volgen, maar belangrijker is zijn continu contact met diverse
belangrijke Vlaamse literatoren die hij in een
constante dialoogsituatie om hun mening
vraagt, hen toelaat zijn gedichten tot cycli te
helpen organiseren en aandringt op spoedige
publicatie van zijn werk. Hij herinnert de redactie ook aan de materiële kanten van hun
relatie: drukproeven die er nog niet zijn, een
bewijsnummer dat hij nog niet ontvangen
heeft of een betaling die op zich laat wachten. Gradueel wordt zijn toon assertiever,
maar van meet af aan bewijst hij tevens een
gedreven vakman te zijn die zich niet laat
drijven op vlagen van inspiratie die zo vaak
het beeld van de 'geniale' bohémien typeren.
Hij werkt intens, herwerkt de basistekst, corrigeert nauwkeurig de drukproeven en brengt
wijzigingen aan in de verschillende drukken
van zijn werk.

Vóór De hondsdagen in 1952 in boekvorm
verscheen, was de roman reeds volledig
gepubliceerd in het Nieuw Vlaams
Tijdschrift. 'Ik herinner me nog heel goed
dat mijn eerste titel (...) was-. Beatrice.
Trouwens het meisje heette ook Bea (...)
... daarin is de tocht, het zoeken van de
geliefde, de Beatrice, vrij duidelijk geënt
op het Dante-patroon.' (H. Claus in
gesprek met J. Weisgerber, 1967)

De ernst waarmee hij zijn metier
uitoefent, blijkt uit honderden details die de
archieven en de opeenvolgende uitgaven van
De hondsdagen aan het licht brengen. De
drukproeven van De hondsdagen die Claus
aan de redactie van het N.V.T. terugstuurde,
typeren hem als een nauwgezet corrector: hij
corrigeert gemiddeld vijf zetfouten per pagina
en voegt verscheidene details toe. Zo verandert hij een eigennaam, schrapt enkele losse
woorden of woordgroepen en besteedt opmerkelijke aandacht aan het leesritme door
toevoeging van vele leestekens. Op de laatste
pagina van het eerste deel (het slot van
hoofdstuk X) voegt hij nog een regel toe die
hij bij nader inzien weer schrapt: <- Dat was
de eerste vlucht geweestx Wanneer De
hondsdagen hetzelfde jaar nog als zelfstandige publicatie verschijnt, heeft Claus de
roman grondig doorgenomen. Collatie van
beide teksten reveleren 91 verschillende wijzigingen: meestal gaat het om beperkte taaicorrecties, spellingsaanpassingen, toevoeging
van diacritische tekens en leestekens of wijzigingen van hoofdletters. In de tweede druk
treffen we opnieuw 83 wijzigingen aan. Thans
worden ook volledige zinnen en alinea's
16

17
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Af en toe eens een
schilderijtje maken
Zonder veel moeite kunnen we in het
werk van Claus heel wat scènes de la vie de
bohème identificeren. De sfeer van het kortverhaal In de Rue Monsieur le Prince uit
1952 (meisjes, drank, het spleen van het
marginale leven) voert ons terug naar het Hotel Excelsior in de gelijknamige Parijse straat
waar hij in het najaar van 1951 een tijd verbleef. Het kortverhaal en het toneelstuk Suiker steunen uiteraard op zijn ervaringen als
seizoenarbeider. Het gedicht April in Paris
bevat allusies aan het 'wit en dagelijks Parijs'
waar hij in april 1951 langs de 'golvende tralies der Avenue des Champs' flaneerde. Belangrijker dan deze (en vele andere) anekdotische inspiratiemomenten is het feit dat de
fundamentele thematiek in Claus' oeuvre aan
het bohémiensyndroom gekoppeld kan worden. In veel van zijn jeugdwerk herkennen
we de constante spanning tussen het verstikkende gevoel van opgesloten te zitten en de
obsessie om zich te bevrijden en zijn eigen
weg te gaan. Dit kerngevoel resulteert in
diverse motieven, thema's en metaforen die
aan de essentie van het bohémienbestaan
verbonden zijn. Wij illustreren dit hier aan de
hand van De hondsdagen.
Hoe barok en complex de roman ook
is, toch is de verhaallijn bijzonder eenvoudig.
Bea, een ouderloos meisje wordt door een
prostituee in bescherming genomen en in een
kostschool geplaatst. Bij een eerste ontsnapping uit het pensionaat verblijft ze bij het
hoofdpersonage Philip en diens vriendin Lou.
Even later slaagt ze erin opnieuw uit de school
weg te lopen. Tegen de achtergrond van een
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geschrapt. Opmerkelijk is de weglating van
enkele surrealistische beelden en de versobering van lichamelijke typeringen door het
schrappen van woorden als gezwollen (17),
buikige (22), spotlachende (155), hongerige
(149), trillend (172), onrustig (182) of van
uitdrukkingen die verwijzen naar adertjes
(73), kwetsbaarheid (165) en ingewanden
(178). Ook diverse lichamelijke beelden worden weggelaten: 'Er was een wonderlijk gevoel in hem, er liep een streep moeheid van
zijn knieën naar zijn lenden' (51); 'De onzekerheid groeide in mij, zonder schokken, als
een treurnis' (94); '... maar fel roept hij de lenige, roekeloze kracht aan, die hem beheerst
heeft.' (108). Vooral in de lange dialoog tussen Philip en Tsjecho (hoofdstuk XVII) worden diverse passages (met kernbegrippen als
hunkering, hartstocht, schrikwekkende last,
goden, woorden) geschrapt. De slotzin van de
roman ('Mijn jeugd is over') wordt vanaf de
tweede druk eveneens weggelaten.

EEN

van Claus, maar maakt bovendien duidelijk
dat de jonge auteur toen reeds een vaste
plaats verworven had in de Vlaamse literatuur. Teirlinck noemt Claus 'geniaal', stelt
resoluut dat diens wensen ingewilligd moeten
worden en (wat we tussen de regels kunnen
lezen) eist dat alle andere kopij opgeschoven
wordt om Claus prioritair te behandelen. Teirlincks commentaar ten behoeve van Lampo:
'Deze merkwaardige bijdrage, die de geniale
aanleg van Hugo Claus andermaal komt bevestigen, kan in twee [dubbel onderstreept]
vervolgen verschijnen, elk van +/- 100 bl.,
zegge +/- 60 bl. gedrukt [dubbel onderstreept]. Let er op: uiterlijk dus in Juli en
Augustus, beter nog, zo mogelijk in Juni-Juli
(met het oog op ons vertraagd verschijnen).'

herkenbaar Gents decor gaat Philip, samen
met enkele kompanen, op zoek naar het verdwenen meisje. De zoektocht leidt doorheen
cafés, bordelen, hotels en kunstenaarsateliers.
Ook het boudoir van een travestiet, een literaire kring, een bokszaal en vele taferelen van
het nachtelijke straatleven passeren de revue.
Bea wordt teruggevonden waarbij ze aan Philip haar liefde bekent. Philip is eveneens gefascineerd door het jonge meisje, maar keert
echter naar zijn zwangere vriendin terug. In
een flitsende slotsequens wordt duidelijk gemaakt dat Bea zelfmoord gepleegd heeft.
De bohèmesfeer wordt in eerste instantie bepaald door allerlei marginale figuren
en entourages. De drie prostituees van de Titanic en hun clientèle worden geëvoceerd in
een decor van aftakeling en verval: ze zijn de
'verenigde vrouwen in peignoirs' (189). Even
deprimerend is het hotel Shamrock waar
Philip vroeger zijn thuis had: 'een kamer, een
bed, een kachel, twintig boeken, een draagbare radio en drie valiezen' (90). Ook nu logeert hij in dit 'stinkhok' waar hij kunstenaars
als André, Isenborn en Tsjecho ontmoet. Hij
betrekt er tijdelijk een kamer zonder stromend
water en zonder uitzicht. Troostelozer nog is
Tsjecho's atelier onder de dakpannen waar
een lavabo tevens als toilet gebruikt wordt. Zo
suggereert de auteur het leven van 'nachtmensen' (154) die in een bedrukte sfeer van
treurnis en ontreddering hun leven voorbij
zien gaan. In de Shamrock verblijft tevens een
waarzegster wiens dochter in de prostitutie zit.
Bijzonder bizar is ook een hertogin die aan lager wal geraakt is en probeert te ontsnappen
uit haar rommelige kamer die nooit verwarmd
of verlucht wordt. De schilder André, die bij
zijn moeder in een 'vunzig hok' (135) woont,
is doodziek en doet niet veel anders dan
'eten, slapen, tieren en af en toe eens een
schilderijtje maken, dat hij dan meestal overschilderde' (19). Tegen deze achtergrond
plaatst de romancier de intrige rond Philip die
op zoek gaat naar de weggelopen Bea en ondertussen terugdenkt aan zijn vriendin Lou
(zwanger, van huis weggelopen, zonder geld
om een abortus te laten uitvoeren). Geld lenen lijkt onmogelijk, strippen wil ze niet doen
en Philip weigert zich in te laten met materiële
beslommeringen: 'daarvoor ben ik toch bij jou,

om mij niet te moeten bekommeren (...) met
futiliteiten' (88). De sfeer van debacle en verval wordt versterkt door allerhande metaforen:
de middag is ziek, de dag sterft, een week
vergaat, de uren zijn moe en traag, een mens
zwelt op van treurnis, een poreus kunstwerk
vergaat, een abortus uitvoeren is als prikken
in een halfopgeblazen ballon...

tot uiting in ambivalente personages als Hensen die een travestiet is (49-50, 157); Bea
die lijkt op een hermafrodiet (94) of op een
'vrouw die nog geen vrouw is' (158); Lou die
steeds een jongen wilde zijn en haar kind wil
Als een vlottend stuk drijfhout
De centrale thematiek in De hondsda- aborteren (180) of Philip die bekent dat hij
gen is die van opgesloten worden in een kost- een pederast wil zijn (180).
school, zich proberen te bevrijden uit die gevangenis en vervolgens weer opgejaagd
Tegenover die metaforen van beklemworden. In de roman wordt dit geprojecteerd
ming staat een ander semantisch veld waarin
in het Bea-personage. Maar tevens wordt een
een mens wordt geëvoceerd die op weg is, op
flashback ingelast waarin Philip terugblikt op
de vlucht is, op jacht is. En dit thema van de
zijn eigen frustrerende kostschoolervaringen
rusteloze zoektocht is een centraal motief uit
(96-108). De jongen ervaart hoe hij opgeslode wereld van de bohème. Rond het patroon
ten zit in een grauw gebouw met getraliede
van de eindeloze queeste zetten zich diverse
ramen waar hij gefascineerd wordt door een
typerende beelden vast: het zoeken wordt een
zuster-overste die ook geïsoleerd zit in het
'hopeloze jacht' genoemd (57) en Philip 'liet
Slot. Dit beklemmende gevoel van gevangenzich opnieuw drijven als een vlottend stuk drijfschap vinden we opnieuw in de gevarieerde
hout in een kalme, hoge rivier' (51). Dag en
metaforiek van de militaire gevangenis (26),
nacht waren ze op zoek, radeloos liepen ze
het bordeel (74), de kooi (123), de kazerne
steeds verder. 'Zij liepen, bleven nergens han(83), de bunker (126) en vooral van de tralies gen, jaagden verder in het broeierige nest,
die het hoofdpersonage overal meent te zien
waarin ze geen uitkomst konden vinden.' (82).
(26, 32, 33, 38, 83, 103, 110, 171, 186).
Zo dwaalt het hoofdpersonage zigzaggend
Ook de existentiële ervaring gevangen te zijn
rond (liftend, met de koets van een zonderling,
in het eigen lichaam is bij Claus een evideneindeloos stappend, met een geleende auto,
tie. Vooral de confuse lichaamsbeleving komt
met de trein) en probeert gaandeweg inzicht te
19

Het klooster en het Pensionnat Saint-Joseph in Aalbeke waar de jonge Claus van 29 september
1933 tot september 1939 verblijft. Weglopen uit de kostschool' is de kern metafoor in de roman
De hondsdagen waar de school als volgt getypeerd wordt: 'De kostschool is een grauw domein.
Eerst in de nauwe en naar mest ruikende dorpsstraat ligt het klooster in donkerbruine, bijna
mauve baksteen met lange ramen en twee torens, dan de muur met het deurtje, waardoor de
externes naar school komen. Daarachter is de gracht, dan de boerderij van het klooster. De
buitenste muren van de school en de boerderij zijn van boven afgezet met ongelijke, groene en
zwarte glasscherven. Voor allle ramen zijn tralies.' (p. 96).
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MAR1A-JOZEFINA
(in de Wereld Maria CALLCWAERT)
geboren te Lichtervelde, den tl Maart 1861, ia het
Klooster van St-fozef getreden den 13 Januari 1883.
geprofest den 15 April 1884. Algemeene Overste sedert
3 April 1923 en godvruchtig overleden te Aalbeke den
10 Januari 1940.

NOTEN

1

Zij w » lid van alle bestaande Broederschappen.

Zuster Joséphine-Marie
(Maria Callewaert;
1861-1940), overste van het klooster in
Aalbeke. 'Zij werd aangesteld als
algemene overste den 3-4-1923, ambt dat
zij gewetensvol uitoefende omstrent 17
jaar. Zij was steeds de waakzame en
behartigende voorstaanster van al de
tijdelijke en geestelijke belangen der
kloostergemeente'. Overleden 'na een
om passelijkheid van 10 dagen' (gecit. in
W. Desramault, Het klooster en het
onderwijs te Aalbeke, 1982). In De
hondsdagen hanteert Claus duidelijk
andere registers: 'Geen van de leerlingen
heeft de Overste ooit gezien dan op de
tiental meters afstand, die de speelplaats
van het Slot scheiden. Zij kijkt door een
vierkant en betralied raam, zij heeft een
gerimpeld gezicht, dat door snokkende
tics uiteengehaald wordt Zij roept schorre
kreten in een vreemde taal, Latijns [sic] of
Grieks. (...) Zij is zeer oud en strompelt
en wordt op het verhoog gedragen. (...)
een blind wrak, dat door het lijden
onsterfelijk is geworden, weggedragen
door de Zusters' (103-107).

het oeuvre van deze avant-gardist toch op
vele punten schatplichtig is aan de cultus van
de bohème. De rusteloosheid waarmee hij
steeds van de ene woning naar de andere
trekt, verbindt hij zelf met de grote diversiteit
van stijlen, genres en vormen in zijn literair
en plastisch werk.
5. Ook inhoudelijk is de thematiek van
de bohème nadrukkelijk in Claus' werk aan-
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Met dank aan AMVC-Letterenhuis, Antwerpen waar het
N.V.T-archief zich bevindt, aan het archief van Oostende;
aan Georges Wildemeersch van het Studiecentrum H. Claus.
Die tendens tot vertekening van de werkelijkheid blijkt bijvoorbeeld uit twee totaal contrasterende citaten over eenzelfde periode van Claus' leven, meer bepaald over zijn tijd
in het internaat in Aalbeke: 'Hij was er, tot eigen verbazing,
een populaire jongen, die enige malen werd uitgeroepen
tot "burgemeester" van de jongensgemeenschap en dientengevolge per geitekar door het dorp getrokken ' (B. Van
Garrel e.a., Schrijversportretten, Amsterdam - Brussel,
1974, 16); vergelijk met: 'De zusters typeren hem als een
teruggetrokken boekenworm. HIJ scheen geen vrienden te
hebben, zonderde zich af tijdens de speeltijd om te lezen
Nooit heeft iemand hem zien lachen of spreken als hij er
niet toe verzocht werd.' (D. Decoene, Aalbeke, deel II,
1981, 307.). Andere citaten in deze alinea werden ontleend aan Georges Wildemeersch, Kroniek 1925-1950 en
Kroniek 1950-1955, in: Het teken van de ram. Jaarboek
voorde Claus-studie, Antwerpen, delen 1 (1994), 49-73 en
2 (1996), 123-171; Johan de Roey, Hugo Claus Een poreuze man van steen, Tielt - Den Haag, 1964; Freddy de
Vree, Hugo Claus, Brussel - Den Haag, 1976, 12-13; en
aan H Claus, De pen gaat waar het hart niet kan, Amsterdam - Borsbeek, 1980, 238, 242 (ed. Gerd de Ley).
AMVC 72465/64b
Dat de jonge Claus hier als directeur vermeld staat, moet
vermoedelijk gezien worden in het licht van de naoorlogse
repressie die aan vader Jozef Claus niet voorbijging
AMVC 72465/64C
AMVC 72465/55b
AMVC 72465/55b3
AMVC 72465/73f
AMVC 72465/73d
AMVC 72465/274
AMVC 72465/3ld
AMVC 72465/31d
AMVC 72465/3lb
AMVC 72465/33e
AMVC 72465/33f
AMVC 72465/33b
AMVC C 2756/H
De hondsdagen verscheen in N.V.T., 6 jaargang, 19511952, 1121-1180; 1214-1305; en als zelfstandige editie bij
De Bezige BIJ (Amsterdam), 1952, 194 pp.
Cfr. ook G F.H. Raat, Over De Hondsdagen van Hugo
Claus, Amsterdam. Wetenschappelijke Uitgeverij, 1980,
73 e.v.
De confuse ontdekking van het eigen lichaam bij Bea, haar
symbolische vlucht uit de wereld van de kinderen waarin
iedereen haar wil opsluiten en haar seksueel-ingekleurde
gevoelens voor Philip maken duidelijk dat ze zeker niet een
ideaal van zuiverheid zoals in talrijke commentaren beweerd werd (De Raat, o.c, 44 e.v.; G. Wildemeersch, Hugo
Claus, Brugge, 1973, 144).
Volgens Claus bewoonden zijn ouders zesenvijftig verschillende huizen, 'mijn moeder heeft het een keer uitgerekend.' (...) 't Is een rusteloze trek die ik van papa heb
meegekregen.' Hugo Claus, De pen gaat waar het hart niet
kan, Amsterdam-Borsbeek, 1980, 238.
d e

C L A U S :
J O N G E
DE

^
B O H É M I E N

^

J. M . J.

te streven naar de volmaaktheid, uit liefde tot God.
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Een zeer begaafd wezen
Claus werd van meet af aan gedoodverfd als een literaire beeldenstormer die
abrupt de traditionele verwachtingen en codes wilde doorbreken en als een zwervende
bohémien buiten de kringen van de gevestigde literatuur wilde opereren. Niet zelden
werd hij voorgesteld als de geniale kunstenaar die in bevlogen momenten van inspiratie
zijn werk creëerde en in een sfeer van nonchalante arrogantie bepaalde details van de
afwerking aan derden overliet. Op basis van
onze analyse moeten we dit beeld echter nuanceren. Onze voornaamste bevindingen vatten we hieronder samen.
1. De briefwisseling tussen de jonge
Claus en de redactie van het Nieuw Vlaams
Tijdschrift bewijst ten overvloede dat hij in die
tijd niet het enfant terrible was dat velen
graag in hem zien. Met beleefde omzichtigheid legde hij zijn werk voor en vroeg steeds
het oordeel van de redacteuren. Dat hij zijn
teksten door een redactie van gevestigde literaire waarden liet evalueren en filteren maakt
duidelijk dat hij met (sommige) bestaande
codes rekening hield en zich toetste aan
bepaalde literaire stemmen van zijn tijd.
2. Hoewel de achterban van het
Nieuw Vlaams Tijdschrift in de jaren 19481952 niet unaniem het literaire talent van de
jonge Claus bevestigde, erkende Herman
Teirlinck onmiddellijk 'de geniale aanleg' van
dat 'zeer begaafd wezen' dat de 21-jarige literator toen was. Het tijdschrift heeft hem dan
ook steeds (en vaak met prioriteit) de nodige
ruimte geboden om zijn werk te publiceren.
3. De constante aandacht die Claus
opbracht voor de verschillende fasen van de
editie (oordeel redactie, correctie drukproeven, tijdstip van publicatie, bewijsnummers,
honorarium, herwerkte eerste druk, herwerkte
tweede druk) nuanceert tevens de foutieve
opvatting dat Claus in die periode als een geïsoleerde bohémien in de Parijse kunstkringen
ondergedoken leefde en op een nonchalante
manier zo maar wat creatief bezig was. Claus
was toen (en ook later) misschien wel een
zwerver, toch wees hij niet resoluut alle vaste
ankers af zoals hij eens beweerde. Het literaire landschap waarin hij een vaste plek
wilde veroveren én zijn eigen werk waren voor
hem ongetwijfeld dé ankerplaatsen die hem
tot rustpunt dienden.
4. Zijn ernstig engagement t.o.v. het
artistieke metier neemt echter niet weg dat

wezig. Weliswaar is hij niet de enige naoorlogse romancier die de eindeloos zoekende
mens-in-de-marge als hoofdthema van zijn
werken naar voren schuift. Net als Claus hebben tientallen andere auteurs deze kern van
het bohémienbestaan in een ruimere, existentialistische context uitgewerkt. De onderliggende kernmetafoor van De hondsdagen is
alvast een gegeven dat voor iedere Claus-lezer bijzonder transparant is en dat hier zelfs
tweemaal uitgewerkt wordt, één keer vanuit
de hoofdfiguur Philip, een tweede keer rond
zijn spiegelbeeld Bea. Een kind (nog net niet
volwassen) vlucht uit de ommuurde en getraliede wereld van een grauwe kostschool en
gaat, onrustig zichzelf zoekend, op zwerftocht
in de marge van de maatschappij.

E E N

krijgen in zijn eigen leven. Naar het einde toe
meent hij dat hij een stuk chaos achter zich
laat, en klaar is voor orde, beheersing en 'mesure' (189). De oorspronkelijke slotzin van de
roman trekt dan ook een duidelijke streep onder deze initiatie: 'Mijn jeugd is over' (194).

Te gast
M A R K

V A N

T O N G E L E

Ontgrenzingen
BLIND VOOR ME UIT

W E L HEDEN MIJN TIJD

Z i g z a g de bergrivier: i n haar schittering krinkelt alles

O p hoop van zegen. Te Antraigues. O p bergweg. Daar,

wat gehoord is kwispedoor; zinnenzwanzend lapt zij
de tijd binnenstebuiten aan mijn gezicht. Schijtlaars, vort.

warempel een vulkanische puinzee: aartsgeweldig staart

K l a p l o o p i n het goddelijk geding: een b l i n d gedroom
dondert v a n doodovertreffende trappen. K w i k z i l v e r

tongen me aan. K o u d e d o o d . Ik pas ervoor: te veel steen

kinkend met de tol van het niets speelsgewijs w o r d .

A a n de overkant een uitgerinkeld kastanjebos, total loss.
O grenzeloos vreemdslachtig verliezen, aan het eind komen.

APPELBLAUWZEEGROEN GEDICHT

de opeenstapeling v a n gestolde geschiedenissen v a n vuuren verval. Er heelvoets over geraken gaat niet. Brekebeen.

HIER E N N U (IN EEN KETELDAL IN LES VANS)

A a n de bron i n Grospierres taalklaar i n de volle
zon. Zowaar rimpelt het appelblauwzeegroene

O p deze door rotsen ingesloten plek omringd door krekelkoren, die de dingen ten einde z o n zingen, dring ik samen.

water. L e grand gala v a n onvergalde vissen die
de feeërie een heilige allure geven. De lichtmythe

A l s uit h u n lood geslagen prooien hangen mijn zinnen
aan de karkassen v a n cipressen, totempalen v a n de dood.

voortverteld i n versregels, uitwaaierende woordenwortels. D e kruinen wiegen het eerste uur. Een rilling

In hemelsnaam, hoe geraak ik heelhuids uit deze omsluiting,
deze schaduwige sterfplaats? H o e ontkom ik aan de r u i van
overmacht die mij aanrolt? H o e v i n d i k de w e g weer naar

vaart me door de leden. Ik h o u d voorwaar mijn adem i n
o m het aanzwellende onderaards gerucht te doorgronden.
Lieve deugd, i k herval i n paradijselijke conditie: godgans appelblauwzeegroen, zoals die van het heelal.

Uit de bundel Taalwaterval die eerlang bij Uitgeverij Lannoo-Tielt verschijnt.
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het licht dat wenkt i n de engte die toegang geeft tot dit verval?

J_ ITctlHLSl-t

I™ deze rubriek publiceren we 'literaire' vertalingen in het Nederlands van goede gedichten uü 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.

A SARA

VOOR SARA

A J. DE J. NÜNEZ Y DOMÏNGUEZ

VOOR J. DE J. NÜNEZ Y DOMÏNGUEZ

A m i paso y al azar te desprendiste
como el fruto mas profano
que pudiera concederme la benévola
actitud de este verano.

Waar i k langskwam o p goed geluk viel jij,
als de meest wereldse vrucht
die mij gegund w e r d i n een goede b u i
van de zomer, uit de lucht.

(Blonda Sara, u v a en sazón: m i apego franco
a t u persona, hoy me incita
a burlarme de m i ayer, p o r la inaudita
buena fe con que creï m i sospechosa
vocación, la de u n levita.)

(Blonde Sara, volle druif, mijn verslingerdheid
aan jou doet me vandaag
met gisteren de spot drijven, o m de w a a n
dat i k zowaar geroepen was
o m anderen voor te gaan.)

Sara, Sara: eres flexible cual la honda
de D a v i d y contundente
como el lirico guijarro del mancebo;
y das, paralelamente,
una tortura de hielo y una combustion de pira;
y si en vértigo de abismo tu pelo se desmadeja,
todavïa, con brazo heroico
y en caïda acelerada, sostienes a t u pareja.

Sara, Sara, buigzaam ben je als de slinger
van D a v i d , en inslaand
als de lyrische kei v a n die knaap,
en je geeft, meegaand,
ijs dat pijnigt en v u u r dat verteert,
en als afgrondelijke duizeling je haar ontvlecht,
h o u d je met heldhaftige arm,
al v a l je zelf, je partner recht.

Sara, Sara, golosina de horas muelles;
racimo copioso y magno de promisión, que fatigas
el dorso de dos hebreos:
siempre te sean amigas
la llamarada del sol y del clavel; si t u bra va
arquitectura se rompe como u n hilo inconsistente,
que bajo la tierra lóbrega
esté incólume tu frente;
y que refulja tu blonda melena,
como tesoro escondido;
y que se guarden indemnes como real sello
tus brazos y la columna
de tu cuello.

Sara, Sara, lekkernij v a n smeuïge uren,
welige, grote tros v a n belofte en zijn wegen
op het schouderjuk v a n twee Hebreeën,
moge jou immer toegenegen
zijn de v l a m v a n z o n en anjer; z o u je ferme
b o u w breken als een tere draad,
h o u d d a n onder naargeestige aarde
jouw voorhoofd gaaf,
laat je blonde haardos nog blijven glanzen
als een begraven schat,
en mogen ongeschonden blijven als
onder een koninklijk zegel je armen
en de z u i l v a n je hals.

(La sangre devota, 1916)

VERTALING:

RAMÓN

LÓPEZ

STEFAN VAN DEN BREMT

VELARDE

De vroeg gestorven Ramón López Velarde (1888-1921) debuteert op het hoogtepunt van de Mexicaanse revolutie, in 1916, met La sangre devota (Het vrome bloed). Een tweede
poëziebundel, getiteld Zozobra (Onrust), verschijnt in 1919, wanneer de revolutionaire strijd op zijn laatste beentjes loopt. De postume bundel El son del corazón (De klank van
het hart) besluit dit onvoltooide oeuvre in 1932. Deze poëzie moet het hebben van de spanning tussen de moderniserende en laïciserende hoofdstad en de oude, conservatiefkatholieke en provinciale levenswaarden. De provincie van López Velarde is het Noord-Oosten van Mexico, waar zich de oude zilvermijnen bevonden die enkele van Mexico's
mooiste koloniale steden uit de grond hebben doen rijzen: Zacatecas, San Luis Potosï en Jerez, de geboortestad van deze lieveling der muzen, voor vele Latijns-Amerikanen een
van hun grootste dichters.

TRANSIT
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C H R I S

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. Kunsttijdschrift Vlaanderen, Redactiesecretariaat, 'Ter Hoogserleie', Hondstraat 6, 8joo
Tielt Alle ingezonden gedichten moeten in machineschrift (tikmachine of printer) en m tweevoud afgeleverd worden Neem voor ieder
gedicht een ander blad en schrijf op ieder blad mv naam en volledig adres. Ingestuurde gedichten worden met teruggezonden en over
ingezonden werk ivordt niet gecorrespondeerd, noch getelefoneerd. Aan de auteurs van gepubliceerde gedichten wordt achteraf een
beanjsexemplaar gestuurd en een honorarium uitbetaald: vermeld daartoe bij iedere inzending uw bank- of postrekening.

WATER, Z O N D A G , P A A R D , WEI

Ik zag je het paard slaan met
water nabij de w e i , waarna
het d o o d viel, het water,
en verdween onder de w e i .
Ik fietste die ochtend, die
zondag stokstijf voorbij,
r o n d o m mij w e r d gejogd, het
eerste zomerzweet brak uit,
zag iemand het water daar
ook zo doodvallen, en jij?

Neerkijken op jou
is als runen lezen,
w a d e n d door de muziek van
het verleden ontrafel ik
de zilveren tekens die je op
manebladen naar me toedroomt.
E n erend kerf ik blanke stenen voor je,
ik was ze, brand ze,
smoor ze met mijn haren.
M a a r nog steeds l i g ik ziek
i n de tuin van het paradijs,
kaal, verblind,
en nog dieper gebeten door jouw raadsel.
KRISTIN VAN DEN EEDE

ANDY DE

SMUL

WIT

Het was het wit niet
van haar hemdje hij durfde dat zien;
het was het
hij wist dat
hij wist dat
hij wist dat

niets niet
i n haar navel
daar wachten
daar dicht -

het was i n de ochtend, laat,
ze stond stil
ze zei
hadden we grootvader maar
in de zon, zo,

In jouw ogen lees ik
geen poëzie, geen heilige
dromen. Je hebt me nooit
het land van liefde beloofd,
me nooit jouw zaligheid geschonken.
Door jou werden mijn zonden enkel
dieper ontbloot,
maar nooit heb jij
het rode dier i n mij vermoord.
E n ergens i n onze kamer i n de hel
lig jij n u met mij
leeg te bloeden, ik lik
het stof dat door de wanden
van jouw ziel heen vreet
en jij
komt me enkel
nog witter verwonden.
KRISTIN VAN DEN EEDE

kunnen begraven.
ANDY DE
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POËTISCH BERICHT

In en om de kunst

'Want zo (...)/
Onthoofde een mens
de Joegoslaaf/
En stervend buigt
hij die sterft / Niets
is hem ontgaan, de
glimlach / Die men
nooit vergeet.'
(H.C. Pernath)
[Foto uit: Reimund
Schnabel, 'Macht
ohne Moral', p. 489,
caption:

L E T T E R K U N D E

Een

gedicht

van

H.C.

Pernath

JULIEN V E R M E U L E N

Hugues C . Pernath (1931-1975) heeft de reputatie een bijzonder hermetisch dichter te
zijn. Besprekingen van zijn werk vervallen
bovendien vaak i n een gelijkaardig euvel
en verliezen zich niet zelden i n allerlei betekenisverdichtingen die een mogelijke toegang tot zijn werk nog meer belemmeren.
Het recent uitgegeven cahier v a n Joris
Gerits maakt gelukkig die fout niet en probeert een licht te werpen op enkele duidelijk definieerbare facetten v a n dit moeilijke
leven en v a n dit complexe dichterschap.
Z o leren we een letterkundige kennen die
op zestienjarige leeftijd reeds i n het leger
stapte o m een problematische thuissituatie
te ontvluchten: na een pijnlijk huwelijksleven gingen zijn ouders bijzonder vroeg uit
elkaar en het k i n d herinnerde zich blijkbaar
nooit de warmte v a n een l i c h t dat moeder
heette'. V a n 1947 tot i960 was H u g o Wouters (zo luidde zijn echte naam) beroepsonderofficier, onder andere i n het Opleidingscentrum v a n de Transmissietroepen i n M e chelen. Tussen de kazernemuren ontmoette
hij weliswaar enkele kunstenaars zoals P a u l
Snoek en D a n van Severen, maar toch was
het grootste deel v a n dit leven g e v u l d met
de sleur van de militaire routine. Wat men
heroïsch het heldenplein v a n de kazerne
noemde, was voor Pernath niet meer dan
een somber exercitieterrein dat geassocieerd w e r d met d r i l en vlaggengroet. V a n
een echte militaire carrière kunnen we
moeilijk spreken: i n een tekst heeft Pernath
het inderdaad over het 'trage verloop v a n
mijn S/23999-stamboeknummer'. De soldaat-dichter volgde enkele prozaïsche cursussen (rijlessen, radio-operator, boekhouden) en onderging de normale anciënniteitspromoties die i n 1958 tot de graad v a n
eerste sergeant-majoor leidden. O o k zijn familiaal leven was weinig succesvol. Tweemaal trouwde hij, maar net zoals het huwelijk v a n zijn ouders op de klippen liep, zo
ook hield geen v a n beide relaties stand. N a
zijn vrijwillig ontslag uit de dienst w e r d hij

'Enthauptung eines
Jugoslaven']

1

bediende i n de boekhandel v a n de socialistische uitgeverij O n t w i k k e l i n g (in een gedicht benoemt hij zichzelf als l i d N° 197
van de BSP, afdeling Antwerpen) en boekhouder, jobs die evenmin erg overeenkwamen met het kleurrijke leven v a n de pink
poet uit het Antwerpse artistieke milieu van
de jaren zestig. Heel jong, op 44-jarige leeftijd reeds, overleed Hugues Pernath. Zijn
verzameld werk w e r d i n 1980 door H e n r i Floris Jespers i n één band bijeengebracht.
2

In deze bijdrage vraag ik aandacht voor een
gedicht uit Inleiding tot mijn getijdenboek
(1964), vermoedelijk één v a n de eenvoudigste teksten die Pernath ooit geschreven
heeft. E n toch schuilt er i n dit vers een zekere surrealistische spanning die vooral teruggaat op het feit dat de dichter enkele referentiële gegevens uit h u n context haalt en
i n een contrasterend verband aan elkaar
schakelt. De gebruikte taal echter is opmerkelijk eenvoudig en transparant. De tekst
luidt als volgt:
En zo mijn kind
Streelde een hand mijn kind
De hand van Nonkel Bob, verbeten
Troebelde een glimlach
Over de kleurloze kanalen van uw jeugd.

Of dezelfde handen die de bijl bedwongen
Voor eeuwig bewaard, op pagina 489
Van het boek 'Macht ohne Moral'.
Want zo mijn kind
Onthoofde een mens de Joegoslaaf
En stervend buigt hij die sterft
Niets is hem ontgaan, de glimlach
Die men nooit vergeet.
In dit spreekgedicht richt de (kinderloze)
dichter zich tot een k i n d , 'mijn k i n d ' , dat
gestreeld w o r d t door de legendarische
N o n k e l Bob uit de tijd v a n 'de kleurloze
kanalen' v a n de BRT-kinderprogramma's.
In een tweede, contrastieve strofe w o r d t
beschreven hoe een Joegoslaaf onthoofd
wordt door m i d d e l v a n een bijl. De centrale
tegenstelling tussen beide luiken w o r d t geaccentueerd v i a de parallellie i n versbouw
tussen 'En zo mijn kind / Streelde een hand
mijn kind' en 'Want zo mijn kind / Onthoofde
[sic] een mens de Joegoslaaf'. De spanning
tussen beide strofen w o r d t opgeheven door
de herhaling v a n drie begrippen: het k i n d ,
de glimlach en de handen.
V o o r a l het beeld v a n de handen neemt i n
Pernaths vroegste poëzie een essentiële
plaats i n . V o o r de dichter is het begrip 'handen' echter geen metafoor voor warmte,
liefde of geborgenheid. Vaak koppelt hij
IN E N O M DE KUNST
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het concept aan geweld en agressie. In een
gedicht evoceert hij bijvoorbeeld hoe hij de
handen aan zijn nageslacht en aan zichzelf
slaat. Elders houdt het verband met een
middeleeuwse wereld van moordenaars en
beulen of met de moord op Jean Paul M a rat, de fanaticus van de Franse revolutie die
i n bad neergestoken werd. De cyclus Main
de gloire w e r d zelfs geschreven ter nagedachtenis v a n Gilles de Rais, die zich met
sadisme en satanisme inliet en daarbij honderden mensen gedood z o u hebben, tot hij
zelf i n 1440 gehangen en verbrand w e r d .
Eén enkele keer duikt het w o o r d 'handen'
ook op i n een zinspeling op Christus en de
stigmata die men draagt. Even pijnlijk is de
reminiscentie aan de handen van de gevangenen i n A u s c h w i t z die 'in het beton hun
nagelsporen trokken'. M a a r ook wanneer het
begrip 'handen' op Pernaths eigen leefwereld betrokken wordt, mogen we het niet
! als een metonymie voor een positieve leI venservaring beschouwen. D i t is zelfs niet
het geval wanneer de handen naar de moeder of de geliefde verwijzen of geassocieerd
w o r d e n met de 'stijve vingertoppen' van de
militaire groet. Het experimentele taalgebruik v a n de jonge Pernath steunt vaak op
lichamelijke beelden als 'de tzvijfelgrenzen
van mijn hand' of 'handen (...) die eerlijk spraken' of 'mijn onbegrijpelijke hand', alle weerbarstige woordgroepen die men meestal
vanuit h u n incoherente context moet proberen te begrijpen. Het vers 'De handen van
mijn handen / Vonden leem/ kunnen we zelfs
lezen als een allusie op de joodse Golem-legende die verband houdt met de keuze van
zijn pseudoniem.

vent daar de Stadsfeestzaal plat loopt en ieder k i n d dat hij ziet over het hoofd streelt.
Dat heeft mij erg gestoord. Ik weet niet
waarom. Met de hallucinatie, de alluzie
[sic] op die foto. Ik moest dat kwijt. Daardoor staat dat over N o n k e l Bob erin.' Het
herinneringsbeeld aan de SS-gruwelscène
die gebouwd is op lachende smoelen / onthoofden schuift over de waarneming van
een kinderfeest (charmant / strelen) heen en
samen vormen ze één poëtisch spoor. Het
5

dubbele negatieve ontgrenzing ('Niets /
nooit') geeft aan deze diptiek een toets die
in een getijdenboek niet misstaat. De SS-foto, die hij 'voor eeuwig bewaard' noemt,
accentueert diezelfde ernst. De poëzie van
Pernath is veelal gekenmerkt door een zinsb o u w die dissonant en staccato is. O o k hier
vertoont de syntaxis disharmonieuze accenten: de positie van verbeten (in regel 3) kan
gelezen w o r d e n als een kwalificatie v a n
wat voorafgaat of van wat volgt; en i n regel
zes impliceert de ontbrekende persoonsv o r m een v o r m van elliptische zinsconstructie. Deze brokkelige zinsbouw is typerend voor Pernath die schrijft vanuit gevoelens van wrevel, onvrede en ongemak,
symptomen voor een fundamenteel gemis
aan geborgenheid en identiteit. Z o kan hij
slechts zijn gedichten ontwikkelen vanuit
tegenstellingen, doorheen spanningen en
over diverse polariteiten heen. Woordgroepen kan hij niet tot vlotte patronen structureren, hermetische metaforen ondergraaft
hij nog voor het einde van het gedicht,
semantische rupturen kan hij zelden overbruggen. Z o herkent Pernath zich niet
zelden i n een scène v a n vervreemding,
moord en doodslag. Waar hij hier terugvalt
op een SS-document, vindt hij elders steunpunten i n de barakken v a n A u s c h w i t z , de
namen Treblinka en H i r o s h i m a , de allusie
op C y c l o n B, het vergassen en steriliseren
van mensen of de onthoofding van Jan
Coucke en Pieter Goethals op vrijdag 16
november i860 i n Charleroi. E n zo zijn we
weer bij een onthoofding. Ja, als dichter
was Pernath zelden een vrolijke jongen.

3

Twee achtergronden werpen een duidelijker licht op dit gedicht. Het boek Macht
ohne Moral dat de dichter vermeldt, verscheen i n 1957 i n Frankfurt a m M a i n . Zoals
de ondertitel luidt, is het 'eine Dokumentation über die SS' van de hand v a n R e i m u n d
Schnabel. De publicatie omvat 153 afbeeldingen waarvan één (inderdaad op p. 489)
een foto weergeeft van een persoon die onthoofd wordt. In een interview gaf gewezen
soldaat Hugues Pernath volgende commentaar op de studie: 'Ik heb het besteld toen ik
nog boekhandelaar was. Ten eerste: het erge dat ik erin v i n d zijn al die lachende
gezichten, het zijn allemaal lachende soldatensmoelen. Hetgeen ik verschrikkelijk
v i n d is dat ze die m a n onthoofden met een
houthakkersbijl.' Dit dubbele beeld leidt
naar een tweede inspiratiemoment. De
dichter hierover: 'Twee jaar geleden (in
1964) - want die gedichten zijn nadien geschreven - zie ik N o n k e l Bob i n de Stadsfeestzaal te A n t w e r p e n rondwandelen, en
N o n k e l Bob die heel bekend is door de televisie is verplicht zich erg charmant te tonen
tegenover de kinderen. Dat maakt dat die

Hugues Pernath, alias Hugo Wouters, was
beroepsmilitair van 194.7 tot i960. Hugo Claus
getuigt over hem:'... ik heb van die man
gehouden. Hen man van de hoogste wanorde die
zichzelf orde moest opleggen. Zo heb ik het
graag.' (De Standaard, 22.10.1977).
[Foto: met dank aan het Hugues C. PernathFonds]
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gemeenschappelijke gevoel waarop ze teruggaan, is er een v a n ergernis. Beide gebeurtenissen, hoe uiteenlopend ze i n wezen
ook zijn, ervaart hij als iets ergs, iets verschrikkelijks, iets dat hem stoorde en dat hij
kwijt moest. Zelfs het liefelijke N o n k e l Bobtafereel wordt tot een 'verbeten' dwangritueel herleid.
In deze dubbele context teruggeplaatst,
wordt de samenhang i n het gedicht bijzonder eenvoudig. Alleen enkele stilistische
kenmerken maken de tekst wat apart. De
enjambementen beletten niet dat ieder vers
met een hoofdletter begint. E n vooral de
drie laatste verzen verlenen aan het gedicht
een opmerkelijke gravitas die afwijkt van de
gewone spreektaal. De tautologische constructie met 'sterven' als kernwoord en de

NOTEN

1 Joris Gerits, Over een soldaat, Hugues C. Pernath Fonds
vzw, Antwerpen, 2002.
2 Hugues C. Pernath pp, Verzameld werk, Bijeengebracht
door Henri-Floris Jespers pp, Pink Editions &
Productions, Antwerpen, 1980, p. 351; het
gedicht En zo mijn kind staat op p. 179.
3 Golem is Hebreeuws dat soms vertaald wordt als
'embryo' of 'klomp leem' en volgens een
joodse legende verwijst naar een kunstmatige
mens die uit klei gemaakt zou zijn. De
bekendste literaire adaptatie van de golemthematiek vinden we in Gust Meyrinks roman
Der Golem (1915) waarin de figuur van
A. Pernath een belangrijke rol speelt.
Naar verluidt zou Pernath zijn pseudoniem in
dit werk gevonden hebben.
4 Reimund Schnabel, Macht ohne Moral. Eine
Dokumentation über die SS, Röderbergverlag,

Frankfurt am Main, 1957, 580 pp, 153 ill.,
p. 489. [Het boek is dus geen Oost-Duitse
uitgave zoals D. De Geest en P. Peeters (1995,
p. 44), in navolging van Pernath (1976, cfr.
noot 5), beweren].
5 Tony Rombouts en An Valvekens, 'Praten met
Pernath', in: Nieuw Vlaams Tijdschrift, 29,1976,

p. 555 e.v.

Een labyrint i n een labyrint of
een afgeronde afgrond?
Over Gust G i l s (1924-2002)
PAUL BUYCK

I

O p 11 november 2002 overleed een v a n de
merkwaardigste Vlaamse auteurs van de
twintigste eeuw. Gust Gils laat heel wat artistiek materiaal achter, vrucht v a n een rusteloze loopbaan als dichter, prozaïst, paraprozaïst, toneelauteur, beeldend kunstenaar en onderzoeker van het grensgebied
tussen taal en muziek i n zijn zogenaamde
verbosonieën. Niet voor niks vermeldt het
zelf geschreven rouwprentje op typisch G i l siaanse wijze:

'Ik was een rusteloze geest
dit is niet
mijn laatste rustplaats
maar mijn eerste
Gils was een k i n d van de experimentele generatie, maar heeft op een unieke manier
een eigen stem weten te verwerven die i n de
marge van de literatuur altijd is blijven klinken. H i j oogstte niet altijd veel reacties en recencies, maar de kritieken spraken niettemin
van een uniek talent. Hij was dan ook erg
ingenomen met de bekroning van zijn schrijversloopbaan i n het V a n Ostaijenjaar 1996.
M a a r de exegese van zijn werk staat nog
maar aan het begin, want i n zijn huis aan
de Hoge Kaart i n Brasschaat rust vandaag
een massa manuscripten die hijzelf niet
sterk genoeg v o n d voor publicatie. Hopelijk w o r d e n ze goed bewaard, zodat ze ooit
naar waarde kunnen w o r d e n geschat. M a a r
zelfs het diepgaande onderzoek van het gepubliceerde werk moet nog beginnen.

Situering
Gust Gils debuteert als dichter i n 1953. In
die periode werkt hij mee aan Taptoe, een
tijdschrift waarin nogal wat jonge 'experimenteerders' zaten die zich meer verbonden voelden met de Hollandse school dan
met de Vlaamse experimentelen. Z e 'hebben af te rekenen met hetgeen zo snel als
dooddoener gebruikt wordt, n . l . het epigonisme of de inteelt v a n een formule.' (Paul
De Vree, T h r o w i n , 1959)
H u g o Claus is de enige Vlaamse Vijftiger
die echte invloed uitoefent op deze Vijfenvijftigers. De existentialistische afkeer en
i een laatnaturalistische maatschappijkritiek
I zullen ook de eerste dichtbundel v a n Gils
kenmerken, al mag onmiddellijk een heel
eigen bijna detective-, science fiction- en
thrillerachtige satire herkend w o r d e n i n de
J gedichten:
I

'Laat nu niet na een vroege buurttram te
nemen

gij kunt u gratis gaan zelfmoorden de
bossen staan open
(voorbij de tijd van het grootgrondbezit)
niemand zal nog naar u vragen in een
rustig hoekje

te bestaan tussen de literatuur v a n de Vijfenvijftigers en het experimentele andere
proza v a n de jaren zestig en zeventig. Het
latere paraproza v a n Gils is daar een schitterend voorbeeld van.

zult gij vergaan tot nuttige bladgrond
en alles gaat gewoon verder met gebeuren'
(Gewapend oog, 1962)

Evolutie van p o ë z i e naar
paraproza: de parastataal

Tussen 1953 en 1963 geeft Gils zes poëziebundels met heel sprekende titels uit die
we tot de Vijfenvijftigerstraditie kunnen
In 1955 is Gust Gils naast Hugues C . Perrekenen: Partituur voor vlinderbloemigen
nath en P a u l Snoek medeoprichter v a n gard
(1953), Zeer verlaten reiziger (1954), Ziehier
I een dame (1957), Teorema voor personage
(1957), Anoniem 20e eeuw (1959) en Gewapend oog (1962). In die laatste bundel bereikt
de diversiteit v a n de tekst v a n Gils een
hoogtepunt. Beeldspraak (stollingen, labyrinten en afgronden, meteorologische,
astronomische en maritieme, maar ook prehistorische en posthistorische beeldspraak),
woordspelingen (overdrijvingen, dubbelzinnigheden en neologismen) en taaigrepen
(ontpersoonlijking, deelwoordconstructies,
macabere klinkerspelingen en alliteraties,
epischer wordende thriller- en detectivei stijl) w o r d e n op typisch Gilsiaanse wijze
gecombineerd.
De immer aanwezige taalexploratie v a n het
Gust Gils in zijn debuutjaar 1953,
samen met zijn twee dochters,
gemis z a l Gils omvormen tot een veelgeLeen (°i95o) en Flora (°i^2.)
laagde verwerking v a n het psychische of psychotische, zelfs solipsistische vermogen
van een zich i n zijn eigen universum versivïk (1955-1964), een tijdschrift dat ten onwerende toerist. De steeds waanzinniger
rechte pas i n de jaren zestig bekendheid z a l
teksten w o r d e n n u zelf labyrinten, ravijnen,
verwerven. Gils is aanvankelijk redactieseafgronden of dromen. 'Ballade v a n een pacretaris. V i a Snoek komt gard sivïk i n conrastataal' is het hoopvolle centrale gedicht
tact met de Nederlandse Proefschrift-auteurs
over het nieuwe vergezicht. Titel en gedicht
Vaandrager en Sleutelaar. R o n d die tijd
kunnen we op een dubbelzinnige manier
geeft Gils onder d r u k het redactiesecretaribegrijpen: bediende v a n een parastatale inaat door aan zijn vriend René Gysen, hijzelf
stelling, maar ook iemand die een taal
blijft medewerker. Kort daarop wordt hij
spreekt met een afwijkende logica:
ook de Vlaamse redacteur van Podium, na
!
Gaston Burssens, Louis P a u l Boon en Jan
j
'vijf uur. de tijd buigt weg. weldra in de
Walravens. Het is slechts een aantal jaren
•
trein zal ik verre sigarenkisten in het landnadat Gils de redactie v a n gard sivik verlaschap zien. hoe bijziend ik overigens ook ben.
I ten had, dat het tijdschrift i n nieuw-realistiwanneer iemand de draad van een begin
sche z i n verandert en, vooral onder invloed
achterhaalt rafelt dan alles uit mekaar? wie
van de Nederlanders, bekend wordt.
trok hem uit? dat begin ben je zelf misDe individualistische sfeer i n het vroege
schien. ' (Gewapend oog, 1962)
gard sivik is echter minstens even belang;

rijk, zoniet belangrijker, omdat verschillenHet onmiddellijke verband met de benade debutanten uitgroeien tot sterke Nederm i n g paraproza, die Gils vanaf 1964 z a l gelandstalige auteurs en een persoonlijke stijl
i ven aan zijn specifieke groteske en volgens
vinden: de grillige Gysen, de lichtvoetige
; H u g o Bousset arabeske verhalenbundels, is
en idyllische Snoek, de sibillijnse Pernath
I duidelijk.
en de i n se al zwart-humoristische surrealist Gils. P a u l de Vree merkte op: 'Het
G i l s zuivere p o ë z i e en proza:
haatgevoel onderscheidt hen vrij duidelijk
de p o ë t i c a van het zuivere
van de dichters die hen voorafgingen, alj negatieve woord
thans i n de Vlaamse letteren. Onder inHet ironische onirische ik verdwaalt i n een
vloed van de relativiteitsleer gaan zij zelfs
j paranormale labyrintische woordenvloed
tot ontmaskering van zichzelf over, men
zonder uitgang. De teksten die Gils vanaf
z o u dat kunnen noemen een averechts
j n u schrijft, bewegen zich waanzinnig boven
narcissisme.' (Paul De Vree, id.)
de leegte.
In die z i n lijkt er ook een duidelijk verband
1
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V o o r a l i n de twee prozawerken, die hij overigens niet als paraproza typeert - Berichten
om bestwil (1968) en Integendelen (1979) - is
de auteur poëticaal op zoek naar het antw o o r d op de vraag hoe hij zijn geïmproviseerde groteske visioenen het best kan verwoorden en verbeelden. Onder het centrale
ongeluksgetal 13 van het hoofdstuk
'De poëzie en haar beschadigingen' schrijft
hij zijn poëtica v a n het zuivere w o o r d :
'Er bestaan negatieve woorden. Zij veroorzaken stilte i n plaats v a n geluid, boren een
gat v a n absolute stilte i n het altijd aanwezige vage rumoer v a n de buitenwereld. Zij
geven geen betekenis maar absorberen ze,
onttrekken latente betekenissen aan de dingen. Het v a k u u m v a n de geslagen stilte
zuigt de hoorders naar zich toe. Herinneren
slaat o m i n vergeten. Elke poging tot denken schept leegte. Het negatieve w o o r d is
een verdovend m i d d e l dat tot de bodem
gaat. M i d d e l o m te sterven zonder verdwijnen. (...) M e t zulke woorden, hoor ik iem a n d zeggen, z o u ik een practical joke v a n
formaat w i l l e n begaan, gedichten schrijven
namelijk.' (Berichten om bestwil, 1968)
Heel wat v a n G i l s ' teksten zullen trouwens
het schrijven en de taal zelf en zijn h o u d i n g
ten aanzien v a n literatuur tot onderwerp
hebben, maar aan de ernst v a n de uitspraken hoeft niet teveel waarde gehecht: 'Veiligheidshalve wordt hij maar niet op zijn
verkalkte w o o r d geloofd. A l s het hier inderdaad een simptoom v a n krankzinnigheid betreft, w i e zegt dan of dat niet de bedoeling was?' (Antwoordapparaat, 1989)

durend op het verkeerde zijspoor.
Tot rond 1980 evolueren zijn 'stomme verhalen' (cfr. stomme films) en beeldloze
beeldverhalen naar eerder transludieke satires. Bedoeling is vooral o m het 'tegendeel', met name de relativiteitstheorie die
de paraliteratuur is, te bewijzen. Door deze
jarenlange strijd de logica onherroepelijk
op haar k o p te zetten, is de auteur verzeild
geraakt i n een eindeloze labyrintische gedachtestrijd, waarbij hij er niet voor terugdeinst met zijn 'schizofrene taalmisbruik'

Foto van Gust Gils op zijn doodsprentje

(november 2002)

Een labyrint in een labyrint of
een afgeronde afgrond?
De metafysische persiflage
In de zestien dichtbundels, zeven en een
halve paraprozabundels en één verhalenbundel die Gils sinds de Vijfenvijftigersperiode tot zijn d o o d geschreven heeft, toont
hij zich een meester i n de metafysische persiflage, die balanceert tussen waarheid en
waanzin.
'De bedoeling v a n de metafiziese persiflage is: je voor metafiziese oplichterij,
en die gebeurt altijd op grote schaal, op
je hoede te stellen.
De metafiziese persiflage kan zodoende
werken als een soort v a n immuniteitsserum. (...)
In feite behoren beide, metafizika z o w e l
als persiflage, tot de muziek. De geluidloze.' (Integendelen, 1979)
Gils zal met zijn paralogische omkeringsmethodes en 'ongewenste' wisselwerkingen
'bewijzen uit het ongerijmde' opstellen. Het
plezier van de tekst wordt hem enerzijds
bezorgd door de klank van het w o o r d en
anderzijds door het i n beeld brengen van
nieuwe, soms surreële wisselwerkingen en
confrontaties. De lezer zet hij daarbij voort134
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hoogwaardigheidsbekleders, i n het clichématige leven, maar ook i n de literaire en artistieke kringen). Het resultaat beweegt
zich tussen de stilte en de lach: de bijna onmogelijke geschreven wereld van de geluidloze muziek, van de stomme f i l m , van
het beeldverhaal zonder beeld enerzijds en
van de metafysische persiflage anderzijds.
A a n de ene kant w i l Gils dus als het 'autistic child' zijn: 'Van mijn eigenlijke keuze
merken ze niets. Het innerlijke is mijn kattekwaad.' (Dank voor de blijdschap, 1977)
Anderzijds beklemtoont de schrijver i n een
interview met H u g o Bousset het sociale belang van de creatieve onverschilligheid en
de relativiteit. 'De groteske is dus v a n
openbaar nut. A l is dat w e i n i g geweten.'
(Bousset i n Koebel, 1982)
Gils' teksten kunnen we daarom als afgeronde afgronden beschouwen, en liggen
daarom ook direct i n het verlengde van de
poëzie uit zijn Vijfenvijftigerperiode: eerst
w e r d de wereld als een ruïne ervaren, daar- I
na verbeeldde hij het ik als 'een eeuwengeleden ruïne' (Drie partituren, 1962), en ten
slotte is de taal een ruïne die zowel negatief
als positief moeten benaderd worden. De
negatieve zuivere woorden die Gils een
beeld geeft i n het anagram 'urine' (Een plaats
onder de maan, 1965), ronden de tekst af i n
de lach, die ons het menselijke gemis probeert te helpen vergeten. M a a r er hangt al- 1
tijd een geurtje aan. Dat is ook het geval i n
de tekst die hij aan V a n Ostaijen opdroeg.
'Epizode van de vroeggestrande ruimtevaart
voor paul van ostaijen, ergens in een dimensie

zij bouwden toen een ontzaglijk hoog huis,
het tegendeel v a n het tegendeel te bewijzo hoog dat de vogels er omheen wantrouwig
zen. E n ook dat blijft een tegendeel.
werden,
De krakende harmonie v a n de onbedaarlijer zich eigenlijk nooit mee verzoenden.
ke lach die Gils af en toe bereikt, helpt hem
op het dak in grijze eternitplaat gingen de vijf
zichzelf en de (waarneming van de) buitenwereld te vergeten. 'Gelukkig maar: als hij
vaak
echt onbedaarlijk lachen moet, vergeet hij
zitten, vooral de lichtblonde vrouw,
dat laatste, die staartbijtende zelfobservasie
hier grepen
w e l eens, of meestal. Onbedaarlijk lachen is
de diskussies plaats niet zelden in de richting
de menselijke staat die het dichtst de volvan begrip. (...)
maaktheid benadert: intense geestelijke
de begane grond was een
vreugde gepaard gaande met sterke op de
soort van urine voor hen. al waren zij
d u u r niet helemaal pijnloze fizieke aktivievenmin
teit. Dit alles met komplete inzet en vrij van
bekwaam de vogels die boven hun hoofd
waarnemend gepieker.' (Integendelen, 1979)
fladderden
Het innerlijke en uiterlijke vallen i n de pazelfs te zien. dat ware ook te hartsplijtend
raliteratuur samen. De tekst vormt de per
geweest.
definitie slecht aflopende zoektocht naar
(Een plaats onder de maan, 1965)
het absolute (het zelf, de waarheid, de echt1
heid, de harmonie, maar dus ook de lach,
'Raak er maar doorheen door zulk labyrint'
de poëzie, het natuurlijke) maar bepaalt te(Schotbalken en doorlaatkleppen, 1999). De begelijk de relativerende, demaskerende en
kroning van zijn schrijversloopbaan i n 1996
groteske h o u d i n g van de auteur ten
met de driejaarlijkse prijs v a n de
opzichte v a n het totale (de buitenwereld
I Vlaamse Gemeenschap waardeerde terecht
waar het abnormale of het afwijkende onj de permanent hoge kwaliteit, de vernieugemerkt tot n o r m verworden is, zoals i n
wende impulsen en de authenticiteit. Laten
het leven i n de grootstad, i n het milieu van
we dat vooral van Gust Gils niet vergeten.
!

De Leeuw van Vlaenderen
in ere hersteld
Een wetenschappelijk verantwoorde editie van Consciences roman
GEERT SWAENEPOEL

H e n d r i k Conscience (1812-1883) is de voornaamste en invloedrijkste prozaschrijver uit
de Vlaamse letterkunde v a n de 19de eeuw.
H i j is dan ook de geschiedenis en het collectief geheugen binnengedrongen als de
man die de V l a m i n g e n heeft l e r e n lezen'.
In 1838 verscheen het werk, dat Conscience
beroemd gemaakt heeft: De Leeuw van
Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen. Het
boek evoceert de slag der G u l d e n Sporen i n
1302 i n Kortrijk, doorweven met de liefdesgeschiedenis tussen Machteld van Bethune
en A d o l f van N i e u w l a n d . Conscience verwerkt dit historisch verhaal met middeleeuwse ridders en dappere gildestrijders i n
h u n verzet tegen de vileine Fransen tot een
kleurrijk en meeslepend epos dat gewone
mensen van de 19de eeuw k o n aanspreken.
De roman past binnen de Europese romantiek v a n de negentiende eeuw en wakkert
het nationaliteitsgevoel aan. Het grote succes v a n het boek heeft r u i m tien jaar op
zich laten wachten. De Leeuw van Vlaenderen
of de Slag der Gulden Sporen is een breed opgezet verhaal, waarin het glorierijke Vlaamse verleden v o l grote emoties wordt uiteengezet. Het werk heeft er i n hoge mate toe
bijgedragen de V l a m i n g e n v a n de eigen nationale identiteit bewust te maken. Dat was
ook de doelstelling die H e n d r i k Conscience
met het schrijven v a n dit boek voor ogen
stond. De slotzin luidt immers niet voor
niets: ' G y V l a m i n g , die dit boek gelezen
hebt, overweeg by de roemryke daden welke hetzelve bevat, wat Vlaenderen eertyds
was - wat het n u is - en nog meer wat het
w o r d e n z a l indien gy de heilige voorbeelden uwer Vaderen vergeet!'
Het mag dan ook geen verwondering
wekken dat er i n de loop der jaren v a n De
Leeuw van Vlaenderen tal v a n gezuiverde,
'gemoderniseerde'versies en bewerkingen
voor de jeugd van het boek verschenen
zijn. De bezorger v a n de wetenschappelijk
verantwoordelijke leeseditie, E d w a r d V a n houtte, telde tijdens zijn opzoekingswerk
z o ' n zeventig verschillende uitgaven v a n
De leeuw van Vlaenderen. Z o k w a m e n tussen
1971 en 1996 minstens twaalf versies bij
diverse uitgevers op de markt, waaronder
hertaling door Karei Jonckheere, die drie
keer herdrukt w e r d . E n daarnaast zijn er
nog de strips geweest, de verfilming en
toneeladaptaties.
V a n de oorspronkelijk, vroegste en ongekuiste versie v a n Consciences De Leeuw van
Vlaenderen uit 1838 verscheen pas vorig
jaar, i n het jaar waarin 700 jaar Guldenspo-

renslag herdacht w e r d , een wetenschappelijk verantwoorde editie.
De teksteditie was i n handen van E d w a r d
Vanhoutte, coördinator van het Centrum
voor Teksteditie en Bronnenstudie (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde). H i j brengt de integrale tekst
van de eerste editie van het boek uit 1838 en
eerbiedigt taal en spelling ervan. Deze eerste druk is namelijk de eerste volledig overgeleverde en meest uitgebreide versie van
De Leeuw van Vlaenderen. Bovendien bevat

;

Conscience rond 1845

deze eerste druk ook het taalpolitieke
'Voorwoord', een literair én historisch belangrijk document. O o k de oorspronkelijke
voetnoten, met toelichtingen en citaten uit
de bronnen waarop Conscience zich baseerde heeft E d w a r d Vanhoutte opgenomen.
Met de heruitgave van de oorspronkelijke
tekst zijn ook de onbetamelijk woorden en
de pikante scènes opnieuw i n ere hersteld.
Ze waren bij de voorbereiding v a n de tweede druk (1843) door de auteur geschrapt op
aanraden van kannunik V a n Hemel. Deze
!
tweede, gekuiste druk zette voor De Leeuw
!
van Vlaenderen de poort open naar een
j
breed publiek. N u de schrappingen ongedaan zijn gemaakt, is het boek wat minder
braaf en vroom.
:

De wetenschappelijke editie v a n De Leeuw
van Vlaenderen die n u voorligt, bevat verder
een helder en beknopt literair-historisch
essay v a n Karei Wauters. H i j schetst de
receptie die De Leeuw van Vlaenderen bij zijn
verschijnen te beurt viel. O o k de inspiratiebronnen waarop Conscience zich baseerde
bij het schrijven v a n zijn roman komen aan
bod, evenals de structuur en de karaktertekening. Wauters heeft daarbij ook oog voor
de zwakke plekken i n het boek. Daarnaast

I
!

!
j

komt ook de editeur uitvoerig aan het
w o o r d i n een verantwoording v a n deze
nieuwe editie v a n dit boek van H e n d r i k
Conscience. Zijn r u i m negentig bladzijden
lange tekst biedt aan de hand v a n de handschriftelijke bronnen een interessant beeld
van de genese v a n Consciences roman.
V o o r a l de geïnteresseerde en sterker de gespecialiseerde lezer zal hier zijn gading vinden. De bibliografie bevat, ietwat tot mijn
verwondering, niet alleen gegevens over
werken die rechtstreeks met Conscience,
met zijn ' L e e u w ' en met het editeren v a n
teksten te maken hebben. O o k de titels v a n
gewone woordenboeken en encyclopedieën
w o r d e n vermeld. E n ook de elektronischkritsche editie die E d w a r d Vanhoutte, samen met M a r c e l de Smedt, i n 2000 v a n Stijn
Streuvels boek, 'De teleurgang v a n de Waterhoek' verzorgd heeft, krijgt een vermelding. De publicatie wordt ten slotte afgesloten met Vanhouttes annotaties bij de tekst.
Daarbij gaat het vooral o m woordverklaringen en enkele pagina's persoonsgegevens.
De belangrijkste vraag is wellicht hoe het
gesteld is met de leesbaarheid v a n de tekst,
zoals die i n de editie v a n E d w a r d Vanhoutte gepresenteerd wordt. Het behoud van de
oorspronkelijke spelling stoort alleszins
niet. N a enkele bladzijden raak je als lezer
gewoon aan de (licht) afwijkende spelling.
M a a r voorts maakt Consciences roman niet
echt grote indruk. Wat onbreekt naar mijn
smaak is nuancering. De Leeuw van Vlaenderen is een boek v a n zwart-wittegenstellingen, v a n goeden tegen slechteriken. E n dat
zet zich ook door i n de karaktertekeningen
én i n de daden die ze stellen. Breydel en co
aarzelen nimmer of nooit, hebben nooit
morele bezwaren wanneer ze geweld gebruiken tegen de snode Fransen: ' " Z i e t
broeders" riep Breydel " i k begin de slachtery. V o l g m y n a ! " G e l y k eene ploeg, die
zichzelven een spoor i n de aerde graeft, zoo baende Breydel zich eenen w e g door
de Franschen. Ieder h o u w zyner b y l koste
het leven aen eenen v y a n d , en het bloed zyner slagoffers stroomde by beken over zyne
kolder. De andere Vlamingen, zoo woedens
als hy, vielen langs alle kanten op de Soldeniers, en hunnen juichende kreten verdoofden de doodkreten der stervende Franschen.' Hetzelfde kan gezegd w o r d e n over
die andere verhaallijn, de liefde tussen
A d o l f van N i e u w l a n d en Machteld v a n
Bethune. O o k hier zijn de gevoelens al te
sterk uitvergroot o m de lezer aan het begin
van de 21ste eeuw nog te kunnen overtuigen. Deze wetenschappelijk verantwoorde
editie van de originele tekst v a n De Leeuw
van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen is
dan ook vooral i n cultuur- en literair-historisch opzicht een belangrijke publicatie.
Het boek is uitgegeven bij Uitg. Lannoo,
Tielt, telt 537 p p . en kost € 39,35.
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Een p o d i u m voor Verhaeren
GEERT SWAENEPOEL

Een tentoonstelling over het
theaterwerk van Emile Verhaeren
N o g tot 26 oktober 2003 kunt u i n het Provinciaal M u s e u m Emile Verhaeren i n SintA m a n d s Een Podium voor Verhaeren gaan
bekijken, een interessante tentoonstelling
gewijd aan de vier toneelstukken v a n de
dichter en kunstcriticus Emile Verhaeren.
Emile Verhaeren w e r d op 22 mei 1855 geboren i n Sint-Amands i n het huis waar n u
het naar hem genoemde m u s e u m gevestigd
is. Verhaeren behaalde het d i p l o m a v a n
doctor i n de rechten aan de Leuvense universiteit, maar verkoos o m van het dichten
zijn beroep te maken. Aanvankelijk k o n hij
niet v a n zijn gedichten alleen leven en
schreef hij talloze literaire en kunstkritieken
voor verschillende artistieke tijdschriften.
In deze periode legde hij talloze contacten
met binnen- en buitenlandse schrijvers,
beeldhouwers en schilders. Daaruit ontstonden vriendschappen met kunstenaars
zoals Streuvels, Maeterlinck, Mallarmé,
Gide, Rilke, Meunier, R o d i n , Ensor, V a n
Rysselberghe, Signac...
Ondertussen schreef Verhaeren gestaag
verder aan een omvangrijk oeuvre waarin
de tijdsgeest aan het eind v a n de 19de,
begin twintigste eeuw goed weerspiegeld
wordt. Het geloof i n de vooruitgang dat hij
bezong i n zijn poëzie maakte hem toch niet
b l i n d voor de sociale miserie die met de
industriële revolutie gepaard ging. H i j
bezong i n zijn gedichten met veel liefde
zijn geboortedorp en het Vlaamse land. H i j
bezong zijn v r o u w Marthe M a s s i n i n ontroerende liefdesgedichten. Tijdens W O I
schreef hij felle gedichten tegen de 'barbaarse Duitse wandaden'. Verhaeren stierf
op 27 november 1916 i n het station van
Rouen, op de terugweg van een lezing.
Ondanks de internationale faam van de
dichter - of misschien juist daardoor - is het
theatraal oeuvre van Emile Verhaeren i n de
schaduw gebleven. Verhaeren schreef tussen
1892 en 1908 vier theaterstukken: Les Aubes
(1898), Le Cloïtre (1900), Philippe II (1901) en
Hélène de Sparte (1908, maar pas verschenen
i n 1912). Ze vormen evenwel geen aparte
sectie i n het geheel van zijn oeuvre. Het zijn
veeleer concentraties van afzonderlijke lyrische elementen. Theater was voor Verhaeren
immers een m i d d e l o m lyrische kunst te bedrijven, geen doel op zich.
Sommige critici noemden Verhaeren dan
ook een dichter verdwaald i n het theater.
Ze verweten hem gebrek aan inspiratie en
techniek. Zijn drama's zouden slechts
denk- en leesstukken zijn, hooguit lyrische
composities die niet beantwoordden aan de
wetten van de toneelschrijfkunst, noch aan
136
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de smaak v a n het brede publiek. Dichter en
schrijver Albert M o c k e l sprak i n 1917 zelfs
van 'des maladresses regrettables''. Niets is
minder waar. Zijn theaterstukken werden
op de planken gebracht door grote namen
uit de toenmalige theater- en kunstwereld
zoals actrice Ida Rubinstein, acteur E d u a r d
De M a x , decorontwerper Léon Bakst, componist Déodat de Séverac, regisseurs
Vsevolod M e y e r h o l d , Alexandre Sanine,
Victor Reding, Aurélien Lugné-Poe en M a x
Reinhardt. Het publiek toonde grote
belangstelling voor deze zogenaamd 'onspeelbare toneelstukken'. V o o r a l de opvoeringen v a n Le Cloïtre kenden groot succes.
Z o w e l i n België als i n het buitenland werden Verhaerens toneelstukken meermaals
en met succes opgevoerd, ook na de dood
van de auteur. Bijna onmiddellijk na publicatie werden de drama's vertaald i n meerdere Europese talen. Bovendien bleek
Verhaerens dramatische oeuvre een inspiratiebron voor kunstenaars als Fernand
Khnopff, Constant M o n t a l d en H e n r i V a n
Straten.
Verhaerens drama's zijn duidelijk geen typische theaterteksten. Verhaeren geeft i n
zijn theaterwerk gestalte aan de ideeën, innerlijke conflicten en antwoorden op problemen die hem op dat moment i n beslag
namen. O p die manier getuigen zijn vier
theaterstukken van de geestelijke ontwikkelingen en stromingen die de dichter beïnvloed hebben. Het k a n dan ook geen verwondering wekken dat Verhaeren i n zijn
toneelstukken diverse elementen uit zijn
poëtisch werk opnieuw opvoert. Z o voert
hij i n Le Cloïtre de personages uit Les Moines
(1886) ten tonele. E n Philippe II is de voorafspiegeling v a n Les Héros (Toute la Flandre,
1908) en het ontwaken v a n zijn nationalistische geest. Z o w e l Hélène de Sparte als Les
Rythmes Souverains (1910) zijn geworteld i n
de klassieke mythes en Les Aubes sluit
Verhaerens sociale trilogie af.
In elk theaterstuk komt de problematiek
van de macht i n verschillende gedaanten
ter sprake. In Les Aubes getuigt Verhaeren
van zijn geloof i n de strijd voor een klasseloze samenleving, bevrijd van de willekeur
der machtigen. In Le Cloïtre legt hij het conflict tussen monniken v a n aristocratische
afkomst en monniken uit het gewone volk
bloot. Er rijst verzet tegen de geestelijke
dictatuur van de prior. Philippe II illustreert
dan weer de rivaliteit tussen Filips II en
zijn zoon Carlos, tussen de fanatiek gelovige en absolute heerser en de jonge man die
Vlaanderen w i l bevrijden van de Spaanse
tirannie. E n i n Hélène de Sparte staat de
strijd o m de mooie Helena en dus de strijd
o m de macht over Sparta centraal.
Naast de symbolische inslag van de stukken verraste ook de nieuwe stijl die Verhaeren i n zijn toneelstukken hanteerde me-

nig toeschouwer. R o n d de eeuwwisseling
w e r d het Franse drama nog steeds i n
alexandrijnen geschreven. Verhaeren wijkt
daarvan af en koos voor een afwisseling
van vers en proza. Dit procédé w e r d reeds
door Shakespeare aangewend o m een sociale differentiatie i n te voeren: bedienden
spreken i n proza, meesters i n vers. Bij Verhaeren echter drukt het vers emotie uit en
wordt proza voor actie aangewend. Juist
door dit lyrische aspect werden zijn toneelstukken meer gelezen dan gespeeld.

Portret van Émile Verhaeren door Theo van
Rysselberghe

Juist omdat dit dramatische oeuvre de dag
van vandaag minder bekendheid geniet,
vormt het een interessant en uitdagend
onderwerp voor een tentoonstelling. Een
Podium voor Verhaeren brengt voor elk stuk
een 'historisch overzicht'. Er wordt gewerkt
met originele manuscripten en spelfoto's,
programmaboekjes en affiches. De tentoonstelling wordt ook verlevendigd met marionetten vervaardigd door H e n r i V a n Straten,
met muziekfragmenten, met tekeningen
van Theo van Rysselberghe en decor- en
kostuumschetsen van de hand van Léon
Bakst. O p die manier kan de bezoeker kennis maken met de theaterstukken v a n Verhaeren: van de eerste regels op papier, over
de successen, tot een laatste opvoering.
Het Provinciaal M u s e u m Emile Verhaeren
kreeg voor deze tentoonstelling onder meer
bruiklenen uit Boston, O x f o r d , Lugano,
M o s k o u , Parijs en Amsterdam. Ook belangrijke Belgische musea en instellingen als de
Koninklijke Bibliotheek van België, het

Plantin Moretus M u s e u m , het A M V C - L e t terenhuis, de Katholieke Universiteit v a n
Leuven, de Stadsarchieven v a n Brussel en
A n t w e r p e n en het Brusselse Archives et
Musée de la Littérature verlenen h u n medewerking.
Het Provinciaal M u s e u m Emile Verhaeren
en de tentoonstelling is open van eind
maart tot eind oktober op zaterdag, zondag
en feestdagen v a n 12 u u r tot 19 uur. Tijdens de zomermaanden (van 1 juli t/m
15 september) is het museum ook op dinsdag, woensdag en donderdag toegankelijk.
V o o r meer inlichtingen kan men terecht op
het telefoonnummer 052-33 08 05.

B E E L D E N D E

Op wandel

H i j kreeg er diverse openbare opdrachten,
waaronder de herinrichting v a n het i n 1576
afgebrande stadhuis, waarvoor hij trouwens enkele jaren voordien een nooit gerealiseerd ontwerp tekende. A l s een der eersten bracht hij i n zijn oeuvre de artistieke
beeldtaal van de Renaissance naar het
N o o r d e n . N a de v a l v a n A n t w e r p e n i n 1585
verliet Vredeman samen met duizenden
medeburgers de stad en k w a m v i a Frankfurt i n Wolfenbüttel terecht. Daar werkte
hij aan het hof van de protestantse hertog

te stad. D e door hem gebruikte motieven
vormen meteen een sublieme staalkaart
van renaissanceornamentiek, meestal geïnspireerd op de klassieke O u d h e i d en overdadig versierd met sculpturen v a n goden
en godinnen. Tegelijk ademen ze weidsheid
uit, o.a. door de vele dieptezichten. In de
verte ontwaren w e vaak een r u w bergachtig landschap. Aansluitend tegen die imaginaire b o u w k u n d i g e constructies liggen
even onwerkelijke en kunstmatige tuinen.
Het lijkt w e l de hof v a n Eden, een geïdeali-

K U N S T

in de tuin

van

Eden

JEAN L U C MEULEMEESTER

Recent konden w e het nog op de radio horen, tijdens een protest door tuinarchitecten
tegen al te hoge BTW-tarieven, dat de tuinaanleg i n de lift zit. Sedert r u i m een decenn i u m wordt er i n het westen werkelijk nogal wat aandacht besteed aan tuinarchitectuur. Hierbij kiezen de uitvoerders-opdrachtgevers steevast voor minder grasvlakten en slingerende wegels met willekeurig aangeplante bomen. De huidige tendens geeft namelijk nog steeds de voorkeur
aan rechte paden met kiezelsteentjes of tegels, strak gesneden buxushagen en p a l m struiken. Z e hebben dikwijls geometrische
vormen gekregen, zoals bollen, piramiden
en kegels. In tuinkamers staan het liefst enkele hedendaagse sculpturale vormen of bij
voorkeur i n hout of steen verkleurde banken en dito tafels, waarop i n de zomer ontspannend w o r d t gegeten. Het geheel wordt
onderbroken door strak afgelijnde bloemenperken, kleine waterpartijen met fonteinen of ritmische watervallen en i n ijzer
gegoten medicivazen. Grotten en labyrinten
ontbreken nog. W e wanen ons eigenlijk i n
de Renaissance of lijken te wandelen i n de
door Hans (Jan) Vredeman de Vries bijna
utopisch geschilderde of getekende composities. Is die verwantschap misschien de
aanleiding geweest voor twee i n Antwerpen gehouden tentoonstellingen over deze
kunstenaar?
Inderdaad, tijdens de herfst v a n vorig jaar
besteedden z o w e l het Rubenshuis als het
Koninklijk M u s e u m voor Schone Kunsten,
beide i n de Scheldestad, uitgebreid aandacht aan het oeuvre v a n deze uit Leeuwarden afkomstige schilder-tekenaar . Een
deel v a n zijn rusteloos leven bracht Hans
Vredeman de Vries (1526-1609?) echter i n
de Zuidelijke Nederlanden, specifiek i n
Mechelen en vooral i n A n t w e r p e n , door.
1

Dit schilderij (57,2 x 75,5 cm) van Hans Vredeman de Vries dateert uit 1583 en stelt Lazarus voor het
paleis van de rijke man voor. Het paneel wordt bewaard in het Weserrenaissance-Museum in Lemgo.

Julius v o n Braunschweig-Lüneburg. Later
ging hij via een verblijf i n H a m b u r g en
Gdansk i n dienst bij de Habsburgse keizer
Rudolf II i n Praag. In 1609 vestigde
Vredeman de Vries zich i n A m s t e r d a m
waar hij tevergeefs solliciteerde voor een
professoraat i n architectuur en perspectief
aan de universiteit. Vermoedelijk keerde hij
na deze mislukking naar H a m b u r g terug,
waar hij ook overleed.
Naast zijn reputatie als eerste Nederlandse
frescoschilder - hoewel hij vermoedelijk
nooit Italië bezocht - kan Hans Vredeman
de Vries doorgaan als een specialist i n de
uitbeelding van perfect aangelegde renaissancetuinen met scenografische achtergronden. Deze architecturale decors, zogezegd
uitgevoerd i n luxueus marmer en andere
steensoorten, sluiten het schilderij, de gravure of de ets dikwijls aan diverse zijden
af. Z e illustreren de voor die tijd ideale stijl
en bezorgen tevens ideeën voor een perfec-

seerd park te m i d d e n v a n de woeste natuur. G e l u k k i g voor de verhoudingen en
o m de meetkundige perspectief te beklemtonen, lopen i n deze paradijzen personages
rond, die dikwijls een bijbelse scène uitbeelden (zie afb.). Z e zorgen er tevens voor
dat zijn voorstellingen minder irreëel lijken.
Deze spectaculaire illusionistische weergaven v a n een voor de renaissancemens
ideale tuincomposities vielen destijds ongetwijfeld i n de smaak. Zijn geraffineerde
prenten werden niet alleen met de toenmalige druktechnieken i n ruime mate verspreid, maar werden evenzeer door vooraanstaande schrijvers, zoals Vasari, geloofd. H o n d e r d e n kunstenaars i n de Nederlanden en de Duitse regio's hebben i n de
zestiende - en zeventiende eeuw de boeken
van Vredeman grondig bestudeerd en zichzelf zo een gloednieuwe artistieke methode
aangeleerd. Vergeten w e niet dat het grootste deel van zijn werk bestaat uit meer d a n
IN
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480 gravures die grotendeels i n A n t w e r p e n
werden gedrukt. De kopergravure zelf was
ten andere omstreeks 1550 nog een relatief
nieuwe artistieke techniek, waarvoor Antwerpen snel tot een belangrijk productiecentrum uitgroeide.
Bij de hierboven aangehaalde tentoonstellingen sluit die over 'De Vier Jaargetijden', die
tot 21 april 2003 i n het actieve Noordbrabants M u s e u m i n 's-Hertogenbosch loopt,
nauw aan. Dezelfde opstelling zal eveneens
tussen 10 mei en 3 augustus aanstaande i n
het Stedelijk M u s e u m Vander KelenMertens i n Leuven te zien zijn . N a een korte inleiding wordt die tentoonstelling logischerwijze i n vier verdeeld, waarbij telkens
één van de seizoenen alle aandacht krijgt.
Vooral prenten, maar ook schilderijen, beelden, miniaturen en wat edelsmeedwerk proberen de desbetreffende thema's te illustreren. Per item w e r d verder centraal een stilleven gecomponeerd met voorwerpen die telkens één v a n de jaargetijden toelichten. Dat
mensen vroeger meer met de seizoenen
meeleefden dan n u , wordt door dit culturele
initiatief nadrukkelijk i n de verf gezet.

H e y d e n (circa 1530-1576) werden gestoken.
Deze Antwerpenaar stak ten andere geregeld gravures naar werk van Bruegel. Waar
bij dergelijke prenten en dito schilderijen
soms een juiste iconografische interpretatie
moeilijk is, kan dit geenszins van deze afbeeldingen w o r d e n gezegd. Het onderschrift, dat naar de desbetreffende maanden
verwijst, neemt alle twijfel hieromtrent weg.
Ook de voorgestelde landelijke activiteiten
zorgen ervoor dat de identificatie van het
juiste seizoen overduidelijk is. Z o worden

ontwaren we enkele boten op de nabijgelegen zee of rivier. Wat dichterbij zien we een
dorp met centraal een kerk en wat landelijke activiteiten op een akker. Waar Bruegel
daar slechts één zaaier tekende, graveerde
Pieter van der H e y d e n er twee. Ons boeit
vooral de voorgrond van de prent. Hier
wordt door nogal monumentale figuren het
aanleggen van een park weergegeven. W e
kunnen er niet naast kijken. De Vlaamse
tuinlieden werden ten andere gegeerd als
deskundigen en weken geregeld als specia-

2

Als verwantschap tussen beide tentoonstellingen, dient zeker de prent (228 x 287 mm)
met de voorstelling van De Lente uit 1570,
uit de eigen collectie v a n het Noordbrabants M u s e u m (inv. nr. 7.814), te w o r d e n
aangehaald (gemerkt Lo.: Bruegelinuet.; r.o.:
H. Cock.excud.1s70 monogram: PAME) (zie
afb.)3. Ze behoort tot een reeks van vier,
waarvan twee door Pieter Bruegel (1526? 1569), respectievelijk i n 1565 - dit is hetzelfde jaar w a a r i n Bruegel zijn beroemde
Maanden schilderde, n u verspreid over diverse musea i n Wenen, Praag en N e w Y o r k
- en 1568, werden getekend: de lente en de
zomer. Deze dienden als ontwerp voor de
vier tijdperken w a a r i n het jaar bij ons nat u u r k u n d i g w o r d t onderverdeeld. Door het
overlijden v a n Bruegel i n 1569 w e r d de serie niet afgewerkt. In opdracht v a n de
Antwerpse typograaf H i e r o n y m u s Cock
(ca. 1507-1570) - een v a n de voornaamste
prentenuitgevers v a n de Nederlanden i n
die tijd, die z o w e l voor Pieter Bruegel de
Oudere als voor Hans Vredeman de Vries
drukte - realiseerde de uit Mechelen afkomstige H a n s Bol (1534-1593) de herfst en
de winter. Z o k o n de reeks dan toch i n 1570
- een jaar na Bruegels overlijden - door
Cock volledig op de markt w o r d e n gebracht. Het ontbreken v a n een stilistische
verwantschap met de twee eerste zorgt
weliswaar voor een onevenwichtig geheel.
De originele tekeningen v a n Bruegel, bewaard i n de Albertina i n Wenen (voor De
Lente inv. nr. 23.750), waren ontwerpen
voor burijngravures die door Pieter van der
138
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Deze gravure met de voorstelling van De Lente werd in 1570 door Pieter van der Heyden gestoken naar een
tekening van Pieter Bruegel de Oudere. De originele tekening dateert uit 1565 en wordt in de Albertina in
Wenen bewaard. De gravure behoort tot de collectie van het Noordbrabants Museum in 's-Hertogenbosch.

de drie maanden van de lente achtereenvolgens weergegeven door het scheren van de
schapen en het snoeien van de bomen
(maart), door het werken i n de tuin (april)
en door het amoureus tuinfeest voor mei,
op de achtergrond. Dit laatste speelt zich af
in de nabijheid van een kasteel en past thematisch uiteraard uitstekend i n die lentemaand. Aansluitend daarbij vaart op de
brede w a l van de vermelde burcht een galant en spelevarend koppel i n een met groene takken versierde boot. Het prille groen
verwijst evenzeer naar de lente en naar allerlei liefdevolle activiteiten. Het scheren
van de schapen wordt door de kunstenaar
nabij een Brabantse boerderij, gedeeltelijk
onder een strooien afdak, gesitueerd. Een
boerin draagt een m a n d w o l weg. Binnen
de omheining v a n deze rurale hoeve staat
ook een monumentale duiventoren en een
reeks bijenkorven. Een z w e r m trekvogels
keert uit het z u i d e n terug en i n de verte

listen naar het buitenland uit. Ook het talent
en de vakkennis van de Zuid-Nederlanders
om plantensoorten, ondanks het minder
goede klimaat, te kweken werden i n vele
botanische boeken geloofd. O p de aangehaalde prent zijn een tiental tuiniers en meiden, onder de aanwijzingen van een rijke
dame (eigenares?) met haar dochter, die
met een schoothondje speelt, druk i n de
weer o m miniatuurboompjes, geometrisch
gesneden struiken en bloemen te planten.
Die laatste werden spaarzaam en redelijk
ver van elkaar gezet omwille van h u n individuele schoonheid als getuige van Gods
schepping. Terwijl de hogere boompjes
voor een verticaal element i n de symmetrische constructie zorgden, behoorde de strikt
geometrische aanleg te moeten concurreren
met tapijten, borduurwerk en ander textiel.
Eén van de oudere tuinmannen, die mogelijk de leiding heeft, buigt diep en luistert
aandachtig naar haar richtlijnen. De diverse

activiteiten v a n het tuinieren komen op die
prent goed waarneembaar aan bod. Naast
het spitten van de grond, het zaaien (van
gras) en het water geven, zien we verder
het effenen van de aarde, het rakelen en het
correct aflijnen van de perken. De boorden
worden met een schop tot i n het detail plat
geëffend. De gehele structuur met meetkundige afgebakende vakken, de aangelegde
paadjes, die door m i d d e l v a n een bezem
werden afgeveegd, en de minutieus te poten dwergboompjes doen denken aan de
perfecte tuinaanleg uit de zestiende eeuw,
die Hans Vredeman de Vries utopisch heeft
weergegeven. Overduidelijk zijn de verhoogde boorden te zien, die straks door bepaalde plantensoorten zullen worden verstevigd. Er is zelfs nog meer. A a n de zijkant
van Bruegels tekening snoeien hard werkende hoveniers de takken van een kunstmatig gekweekte klimplant die straks de
v o r m van de gebogen latten v a n de loofgang zal aannemen. In dergelijke groene galeries k o n de adel kuieren o m van de buitenlucht te genieten zonder evenwel door
zonnestralen te w o r d e n gebruind. Ze zorgden voor beschutting tegen warmte en koude, regen en w i n d . Eventuele verplaatsingen, die het daglicht niet mocht zien, konden evenzeer langs deze gebladerde galerijen gebeuren. Eén v a n de snoeiers staat op
een ton, de andere op een ladder. Soortgelijke doorgangen vonden we i n die tijd veel i n
tuinen terug. De groene plantenmuur w e r d
dikwijls onderbroken door uitgespaarde ramen en deuren waardoor aangename zichten op de strak aangelegde hovingen ontstonden. Twee gebeeldhouwde hermen,
met de voorstelling van een m a n en een
v r o u w , sieren de ingang ervan. Dit beeldhouwwerk kreeg meestal een laagje verguldsel. O m z o ' n wandelgang aan te leggen
gebruikten de hoveniers gemakkelijk te leiden takken zoals van klimop, maar eveneens van hop, bosrank, rozen, mirte en jasmijn. O o k de lage afsluiting met balusterzuilen, die de aangehaalde lap grond afbakent, verwijst stilistisch naar de Renaissance. Het gebeurde w e l vaker dat dergelijke
tuinen werden o m m u u r d , omhaagd of omgracht. Ze verwijzen symbolisch naar de
hortus conclusus uit het H o o g l i e d (4,12), een
Mariasymbool voor de Onbevlekte Ontvangenis, een metafoor voor M a r i a en de Moederkerk. Het was de plaats waar jonge
vrouwen met een zwakke w i l veilig waren.
In de O u d h e i d gold z o ' n afgesloten plekje
ook als een waardige plaats voor de liefde,
dignus amore locus. Het z o u , tot slot, Bruegel
niet zijn, mocht hij aan deze tekeningen
geen moralistisch verhaal koppelen. De
strakke tuinaanleg i n De Lente verwijst mogelijk naar de zegswijze dat 'alles volgens
het lijntje gaat' en staat daarbij i n contrast
met De Zomer waar 'alles buiten de schreef

loopt'. V a n De Lente bestaat ook een schilderij van A b e l G r i m m e r i n het Koninklijk
M u s e u m voor Schone Kunsten i n Antwerpen.
Waar de schilderijen en prenten van Hans
Vredeman de Vries ons vooral het uiteindelijke, maar nooit te realiseren, resultaat van
maanden, ja jaren tuinwerk tonen, zien we
op de tekening van Bruegel hoe z o ' n perfect
aangelegde tuin tot stand komt. Met intens
geduld, met minutieuze aandacht voor elk
detail wisten de zestiende-eeuwse tuiniers
z o ' n ideaal geheel te creëren. Let maar even
op de tussen twee stokjes strak gespannen
koord die voor de rechte lijn van twee
bloemperkjes moet zorgen of op de hovenier die een schepje aarde wegneemt o m
het pad werkelijk glad te effenen.

NOTEN
1

Bij die tentoonstellingen verschenen uitvoerige en fraai
uitgevoerde catalogi. Voor de tentoonstelling
in het Rubenshuis was er de catalogus door
P. Fuhring (red.), De wereld is een tuin. Hans
Vredeman de Vries en de tuinkunst van de

Renaissance, Gent-Amsterdam, uitgeverij
Ludion, 2002, 29,5 x 24 cm, 124 blz.,
overvloedig met kleur geïllustreerd met
artikels van Carl Depauw, Peter Fuhring,
Krista De Jonge, Chris De Maegd en Ursula
Harting. Voor de tentoonstelling in het Kon.
Museum voor Schone Kunsten was er de
catalogus van H. Borggrefe, T. Fusenig en
B. Uppenkamp, Tussen stadspaleizen en luchtkastelen.
Vredeman de Vries en de Renaissance, Gent-

2

Hans

Amsterdam, uitgeverij Ludion, 2002, 30,5 x
24,5 cm, 400 blz., overvloedig geïllustreerd met
kleurenafbeeldingen en zwart-wit, ingebonden
met harde kaft.
Ook hier verscheen een uitvoerige catalogus De Vier
Jaargetijden in de kunst van de Nederlanden

1500-

1750, Zwolle-'s Hertogenbosch-Leuven,
uitgeverij Waanders, 2002, 22 x 27 cm, 246 blz.,
overvloedig in kleur en in zwart-wit
geïllustreerd, 24,50 euro. Van die catalogus
verscheen naast een gebonden met harde kaft
ook een meer eenvoudige geplakte editie.
Verschillende auteurs werkten onder de
leiding van Yvette en Paul Huys Janssen aan
dit boek mee: Mare de Beyer, Bert Cardon,
Brigitte Dekeyser, An Kenens, Clara Klein,
Jean-Pierre van Rijen, Jeroen Salman,
Katharina Smeyers, Hillie Smit, Anne de Snoo,
Veronique Vandekerchove en Ilja M. Veldman.
3 Over die tekeningen zie o.a. ook R. Van Bastelaer, Les
estampes de Peter Bruegel l'ancien, Brussel, 1908,
p. 62, nr. 200; J.B. van Gils, Pieter Bruegel's
teekeningen 'Lente' en 'Zomer', in: Maandblad
voor beeldende kunsten, XXIII, 1947, p. 14-18;
Catalogue raisonné des estampes de Pierre Bruegel

l'Ancien, Brussel, 1969, nr. 77; cat. v. d. tent.

Bruegel. Een dynastie van schilders, Brussel, 1980,
p. 72; H. Marijnissen, Bruegel. Het volledig
oeuvre, Antwerpen, 1988, p. 242-243; [D.

Freedberg], cat. v. d. tent. The Prints of Pieter
Bruegel, Tokio, 1989, nr; 77 en [N.M.
Orenstein], cat. v. d. tent. Pieter Bruegel the
Elder. Drawings and Prints, New York-New

Haven-Londen, 2001, p. 236-238, nrs. 105 en
106 (met uitgebreide bibliografie). Uiteraard
wordt deze tekening ook besproken in de
hoger vermelde catalogus De Vier Jaargetijden
in de kunst van de Nederlanden 1^00-iy^o, zie
p. 54-55 en p. 122-123 nr. 17.

Een volgehouden spirituele
zoektocht.
Over het beeldend werk van
Luc Hoenraet
PATRICK A U W E L A E R T

De onleesbare kunstenaar
Het jaar was 1986, de gelegenheid de Internationale Sculpturale v a n Dendermonde,
een groepstentoonstelling georganiseerd
door kunstgalerie De Graal. Drie schilderijen trokken meteen mijn aandacht. Z e waren afkomstig v a n de mij toentertijd onbekende kunstenaar L u c Hoenraet en zagen
er, althans vanuit het oogpunt v a n een eenentwintigjarige, verrassend origineel uit.
Dat er tijdens die beeldententoonstelling
overigens ook schilderijen te bekijken waren, hoeft i n het geval v a n Hoenraet niet te
verwonderen: vrijwel al zijn doeken, ook
deze v a n klein formaat, stralen een onmiskenbare monumentaliteit uit. Deze i n d r u k
w e r d i n het geval van de voornoemde drie
schilderijen bovendien nog eens versterkt
doordat er houten balken en centimeterdikke stukken touw i n waren verwerkt. Twee
jaar eerder was zijn werk trouwens ook al
opgenomen i n de belangrijke groepstentoonstelling Sculpturaal Oppervlak i n de
Brusselse kunststichting Atelier 340, die de
daaropvolgende jaren eveneens te zien was
i n Warschau en K r a k o w .
Eerst zes jaar daarna kreeg ik o p n i e u w
werk v a n Hoenraet onder ogen, namelijk i n
het Zuid-Franse Gordes. Zijn werk was er
tentoongesteld i n UAumönerie Saint-Jacques,
een voormalig bedevaartsoord en halte op
de w e g naar Compostela - niet onbetekenend als je weet dat het kruis i n zijn werk
een belangrijke rol speelt. De schilderijen
bevatten ditmaal uitsluitend materie, waari n graffiti-achtige inkervingen v a n een
onleesbare schriftuur waren aangebracht.
H u n monumentale karakter w e r d nog benadrukt door de ongepolijste, natuurstenen
muren die er de achtergrond v a n v o r m d e n
- de best denkbare omlijsting voor oningelijst werk als het zijne. M i j n belangstelling
j
voor Hoenraets oeuvre was voorgoed gewekt. Ik w e r d op mijn wenken bediend,
want bij de uitgang lag een door A n n i e
Reniers en L u c R . C . Deleu geschreven en
enkele maanden voordien i n de reeks
Beeld/Spraak v a n het Willemsfonds veri
schenen studie over zijn werk. Het is tot op
heden de enige studie die i n boekvorm is
gewijd aan dat z o w e l i n kwalitatief als
kwantitatief opzicht belangrijke en indrukwekkende oeuvre, dat bestaat uit
j
(materie)schilderijen, tekeningen, etsen,
lino's, litho's, zeefdrukken, installaties,
assemblages en collages.
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De debuterende kunstenaar
L u c Hoenraet ( ° i 9 4 i , Aalst) studeerde van
1956 tot 1963 aan het Hoger Instituut SintLucas te Brussel, waar hij onder meer zijn
streekgenoot Maurits V a n Saene als leraar
had. Deze bracht hem de nodige technische
vakkennis bij, maar speelde verder geen rol
van belang i n de ontwikkeling v a n de
talentvolle, jonge kunstenaar. Beïnvloed
was Hoenraet bij de aanvang van zijn kunstenaarschap vooral door landgenoten als
René Guiette, Mare M e n d e l s o n en Engle-

Luc Hoenraet in zijn atelier in Brussel
[Foto: Franck Philippi]
(SABAM/Brussel)

bert V a n Anderlecht, en door buitenlanders
als Bram Bogart, Jean Dubuffet, Nicolas de
Staël en Jean Fautrier. Stilistisch en formeel
was dat jeugdwerk dan ook schatplichtig
aan de zogenaamde Informele schilderkunst', die als vlag de lading dekte van een
aantal stijlen en stromingen die pakweg
tussen 1945 en i960 i n z o w e l de Amerikaanse als de Europese kunst opgeld maakten: abstract expressionisme, tachisme
(de vlek als vlak), action painting, lyrische
abstractie, art brut, materieschilderkunst.
A l deze stijlen hadden één d i n g gemeen: ze
zwoeren de geometrische abstractie af van
notoire beoefenaars als M a l e v i c h , Mondriaan en V a n Doesburg, en stonden een
: vrijere, spontanere, expressievere, kortom
een minder door de rede en meer door de
geste (het gebaar) bepaalde kunst voor. De
kunstenaars die werkzaam waren i n deze
artistieke maalstroom onderscheidden zich
verder hierin van h u n voorgangers dat ze
een groter belang hechtten aan het gebruikte materiaal - verf, doek, materie, al dan
niet i n combinatie met extrapicturale middelen - dat niet langer een h u l p m i d d e l was
! o m een weergave van de werkelijkheid
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mee te bewerkstelligen, maar een doel
w e r d op zich. V o o r o p stond het onderzoeken van de wezenlijke uitdrukkingsmogelijkheden ervan. Het is i n dit klimaat dat
het begin v a n Hoenraets ontluikende kunstenaarschap moet gesitueerd worden.

De materiekunstenaar
A l i n het begin van de jaren zestig, na een
aantal jaren v a n experimenteren met diverse materialen, evolueerde Luc Hoenraet
naar de materieschilderkunst. H i j is er tot
op de dag v a n vandaag k o p p i g aan blijven
vasthouden, ook i n perioden - zoals die
van het Postmodernisme - dat de schilderkunst tout court door talloze kunstexegeten
als achterhaald en niet langer van betekenis
w e r d beschouwd. Dat hij de olieverf,
waarmee hij tijdens zijn academiejaren
vertrouwd was geraakt, i n deze periode
afzwoer ten voordele v a n de materie, heeft
als reden dat het glanzende aspect ervan
hem niet zo lag. Waar hij toen al naar
zocht, was geestelijke verdieping, die zich
volgens hem het best liet u i t d r u k k e n i n
doffe en matte texturen. De materie die hij
gebruikte o m het gewenste resultaat te bereiken, bestond onder andere uit een mengsel v a n plamuur, zand, lijm en pigment. O p
en i n die materie bracht hij vervolgens
krassen en kruisen, inkervingen en andere
graffiti-achtige tekens aan, i n overeenstemm i n g met de tekentaal van de A m e r i k a a n
C y T w o m b l y , maar met dit belangrijke verschil dat Hoenraets achterliggende verhaal
v a n een andere orde was. De tekens verwezen nog w e l naar de werkelijkheid, of een
werkelijkheid, maar deden dat op een geabstraheerde manier. De tekentaal van
Hoenraet was geen taal die zich i n een oogopslag liet lezen en verklaren, maar integendeel een soort van codetaal of geheimtaal, die zich pas na langdurige en aandachtige lectuur deels blootgaf.
M e t het o p d u i k e n van die, vaak nerveus
aangebrachte, schriftuur op een veelal
rustiger, z o r g v u l d i g gestructureerde en
bewerkte ondergrond van materie - te vergelijken met een raster dat bovenop een
afbeelding wordt gelegd, waardoor er een
nieuwe en 'rijkere' afbeelding ontstaat k w a m voor het eerst ook het begrip
'(zelf)destructie' i n Hoenraets werk o m de
hoek kijken. Want hoe je het draait of keert,
onwillekeurig doen al die inkervingen sterk
denken aan een kunstenaar die de gedachte
dat hij iets waardevols heeft gemaakt niet
kan verdragen en het daarom vernietigt. Bij
nader beschouwing moet je echter w e l tot
de slotsom komen dat net i n dat ogenschijnlijk (zelf)destructief aspect een van de
grote aantrekkingskrachten van zijn werk
schuilt. N e e m die hem kenmerkende schriftuur w e g en wat h o u d je over? Precies: een
braaf ogend materieschilderij i n een be-

perkt, onopdringerig kleurenpalet, zoals er,
oneerbiedig gezegd, al te veel zijn. V o e g
dat 'handschrift' er weer aan toe en wat bek o m je? Een raadselachtig oppervlak waarop een veelheid van tekens boodschappen
van uiteenlopende aard uitzendt, die de
blik van de kijker aan het doek of het paneel gekluisterd houden. Hoenraets materieschilderijen ontlenen met andere woorden h u n spankracht aan de confrontatie, of
de botsing, van een 'zwijgende' ondergrond met een 'sprekend' oppervlak. Hiermee verwijderde hij zich mettertijd steeds
verder van waar het i n de informele schilderkunst wezenlijk o m ging: de autonomie
van het gebruikte materiaal.
Doorheen de jaren evolueerde Hoenraets
manier van (materie)schilderen stapsgewijs. O o k de krassen en de kruisen bleven
zich geleidelijk ontwikkelen. Vanaf de jaren
zeventig kregen zijn schilderijen niettemin
een sculpturaler karakter door de sporadische toevoeging van extra materialen als
hout, koord en kant. Vanaf het begin v a n
de jaren negentig w e r d zijn beeldtaal dan
weer 'leesbaarder', doordat hij er n u ook
systematisch cijfers en letters aan ging toevoegen, waarmee hij onrechtstreeks verwees naar gebeurtenissen uit zijn persoonlijk leven. O p die manier reikte hij de
beschouwer als het ware de letter- en cijfercombinatie aan waarmee deze eventueel
het werk van de kunstenaar k o n ontsluiten.
N o g later doken er zelfs figuratieve elementen, maar met een sterk symbolische en
universele lading i n zijn schriftuur op: harten en handen onder andere. H i e r was wellicht de ouder wordende kunstenaar aan
het w o o r d , die geleidelijk aan afstand deed
of wilde doen van zijn zo lang i n stand gehouden hermetisme ten voordele v a n een
rechtstreekser en dus opener zegging.

De grafische kunstenaar
Hoenraets grafisch oeuvre, dat bestaat uit
duizenden tekeningen, litho's, lino's, etsen,
zeefdrukken en andere prenten i n hoog-,
vlak- of diepdruk, kan en mag niet los v a n
zijn schilderkunstig werk w o r d e n gezien.
Zijn schilderijen en zijn grafiek vormen niet
alleen eikaars pendant, ze vullen elkaar ook
aan of grijpen anderszins i n een voortdurende wisselwerking op elkaar in. Concreet
betekent dit bijvoorbeeld dat motieven die
optreden i n zijn schilderijen ook voorkomen i n zijn grafiek, waar ze verder w o r d e n
uitgewerkt, uitgediept of gevarieerd.
A n d e r s o m geldt dit even zo goed: wat je i n
zijn grafiek aantreft, duikt niet zelden eveneens i n zijn schilderijen op, maar dan i n een
anders geordend verband. Beide disciplines
houden i n h u n ontwikkeling dan ook i n
grote lijnen gelijke tred met elkaar.
Natuurlijk zijn er stilistische of andere ver-

schillen tussen zijn grafiek en zijn schilderijen aan te wijzen, maar deze zijn i n hoofdzaak inherent aan het m e d i u m en dus aan
de gebruikte technieken en materialen.
K o m t daarbij dat grafiek tweedimensionaal
is, daar waar materieschilderijen, met h u n
vaak erg pasteuze oppervlak, eigenlijk driedimensionaal zijn. Deze laatste komen dan
ook veelal met behulp van bouwvakkersgereedschap (troffel, truweel) en met zelfgemaakte werktuigen tot stand, terwijl grafiek het daarentegen vooral van de fijne en
gedetailleerde lijnvoering met potlood, etsnaald en dergelijke moet hebben. Het is
daarom des te meer verbazend o m te zien
hoe Hoenraet i n zijn grafisch werk eenzelfde bewogenheid en gevoelslading weet te
leggen als i n zijn materieschilderijen. Of
hoe hij er een suggestie of illusie van materie i n weet uit te drukken. V a n o p een afstand bekeken, lijkt het inderdaad of veel
van zijn tekeningen en prenten feitelijk materieschilderijen zijn. Pas wanneer men ze
van dichterbij beschouwt, ontdekt men wat
ze werkelijk zijn: sterke staaltjes van grafische kunst, afkomstig van een veelzijdig
kunstenaar voor wie grafiek en schilderkunst twee verschillende uitdrukkingsvormen zijn v a n een en dezelfde visie, waarin
de mens centraal staat. Die mens, voorgesteld door de tekens die hij achterlaat, is
dan ook een v a n de voornaamste thema's
i n Hoenraets werk.

ditatief en dus verstild, naar binnen gericht
karakter, dan weer een nerveus, steeds i n
beweging zijnd aanzien. Wanneer z o w e l
het Grieks kruis als het sint-andrieskruis
naast elkaar geplaatst i n hetzelfde werk
voorkomen, heeft men soms de i n d r u k met
een simpele, wiskundige formule te maken
te hebben, die symbool staat voor het leven
van de mens als een optelsom of een veelv o u d van vergissingen, kansen, liefdes, berekeningen. Waarbij die V staat voor aanvaarding, bevestiging, zekerheid, licht, lief-

via het variatieprincipe naar een steeds grotere diepte i n geestelijk opzicht te bereiken.
Dat variatieprincipe houdt i n dat hij binnen
een vooraf bepaalde setting op zoek gaat
naar mogelijkheden o m met een m i n i m u m
aan beeldelementen, zijnde de hem typerende kruisen, krassen en inkervingen, een
maximaal effect te bekomen. In wezen
komt dit procédé neer op het vertellen v a n
telkens een ander verhaal met dezelfde verhaalelementen. H i e r v o o r is w e l een sterk
ontwikkelde improvisatorische aanleg

De gekruisigde kunstenaar
Beschouwers van diverse strekkingen en
geloofsovertuigingen braken zich doorheen
de jaren herhaaldelijk het hoofd over de
vraag waarvoor het Grieks kruis (+) en het
sint-andrieskruis (x) stonden en staan i n
Hoenraets oeuvre. Het kruis is tenslotte
niet voor niets een universeel teken, dat al
duizenden jaren door uiteenlopende
beschavingen wereldwijd als (natuursymbool w o r d t gehanteerd. Sommige v a n deze
beschavingen gebruikten bijvoorbeeld het
Grieks kruis o m er de structuur v a n het
heelal mee weer te geven, waarbij het horizontale streepje stond voor het aardse, het
verticale voor het hemelse.
In het werk v a n Hoenraet treedt het kruis
eveneens op als een universeel teken, met
dit verschil dat het daarin doorheen de
jaren en zijn opeenvolgende ontwikkelingsfasen telkens een andere i n v u l l i n g heeft
gekregen. N u eens kan het als een statisch
element i n een schilderij, tekening of prent
w o r d e n beschouwd, een rust- of ankerpunt
i n wat w e l een zee van kolkende lijnen, tekens en krassen lijkt, dan weer vervult het
uitdrukkelijk de rol van een dynamisch element, de plek waar twee lijnen i n beweging
elkaar snijden of kruisen o m daarna h u n
w e g verder te vervolgen. Daardoor verleent het de werken n u eens een sterk me-

Luc Hoenraet, Untitled, materieldoek, 1996,
150 x 100 cm [Foto: Sonia Meeze]
(SABAM/Brussel)

de, kortom het leven zelf, terwijl die 'x' zinnebeeld is van afwijzing, ontkenning, onzekerheid, donker, haat, ofwel de d o o d , de
uiteindelijke ontkenning v a n alles. Zij vormen de andere thema's i n Hoenraets werk,
die de afspiegeling zijn van dat ene, allesoverheersende thema: de mens. Dat beide
tekens doorheen de jaren standvastig bleven opduiken i n z o w e l zijn schilderkunstig
als zijn grafisch werk, is dan ook tekenend
voor de twijfel waaraan de kunstenaar lange tijd onderhevig was. Zijn levenscredo
luidde tot het begin v a n de jaren negentig
dan ook niet voor niets: 'De twijfel is mijn
geloof/ In de jaren die daarop volgden,
evolueerde hij als gevolg v a n een aantal
ingrijpende gebeurtenissen i n zijn leven tot
iemand die i n het geloof een existentiële
geloofwaardigheid gevonden heeft.

De swingende kunstenaar
Met het geduld en de hardnekkigheid v a n
een wetenschapper die zijn leven wijdt aan
zijn werk, streeft Hoenraet er onder meer

Luc Hoenraet, Untitled, materieldoek, 1999,
90 x 60 cm [Foto: Sonia Meeze]
(SABAM/Brussel)

vereist. Heeft een kunstenaar die niet, dan
verzandt zijn werkwijze binnen de kortste
keren i n het hanteren v a n een zielloze methode, die hij mechanisch blijft toepassen.
Een steriele, een-tonige kunst is het gevolg.
Z o niet bij Hoenraet. Bij h e m tref je geen
clichématige vormgeving aan, maar een immer levendige, verrassende en veel-tonige
beeldtaal, waar ook nog eens een dwingende ritmiek van uitgaat. Wat dat laatste betreft, w o r d t i n teksten over zijn werk vaak
verwezen naar de liefde v a n de kunstenaar
voor jazzmuziek. Niet onterecht trouwens.
A l bestaat er i n de eerste plaats een geestesverwantschap tussen zijn werk en jazzmuziek, i n het licht v a n het voorgaande zijn er
w e l degelijk meer parallellen tussen beide
te trekken. N e e m de o p b o u w . Het is i n de
spanning die ontstaat tussen het thema, zeg
maar de herkenningsmelodie, en de daaropvolgende improvisatie dat precies de
grote kracht en de originaliteit v a n het
muzikale verhaal ligt. Deze werkwijze IN E N O M DE KUNST
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improviseren binnen een vooraf vastgelegde structuur - herkent men ook i n het werk
van Hoenraet. Daarin is het kruis veelal het
thema, terwijl de krassen en inkervingen
eromheen het improvisatorische gedeelte
uitmaken.

De spirituele kunstenaar
In het actuele kunstveld neemt Luc Hoenraet sinds lange tijd de positie van een buitenstaander i n . N u vormt hij daarmee geen
op zichzelf staand geval, w e l integendeel:
de Belgische kunst van de twintigste eeuw
alleen al is een aaneenschakeling v a n buitenstaanders en randfiguren geweest. De
vraag is: waarom neemt hij die plaats in?
Wellicht omdat hij i n het actuele kunstgebeuren niet meteen navolging kent door
jongere kunstenaars die z o w e l formeel als
inhoudelijk i n dezelfde lijn als hij werken.
E n anderzijds omdat hij zich doorheen de
jaren zelf evolutiegewijs heeft losgemaakt
van zijn eigen voorgangers, met dien verstande dat hij net als zij nog steeds gebruikmaakt van materie als voornaamste expressiemiddel, maar dat het niet langer een
doel is op zich, zoals dat bij het gros van de
informele kunstenaars w e l het geval was.
Luc Hoenraets kunstenaarschap ontleent
zijn 'autonome positie' dan ook vooral hieraan: het verenigt een consequent volgehouden, spirituele zoektocht met een oorspronkelijkheid van stijl en visie die i n het
hedendaagse kunstlandschap eerder
uitzonderlijk is.

Louis Van Lint
Retrospectieve i n het M u s e u m
van Elsene

richting van karikaturale en zinspelende
vormen lokt.'
Vanaf 1948 kiest V a n Lint resoluut voor
abstracte kunst, een richting die hij nooit
meer verlaten heeft. H i e r i n bewandelt hij
de twee wegen die de niet-figuratieve
kunst kenmerken: eerst geometrische abstractie, vervolgens de lyrische abstractie.
V a n Lints vader was aannemer. A l s k i n d
zag de jongen vele bouwwerven. H i j was
gewoon solide, goed georganiseerde dingen te zien op de werf. Daar leerde hij de
liefde voor de materie. 'Ik hou van werktuigen, ze zijn zo zuiver van v o r m en zo mooi.
H u n structuur, heel eenvoudig en met een
zekere strengheid v a n v o r m , komt tegemoet aan mijn voorliefde voor orde. (...)
Deze werktuigen stellen namelijk een omvangrijk woordenboek van vormen voor,
maar ik laat ze niet rechtstreeks tussenkomen i n de schepping, ik inspireer me er
niet vrijwillig op. H u n vormen en beweging dringen zich onbewust aan mij o p . '
1

2

Over het integreren van de architectuur i n
de schilderkunst getuigt V a n Lint: 'Dat probleem hield me vrij veel bezig, ik heb er
veel over nagedacht, en meen dat we onomstotelijk evolueren naar vormen en kleuren die puurder, soberder, architectonischer zijn, beter aansluitend en passend bij
de moderne constructies.'
3

Spoedig verving de kunstenaar de statische
vormen door lyrische abstractie. Dit z o u
beter het dynamisme en de poëzie vertolken die hij ervoer i n zijn contact met de natuur. H i j w o u al schilderend een ziel geven
aan de dingen. Niet nabootsen wat hij zag,
maar met lijn en kleur uitvinden wat hij
voelde. H i j maakt het onderwerp los van

M A R K DELRUE

De vooraanstaande Belgische kunstenaar
Louis V a n Lint (Brussel, 1909 - Kraainem,
1986) wordt algemeen erkend als een van
de markantste figuren v a n de naoorlogse
abstracte stroming. A l s medeoprichter v a n
de Jeune Peinture Beige - een kunstenaarsgroep die i n 1945 w e r d gelanceerd door
kunsthistoricus Robert Delevoy - trad hij
naar voor als een van de leiders van zijn
generatie. Niet alleen zijn schilderkwaliteiten vielen op, maar ook de originaliteit van
zijn intimistische voorstellingen, doordrongen van expressionisme en later ook van
kubisme.
Robert Delevoy merkt op 'dat er tussen
V a n Lint en Ensor een zekere spirituele
affiniteit bestaat, dat eenzelfde psychologische z i n voor humor en ironie het complexe mechanisme v a n h u n plastische verbeelding i n beweging zet, dat eenzelfde kritische geest, half ontgoocheld, half glimlachend, h u n respectievelijke fantasie i n de
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Louis Van Lint, Stilleven met mand, 1946

zijn figuratief omhulsel en ontdoet het v a n
zijn prozaïsche i n h o u d , o m de beeldende
waarde ervan uit te puren en de picturale
substantie ervan te doen uitkomen. Het
w o r d e n constructies v a n de geest, maar
met een natuurlijk object als vertrekpunt.
V a n Lint verbleef graag aan de Belgische
kust. In een interview zei hij het zo: 'Veel
mensen v i n d e n de zee bijna steeds dezelfde
en saai. Maar terwijl ze ongegeneerd prachtige arabesken tekent, verandert ze eigenlijk voortdurend, haar schuimende koppen
fonkelen i n het licht, water en zandgebieden dringen onvermoeibaar bij elkaar binnen, plassen en sporen keren terug, de spiegel van de zee op het zand achterlatend.'
Tijdens wandelingen ging de kunstenaar zo
ver i n zijn nieuwsgierigheid dat hij zich
wapende met een vergrootglas en een
draagbare microscoop o m 'een plantje, een
spin, een insect te bestuderen..., een stukje
boomschors, de vleugel van een vlinder
met de schitterende kleurschakeringen.'
V a n Lint was zo de eerste Belgische schilder die tot een lyrische abstractie k w a m .
Hij wist diverse picturale kwaliteiten met
elkaar te verbinden: gevoel voor kleur,
voor ritme en voor samengestelde vormen,
de levendigheid v a n de materie, de eenheid
van compositie en haar strikte structuur
onder een schijnbare vrijheid. H i j bezielde
het weidse gebaar en de schittering v a n
kleurenharmonieën; daardoor gaf zijn schilderkunst, v o l geestdrift en gevoeligheid,
uitdrukking aan aardse gerechtigheid, aan
kosmische intimiteit en spirituele innerlijkheid.
4

5

V a n Lint citeerde graag Cézanne: Tk z o u
een beetje hemel w i l l e n op aarde en een
beetje aarde i n de hemel'
Zelf zei hij: 'Ik h o u d v a n de verheven sfeer
van het hogere, het ondoorgrondelijke.' Te
m i d d e n v a n de 2oste-eeuwse schilderkunst
blijft zijn enthousiast en fantasierijk oeuvre
een van de vurigste en meest vergeestelijkte eerbetuigingen aan de liefde voor de natuur, de mens en de wereld.
Deze eerste wetenschappelijke retrospectieve toonde werken uit Belgische en internationale publieke en privé-verzamelingen.

NOTEN
1 Robert Delevoy, in La Jeune Peinture Beige,
Brusseli946, pp. 52-53.
2 Liliane Thorn-Petit: Portraits d'Artistes par Liliane
Thorn-Petit, Parijs-Luxemburg, 1987, p. 212.
3 Interview in Van Lint door Philippe Robert-Jones,
Brussel 1983, p. 130.
4 Interview in Van Lint, door Robert Philippe Jones,
Brussel, 1983, p. 138.
5 Interview in Van Lint door Philippe Robert-Jones,
Brussel, pp. 136-137.
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Tom Lanoye

Boze tongen, uitg. Prometheus, Amsterdam, 2002,
verdeeld door Standaard Uitgeverij, Belgiëlei
147a, 200 x 130 mm, 442 blz., paperback € 19,95 ~
Met Boze Tongen completeert Tom Lanoye zijn in
1997 begonnen Monster-trilogie, nadat eerder Het
goddelijke monster en Zwarte tranen zijn verschenen. Opnieuw is de lezer getuige van de tribulaties binnen de familie Deschryver. Ook nu weer
is Katrien Deschryver het centraal personage. Zij
heeft haar man per ongeluk (?) neergeschoten: ze
zag hem verkeerdelijk aan voor een bronstig
\ everzwijn dat uit de struiken kwam gestormd.
! Haar zoontje Jonas is op klaarlichte dag neergekogeld tijdens een Bende-van-Nijvel-achtige
overval op een warenhuis. Aan het begin van
Boze tongen zit Katrien in de gevangenis. Ze
wordt streng bewaakt. Maar toch slaagt ze erin
zomaar weg te wandelen uit het justitiepaleis.
Bovendien keert ze een paar weken later terug.
Gevolg: de isoleercel. Maar Katrien blijft zich in
zwijgzaamheid hullen. Sterker, ze verminkt zichzelf, zodat ze letterlijk van een oogverblindende
femme fatale in een afzichtelijk monster verandert, dat lip- en tongloos niet langer gewoon kan
spreken. Lanoye gebruikt in Boze tongen verschillende vertelstandpunten. Dat laat hem toe hen
elk hun eigen stem te geven, een eigen taal te laI ten spreken. En dat kan Lanoye als geen ander.
Ze vertellen elk hun eigen waarheid of spuwen
hun gal uit over alles wat er misloopt in ons
landje. De verwijzingen naar actuele gebeurtenissen zijn dan ook legio: een kindermoordenaar, de
witte partij, geleid door een leraar met een
spraaKgebreK, een senator en oud-worstelcoach
cfie een journalist de gevangenis binnensmokkelt... Boze tongen vertelt het verhaal van de ondergang van de familie Deschryver. In een wervelende taal wordt de lezer meegezogen in het
verhaal. Lanoye schetst gewild of ongewild het
groteske tijdsbeeld van de jaren negentig, leder
zijn waarheid' is dan ook een centraal gegeven in
de Monstertrilogie van Lanoye. De auteur brengt
de versnippering die daardoor ontstaat in kaart,
de ontreddering ook, omdat in een tijd van iedervoor-zich elk gemeenschappelijk houvast ontbreekt. Dat Lanoye niet alle raadsels onthult of
oplost aan het einde van het boek, mag dan ook
een verwondering wekken. Precies in het ontreken van antwoorden ligt de sleutel van de tragiek van het menselijk bestaan. Het tweegesprek
tussen vader en dochter Deschryver aan net
i einde van het boek is dan ook gedeeltelijk een gesprek voor dovemans oren: 'Van nu af aan gaan
we alleen nog achter de waarheid aan. Dan kan
ons niets meer gebeuren/ Zegt vader Deschryver.
Waarop Katrien enkel onverstaanbare, onbegrijpelijke klanken kan uitstoten om te zeggen dat ze
haar man niét vermoord heeft. Het boek werd terecht bekroond met de Gouden Uil én met de gelijknamige publieksprijs.
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GS

Gaston van

C a m p

De zaak Myrtion, uitg. Davidsfonds/Literair,
Blijde-Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven, 2002,
220 x 145 mm, 335 blz., ingenaaid, € 17,50 - Gaston van Camp is zich als een veelzijdig schrijver
aan het ontpoppen. Na reisverhalen en jeugdboeken waagt hij zich aan een genre dat allerminst
het gemakkelijkste is: de thriller. Niet toevallig
speelt zijn eerste, ingenieus in elkaar gestoken
misdaadverhaal zich af tijdens de klassieke Oudheid. Van Camp was meer dan dertig jaar leraar
klassieke geschiedenis. Hij voelt zich dan ook
thuis in de wereld van het Oude Rome. Voor De
zaak Myrtion koos hij de periode onder Vespasianus (9-79), de eerste keizer die niet tot de Romeinse adel behoorde, maar tot een familie uit de
ridders, de tweede stand. In de eerste eeuw n.C.
is in Rome de moraliteit ver te zoeken. De stad is
! een groot bordeel waar wordt geritseld, bedri ogen, gechanteerd, gemoord, geplunderd. De

nuchtere Griek Homeros Grafikos, eigenaar van
een vertaalbureau, houdt er met zijn slaaf Semenka een tweede beroep op na: detective. Dat
legt hem in de overspelige stad geen windeieren.
De 'cases', die vaak net daglicht niet mogen zien,
volgen elkaar in snel tempo op. Als Grafikos voor
een senator één van die verdachte zaakjes moet
oplossen, belandt hij in de verkeerde tuin en ontmoet de beeldmooie, gefortuneerde, maar afstandelijke weduwe Myrtion. Zij maakt van de toevallige ontmoeting handig gebruik en schakelt
Grafikos in voor een gevaarlijke opdracht: op
zoek gaan naar de gewetenloze politicus-antiekhandelaar Appianus Nervi, moordenaar van haar
vader. Maar cue zou op zijn beurt reeds tot het
rijk der doden behoren. Een bezoekje aan Appianus' broer, Cassius Nervi, krijgt een onverwachte
wending, waardoor Grafikos en Semenka een
sterk vermoeden krijgen dat Appianus nog in leven is. Ondertussen moet de Griekse detective in
bijberoep, toeval of niet, een tweede klus klaren.
Die leidt hem naar hetzelfde spoor: Appianus.
N u zoekt Grafikos voor de decadente en seksueel
geobsedeerde zoon van de keizer, Domitianus,
naar een zeldzame Egyptische vaas. Tijdens zijn
speurtocht krijgt de Griek, die smoorverliefd is
op Myrtion, geleidelijk een imago met een heus
James Bond-gehalte. Hij overleeft zowat alle aanslagen. In Domitianus vindt hij tevens een geduchte concurrent, want ook de keizerszoon is in
de ban van de verleidelijke Myrtion. De sleutel
voor de waarheid over moordenaar en vaas ligt
op het eiland Ithaca, jawel de woonplaats van het
paar Odysseus en Penelope. Ook daar ontsnapt
de detective wonderwel aan een vreselijk levenseinde en vallen rond hem de doden als vliegen.
Laat mij duidelijk zijn: Van Camp is een verteller
die, ondanks zijn aandacht voor details, door verrassende wendingen de spanning hoog houdt. De
zaak Myrtion is een aangename, vlot leesbare en
onderhoudende historische thriller die borg staat
voor leesplezier. Met de wijze waarop Van Camp
het dagelijkse leven in Rome evoceert, heb ik wel
moeite. Te veel denkt de auteur hedendaags. Een
Romein zal het nooit over 'snacks' gehad hebben,
als hij een hapje bedoelde en een Romeinse dame
evenmin over 'make-up'. Ook de manier waarop
in dit verhaal bijvoorbeeld over geneesmiddelen
en verzekeringen wordt gepraat, werkt op de
lachspieren. Bovendien is dit té hedendaagse
Rome té proper. Dat het leven er duizend jaar geleden behoorlijk hard en vuil aan toe ging, komt
te weinig tot uiting. Ten slotte nog een klein detail. Had Van Camp niet meer inspiratie voor de
naam van zijn protagonist? Grafikos is al de
hoofdpersoon in zijn gelijknamige jeugdboek
over de Trojaanse oorlog. En Homeros is evenmin origineel. Toch kijk ik uit naar nieuwe avonturen van de Griekse detective, maar dan in een
meer realistisch beschreven Rome.
JDD

J E U G D L I T E R A T U U R
Louis

Jensen

De vreselijke hand, uitg. Afijn, Amsterdam, 2002,
verdeeld door uitg. Clavis, Vooruitzichtstraat 42,
3500 Hasselt, met tekeningen van Cato Thau-Jensen, 285 x 145 mm, 124 blz., gebonden € 16,95 ~
De Deense auteur Louis Jensen is in eigen land
een heel bekend jeugdauteur. Hij schreef al tientallen boeken en daarin schuwt hij het experiment niet. Dit boek is het eerste dat vertaald
werd in het Nederlands. Het valt onmiddellijk op
door het formaat en de vormgeving. Het is smal,
langwerpig en de illustraties Dinnenin beslaan de
onderste strook van het volledige boek. Ook de
start van het verhaal is ongewoon: 'Hoofdstuk 1
N u Hoofdstuk 2 begint hoofdstuk 3 het verhaal.'
Dat het verhaal zelf apart is, blijkt al vlug. De
hoofdfiguur Arthur ontdekt dat in de waterput
een grote hand woont met een boosaardig starend oog. Als op een dag zijn moeder verdwenen
is, blijkt dat Boze-hand uit de put is geklommen
en zijn moeder heeft ontvoerd. Tijdens zijn zoektocht naar zijn moeder komt Arthur in vreemde
streken en ontmoet hij allerlei bizarre figuren. Hij
moet Goede-Hand zien te vinden, want die is de

enige die hem kan helpen zijn moeder uit de
klauwen van Boze-hand te bevrijden.
Geluk en verdriet, goed en kwaad wisselen elkaar voortdurend af in dit verhaal. De speurtocht
van Arthur belichaamt de strijd van het goede teen het kwade. Het is een queeste waarin de
ans op succes quasi nihil is, maar toch houdt
Arthur koppig vol. Het wordt een wondere tocht,
vol absurde situaties en ontmoetingen met
vreemde personages. De auteur werkt met allerlei sprookjeselementen, van de meest wonderlijke
en gelukbrengende tot de meest griezelige. Arthur reist de hele wereld rond en verzamelt doorheen zijn tocht tal van voorwerpen die hem
daarna helpen om bij Goede-Hand te komen. Hij
bekijkt de wereld op een ongedwongen, kinderlijke manier, maar hij wordt soms ook diepzinnig. Wat hem overkomt is één groot nonsensikaal
avontuur waarin handen, voeten en lichaamsdelen een belangrijke rol spelen. De zwart-wit-illustraties geven een abstracte, vaak surrealistische
interpretatie van de elementen uit het verhaal.
Dit ongewone verhaal voor kinderen vanaf tien
jaar is tegelijk verrassend, komisch, ontroerend
en speels.

f

RDS

Ina Vandewijer

Merg en bloed, uitg. Afijn, Amsterdam, 2002, verdeeld door uitg. Clavis, Vooruitzicht-straat 42,
3500 Hasselt, 215 x 150 mm, 92 blz., gebonden
€ 13,95 ~ I tijden van hongersnood overleven de
meisjes bij de Inuit niet. Anana's moeder trotseert
de schanae en laat haar dochter leven. Het kind
groeit op als een taboekind, zonder naam, verstoten door de gemeenschap. Haar moeder leert
haar alles en haar vader neemt haar als jager mee
op zijn tochten. Bij haar eerste jachtervaring verliest net meisje een pink. Zij-met-één-pink wordt
in het zomerkamp waar de clans samenkomen
gerespecteerd en gevreesd. Door haar voorspellende dromen wordt ze een soort sjamaan. Ze is
zwanger van een jager en voelt dat de vertellersjamaan zich tot haar aangetrokken voelt. Als ze
haar kind heeft gebaard, laat ze het meisje evenwel achter bij de vrouw van de vader. Ze heeft
haar eigen dromen die ze wil najagen.
Anana staat er als kind, meisje en jonge moeder
alleen voor. Van kindsbeen af is ze aangewezen
op zichzelf, op haar instinct, op haar vaardigheden om te overleven. Door te blijven leven doorbreekt ze een taboe en haar hele leven blijft ze
zwijgzaam, ongenaakbaar en onvatbaar voor anderen. Door de magie waarmee het meisje omgeven wordt en door naar levensverhaal te verbinden met oude verhalen over Nuliajuk, de godin
van de onderwaterwereld, krijgt ze een archetypisch karakter van eerste vrouw en moeder. Ook
de andere figuren in het verhaal fungeren als types, aangeduid als moeder, jager, sjamaan. Anana is slechts een schakel in tijd en ruimte. Verhalen verbinden heden en verleden, dochters
overleven hun moeders en op de onherbergzame
ijsvlakte moeten mens en dier vechten om te
overleven. Het verhaal bevat dan ook tal van
symbolen en verbindingslijnen die als een web
doorheen het verhaal lopen. De auteur focust resoluut op het meisje en heeft weinig oog voor de
leefgemeenschap rondom haar. Daardoor is het
verhaal vrij hermetisch en minder toegankelijk
voor een breed publiek. De verwoording is uiterst eenvoudig, uitgebeend tot op het bot en bijzonder suggestief. In een krachtige ingehouden
stijl zet de auteur haarscherp en zonder mededogen situaties en gebeurtenissen neer. Gevoelens
worden onderkoeld weergegeven, soms in heel
originele beelden. Ina Vandewijzer brengt een
hard, aangrijpend verhaal voor veertienjarigen
en ouder, voor haar debuutroman Witte pijn, dat
zich ook bij de Inuit afspeelt, werd ze bekroond
met de Knokke-Heist prijs en een Boekenleeuw.
Dit boek werd genomineerd voor de Gouden Uil
Literatuurprijs.
RDS
n

Floortje

Zwigtman

Wolfsroedel, uitg. De Fontein, Baarn, 2002, verdeeld door Veen Bosch Keuning nv, Ternesselei
326, 2160 Wommelgem, 222 x 145 mm, 512 blz.,
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ingebonden € 24,98 - Dit lijvige verhaal speelt
zich af in verschillende tijden en op verschillende
plaatsen. Het verhaal dat de oude Ion aan zijn
zoon vertelt, heeft het negentiende-eeuwse Roemenië als decor. Samen met enkele vrienden
sloot hij zich in zijn jeugd aan bij de wolfsroedel,
de roversbende van Lupu. Door rivaliteit tussen
de broers Lupu en Vulpe ontstaan er twee clans
die strijden om de macnt. De elf jongens van de
wolfsroedel trekken zich terug op Snagov, een
verlaten klooster op een eiland, belast met een
met bloed besmeurd verleden. De schaapsherder
die er woont wordt hun raadsman. Hij vertelt
verhalen uit het verleden, over rivaliteit, broederhaat en moord en de jongens raken in de ban van
het geweld. Het verleden wordt voortdurend aan
het heden gekoppeld. Het broederpaar Vlad Tepes en Radu, in de vijftiende eeuw prinsen van
Wallachije, kruist hun pad, beheerst hun verbeelding en brengt hen in een spiraal van geweld.
In cut verhaal ontpoppen eenvoudige boerenjongens zich tot haatdragende en moordlustige jongeren. Ze zien de aansluiting bij een roversbende
aanvankelijk als en spel maar eens de schaapsherder hen begint te manipuleren wordt het bittere ernst. Zonder dat ze het beseffen roept hij de
wolf in hen op, wakkert hij hun kuddegeest aan
en ontneemt ze hun menselijkheid. Hij is het
prototype van het kwade, van de duivel die ook
Vlad Tepes, bijgenaamd Dracula, in zijn tijd was.
De auteur legt in dit verhaal het mechanisme
bloot dat van een persoon een meedogenloze
moordmachine kan maken. Daarbij schuwt ze het
beschrijven van geweld niet. Ondermeer daardoor lokte dit boek vorig jaar in Nederland een
controverse uit.
De structuur van het boek is complex door de
wisselende vertelperspectieven, cfe sprongen in
de tijd, de historische gegevens die worden gemengd met fictie, de soms vage grens tussen realiteit, verbeelding en suggestie. Vooral het historische verhaal over Vlad Tepes en Radu wordt
vanuit verschillende invalshoeken verteld en telkens aangevuld. De auteur beschrijft dit vanuit
een gedegen historische kennis en met veel verbeeldingskracht maar het weegt soms zwaar op
het geheimzinnige en duistere verhaal van de
jongens. Door die historische context compacter
1 te houden zou het boek aan directheid winnen,
j Het boek bevat trouwens achterin historische
< achtergrondsinformatie en een verklarende
woordenlijst.
Dit jeugdboek vraagt een ervaren lezer, een adolescent die verder kijkt dan de wreedheid en
slechtheid van de personages die erin meesterlijk
etypeerd zijn. Het boek brengt geen opbeurende
oodschap, maar dankzij de figuur van Ion, de
observator en verteller, blijft het menselijke aspect en de rol van het geweten overeind. Het
boek kan jongeren inzichten bijbrengen in de mechanismen van macht, manipulatie, kuddegeest
en geweld. Het werd bekroond met de Gouden
Uil Jeugdliteratuur 2003.
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RDS

B E E L D E N D E

K U N S T

H e r b e r t V o r g r i m l e r e.a.
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Boodschappers uit hogere sferen. De cultuurgeschiedenis van de engel, uitg. Davidsfonds, Blijde-Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven, 2002, kleurenillustr., 295 x 240 mm, 240 blz., gebonden € 49,95
- Dit rijk geïllustreerde boek biedt in vertaling
het werk van drie specialisten die ieder hun inzichten uiteenzetten. Er komt eerst een antwoord
op de vragen vanwaar de engelen komen en hoe
verschillend hun uitzicht is. We krijgen een historisch overzicht van de betekenis van de eneel in
het Oude Testament, in het niet-bijbelse joaendom, in het Nieuwe Testament, in de Middeleeuwen en in de islam. Daarbij wordt onderzocht
wat de engelen betekenden in de kerkelijke teksten en in de liturgie. Ook wordt hun betekenis
belicht in de moderne theologie, in de filosofie en
in de poëzie. Er wordt rijkelijk geput uit de poëtische en andere teksten die de 'engel' als thema
hebben. Ook de muziek wordt niet vergeten. Ten
slotte wordt ook de actualiteitswaarde van het
144

BIBLIOTHEEK

onderwerp uiteengezet. Natuurlijk kunnen niet
alle varianten van net thema behandeld worden.
Wel komt het belangrijke aandeel van schilders
uit de achttiende eeuw als G.B. Tiepolo, S. Ricci,
F. Guardi e.a. nauwelijks aan bod en ook het
grote belang van de putto in de Duitse barok- en
rococokerken wordt te kort gedaan.
Het werk is eerder algemeen historisch dan
kunsthistorisch opgevat en legt minder het accent op het esthetische van de engelverschijning.
Er ontbreekt een bibliografie, waarin belangrijke
vroegere uitgaven als Bleibt, Ihr Engel, bleibt bei
mir door Walter Nigg en Karl Gröning en Engel,
eine himmlische Komöaie konden vermeld worden.
JvA
De recensies werden geschreven door:
GS:
Geert Swaenepoel
JDD:
Johan De Donder
JVA
Jules van Ackere
RDS: Ria de Schepper

ERRATA
In het vorige n u m m e r zijn er een aantal storende fouten geslopen o.m. i n titels en onderschriften v a n illustraties. In de kadertekst v a n L u t de Block (op b l z . 38) is een
cruciale z i n weggevallen en daarom drukken w e die tekst hieronder helemaal opn i e u w af.
Met onze excuses.

Veni, vidi, vinei:
een Toscaanse achtergrond
Er zijn nogal wat grapjes uitgehaald met de
M o n a Lisa. Ze is het v o o r w e r p geweest v a n
talloze experimenten: M o n a L i s a met snor,
met w a l k m a n of sigaar, scheelkijkend, stoned, kubistisch, als h o n d of als hoer en ga
zo maar door. De dame zelf is niet stuk te
krijgen. O m w i l l e v a n haar mysterieuze

Kunsttijdschrift Vlaanderen V Z W
Hondstraat 6
8700 Tielt

Tielt, 16 april 2003

glimlach? Of houdt de figuur stand o m w i l l e
van de achtergrond?
Sinds i k V i n e i gezien en het bijbehorende
Museo Leonariano bezocht heb, ben ik geneigd dat laatste te geloven. H e t m u s e u m is
twee maal niets. H e t is niét de casa natale
van de grote maestro, maar een i3 eeuwse
e

Castello dei Conti Guidi v o l g e s t o u w d met
UITNODIGING
TOT

DE ALGEMENE VERGADERING

verhakkeld industrieel erfgoed, modellen
van technische snufjes die Leonardo ooit i n
elkaar z o u hebben geknutseld en het bevat
ook een berg kopieën v a n kopieën v a n ko-

Hierbij nodigt de Raad van Beheer u
uit tot de Algemene Vergadering van
de vereniging die plaats vindt op
14 juni 2003 om 10 uur in de
St.-Godelieveabdij, Boeveriestraat 45
in 8000 Brugge, met als dagorde:
1. Goedkeuring van de notulen van de
Algemene Vergadering d.d.
31.08.2002 (verschenen in Kunsttijdschrift Vlaanderen, jg. 52,
februari 2003 p. 80)
2. Goedkeuring jaarrekening 2002
3. Goedkeuring begroting 2003
4. Aanvaarding van de heren Geert
Depetter en Pol Lagrain als leden
van de Raad van Beheer
5. Rondvraag

pieën v a n tekeningen. De espresso i n de belendende bar is evenmin een aanrader.
M o e t je daar kilometers voor o m rijden?
JA! O m w i l l e v a n de achtergrond. Het l a n d schap oogt zo weids en zo v o l en zo groen
en i d y l l i s c h Toscaans dat je het weer weet:
dit heeft Leonardo met eigen ogen aans c h o u w d , dit is de setting v a n la G i a c o n d a ,
die niet stuk te krijgen achtergrond waartegen hij de figuur v a n zijn al even robuuste
M o n a Lisa geborsteld heeft. E n hoe zeer het
landschap op het schilderij ook afwijkt v a n
de werkelijkheid, dit doet er niet toe. Herkenbaarheid situeert z i c h niet op het v l a k
van realia maar op het v l a k v a n een gefantaseerde werkelijkheid. E n die klopt i n
V i n e i . G a er op een woensdag naar toe, d a n
is het m u s e u m gesloten en is er alleen het
landschap. Paradijselijk. Toscaans.
LUT DE BLOCK

(get.) Jean Luc Meulemeester,
voorzitter
(get.) Robert Declerck
wnd. secretaris

;

Het Algemeen-Nederlands Verbond
en de Vereniging Algemeen Nederlands
slaan v o o r t a a n d e h a n d e n i n e l k a a r en g e v e n n u e e n
g e m e e n s c h a p p e l i j k t i j d s c h r i f t uit.

Neerlandia - Nederlands van Nu
M e e r dan ooit tevoren wordt het een 'Nederlands-Vlaams tijdschrift voor taal, cultuur en maatschappij'. Naast de traditionele maatschappelijk-culturele informatie in Neerlandia kunt u
verder op de taalkundige informatie van Nederlands van Nu
rekenen. A l l e A N V - en V A N - l e d e n hebben voortaan recht op
gratis

De Abt en monniken van de
Benediktijnerabdij in Affligem
Pieter Vanhaecke, orgelbouwer
nodigen u hartelijk uit op

de inzegening en
het inspelingsconcert van
het vernieuwde orgel in de abdijkerk

taaladvies.

Word daarom lid van A N V en V A N en gireer:
25 € als lid-abonnee
7,50 € als huisgenoot-lid
17,50 € voor een elektronisch
abonnement (buiten België en
Nederland)
17,50 € voor jongeren tot
25 jaar
37,50 € voor steunabonnement
650 € als l i d voor het leven
W i e na 1 j u l i l i d wordt, betaalt
17,50 € . '

NEERLANDIA

op vrijdag 30 mei om 19.30 uur en
zondag 1 juni om 16.30 uur
door Jozef SLUYS
organist-titularis St.-Michielskathedraal
Brussel

rJ^rbjij'Jhi

rj,n

met werken van
J.S. Bach, G. Böhm, D. Buxtehude.

NJEDERIANDS

België:
rek. 430-0358801-86 t.n.v.
Algemeen-Nederlands Verbond v.z.w.
Nederland: postbankrek. 446050 t.n.v. Algemeen-Nederlands
Verbond, D e n Haag
Adressen:
A N V - N d l . : Jan van Nassaustraat, N L - 2 5 9 6 B S D e n Haag anv-nl@cistron.nl
A N V - V I . : Gallaitstraat 86, B-1030 Brussel info.anv@edpnet.be
V A N : Keizer Karelstraat 83, B-8000 Brugge frans.debrabandere@yucom.be

UJÖEnergie-

Dit instrument van 1981 in NoordDuitse, vroege barokstijl werd
omgebouwd en voorzien van
een nieuw pedaalwerk.
Het volledige instrument werd opnieuw
geïntoneerd en is een eerder zeldzaam
type in ons cultuurgebied Vlaanderen.
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Louis M a r i e A n n e C o u p e r u s ( 1 8 6 3 - 1 9 2 3 )
viert in 2 0 0 3 een d u b b e l j u b i l e u m : voor 1 4 0
jaar werd hij in Den H a a g g e b o r e n , en
tachtig jaar g e l e d e n stierf hij in het
G e l d e r s e De Steeg. Dat hij een van de
grootste r o m a n c i e r s uit ons taalgebied is
geweest, wordt v a n d a a g door vrijwel
n i e m a n d meer o n t k e n d . Met Multatuli is hij
wellicht de enige N e d e r l a n d s e auteur die
ook elders in Europa op enige b e k e n d h e i d
m o c h t en m a g bogen. Zelfs in zijn
v a d e r l a n d bleef C o u p e r u s ' ' p o ë t i s c h ' d e b u u t
evenwel zo goed als o n o p g e m e r k t . Grote
r e n o m m e e verwierf de H a g e n a a r pas met
Eline Vere ( 1 8 8 9 ) , dat - als feuilleton in Het
Vaderland

- in de m a a n d e n die aan de

publicatie in boekvorm voorafgingen, reeds
vele jongemeisjesharten sneller had doen
s l a a n . B o v e n d i e n werd de roman door de
officiële kritiek (lees: de c o r y f e e ë n van
Tachtig) geestdriftig o n t h a a l d . Belangrijke
b o e k e n volgden elkaar van d a n af a a n snel
op, wat echter g e e n s z i n s wil zeggen dat ze
ook o n o m s t r e d e n w a r e n . Het libertijnse
karakter ervan streek de N e d e r l a n d s e
g o e g e m e e n t e meer d a n e e n s tegen de
haren in. Van lang niet elke titel w e r d e n
trouwens dezelfde grote aantallen verkocht.
De stille kracht ( 1 9 0 0 ) , Langs lijnen
geleidelijkheid

( 1 9 0 0 ) , De boeken

van

der

kleine zielen ( 1 9 0 3 ) , of Van oude
menschen,

de dingen,

die voorbij

gaan

( 1 9 0 6 ) : het zijn i n m i d d e l s niettemin stuk
voor stuk k l a s s i e k e r s g e w o r d e n . Veel
literaire v r i e n d e n heeft dat artistieke s u c c e s
Louis C o u p e r u s niet b e z o r g d . C o n t a c t e n
zoals d e z e die hij o n d e r h i e l d met collega
Henri B o r e l , zijn eerder s c h a a r s . J o s é
B u s c h m a n schetst er in dit
n u m m e r de c o n t o u r e n van

Vlaanderen-

Inmiddels werden Couperus' romans
al snel vertaald, o.a. in het Engels. Oscar
Wilde en Katherine Mansfield waren grote bewonderaars van het werk van de Hagenaar,
dat ze tot het beste uit Europa rekenden.
Toen Louis Couperus in 1921 - even voor hij
weer eens voor langere tijd op reis vertrok Londen bezocht, werd hij er gefêteerd door
de literaire upper class, en was hij er The
lion of the season'. Over Couperus' faam in
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het Angelsaksische taalgebied, schrijft Caroline de Westenholz hier trouwens een relevante bijdrage. In eigen land werden de boeken van Louis Couperus ongemeen precieus
uitgegeven door L.J. Veen, maar ze waren
ook duur. Te duur allicht voor de lezer uit het
Zuiden, die het bovendien moeilijk moet hebben gehad met het wat geparfumeerde sfeertje dat rond de auteur hing. Het handschrift
van Metamorfoze (1897), een roman waarvan

het biogratische belang trouwens moeilijk kan
overschat worden, blijkt buitengewoon indringende informatie te bevatten over de problemen die de auteur zelf had met de veruiterlijking van zijn homo-erotische geaardheid.
H. T. M. van Vliet maakt er voor ons tijdschrift
een uitgebreid stuk over.
Louis Couperus is (desondanks) vaak
in Vlaanderen geweest. Op huwelijksreis
reeds (in 1891) bezocht hij Blankenberge,
Oostende, Brugge en Gent. Later verbleef hij
meer dan eens in Brussel, en in beperkte
kring werd hij beneden de Moerdijk wel degelijk al vroeg naar waarde geschat. Zoals
naar voren komt in het essay van A. Keersmaekers over de receptie van Couperus in
Vlaanderen, waren zelfs zijn dichtbundels
Een lent van vaerzen (1884) en Orchideeën
(1886), waarmee hij als debutant dus niet
bepaald op gejuich was onthaald in het Noorden, wel degelijk zéér gesmaakt door de Vlaming Pol De Mont. Eerlijkheidshalve dient
daar echter aan toegevoegd te worden dat de
geestdrift van deze laatste voor Couperus,
(zéér waarschijnlijk) Paul Alberdingk Thijm,
hoofdredacteur van Dietsche Warande en
oom van Lodewijk van Deyssel, flink heeft
doen schrikken. Ook Emmanuel De Bom
zocht zéér vroeg contact met Louis Couperus,
en één van de zeldzame uitgebreide interviews die de auteur toestond, gaf hij aan de
Antwerpse kunstcriticus, essayist en romancier André De Ridder. Een merkwaardige
vriendschap die het gemeenschappelijke redacteurschap van Groot-Nederland ruimschoots overschreed, is in de loop der jaren
ontstaan tussen de robuuste, sportieve Vlaming Cyriel Buysse, en zijn delicate Hollandse tegenpool, Louis Couperus. Anne Marie Musschoot weet daar vanuit haar
jarenlange vertrouwdheid met het Buyssemateriaal veel over te vertellen.
Amper een decennium na de dood
van Louis Couperus werd het in Nederland
van lieverlede stil rond de auteur. In 1933
was van de hand van Henri van Booven nog
wel de eerste biografie over hem verschenen,
maar de interesse voor zijn oeuvre leek hoe
dan ook te tanen. Pas in de aanloop naar de
viering van het eeuwfeest van Couperus' geboorte viel er een hernieuwde belangstelling
voor de man en zijn werk waar te nemen.
Een aantal uitgevers bundelde hun krachten
en onder leiding van Garmt Stuiveling verscheen van 1952 tot 1957 de (weliswaar erg

omstreden) twaalfdelige dundruk uitgave van
de 'Verzamelde Werken'. Eigenaardig genoeg
(maar wellicht bij gebrek aan beter) beleefde
die uitgave nog een herdruk in de jaren zeventig. Essayisten en critici leken omstreeks
die tijd eindelijk het formaat van Louis Couperus' kunstenaarschap te herontdekken. Tot
de popularisatie van zijn boeken hebben echter - in Vlaanderen evengoed als in Nederland - de televisie-bewerkingen, en later ook
de verfilmingen van zijn romans, het allermeest bijgedragen. De adaptaties van
De boeken der kleine zielen, Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan..., en De
stille kracht bijvoorbeeld, vermochten wat de
boeken eerder niet konden: de mensen thuis
houden voor literatuur. Van dan af beleefden
Louis Couperus' bekendste romans trouwens
herdruk op herdruk. In 1987 kreeg de Hagenaar eindelijk ook waarop hij zolang al recht
had: een volwaardige, wetenschappelijke biografie. F. L. Bastet, die in dit Couperusnummer alweer een interessante bijdrage levert
over de relatie tussen Couperus' grootvader
en koning Willem 111, en die aldus een dimensie toevoegt aan de vorstenroman Majesteit
(1893), was de auteur van dit in alle opzichten imposante werk. Een betrouwbare referentie-editie in vijftig delen van Louis Couperus' gehele oeuvre, kwam tussen 1987 en
1996 tot stand. H.T.M. van Vliet en zijn medewerkers stonden in voor de bezorging ervan. Omstreeks dezelfde tijd werd het Couperusgenootschap (1993) opgericht, dat
inmiddels een kleine vijfhonderd leden telt.
De schrijver heeft sedert 1996 in de Haagse
Javastraat (grotendeels dankzij Caroline de
Westenholz) zijn eigen museum. Couperus
kreeg bovendien in de ooievaarstad zowel
een borstbeeld als een standbeeld, en in een
plantsoen aan de Groot Hertoginnelaan
begroet Eline Vere er, parmantig met haar
paraplu, permanent de voorbijganger. Sedert
enkele jaren worden in de stad voor belangstellenden erg succesrijke Couperuswandelingen georganiseerd. Colloquia en lezingen die
de auteur en zijn werk tot onderwerp hebben,
zijn legio. Louis Couperus is op die manier
het laatste kwart eeuw haast niet meer uit de
belangstelling geweest, en dat is niet meer
dan billijk.
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Met het Couperusnummer wijdt het
Kunsttijdschrift Vlaanderen voor het eerst een
volledig nummer aan een modern Noord-Nederlands auteur. Het kreeg daarvoor de eminente hulp van diegenen die de Couperusrevival niet enkel hebben ingeluid, maar ook
in stand gehouden. Essayisten uit Noord en
Zuid brengen in dit Couperusjaar samen
hulde aan de man over wiens Van oude
menschen, de dingen, die voorbij gaan (in
Engelse vertaling), Katherine Mansfield zich
verwonderd afvroeg: 'What is it then that
differentiates these living characters from the
book-bound creatures of even our brilliant
modern writers?'. ('Wat maakt toch deze
levensechte karakters zo verschillend van de
"boekerige" schepsels, zelfs van onze briljante moderne schrijvers?') Het is de vraag
naar de essentie van het grote kunstenaarschap van Louis Couperus.

Het Kunsttijdschrift Vlaanderen
dankt van harte het Prins Bern hard
Cultuurfonds voor de gulle financiële steun
bij het totstandkomen van dit uitgebreide
en in kleuren gebrachte nummer van
het blad, een Vlaams-Nederlandse
coproductie.

C O U P E R U S
L O U I S
O V E R
V A N

Een Haagse auteur van internationale allure

EN

V a n en Over Louis Couperus
(1863-1923)
H.T.M. van Vliet & Luc Daems

Louis Marie Anne Couperus werd op 10
juni 1863 geboren op de Mauritskade
nummer 11 in Den Haag. Louis was de
benjamin van een groot gezin. De familie
was zowel van vaders- als van
moederszijde nauw verbonden met
Nederlands-lndië, het huidige Indonesië.
Zij telde in haar gelederen vele hoge
bestuursambtenaren. Zo was de
grootvader van moederskant, jhr. Joan
Cornells Reynst (1798-1871) enkele
maanden waarnemend gouverneurgeneraal geweest, de hoogste ambtelijke
functie in de kolonie. De vader van Louis,
John Ricus Couperus (1816-1902), was in
Indië geboren, had er jarenlang gewoond
en gewerkt, hij was er getrouwd en had in
Batavia zijn meeste kinderen gekregen,
voordat de familie in 1860 naar
Nederland repatrieerde. De familie
Couperus behoorde in Indië tot de
vermogende klasse.

In 1872 maakte het gezin opnieuw de
overtocht naar Indië. De vader wilde zijn
zoons in hun carrière voorthelpen en zich
weer zelf gaan bemoeien met zijn bezittingen.
Die Indische jaren waren de gelukkigste tijd
van Couperus' jeugd. De terugkeer naar Nederland, na ruim vijfjaren, werd voor Louis
een bittere teleurstelling. De familie betrok in
Den Haag een groot huis op het Nassauplein
nummer 4. En Louis ging naar de HBS. Hij
Jan ten Brink, mentor van Louis Couperus
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deed het slecht op school. Vooral voor de
exacte vakken bleek hij totaal geen aanleg en
geen interesse te hebben. Zijn redding werd
de leraar Nederlands, Jan ten Brink (18341901). Deze onderkende het bijzondere talent van zijn leerling. Hij wist Couperus' vader
over te halen zijn zoon MO-Nederlands te laten studeren. Daarmee ontsnapte Louis niet
alleen aan de gehate HBS, maar ook aan de
geplande carrière van Indische bestuursambtenaar.
Couperus debuteerde als dichter in
het julinummer 1883 van het tijdschrift
Nederland met het gedicht 'Erinnering'. Ten
Brink, die daarbij bemiddeld had, introduceerde zijn leerling daarna ook in De Gids.
Zijn eerste bundel, Een lent van vaerzen, gepubliceerd in juni 1884, werd door de traditionele kritiek met een zekere welwillendheid
ontvangen. In Orchideeën (verschenen in
december 1886), bracht de auteur twee jaar
later gedichten en prozastukken uit de jaren
1883-1886 bijeen. Beide bundels, Een lent
van vaerzen en Orchideeën, tonen een breed
scala aan invloeden: van Petrarca tot Hooft,
van Potgieter tot Heine. Bovenal de Franse
Parnassiens Théophile Gautier en Leconte de
Lisle hadden hun stempel op de Haagse
dichter gedrukt. Enkele maanden na de
publicatie van Orchideeën verscheen in De
Nieuwe Gids een vernietigende kritiek van
Willem Kloos. Volgens hem waren de gedichten van Couperus 'absoluut literaire "trash"'.
De auteur moet door deze kritiek bijzonder
aangeslagen zijn geweest. Hij publiceerde alleen nog enkele gedichten die hij in portefeuille had. Ze werden in 1895 gebundeld
onder de titel Williswinde.
Na de veroordeling van zijn poëzie
schreef Couperus bijna een jaar niets meer.
Pas in december 1887 begon hij aan een roman die hem op slag beroemd zou maken:
Eline Vere. De familie was inmiddels verhuisd
naar Surinamestraat 20, waar papa Couperus
een monumentaal huis had laten bouwen.
Later zou Couperus verklaren dat hij Eline
Vere had geschreven 'in een wanhoop over
mijn poëzie, die ik voelde sombreeren en
toch zoo lief had, in een bui van het kan-meniet-bommen, om eens een langen roman te
schrijven - lang a la Tolstoi - voor het groote
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Brief van Louis Couperus aan uitgever
LJ. Veen

publiek, en dien de jonge meisjes, waarmee
ik flirtte, aardig zouden vinden!' De structuur
van de roman in hoofdstukken met kleine paragrafen is geïnspireerd op Tolstoj, zoals Couperus in een brief aan zijn vroegere schoolvriend Frans Netscher heeft toegegeven.
Maar wat de inhoud betreft, is Eline Vere in
de eerste plaats een naturalistische roman uit
de school van Zola. De auteur schildert uitvoerig de invloeden van afstamming en milieu
op het karakter en de lotgevallen van zijn
hoofdpersoon. Al wordt de voor Eline fatale
afloop als een noodlottig gebeuren beschreven, toch is het 'Noodlot' in deze roman nog
niet de onafwendbare, boven de mens geplaatste, Macht zoals in latere werken van
Couperus. Tegenover Elines lot staat dat van
haar neef Vincent. Die weet met steun van
zijn Amerikaanse vriend St. Clare zich te
ontworstelen aan zijn dodelijke lethargie. St.
Clare zegt tegen Eline: 'Noodlot is een woord,
leder mensch maakt zijn eigen noodlot. Je
bent te zwak om jezelve het te maken. Laat
mij je noodlot maken.' Aldus verwoordt hij in
Eline Vere de visie van zijn landgenoot, de
filosoof Ralph Waldo Emerson (1803-1882)
die in zijn essay Fate de stelling had verdedigd dat de mens zijn natuurlijke beperkingen door de wil kan overwinnen. Het staat
vast dat Couperus bekend was met de essays
van Emerson.
Eline Vere was in maart 1889 verschenen bij uitgeverij P.N. van Kampen in
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Amsterdam. De roman werd, ook door de
'Nieuwe Gidsers', enthousiast ontvangen.
Couperus was een bekende auteur geworden. In juli van dat jaar vertrok hij naar Zweden en Noorwegen. De indrukken die hij daar
opdeed, zou hij een jaar later verwerken in de
roman Noodlot. Het verhaal dat zich gedeeltelijk in Londen en in Noorwegen afspeelt,
ademt de sfeer van Ibsens drama Spoken, tegen de achtergrond van de sombere fjorden.
De erin beschreven driehoeksverhouding tussen twee vrienden en de verloofde van een
van de twee kent een fatale afloop: een
moord en een dubbele zelfmoord. Na de suïcide van Eline Vere was dit einde sommige
lezers te gortig. Onderwijzers en dominees
begonnen tegen Couperus' werk te ageren en
vonden het verdorven en gevaarlijk. Vooral
het karakter van het ontaarde personage
Bertie uit Noodlot riep verzet op. Vanaf nu
zou Couperus in confessionele kringen te
boek staan als een perverse dandy van wie
de lezers verre gehouden moesten worden.
De auteur zelf liet zich in oktober 1890 uitschrijven om zich in Parijs te vestigen. Maar
Couperus voelde zich diep ongelukkig in de
Franse hoofdstad. In deze jaren moet hij tot
het besef zijn gekomen van zijn afwijkende
seksuele geaardheid. Hoewel er geen bewijzen zijn voor Couperus' homoseksualiteit, is
er nauwelijks twijfel mogelijk. Er zijn verschillende getuigenissen overgeleverd die openlijk
of meer indirect de seksuele geaardheid van
de auteur hebben onthuld.
Een sterfgeval in de familie bracht
Couperus begin januari 1891 terug in Den
Haag. In deze tijd verloofde hij zich met zijn
nicht Elisabeth Baud. Ook de familie Baud
had nauwe banden met Nederlands-lndië.
Het huwelijk vond plaats in september van
hetzelfde jaar. De verbintenis van neef en
nicht had veel van een verstandshuwelijk.
Elisabeth was niet bemiddeld en had ook verder weinig kansen op de huwelijksmarkt. Het
huwelijk met haar neef behoedde haar voor
het in die tijd vrij troosteloze bestaan als ongetrouwde vrouw, levend in de provincie met
haar grootmoeder. Uitgaande van Couperus'
homoseksualiteit bood het huwelijk hem een
mogelijkheid tegenover de buitenwereld de
schijn op te houden en een afdoende
bescherming tegen ongewenste indiscretie.

De bundel novellen die Couperus
Veen had toegezegd, verscheen in november
1892 onder de titel Eene illuzie. Het was een
verzameling verhalen die de auteur in de jaren 1889-1891 had geschreven. Het echtpaar Couperus was weer in Den Haag teruggekeerd en daar begon Louis eind 1892 aan
zijn volgende roman, Majesteit Het boek
vormt samen met het vervolg Wereldvrede en
de novelle Hooge troeven Couperus' bijdrage

L.J. Veen en zijn echtgenote
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De Fries Lambertus Jacobus Veen,
geboren op 7 januari 1860, had zich in het
voorjaar van 1887 als uitgever in Amsterdam
gevestigd. Toen Couperus' Noodlot in het
najaar van 1890 in De Gids verschenen was,
stuurde Veen de auteur een brief met het
aanbod de roman uit te geven. Couperus
ging er niet op in, omdat hij al een contract
met uitgeverij Elsevier had gesloten. Ruim
een jaar later nam Couperus zelf contact op
met Veen. Hij bood hem de roman Extaze en
een bundel novellen aan. De uitgave van
Extaze in mei 1892 vormde het begin van de
samenwerking tussen Louis Couperus en L.J.
Veen, die met een korte onderbreking ruim
vijfentwintig jaar zou blijven bestaan. De
lange duur van de samenwerking was vooral
de verdienste van Veen. Die heeft Couperus
altijd genereus behandeld. Louis ontving van
Veen voor die tijd uitzonderlijk hoge honoraria. Maar toen na 1902 de verkoop van Couperus' werk terugliep, werd de verhouding
tussen auteur en uitgever moeilijker. Veen
bleef zijn auteur hoe dan ook tot het einde
toe bewonderen en respecteren. Met veel
zorg heeft hij de honderden brieven en de
vele handschriften van de romans die hij van
hem kreeg, bewaard, niet om er later zelf rijk
van te worden, zoals Couperus tot tweemaal
toe venijnig opmerkte, maar om ze voor het
nageslacht veilig te stellen. Ze werden door
zijn erven in 1961 aan het Letterkundig
Museum in Den Haag geschonken. Daarmee
heeft Veen de onderzoekers en de editeurs
van Couperus' werk een onschatbare dienst
bewezen.

aan het in die tijd populaire genre van de koningsromans. Onder invloed van nieuwe politieke stromingen als socialisme, anarchisme
en pacifisme kwam de monarchie als staatsvorm steeds meer onder druk te staan. De
meeste koningsromans handelen over de problematiek van de autoritair regerende vorst in
een veranderende wereld. Couperus' Majesteit en Wereldvrede spelen zich af in het imaginaire keizerrijk Liparië, waar keizer Oscar
met harde hand regeert. Zijn zoon Othomar
echter mist de ambitie en de aanleg om zijn
vader op te volgen. Hij twijfelt over zijn rol in
de toekomstige monarchie. Als keizer Oscar
bij een anarchistische aanslag om het leven
komt, schikt Othomar zich in zijn keizerlijke
rol. In het vervolg Wereldvrede wordt het karakter van Othomar verder uitgewerkt. De
jonge vorst koestert de illusie dat hij zijn volk
en de wereld vrede kan brengen, maar wordt
door de omstandigheden gedwongen een opstand van anarchisten neer te slaan. De illusie van vrede slaat om in desillusie. Othomar
staat voor de keuze het lot naar eigen hand

te zetten of het gelaten te ondergaan... In de
twee koningsromans vinden we voor het eerst
het door Couperus later herhaaldelijk gebruikte beeld van de keten: de mens is niet
meer dan een schakel in een eindeloze keten
van Verleden, Heden en Toekomst. Hem rest
uiteindelijk niets anders dan zich te schikken
in zijn lot. Majesteit verscheen in november
1893 bij L.J. Veen, Wereldvrede volgde twee
jaar later en de novelle Hooge troeven in mei
1896. De drie boeken werden uitgegeven in
een mooie art-nouveauband. Vanaf het begin
besteedde Veen veel aandacht aan de boekverzorging. Hij wist op dit gebied in korte tijd
een grote faam op te bouwen. In de loop van
de jaren gaf hij aan verscheidene artiesten
opdracht een passende band te ontwerpen
voor de romans en verhalen van Couperus.
In september 1893 ging het echtpaar
Couperus op reis. Ze verbleven eerst enkele
maanden in een pension in Florence en reisden toen verder naar Rome, Napels en
Brindisi waar zij de boot namen naar Corfu
en daarna naar Athene. De indrukken die
Couperus tijdens deze reis opdeed, beschreef hij in 'reisbrieven' die door Veen in
december 1894 onder de titel Reis-impressies werden uitgegeven. De bundel toont
Couperus' veelzijdigheid. In latere jaren zou
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Het paar maakte een korte huwelijksreis naar
Vlaanderen. Na hun terugkeer vestigden zij
zich in Hilversum. Daar voltooide Couperus in
oktober 1891 Extaze. Deze kleine roman verhaalt van de kortstondige liefdesrelatie tussen
de wat madonna-achtige weduwe Cecile van
Even en de zinnelijke Taco Quaerts. Zij beleven samen één moment van extatische liefde
waarna Quaerts vertrekt. Het extatische geluksmoment is slechts eenmalig. Quaerts wil
hun liefde zuiver houden. Cecile schikt zich
daarin, hoewel zij wel een normale liefdesrelatie had gewild. In mei 1892 verschijnt
Extaze bij uitgever L.J. Veen in Amsterdam.

hij trouwens nog verschillende malen reisindrukken op schrift stellen en publiceren.
Maar voorlopig hadden Couperus en zijn
vrouw zich weer in Den Haag gevestigd, in
de Jacob van der Doesstraat 123. Daar vatte
hij na voltooiing van Wereldvrede de vertaling
aan van Flauberts La tentation de Saint Antoine. Ze verscheen in september 1896 onder de titel De verzoeking van den H. Antonius. Maar Couperus was toen al weer aan
Metamorfoze, zijn volgende roman, begonnen. Daarin verwoordde de auteur zijn kunsten levensopvatting en blikte hij terug op het
eerder gepubliceerde werk. Het boek volgt
de geestelijke evolutie van een jongeman
met literaire aspiraties. In de beschrijving
daarvan is veel van Couperus' eigen ontwikkeling terug te vinden, maar het autobiografische element is niet primair. Het gaat in de
eerste plaats om de positiebepaling van de
auteur en de mens Couperus op dat moment. Daarmee vormt Metamorfoze de afsluiting van de eerste fase van Couperus'
schrijverschap. De roman verscheen in november 1897.
In de zomer van dat jaar waren Couperus en zijn vrouw opnieuw naar het buitenland gereisd. Ze hadden besloten Nederland
voorgoed te verlaten. In Heidelberg begon
Couperus aan het symbolistische sprookje
Psyche dat hij in november 1897 zou voltooien, en dat een jaar later werd gepubliceerd. Het 'Psyche'-figuurtje was in die tijd
een geliefd thema in de literatuur en de beeldende kunst. In Couperus' verhaal is zij de
menselijke ziel en haar lotgevallen verbeelden
de gang van het menselijke leven. Toen Psyche als boek uitkwam, was Couperus naar
Engeland vertrokken. Tussen het reizen door
schreef hij een tweede symbolistisch werkje,
getiteld Fidessa. Het sprookje over de nimf
Fidessa en de eenhoorn verbeeldt de maagdelijke liefde en de trouw.
Couperus ontving de proeven van
Fidessa in Genua waarvandaan hij in maart
1899 met zijn vrouw zou vertrekken naar
Nederlands-lndië. In juni 1899 bereikten ze
Tegal, waar Couperus' zuster Trudy woonde.
Haar man was er resident. Daar begon Couperus aan een nieuwe roman. Vóór zijn vertrek had hij zijn uitgever al laten weten dat hij

een 'pension-roman' voorbereidde, die hij 'in
Indië's blauwe bergen' hoopte te schrijven.
De roman die Couperus in juli 1899 in Tegal
begon te schrijven, was aanvankelijk getiteld:
Een Pension-Anecdote. De hoofdpersoon is
een Haags meisje, Cornélie de Retz, dat na
een verbroken engagement alleen door Italië
reist. Zij huurt kamers in een Romeins pension. Toen Couperus twaalf hoofdstukken had
geschreven, is hij gestopt. Hoe lang de
onderbreking heeft geduurd, is niet bekend,
maar toen hij zijn werk hervatte, was hij van
idee veranderd. Het ging niet meer om een
'pension-roman', maar speciaal om de lotgevallen van Cornélie de Retz, die nu gescheiden blijkt. Om een nieuw leven te beginnen,
heeft ze Nederland verlaten. Cornélie raakt
geëngageerd in de Vrouwenbeweging, schrijft
een opzienbarende brochure over de situatie
van de gescheiden vrouw, en gaat een vrije
liefde aan met een kunstenaar, Duco van der
Staal. De ontmoeting met haar ex-man brengt
Cornélie terug naar het verleden. In Langs lijnen van geleidelijkheid, zoals de titel van de
roman luidde, wordt zij onherroepelijk teruggevoerd naar het pad van haar vroegere bestaan, en letterlijk teruggedreven in de armen
van haar ex-man.
De publicatie van het boek verwekte
opschudding in Nederland. De beschrijving
van de vrije liefdesrelatie tussen Cornélie en
Duco van der Staal werd Couperus kwalijk
genomen. En het zou nog erger worden, want
Couperus was na voltooiing van Langs lijnen
vrijwel onmiddellijk aan een nieuwe roman
begonnen. Zijn zwager, Gerard de la Valette,
was inmiddels overgeplaatst naar Pasoeroean
en Louis en Elisabeth Couperus waren met
hem meeverhuisd. Vanuit de nieuwe residentie schreef Couperus aan Veen: 'Ook heb ik
zeker het plan een Indische roman te schrijven uit de ambtenarenwereld, en mijn zwager
[...] zal mij helpen aan alle gegevens, die ik
noodig mocht hebben.' Op 8 oktober 1899
ving hij aan met De stille kracht. Met Kerstmis was driekwart van de roman geschreven.
In dezelfde maand verscheen in Nederland
de boekuitgave van het sprookje Fidessa. Na
terugkeer in Europa voltooide Couperus De
stille kracht eind april 1900. De beroemde roman beschrijft op beklemmende wijze de ondergang van de Nederlandse resident Van
Oudijck en zijn gezin. Opmerkelijk genoeg
voor een telg van een geslacht van Indische
ambtenaren en ondernemers heeft Couperus
in zijn boek forse kritiek verwerkt op het koloniaal bestuur. De Nederlandse overheersing
van Indië wordt in De stille kracht voorgesteld
als een verschijnsel van decadentie. Zij is tot
ondergang gedoemd, geheel volgens de wet
van 'bloeien, groeien en vergaan'. Het motief
van 'de overwinnaar overwonnen' in de ro-
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man is nauw verbonden met de tegenstelling
Oost-West. De Nederlandse resident bevindt
zich op een hem wezensvreemde en daardoor vijandige grond. Zijn Westerse rationalisme moet het afleggen tegen de mystiek van
het Oosten. Couperus zelf omschreef het
thema van de roman als volgt: De stille
kracht geeft vooral weer de geheimzinnige
vijandschap van Javaanschen grond en sfeer
en ziel, tegen den Nederlandschen veroveraar.'
l

Een maand nadat het laatste gedeelte
van Langs lijnen van geleidelijkheid in De
Gids was verschenen, startte het tijdschrift
met de voorpublicatie van De stille kracht.
Opnieuw sprak de confessionele pers
schande van Couperus' roman. Veen meende
te kunnen profiteren van de opwinding en
bracht beide boeken nog in 1900 in de handel: Langs lijnen in september, De stille
krachtin november. De Indische roman verscheen in een magnifieke batikband. Aangezien Indië de bakermat was van de batikkunst, was een betere keuze nauwelijks
denkbaar.
Na hun terugkeer uit Indië vestigden
Couperus en zijn vrouw zich in Nice. Begin
oktober 1900 huurden ze er een appartement in Villa Jules, gelegen aan de Avenue
St. Maurice. Couperus zou tien jaar in Nice
blijven wonen en er een aantal van zijn beroemdste romans schrijven. Het eerste werk
dat in Nice werd geschreven, is het verhaal
Babel. Het werd in juni 1901 door Veen uitgegeven. Het symbolistische werk, dat ook
wat de stijl betreft, aansluit bij de sprookjes
Psyche en Fidessa, heeft de mythe van de torenbouw van Babel als achtergrond. De
hoofdpersoon Cyrus komt tot het inzicht dat
er niets is 'dan zichzelve te zoeken'. Couperus noemde het verhaal 'een cauchemar'. Na
de voltooiing van Babel begon hij aan wat
een van zijn meesterwerken zou worden: De
boeken der kleine zielen. Het geheel zou bestaan uit vier romans, elk met een eigen titel:
De kleine zielen, Het late leven, Zielenschemeringen Het heilige weten. De cyclus beschrijft enerzijds de ondergang van de
Haagse familie Van Lowe, en anderzijds in de
karakterontwikkeling van twee van de hoofd-

In augustus 1902 vroeg de criticus
W.G. van Nouhuys, mede namens de uitgever Van Holkema en Warendorf uit Amsterdam, Couperus lid te worden van de redactie
van een nieuw literair tijdschrift. Na enige
aarzeling stemde Couperus toe. Vanaf januari
1903 vormde hij samen met Van Nouhuys en
Cyriel Buysse (1859-1932) de redactie van
Groot Nederland. De gevolgen waren ingrijpend. Couperus zou nooit meer in De Gids
publiceren en evenmin een primeur aan zijn
uitgever gunnen. Al zijn werk werd eerst voorgepubliceerd in het nieuwe tijdschrift. Bovendien had Veen in Van Holkema en Warendorf
een geduchte concurrent gekregen. Dit alles
viel samen met de teruglopende verkoop van
Couperus' werk, en als gevolg daarvan met

Omstreeks die tijd was Couperus aan
zijn eerste historische roman begonnen,

Louis Couperus omstreeks
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In de zomer van 1901 had Couperus
tussen de bedrijven door nog vier sprookjes
geschreven. Ze waren in De Gids gepubliceerd. Een vijfde, geschreven in december
1901, werd - hoogst uitzonderlijk voor Couperus - als te theosofisch en onzedelijk door
de redactie van De Gids geweigerd. De
sprookjes werden onder de titel Over lichtende drempels in november 1902 door Veen
uitgegeven. Naar stijl en inhoud zijn ze ver
beneden Couperus' niveau. Voorlopig ging
Couperus niettemin verder op de ingeslagen
weg. De twee volgende symbolische verhalen
uit God en goden zijn ook beïnvloed door de
theosofie. Ze beschrijven in sterk lyrisch
proza het ontstaan van het leven, de goden
en de mensen en de oorsprong van dit alles,
het Licht. De bundel verscheen in november
1903.

de eerste strubbelingen in de verhouding met
zijn uitgever. Eeuwige geldzorgen bleven hem
immers parten spelen. Om Couperus in één
keer van zijn schulden af te helpen, stelde
Veen hem in 1904 voor het auteursrecht op
al zijn tot dan toe door hem uitgegeven werken af te kopen voor ƒ 12.000,- ( € 5447,-).
In de transactie was het in 1903 voltooide
Dionyzos opgenomen. Dionyzos is de eerste
mythologische roman die Couperus heeft geschreven. Daarin bracht hij een mythologische figuur tot leven tegen de achtergrond
van de antieke wereld. Couperus was er bijzonder trots op dit genre te hebben bedacht.
In Dionyzos verovert de halfgod met de
Vreugde van het druivennat de gehele wereld, maar de veroveraar moet ook de Smart
ervaren. In deze combinatie van Vreugde en
Smart is de invloed van Emerson te herkennen. In zijn essay 'Compensation' had de
Amerikaanse filosoof de 'wet van het evenwicht' geformuleerd. Een overmaat aan
Vreugde, zoals in Dionyzos, moet worden gecompenseerd door Smart. De eerste druk van
het boek kwam uit in november 1904.
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Couperus heeft de gehele romancyclus in anderhalfjaar tijd geschreven. Hij
beëindigde het eerste boek van de serie in
mei, het tweede in juli, en het derde in november 1901. Het laatste boek werd geschreven in de maanden januari-augustus 1902.
Veen betaalde voor de romans die voor één
keer niet waren voorgepubliceerd, het voor
die tijd ongelooflijke honorarium van
ƒ 12.000,- ( € 5447,-). De delen verschenen
respectievelijk in november 1901, april 1902,
november 1902 en juni 1903. Opvallend is
dat De boeken der kleine zielen tijdens Couperus' leven niet werden herdrukt. In Het Vaderland yan 1903 sprak de criticus W.G. van
Nouhuys (1854-1914) zijn verbazing erover
uit dat Couperus' werk 'door onze literaire critici niet met grooter vreugde over zooveel talent, over zoo krachtig-productief kunnen begroet wordt...'

De berg van licht. Een jaar later, in november
1905, was de omvangrijke roman voltooid.
Al jaren had Couperus rondgelopen met het
idee een boek te schrijven over het zonnepriestertje Heliogabalus dat in Emessa door
de Romeinse legioenen tot keizer wordt uitgeroepen, vervolgens het gehele Romeinse rijk
verovert, maar uiteindelijk in het decadente
Rome ten ondergaat. Net als in De stille
kracht speelt in deze roman de tegenstelling
tussen het Oosten (Emessa) en het Westen
(Rome), en wordt de overwinnaar zelf overwonnen. Heliogabalus wordt vergeleken met
een 'bloem van overbeschaving' die alleen in
Emessa tot volle bloei kan komen, maar die
overgeplant in Rome onherroepelijk zichzelf
en anderen zal vergiftigen. Net als resident
Van Oudijck komt Heliogabalus in een hem
wezensvreemde omgeving terecht die hem
noodlottig wordt. De berg van licht verscheen
in drie delen tussen november 1905 en
februari 1906. Met zijn decadente inhoud
was de publicatie van Couperus' roman een
waagstuk, en dat terwijl de verkoop van zijn
werk reeds onder druk stond. Alleen met de
grootste moeite had hij Veen dit keer weten te
bewegen hem een fors honorarium uit te
betalen. Commercieel was het boek geen
succes.
Enkele maanden later, in juni 1906,
verscheen alweer de volgende roman van
Couperus, het meesterwerk Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan... Deze
derde en laatste Haagse roman over een in
Indië gepleegde passionele moord die een
hele familie in haar ban houdt, had Couperus
in de laatste maanden van 1904 geschreven.
Opnieuw was het Van Nouhuys die als enige
criticus in die tijd wees op de diepere betekenis van het boek. Uiteindelijk gaat het niet
om de moord, maar om de vergankelijkheid,
de macht van de Tijd waarmee alle familieleden te maken hebben of krijgen. De enige
die aan het Noodlot ontsnapt, is Ottilie jr. die
samen met haar vriend Aldo in Nice woont.
Terwijl haar familie in Den Haag geheel in het
verleden leeft, brengt zij in praktijk wat Couperus op ontroerende wijze zou beschrijven
in zijn feuilleton 'Carpe diem:' 'Pluk den dag!
Dweep en droom niet met de schim van het
Verleden, en wees niet bang voor het spook
van de Toekomst, maar sla de verliefde armen vast om het levende, gloeiende Heden,
om het Heden, dat zoo vaak, in ieders leven,
levend en gloeiend, vol bloed en vol liefde
kan zijn...'
Couperus bracht deze 'wijsheid' ook
zelf in de praktijk. Half mei 1906 zegde hij de
huur op van de Villa Jules in Nice, liet zijn
meubels opslaan en ging 'vagabondeeren' in
Italië. In de zomer van dat jaar verbleef hij in
Bagni di Lucca, een kuuroord in de bergen.
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personen, Constance en haar zoon Addy, een
nieuwe, positieve levenshouding. Het decadente materialisme van de Haagse familie is
tot ondergang gedoemd: het paste niet meer
in de nieuwe tijd die na de eeuwwisseling
was aangebroken.

Daar schreef hij, op zijn kamer in het hotel
Royal Continental, de roman Aan den weg
der vreugde. Het verhaal over de liefde tussen de Italiaan Aldo Ardo en de Nederlandse
Emilie moet volgens Couperus gezien worden
als een 'pendant' van Extaze uit 1892. In
beide verhalen streeft de vrouw naar een
evenwicht tussen ziel en zinnen en wordt zij
door de minnaar verlaten. Aan den weg der
vreugde verscheen in mei 1908. De slechte
verkoop, gekoppeld aan de hoge financiële
eisen die Louis bleef stellen, hadden de verhouding tussen uitgever en auteur inmiddels
sterk bekoeld. Couperus schreef aan Veen:
'Ik wil mij niet verdiepen in de redenen,
waarom romans en litterair werk in het algemeen, en mijn boeken in het bizonder den
laatsten tijd zoo slecht gingen, maar wel wil ik
je bekennen, dat ik van plan ben mij geheel
en al terug te trekken.' Voorlopig zei hij zijn
Amsterdamse uitgever vaarwel. Hiermee werd
de tweede periode in Couperus' schrijverschap afgesloten.
In de tweede helft van 1907 en in de
eerste maanden van 1908 verbleef Couperus
in Florence. Pas op 10 april 1908 was hij
weer terug in Nice. In augustus verhuisden
Couperus en zijn vrouw naar de Avenue
Beaulieu nummer 8, waar zij een pension begonnen. Het was voornamelijk familie die er
logeerde. Eind 1909 sloot Couperus met het
dagblad Het Vaderland een contract voor het
schrijven van een wekelijks feuilleton. Het
eerste, 'Geuren van heiligheid', stond op 27
november 1909 in de krant. De redactie tekende erbij aan: 'Wij vestigen er de aandacht
op, dat in dit nummer [...] als feuilleton is
opgenomen de eerste der bijdragen, die
Louis Couperus wekelijks voor "Het Vaderland" schrijven zal.' Afgezien van enkele onderbrekingen heeft Couperus tot aan zijn
dood met grote regelmaat - en met zijn 'dartele, wufte, luchtige pen, de pen die vluchtig
maar raak schrijft'! - een wekelijks feuilleton
of 'Zaterdagje', zoals hij het ook noemde, in
de krant gepubliceerd. De meeste feuilletons
groepeerde Couperus in inhoudelijk min of
meer samenhangende series. Hij schreef over
uiteenlopende onderwerpen, zoals persoonlijke anekdotes, jeugdherinneringen, legenden, korte verhaaltjes, historische schetsen,

mythologische verhalen, reisindrukken, enzovoort. Intiem zijn de bijdragen in de serie
'Bladen uit mijn dagboek'. Tegelijk moet men
oppassen deze feuilletons te lezen als een getrouw verslag van Couperus' leven. Al in een
van zijn eerste stukken, getiteld 'Bekentenissen', had Couperus gewaarschuwd: 'Als ge
dan absoluut hebben wilt, dat ik u over mijzelven spreek, laat mij u dan ook een bekentenis doen, en u niets meer verzwijgen, o lezer en vriend! En laat mij het u dan maar
dadelijk zeggen, en u de zonde van mijn ziel
bloot leggen, en laat mij dan u verzekeren,
dat mijn grootste ondeugd, de wellust van
mijn zondige ziel, déze is, dat ik volgaarne
lieg!...' Die directheid tegenover de lezer en
de regelmaat van het feuilleton verschaften
Couperus een veel ruimer publiek dan voorheen en vergrootten zijn bekendheid. Overigens bereikte Couperus óók in dit kleine
maakwerk, zoals hij het noemde, een zeer
hoog niveau. Hij schiep zich in de krantenstukken een aparte wereld met vaste, terugkerende gasten als de vrienden 'Orlando' en
'Jan'. De figuur 'Jan' was geïnspireerd op de
schrijver Maurits Wagenvoort (1859-1944).
Achter 'Orlando', die een heel speciale plaats
in Couperus' feuilletons inneemt, gaat waarschijnlijk de Italiaanse vriend Giulio Lodomez
(1866-1945) schuil. Couperus had hem, zijn
zuster en zijn moeder, in 1906 te Bagni di
Lucca ontmoet. Het echtpaar Couperus en de
familie Lodomez zouden zeer bevriend raken.
Naast zijn feuilletons publiceerde
Couperus vanaf 1910 maandelijks langere
verhalen in Groot Nederland. Op deze wijze
had hij zich een vaste bron van inkomsten
verworven. Maar hij wilde deze feuilletons en
verhalen een tweede maal te gelde maken
door ze te bundelen. Daarom nam hij in oktober 1909 weer contact op met zijn uitgever in
Amsterdam. Veen heeft ze uiteindelijk gepubliceerd in twee series: Van en over mijzelf en
anderen (vier bundels, september 1910, juni
1914, juli 1916, oktober 1917) en Van en
over alles en iedereen (vijf bundels, juni
1915). Tot het laatste toe is Veen veel zorg
blijven besteden aan Couperus' boeken. Toen
auteur en uitgever het in 1912 eens waren
geworden over de publicatie van een bundel
kunstopstellen over Italië onder de titel Uit
blanke steden onder blauwe lucht, wilde Couperus een band in renaissancestijl. De fraaie
uitgave in royaal folioformaat, met een gekleurd kader om de bladzijden en met foto's
van kunstwerken op speciaal kunstdrukpapier, verscheen in twee delen (december
1912, en december 1913).
Behalve de genoemde series heeft
Veen nog twee losse bundels verhalen van
Couperus uitgebracht: Antieke verhalen in
maart 1911 en Legende, mythe en fantazie in
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maart 1918. Naar aanleiding van de voortdurende discussies met Veen probeerde Couperus enkele malen zijn geluk elders. Op aanraden van Veen zelf wendde hij zich tot de
'Maatschappij ter Verspreiding van Goede en
Goedkoope Lectuur' in Amsterdam, die door
haar stelsel van abonnementen een grote afzet had. Daar verscheen in maart 1911 Korte
arabesken, een van Couperus' mooiste bundels. Bij de uitgever van Groot Nederland,
Van Holkema en Warendorf, werden in De
zwaluwen neer gestreken... (december 1911)
en Schimmen van schoonheid (augustus
1912) weer andere stukken verzameld.
In de tien jaren dat Couperus in Nice
heeft gewoond, had hij geregeld reizen naar
Italië gemaakt. Hij kreeg het land lief als een
tweede vaderland. Langzamerhand begon hij
genoeg te krijgen van Nice en eind 1910
vertrok hij voorgoed naar zijn geliefde Italië.
Eerst verbleef hij in Rome. De zomer van
1911 bracht Couperus door in Venetië en
München. Daarna vestigde hij zich weer in
zijn vertrouwde pension in het Palazzo Niccolini in Florence.
In een feuilleton uit december 1910
had Couperus het einde van de roman aangekondigd: 'Er zullen geen romans meer worden geschreven, omdat er geen romans meer
zullen gelezen worden'. Hij zag alleen nog bestaansrecht voor kleiner werk. Desondanks
had hij in de zomer 1910 nog een roman geschreven: Antiek toerisme, Roman uit OudEgypte. Het is het verhaal van de rijke Romein Lucius die zijn geliefde slavin achterna
reist om haar weer voor zich te winnen.
De reis voert het gezelschap door het oude
Egypte. Langzamerhand verandert de zoektocht van Lucius in een ontdekkingstocht
naar de zin van het leven. Lucius wordt zich
bewust van het goddelijke in de mens en hij
leert te genieten van het heden. In Egypte is
Couperus nooit geweest. Hij baseerde zich
voor de roman op het werk van antieke
schrijvers en historische atlassen. Aangezien
hij het door Veen geboden honorarium veel te
laag vond, gaf hij het recht van uitgave aan
Van Holkema en Warendorf, waar het boek in
november 1911 verscheen in een zeer kleurrijke band met tal van oud-Egyptische symbolen. In 1914 werd de roman bekroond met
de Nieuwe Gidsprijs voor proza.

Na de reis door Spanje verbleef Couperus enkele maanden in Pension Grebenau
in München. Daar vierde hij op 10 juni 1913
zijn vijftigste verjaardag. Ook in Nederland
kreeg het gebeuren flink wat aandacht. De
winter van 1913 brachten Couperus en zijn
vrouw opnieuw in Florence door. Maar bij het
begin van de Eerste Wereldoorlog in augustus
1914 bevonden zij zich in München, waar
Couperus de eerste oorlogsactiviteiten volgde
en in feuilletons beschreef. Door de oorlog
gedwongen besloot het echtpaar Couperus
uiteindelijk naar Nederland terug te keren.
Ze kwamen begin februari 1915 in Den Haag
aan. Ze logeerden er bij Couperus' oudste
zuster, tot ze een bovenhuis konden huren op
de Hoogewal nummer 2.
Met de terugkeer in Nederland begon
een nieuwe periode in Couperus' schrijverschap. Het zouden de productiefste jaren van
zijn carrière worden. Bovendien leidde zijn
aanwezigheid in het land tot een nieuw literair fenomeen: Couperus als voordrachtskunstenaar. Toen hij in februari 1915 in Den

Aantekening

voor De berg van licht

Haag was teruggekeerd, kreeg hij van enkele
verenigingen het verzoek een lezing te houden. Zo moet Couperus op het idee zijn gekomen lezingen in het openbaar te gaan houden om zijn benarde financiële positie te
verlichten. In de jaren 1915-1923 heeft hij
meer dan zestig voordrachten gehouden. Zij
hebben aanzienlijk bijgedragen tot zijn populariteit.
Naast zijn wekelijks feuilleton in Het
Vaderland begon Couperus in september
1915 mee te werken aan het weekblad de
Haagsche Post. Dit was in 1914 door de journalist S.F. van Oss opgericht. Couperus publiceerde daarin verhalen, o.a. de reeks 'Wonderlijke historiën', een serie epigrammen, en
'Opmerkingen van geen waarde'. In die tijd
vertaalde hij ook toneelstukken. En hij
schreef romans. In juni 1916 begon hij aan
De komedianten, een historische roman over
het Romeinse toneelleven tijdens keizer
Domitianus. Een reizend gezelschap, met de
tweeling Cecilius en Cecilianus, geeft tijdens
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1913 in de handel bracht.
Op 14 maart 1913 meldde Couperus
aan Veen dat hij naar Barcelona zou vertrekken. Op uitnodiging van zijn Italiaanse vriend
Giulio Lodomez maakte het echtpaar Couperus een rondreis van drie maanden door
Spanje. Ze bezochten onder andere de plaatsen die in de vroege Middeleeuwen onder
Moorse heerschappij hadden gestaan, zoals
Valencia, Cordoba, Sevilla en Granada. In de
laatste stad bezichtigde Couperus het Alhambra, een van de beroemdste monumenten
van de islamitische bouwkunst. Het leverde
hem stof voor tientallen feuilletons, enkele
verhalen en een historische roman. Precies in
een feuilleton over het Alhambra was hij al
kort ingegaan op de figuur van de laatste
bewoner, Boabdil. Zijn tragisch lot beschreef
Couperus in de roman De ongelukkige. Net
als in De stille krachten De berg van licht is
er ook in De ongelukkige sprake van een botsing tussen twee culturen. En opnieuw wordt
de overwinnaar overwonnen. Het boek werd
in november 1915 door Van Holkema en
Warendorf uitgegeven.

de feesten ter ere van de moedergodin Rheia
Kubele in Rome enkele voorstellingen en
wordt door de auteur a.h.w. op de voet gevolgd. Couperus had het boek 'héél alleen
voor mijn eigen plezier' gemaakt. Het verscheen in november 1917 bij uitgeverij Nijgh
en Van Ditmar in Rotterdam.
Ondanks het heimwee naar het zonnige Italië was Couperus' werkkracht ongebroken. Vanaf 4 maart 1917 verscheen de
antieke roman De verliefde ezel in Het Vaderland. Het verhaal over de verliefde Charmides
die in een ezel verandert, is ontleend aan het
werk van Apuleius uit de tweede eeuw na
Christus. De uitgave in boekvorm verscheen
opnieuw bij Nijgh en Van Ditmar in december
1918. Couperus had toen zijn volgende werk,
Xerxes, al gereed. Voor deze historische roman had hij zich gebaseerd op Herodotos en
op Aischylos, die hij in Franse vertaling las.
Xerxes wordt gepresenteerd als een 'ironische' geschiedenis. Ondanks die ondertoon is
de macht van het Noodlot dat de hoogmoedige Perzische Koning der Koningen naar de
ondergang voert, aldoor in het verhaal voelbaar. Aan het einde van de roman, na de
overwinning van de Grieken, is er met de opvoering van Aischylos' De Perzen het verlossende perspectief van de Schoonheid van de
eeuwige kunst. Zij staat tegenover de actualiteit van de oorlog. Xerxes was Couperus' bijdrage aan de oorlogsliteratuur, al verscheen
het boek in november 1919, toen de Eerste
Wereldoorlog reeds tot de geschiedenis
behoorde.
Vrij snel na de voltooiing van Xerxes
begon Louis Couperus aan Iskander, het magistrale epos over Alexander de Grote. De
boekuitgave in twee delen verscheen in november 1920 bij Nijgh en Van Ditmar. In
deze laatste roman over de veroveringstocht
en ondergang van Alexander de Grote heeft
Couperus zijn grote schrijverstalent ten volle
ontplooid en nog één keer op beklemmende
wijze het Noodlotsmotief verbeeld. Heel het
boek door wordt de lezer geconfronteerd met
de onoverwinnelijke macht van de Tijd en de
gevolgen daarvan voor de mens. Aan het
einde van zijn veldtocht, weet ook Alexander
dat hij daaraan niet ontkomt.Na vijfjaren van
noeste arbeid 'in de tuinen der Nederlandsche tale' kwam eindelijk de verlossing. Op
voorstel van S.F. van Oss vertrok Couperus in
oktober 1920 naar Algiers voor een reis door
Noord-Afrika. De Haagsche Post nam de kosten van de 'briefschrijver-toerist' voor haar rekening, in ruil voor een aantal reisschetsen.
Tijdens zijn tocht die hem van Algiers onder
meer naar Biskra, Constantine, Karthago en
Tunis voerde, schreef Couperus twintig reisbrieven. Zes maanden later verlieten Couperus en zijn vrouw het Afrikaanse continent.

V A N

Na Aan den weg der vreugde uit 1908
had Couperus geen contemporaine, psychologische roman meer geschreven. Voor het
grotere werk dat de auteur naast zijn feuilletons en verhalen nog zou schrijven, verdiepte
hij zich liever in het verleden. Getroffen door
een beeld van Herakles in het museum van
Napels, begon hij in 1912 aan de roman
Herakles. De structuur van dit tweede mythologische boek volgt de twaalf werken die de
klassieke held als straf moest verrichten.
Ditmaal bereikte Couperus wel overeenstemming met Veen die de roman in september

Eind mei 1921 waren alle 'brieven' in de
Haagsche Post verschenen, waarna ze in december van dat jaar onder de titel Met Louis
Couperus in Afrika werden gebundeld.
Terug in Nederland was Couperus van
plan zijn spullen te pakken en naar Italië te
gaan om in een klein stadje zijn oude dag te
slijten. Maar hij liet zich door Van Oss overhalen opnieuw als speciaal correspondent van
de Haagsche Post op reis te gaan, nu naar
Nederlands-lndië, Japan en China. Alvorens
naar de Oost te vertrekken bracht hij de zomer in Engeland door. Hij werd er ontvangen
door zijn Engelse vertaler, Alexander Teixeira
de Mattos. Tex, zoals hij werd genoemd, had
een heel programma voor zijn vriend in petto
met ontvangsten, diners en recepties. Couperus ontmoette in korte tijd tal van bekende
figuren uit de politiek en de kunstwereld. Tot
zijn eigen verrassing ontdekte hij dat hij in
Engeland een gevierd auteur was.
Op 1 oktober 1921 gingen Couperus
en zijn vrouw aan boord van 'De Prins der
Nederlanden' voor de overtocht naar Indië.
Het doel van de reis was 'enkel om eenige
luchtige toeriste-brieven te schrijven.' Couperus gaf in zijn brieven een boeiend beeld van
de actuele situatie, de historische monumenten, de natuur en de mensen in het toenmalige Nederlands-lndië. Toch was de reis door
Sumatra, Java en Bali geen onverdeeld succes. Vanaf Couperus' aankomst eind oktober
1921 werd zijn reis begeleid door kritische
stukken in de Indische pers. Mede daardoor
werd zijn lezing in Soerabaja het absolute
dieptepunt in zijn declamatorische carrière.
Op 16 februari 1922 vertrok Couperus naar
Borneo en vandaar naar Hongkong. De reis
voerde hem verder via Sjanghai naar Nagasaki. Japan viel Couperus echter tegen. Hij zag
om zich heen een drang tot modernisering,
die ten koste ging van de oorspronkelijke Japanse cultuur. In Kioto werd Couperus ernstig
ziek. Hij werd opgenomen in het International
Hospital in Kobe, dat hij pas na zeven weken
min of meer genezen verliet. Daarna bezocht
hij onder andere nog Tokio. Begin augustus
1922 aanvaardden Couperus en zijn vrouw
de terugreis naar Europa. De leverziekte had
Louis ondermijnd. In slechte lichamelijke
conditie keerde hij op 10 oktober in Nederland terug.

Ook tijdens zijn ziekte was Couperus
zijn reisbrieven blijven schrijven. De eenenveertig brieven uit Indië werden na publicatie
in de Haagsche Postin oktober 1923 gebundeld uitgegeven onder de titel Oostwaarts. De
Japanse reisbrieven werden in Nippon ondergebracht en verschenen in 1925. Couperus
had ondertussen zijn gewone werk weer
opgepakt. Hij schreef zijn feuilletons in Het
Vaderland en verwerkte zijn Japanse indrukken in een reeks van kleine impressies,
verhaaltjes en legenden die voor een deel op
oude Japanse prenten waren geïnspireerd.
Deze ontroerende verzameling die duidelijk
de geest van het Boeddhisme ademt, verscheen onder de titel Het snoer der ontferming in november 1924.
In maart 1923 sloot Couperus een
contract met Van Holkema en Warendorf voor
de uitgave van twee bundels proza. In de
daaropvolgende maanden maakte hij de selectie voor de eerste bundel die in november
1923 zou verschijnen. Lichamelijk verging het
Couperus nog steeds slecht. Hij wilde niet
langer in Den Haag blijven. Een oud plan om
buiten te gaan wonen werd verwezenlijkt.
Couperus liet in De Steeg bij Arnhem een
huisje bouwen. In het voorjaar nam hij er zijn
intrek. Hij keerde enkel naar Den Haag terug
voor het groots opgezette huldigingsfeest ter
gelegenheid van zijn zestigste verjaardag op
zaterdag 9 juni. Een maand later, op 16 juli
1923, om één uur in de middag, stierf Louis
Couperus in zijn woning in De Steeg. Zijn
laatste feuilleton was drie dagen eerder in Het
Vaderland verschenen. Het is nummer XIV uit
de reeks 'Intieme impressies'. Het eindigt met
de woorden: 'De goden hebben aan het
einde medelijden met ons gehad!' Hij doelde
daarmee op de liefde: 'Waarachtig, wij dwazen en onzinnigen, wij, die niet weten
waarom wij leven, waarom wij geboren werden of sterven, wij kunnen toch nog - o, al is
het maar in de schaduw van een seconde gelukkig zijn. Wij hebben in ons gekregen
[...] een zacht glanzende vonk die wij liefde
noemen. [...] en deze liefde naar wie of wien
ook, [...] veroorzaakt dat wij somtijds gelukkig zijn!'. Met de klemtoon allicht op 'somtijds'.
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Van al zijn generatiegenoten was
Louis Couperus niet alleen de meest productieve, maar ook de meest veelzijdige auteur.
Zijn kosmopolitische instelling deed hem de
enge beperkingen van zijn geboorteland
ontvluchten en gaf aan zijn werk een voor
Nederland ongekende internationale allure.
Vooral in het Engelse en Duitse taalgebied
werd zijn grote talent al in een vroeg stadium
onderkend en bewonderd. Hoewel hij in eigen land tijdens zijn leven zeker tot de populairste schrijvers behoorde, bleven waardering
en verkoop van zijn werk daarbij achter. Nü is
Couperus een van de weinige klassieke auteurs uit de Nederlandse literatuur die nog
steeds nieuwe generaties lezers weet te
boeien.
1

NOOT
1

Dit overzicht van leven en werken van Louis Couperus is geheel gebaseerd op de Volledige Werken, Ed H T M van
Vliet, Amsterdam/Antwerpen 1987-1996, 50 delen, en op
Louis Couperus. Een biografie wan RL Bastet, Amsterdam
1987
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Henri, Henriëtte en Hélène

H E N R I Ë T T E

D e geheimen van het kladhandschrift van
Louis Couperus' Metamorfoze

H E N R I ,

H.T.M. van Vliet

Inleiding

rits Wagenvoort zijn reeks 'Van het occulte leven' in het tijdschrift De Kunstwereld met:
'Eerst nu begint in de Westersche beschaving
de ziel zich bewust te worden. Het vlies, dat
de oogen der menschen in Europa bedekte
wordt gelicht. [...] Een nieuwe wereld wordt
voor ons oog geopend, waarin de ziel het lichaam imperatief beheerscht en, sterk door
eigen godskrachten, tijd en ruimte te niet
doet.' Maatschappelijk gezien is het de tijd
van de opkomst van het socialisme en het
anarchisme, die overigens ook op de kunst
hun invloed deden gelden. Ze leidden tot
visioenen van een wereldbrand en apocalyptische fantasieën naast idealistische verbeeldingen van een naderende nieuwe gemeenschap van gelijke mensen waaruit bezit en
egoïsme verbannen waren.

leder mens heeft van tijd tot tijd de
behoefte de balans op te maken. De
dichter J.C. Bloem noemde het een
'Terugblik op de afgelegde weg', overigens
de letterlijke vertaling van de titel van een
prozastuk van Walt Whitman.

1

In de

literatuur is het thema wijdverbreid en is

6

het op zeer uiteenlopende wijze
vormgegeven; het beroemdste voorbeeld
is natuurlijk A la recherche

du

temps

perdu van Marcel Proust. De Nederlandse
auteur Louis Couperus voelde al in een
vrij vroeg stadium van zijn carrière de
behoefte aan een tussentijdse balans. In
april 1894 liet hij zijn uitgever L.J. Veen
weten een roman te zullen schrijven over
'het leven van een modern litterair artist.'

7

2

Portret van Louis Couperus door
H.J. Haverman (1897)

Het bleef voorlopig bij een voornemen.
Pas in februari 1896 begon Couperus aan
het nieuwe werk dat, zo schreef hij aan
Veen, 'eenigszins autobiografie [zou zijn],

De roman Metamorfoze beschrijft de
ontwikkeling van een jonge auteur, Hugo
Aylva. Het verhaal wordt beheerst door drie
samenhangende thema's: Kunst, Liefde en
Leven, en het kernwoord is 'Ziel'. Daarmee
paste de roman geheel in de toenmalige literaire actualiteit. In 1894 was de bloeitijd van
De Nieuwe Gids definitief voorbij. De redactie was door ruzies uiteengevallen. Vervolgens
richtten Albert Verwey en Lodewijk van Deyssel het Tweemaandelijksch Tijdschrift op,
waarvan het eerste nummer in september
1894 verscheen. Het was de tijd van de mystiek met grote belangstelling voor theosofie,
spiritisme en boeddhisme - de idee van reïncarnatie was bijvoorbeeld zeer populair. In de
literatuur kwam de veranderde tijdgeest tot
uiting in de overgang van naturalisme naar
symbolisme. De symbolistische kunstenaars
vertoonden in hun werk een sterke behoefte
hun zielenleven aan de wereld te onthullen.
In mei 1894 opende Couperus' vriend Mau4

voor zooverre het werk geeft de kunstevolutie van een modern auteur, die eerst
poëzie schrijft en later proza. Er komt dus
van zelf heel veel in van mijzelven.'
titel van het werk was

3

De

Metamorfoze.

Couperus voltooide het in februari 1897,
waarna het onmiddellijk in De Gids werd
voorgepubliceerd en uiteindelijk in
november van hetzelfde jaar als boek
verscheen bij uitgeverij L.J. Veen in
Amsterdam.

Al deze elementen zijn in Couperus'
Metamorfoze terug te vinden. De hoofdpersoon wordt getypeerd als 'zeer metafyzisch'
(p. 26). Zijn zielenleven wordt tot in detail
beschreven, waarbij zaken als 'voorbestaan',
'reïncarnatie', 'extaze', en 'platonisme' een
grote rol spelen. Ook de actuele thema's anarchisme en idealisme komen aan de orde.
Maar Couperus is in zijn roman veel verdergegaan. Het boek is in de eerste plaats een
analyse van zijn eigen ontwikkeling en loopt
uit op de formulering van een levens- en
kunstvisie. Sommige Tachtigers mogen Metamorfoze een ijdel boek hebben gevonden,
naar mijn mening zijn kwalificaties als 'moedig' en 'intrigerend' beter op hun plaats. De
roman neemt niet alleen in Couperus' oeuvre, maar in de gehele Nederlandse literatuur van het fin de siècle een bijzondere
plaats in. Niemand anders in die tijd heeft
op een vergelijkbaar persoonlijke, indringende en gedetailleerde wijze de ontwikkeling van een moderne auteur geanalyseerd
en beschreven.

5
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Analyse
De roman Metamorfoze is verdeeld in
vijf boeken met aparte titels, die elk weer zijn
onderverdeeld in hoofdstukken. Couperus
heeft deze structuur weloverwogen aangebracht. Toen de uitgever Veen hem voorstelde
het boek in twee delen uit te geven, antwoordde hij: 'Metamorfoze gedecideerd in
één deel. Dat mag niet anders. Anders breekt
U den "bouw" van mijn boek barbaarsch in
tweeën! Het boek is geheel geschreven als
éen deel.' De vijf boeken corresponderen
met de fasen in de ontwikkeling van Hugo
Aylva. En die ontwikkeling heeft betrekking op
de boeken die hij schrijft (Kunst), zijn relaties
tot anderen {Liefde) en zijn eigen innerlijk
{Leven). Ter ondersteuning hiervan hebben
de plaatsen waar en de seizoenen waarin het
verhaal zich achtereenvolgens afspeelt, een
inhoudelijk symbolische functie. Een en ander laat zich schematisch samenvatten. Zie
daarvoor de onderstaande voorstelling:
9

S C H E M A METAMORFOZE
HET BOEK VAN
TORQUATO TASSO
Den Haag, lente/zomer
kleine villa, boudoir
HET BOEK VAN
MATHILDE
Den Haag, zomer
boudoir

verzen

Mathilde
Schaakspel

HET BOEK VAN
NIRWANA
Parijs, herfst
hotel, boudoir
bibliotheek
Den Haag, winter
kleine villa

HET BOEK VAN
ANARCHISME
Ardennen, zomer
Rome, zomer
kamer
HET BOEK VAN
METAMORFOZE
Den Haag, herfst
verhuizing, boudoir

eenza
vrienc
vriendschappen

Emilie

eenzaam/
Hélène de Vicq
platonische zielsen liefdeserv.
extaze/crisis

Anarchisme

(Metamorfoze)

herstel
eenzaam

huwelijk, harmoni
eenvoud

Wat opvalt aan dit overzicht, is dat het
verhaal zich vrijwel geheel afspeelt in kleine
ruimten. Zij zijn met opzet gekozen om enerzijds een passende sfeer te scheppen voor
het intieme karakter van de vertrouwelijke ge-

sprekken die worden gevoerd en anderzijds en dat geldt voor de onpersoonlijke hotelkamers en de tuinkamer in de kleine villa in
Den Haag - symboliseren ze de eenzaamheid
van Aylva. Hij heeft zich van de wereld afgesloten, gericht als hij is op eigen innerlijk.
Zelfs tot zijn eigen moeder bewaart hij distantie. De verhuizing van Aylva in het laatste
boek van de roman heeft dan ook een duidelijk symbolische functie; zij markeert de overwinning op de eenzaamheid in de harmonie
van het huwelijk met Emilie. De genoemde
steden krijgen in Metamorfoze nauwelijks
enige contouren. Parijs vertegenwoordigt heel
traditioneel het mondaine leven met de salon
van Hélène de Vicq, terwijl Rome nauw verbonden is met het motief van anarchisme.
Aan het einde van de negentiende eeuw
bloeiden het socialisme en het anarchisme
sterk in Italië. Bovendien laat Couperus zijn
hoofdpersoon uitkijken op de Sint-Pieter, een
van de symbolen van de behoudende krachten.
Als kind had Aylva al 'de behoefte te
zijn telkens een ander dan die hij was' (p. 37)
en het gevoel in vroegere tijden te hebben
'voorbestaan' (p. 28). Deze gevoelens maakten hem eenzaam en deden hem vrezen gek
te worden. Op latere leeftijd weet hij de innerlijke behoefte een ander te zijn uit te leven als
'een kunst-emotie' (p. 37). In de kunst kan
hij zijn ziel telkens een nieuwe 'metamorfoze'
laten ondergaan. Aan het begin van de roman is Aylva een jongeman van ongeveer
twintig jaar die zijn 'kunst-emotie' uit in gedichten. Maar zijn verzen voldoen hem niet.
Ze zijn niet doorvoeld, zijn eigen ziel komt er
niet in tot uiting. Ze zijn niet meer dan fraai
maakwerk, 'een eeredienst aan den vorm'
(p. 28). En Aylva vraagt zich af: '[...] waarom
ging zijn natuur, zijn beminnelijk-gewone
menschelijkheid zoo schuil onder al zijn
goudsmeêwerk van taal...?' (p. 19) In de eerste hoofdstukken speelt voortdurend de tegenstelling tussen de kunst als maakwerk en
de levende natuur. De jonge dichter Aylva,
schrijvende over personen uit het verleden in
koude poëzie, zit eenzaam in zijn tuinkamer,
terwijl buiten de lente in volle bloei staat. Als
hij zijn verzen overleest, wordt hij getroffen
door de eentonigheid van de rijmwoorden,
'gemaakt, gewild, terwijl buiten in den tuin de
lente zoo eenvoudig was.' (p. 16) Aan het
einde van de roman wordt impliciet nog eens
afgerekend met deze gedichten als Aylva opmerkt: 'De edelste kunst is waar onze eigen
ziel in vibreert.' (p. 238)
De koude onbezielde gedichten van
Aylva, weerspiegelen Couperus' eigen vroege
poëzie, naar het voorbeeld van de Franse
Parnassiens, zoals Leconte de Lisle, die gebundeld werd in Een lent van vaerzen en
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Orchideeën. Ook Aylva publiceert enkele
bundels, maar hij kan voor zijn ziel geen bevrediging vinden in de kunst. Hij werpt zich
vervolgens op een genealogische studie van
zijn familie. Hij blijft dus in het verleden gevangen, totdat zijn jeugdvriendin, Emilie van
Neerbrugge, hem weer tot de kunst weet terug te brengen. Als een ware Muze inspireert
zij hem tot het schrijven van een eigentijdse
roman over het alledaagse leven van jonge
mensen, de tegenhanger van Couperus' Eline
Vere. In deze nieuwe fase van zijn ontwikkeling kiest Aylva voor het 'gewoon-menschelijke'. Zijn nieuwe schepping bevredigt hem
dit keer wel, omdat nu zijn ziel er deel aan
heeft. Zijn 'metamorfoze' gaat zover dat hij
zich Mathilde, de hoofdpersoon van de roman, voelt. Zij wordt ook zijn 'tweelingziel' genoemd (p. 82).
Tijdens het schrijven van Mathilde
voelt Aylva zich herleven, maar de 'metamorfoze' is uitgeleefd, zodra de roman tot boek,
tot ding geworden is. De bewoordingen
waarin deze gevoelens van Aylva worden beschreven, doen sterk denken aan de beschrijving van Couperus zelf in zijn epigram
'Boek af'. Vgl.:
'Toen voelde hij, dat zoodra "Mathilde"
geschreven was, het niet meer behoorde aan
zijn schrijver. O, zoolang het nog niet geheel
af was, zoolang de laatste bladzijden nog niet
afgestorven waren uit zijn pen [...] o, de teederheid, waarmee hij toen nog, op het allerlaatst, "Mathilde" lief had gehad, zijn dochter,
zijn werk, het leven, de levens, die hij schiep
[...]. En nu, nu was zij geen glans meer en zij
was niet meer ijl, want zij werd boek: papieren boek.'
(Metamorfoze, p. 82)
en:
'Als het boek af is, is het boek voor
den schrijver verloren. Zoo lang hij het boek
denkt, is het het innigst van hem; zoo lang hij
het boek schrijft, is het het duidelijkst van
hem in 's boeks meest ideaal plastische verwerkelijking. Is het boek af, dan is het al niet
meer zoo zuiver ideëel van den schrijver. Hij
heeft er meê afgedaan, hij maakt er zich van
los en er is weemoed in 's schrijvers hart,
omdat het lieve boek af is en daar ligt, met
bladzijde op bladzijde.'
('Boek a f )
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Aanvang van het manuscript van Metamorfoze

Een vergelijkbare parallel is er tussen
Metamorfoze en het feuilleton 'Hoe een roman wordt geschreven'. Als Aylva gedichten
schrijft, ontstaan de versregels vanzelf. En bij
de roman Mathilde ontwikkelt het lot van de
hoofdpersoon zich los van de schrijver, als
wordt hij door krachten buiten hem in een
bepaalde richting voortgedreven. Meer dan
twintig jaar later schreef Couperus in het genoemde feuilleton:
'[...] de woorden vloeien van zelve
[...]; de hoofdstukken volgen elkander noodlottig op [...] een roman wordt niet anders
dan onze dagen, ons leven zelve worden, van
zelve, enkel omdat de schrijver zich vroom
moest laten gaan volgens den dwang van

Geschrapte passage uit hetzelfde

Iets, dat sterker is dan hij en hem voort stuwt
volgens geheime, mystieke wetten. Ik heb dit
altijd zoo sterk gevoeld, dat ik nooit een mijner helden of heldinnen anders had kunnen
laten evolueeren of eindigen dan zij doen in
den roman.'
11

Deze parallellen maken duidelijk dat
Couperus inderdaad in Metamorfoze zijn
eigen poëtica heeft ontvouwd. Des te meer
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handschrift

reden de ontwikkeling van Aylva nauwkeurig
te analyseren. Na het succes van Mathilde
schrijft Aylva de roman Schaakspel, de tegenhanger van Couperus' Noodlot Deze sombere roman waarin het Noodlot centraal staat,
groeit vanuit de obsessie van 'de onvermijdelijkheid van het leven' (p. 88). Door de ervaring met de novelle Schaakspel realiseert
Aylva zich dat elke 'metamorfoze' verschillend
is naar aanleiding en resultaat. Dit brengt
hem echter niet verder. Hij blijft gevangen in
een cirkel, zonder een mogelijkheid te zien
eraan te ontsnappen. Hij kan zijn kunst in het
gewone leven niet aanvaarden, omdat hij
haar alleen kan liefhebben in en tijdens de
'metamorfoze' (p. 87). Maar de 'metamorfoze'

is kortstondig; telkens wordt hij in het gewone
leven teruggeworpen, waarna hij weer de behoefte voelt 'een ander te zijn'. Deze behoefte
is alleen te bevredigen in een nieuwe 'metamorfoze' die weer kortstondig is, enzovoort.
Zijn ziel, 'doodzwak in haar eigen onoplosbaarheid' (p. 98), verlangt naar een genoot
die haar kan helpen het leven te aanvaarden
zoals het is.
In wanhoop besluit Aylva naar Parijs
te gaan. Daar, eenzaam in een hotelkamer,
verergert zijn situatie, totdat hij gebruik maakt
van een introductie en Hélène de Vicq ontmoet. Deze Nederlandse vrouw heeft zich na
haar scheiding in een Parijs' appartement
teruggetrokken, waar zij geregeld een klein
exclusief gezelschap ontvangt. Aylva die inmiddels zijn 'gewoon-menschelijkheid' geheel
heeft verloren, vat een platonische liefde voor
haar op en beleeft in zijn liefde extatische
momenten. Hij streeft ernaar de 'metamorfoze' nu geheel te doorleven tot in de hoogste
sferen toe. Hélène de Vicq inspireert Aylva tot
de roman Nirwana waarin de extatische
kunst- en liefdeservaring wordt beschreven
die uiteindelijk tot de verlossing in het 'nirwana' zou leiden. Als oplossing voor de telkens terugkerende desillusie over zijn kunst
ontwikkelt Aylva in Nirwana het motief van de
hoogste kunst die als louter idee ongeschreven zou blijven en alleen in gedachten zou
bestaan. Wanneer de kunst niet meer tot
boek zou worden geconcretiseerd, zou zij niet
meer sterven voor de schrijver Aylva. En zijn
zieke ziel zou haar redding vinden in de platonische liefde 'zonder de omhelzing van den
vleesche' (p. 123). In Hélène meent Aylva de
zielsgenoot gevonden te hebben die samen
met hem de platonische liefde ook in de werkelijkheid wil delen. Zij kan hem echter in zijn
hoge aspiraties niet volgen.
Na de afwijzing door Hélène geraakt
Aylva in een diepe crisis. Zijn idee van ongeschreven kunst leidt alleen maar tot steriliteit
en een platonische liefde 'van ziel alleen' is
in het gewone leven niet vol te houden. Voor
herstel keert Aylva naar Den Haag terug.
Daar is het inmiddels winter. Het jaargetijde
past bij Aylva's ontreddering: 'Het was lief,
dat de winter met hem meeleed, dat de winter in de Boschjes grauw was en kort van
dag en regensomber, in plaats, dat hij schit-

Van verschillende kanten is betoogd
dat Anarchisme nauwelijks als tegenhanger
gezien kan worden van Couperus' koningsromans Majesteiten Wereldvrede.
Wat het
concrete verhaalniveau betreft is dit ongetwijfeld juist, maar in abstracte hebben ze wel
degelijk een vergelijkbare thematiek. Couperus heeft ervoor gekozen in de beschrijving
van de ontwikkeling van Aylva steeds verder
te abstraheren van zijn eigen werk om zich te
concentreren op de ideeën. In de verzen en
in Mathilde is Couperus' werk het gemakkelijkst te herkennen. Schaakspel is al bijna
geheel geconcentreerd op de idee van het
Noodlot. Ook tussen Nirwana en Extaze liggen de overeenkomsten niet meer op het
verhaalniveau. In nog sterkere mate geldt dat
voor Anarchisme. Daarbij komt dat de twee
koningsromans van Couperus zijn geschreven
vanuit het perspectief van de vorst Othomar,
terwijl Aylva zijn roman schrijft vanuit het perspectief van de anarchist Arnold. Bovendien
heeft Couperus in 'Het boek van Anarchisme'
twee actuele motieven toegevoegd: het motief
van de wederkerende Christus en het ideaal
van de theosofisch getinte zielengemeenschap. Aan het einde van de negentiende
eeuw vinden we in alle Europese literaturen
Christusfiguren die het opnemen voor de misdeelden, de slachtoffers van de industrialisatie, en die partij kiezen tegen de heersende
klasse van het kapitalisme. Het gaat bij
deze figuren om een teruggekeerde moderne,
menselijke Christus of om mensen die in hun
gedrag en opvattingen op hem lijken, zoals
de figuur van Markus Vis in De kleine Johannes van Frederik van Eeden. In het verhaal
van Aylva ontwikkelt de hoofdpersoon Arnold
zich, na het mislukken van de vriendschap
met Kareltje, tot een anarchist. Teleurgesteld
in zijn liefde voor Kareltje richt Arnold zijn
tweede liefde op Jezus: 'En hij aanbad hem
niet als zoon van God, maar heel als mensch,
goddelijk goed, goddelijk zacht, gaande tot
allen, die eenvoudig waren en arm, tot bedelaars en kinderen.' (p. 191) Hij ziet de Staat
als de beschermer van het egoïsme van de
rijken. De Staat is in feite georganiseerd
Egoïsme. Hij dient te worden vernietigd en te
worden vervangen door een 'zielengemeenschap'. Net als Jezus voelt Arnold zich
'broeder van hen, die leden.' (p. 193)
12

Portret van L Van Deyssel door
H.J. Haverman (1897)

terde van bevroren sneeuw, die schelblanken weerschijn zoü kaatsen als spiegels...'
(p. 154) Aylva zweert zijn kunst af; hij twijfelt er zelfs aan of de literatuur wel toekomst
heeft. Er zijn alleen de herinneringen als een
'teer geluk nog in zijn levensleed: de laatste
weerschijn van verloren paradijzen...' (p.
156)
Maar de heimwee naar zijn kunst
blijkt sterker. Aylva voltooit en publiceert Nirwana, de tegenhanger van Couperus' Extaze.
Voor verder herstel reist hij daarna met zijn
moeder en Emilie naar Laroche in de Belgische Ardennen. De keuze van juist dit
plaatsje kan nauwelijks toeval zijn. De naam
ervan is onlosmakelijk verbonden met die van
de jonggestorven dichter Jacques Perk die er
in 1879, geïnspireerd door een ontmoeting
met een jonge vrouw, zijn sonnettenreeks
'Mathilde' schrijft. In de 'Mathilde' zijn eveneens het kunstenaarschap en de liefde de
hoofdmotieven.
In de Ardennen, het is inmiddels zomer, herwint Aylva zich. Hij besluit opnieuw
op reis te gaan. In Rome betrekt hij een kamer ergens in het Quartiere Ludovisi op de
bovenste etage, met uitzicht op de Sint-Pieter. Op deze eenzame hoogte gezeten en
weer vervuld van levenskracht, keert de kunst
bij hem terug. Zij inspireert hem tot apocalyptische ondergangsvisioenen. Aylva ziet vanaf
zijn verheven positie in het Heden de tronen
van de vorsten wankelen: 'Daar, in den Apocalyps der dingen van den Eigen Tijd, wankelen de tronen als gouden stoelen, vermolmd
en wormdoorknaagd.' (p. 182) In de eenzaamheid van zijn hoge kamer beleeft Aylva
zijn volgende 'metamorfoze' die zal uitmonden in de roman Anarchisme.
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In het laatste boek van Metamorfoze
volgen de bevestiging van Aylva's keuze en
zijn afrekening met de Nederlandse literatuur van die tijd, mede ter markering van de
eigen positie. Aylva en Emilie houden zich
bezig met alledaagse zaken, zoals het inruimen van een boekenkast. Tussen hen beiden vereffent zich alles in een 'evenwicht
van iedere kwaliteit hunner zielen' (p. 242).
In deze harmonische liefde hebben ze 'een
gewoon-menschelijk geluk' (p. 242) gevonden dat Aylva uiteindelijk in staat stelt zijn
kunst als iets waardevols te aanvaarden. De
breuklijnen die hij vroeger ervoer tussen
kunst, liefde en leven zijn verdwenen. Dit
wordt nog eens duidelijk gemaakt in twee
sprookjes die Aylva vertelt. Het eerste kleine
sprookje verhaalt van een prins die jaagt op
een hert. Tijdens de jacht wordt hij door een
ijle gestalte in de lucht gelokt. In de zoektocht naar deze fee, belandt de prins in het
moeras en in de wildernis. Hij kan de fee
echter niet bereiken en dreigt in een afgrond
te storten. Uiteindelijk komt hij uitgeput aan
in een tuin met lelies waar hij gered wordt
door een prinses. De fee draagt het masker
van het geluk, maar is in werkelijkheid de Illusie, terwijl de prinses het geluk voor de
prins altijd als een schat heeft bewaard. Het
verhaaltje symboliseert in het kort Aylva's
zoektocht naar het geluk, zijn verliefdheid op
Hélène de Vicq die hem verleidde tot het hogere, dat echter, evenals zijzelf, onbereikbaar bleef en dat hem aan de rand van de
afgrond bracht, terwijl Emilie jarenlang trouw
op hem bleef wachten en over hun geluk
waakte.
Het tweede sprookje bouwt voort op
het verhaal van Arnold in het 'Boek van Anarchisme'. Tussen de papieren van het kladhandschrift van de roman bevindt zich het
schema van dit sprookje. Couperus maakte
de volgende aantekeningen:

<- rijke jongen> <+ zieke prins> met
veel liefhebberijen; kasteel in de bergen
eenzame studies, neiging tot theozofie
maar zeer modern karakter, kan niet
tot iets komen.
Meent te zien enkele schemeringen
van voorbestaan.
Hoopt op een volmaakten na-incarnatie.
Is bang te degenereeren
Ziet de tegenwoordige ellende. Voelt
dat hij zich daaraan wijden moet, maar weet
niet hoe. En is bang als hij zich niet wijdt, dat
hij degenereert.
Voelt zijn roeping, maar die is te zwak.
Ziet zich in de Oudheid, maar niet
duidelijk. Egypte Assyne? Alexandrie S e n satie's heugt hij zich.
7

7

Ziet zijn gestalte, zonder er een bepaalden historische vorm in te herkennen.
priester Vruchtlooze [of:
krachtlooze. 7 <+ priestelijke gebaren als hij
bidt m>
HIJ sterft heel jong in dat bestaan.
7

?

Ziet zich duidelijk in Renaissance,
denkt dat hij toen vrouw was; [x x xj, <+
nar>, e u n u c h , schildersmodel, allen dienaar.
Maar ziet weer zijn gestalte...
<- Geloof dat hij zich het zekerst ziet:>
Zinnelijkheid.
Ziel.
in de Ren. bestaan gedegenereerd
maar [?] hij voelt zich weer zuiverder
maar niet sterker.
Is hij bang. Jaren van zelfzucht vervolgt hem altijd, maar wil er niet aan
toegeven.ïè\n[carnatie]

Het sprookje gaat over een jonge hertog die in de bergen, hoog boven de mensenwereld woont. In zijn eenzaamheid vergaart
hij grote kennis op velerlei gebied. Bij alles
wat hij doet, wordt hij herinnerd aan een
voorbestaan in vroegere eeuwen. Al deze metamorfosen hebben één ding gemeen: de Aspiratie. De jonge hertog werd altijd voortgedreven, maar hij had zijn doel nooit bereikt.
Nu meent hij dat te hebben gevonden in het
'Heil der Menschheid' (p. 256). Hij daalt de
berg af naar de stad waar de moderne slaven
in de fabrieken werken. Naarmate hij de stad

16
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nadert, nemen zijn krachten af. Uiteindelijk
kan hij zich niet meer voortbewegen, hij valt
neer en sterft.
In dit sprookje keren alle bekende motieven weer terug: de Christusachtige figuur,
de idealen van anarchisme en socialisme, de
reïncarnatie, de theosofie, de eenzaamheid en
het verlangen. Het gaat opnieuw om een zoektocht. In de ondergang van de jonge hertog
wordt Aylva's definitieve afscheid van de grote
idealen gesymboliseerd. Hij zal niet meer
vanuit een hooggelegen kamer in een grote
stad de wereld overzien en zijn kunstenaarschap in dienst stellen van de mensheid en de
grote maatschappelijke thema's. Daarvoor
schieten zijn krachten tekort. Hij kiest voor het
kleine geluk en de eenvoud. In dit verband
heeft Bastet gewezen op Couperus' feuilleton
'Over der menschheid kinderlijkheid', gepubliceerd in 1910 en gebundeld in Korte arabesken. Daarin schrijft Couperus onder andere:
18

'Er is een tijd geweest, dat ik dacht.
[...] Ik dacht over God en godsdienst, ik dacht
over den mensch, over natuur en kunst, over
ziel, zielsverhuizing, voorbestaan en levenhier-namaals, ik dacht over mijzelven [...] ik
dacht over filozofie, over socialisme, en zelfs
over anarchisme, en vond de menschheid
heel serieus, om aan dat alles te doen. Maar
toen [...] moet ik bekennen, dat er plotseling
een oogenblik in mijn denkleven is geweest
[...] dat ik mij bewust werd met al mijn denken geen stap verder te zijn gekomen, noch
relatief voor mijzelven, noch absoluut voor de
menschheid, wat betrof anarchisme, socialisme, filozofie, kunst, mensch of God. [...]
toen heb ik het besluit genomen nooit meer
na te denken, niet over God, niet over mijn
medemensch en niet over mijn eigen ziel, niet
over kunst, en niet over het anarchisme.'
19

Zo heeft Aylva met de twee sprookjes
zijn leven en kunst afgebakend. Hem resten
alleen nog de afrekening met zijn critici en de
expliciete verwoording van zijn opvattingen
over de eigentijdse literatuur.
Varianten
Voor de lezers van 1897 moet Metamorfoze een opmerkelijk boek zijn geweest,
dat op het eerste gezicht tegenstrijdige signalen afgeeft. De art-nouveauband van Toorop
heeft een symbolische betekenis, die pas na
lezing van de roman te begrijpen is: de vrouwenfiguur die zich aan de windselen ontworstelt, stelt de zich ontwikkelende ziel van de
hoofdpersoon voor. Bij het openslaan van
het boek ziet de lezer eerst een portrettekening van Couperus. Dit doet vermoeden dat
er een bijzondere relatie bestaat tussen de roman en de auteur, zeker als men weet dat de
tekening op voorstel van Couperus zelf is op20
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Voor het eerst in zijn carrière als
schrijver kent Aylva 'het pure geluk van de
kunst' (p. 196). Hij heeft zijn schepping Arnold en zijn werk lief. Maar een telegram uit
Nederland brengt hem in één klap terug tot
het dagelijks leven. Hij moet zijn 'hooge top
van izolatie' (p. 201) verlaten. Aylva reist naar
Den Haag, waar kort tevoren zijn moeder is
overleden. Buiten heerst de herfst, binnen in
de kleine villa is het stil, 'alsof er een
vreemde sneeuw was neergezonken'
(p. 213), bij Couperus het symbool voor de
dood. Het overlijden van de moeder betekent
het keerpunt. Aylva laat alle hogere aspiraties varen en kiest voor het 'gewoon-menschelijke'. Hiervoor herkent hij eindelijk in
Emilie de gezochte verwante ziel. Hij vraagt
haar ten huwelijk en zij stemt toe.

genomen. Daarna volgt echter een motto
dat juist waarschuwt geen directe relatie tussen auteur en werk te leggen. Het is een citaat uit het laatste boek van Metamorfoze
waar Aylva nogmaals zijn poëtica verwoordt:
'En al zoü ik nu eens schrijven een
boek, waarvan de held een modern auteur
was: al zoü ik dien held laten schrijven werken, die verwant aan de mijne waren, de held
zoü ik niet zijn, zijn kunst niet de mijne: en
de roman zoü een roman blijven, niets dan
een roman, en zich nooit realizeeren tot autobiografie.'
21

22

Het motto wijst op een welbewust proces van 'opgaan in een ander' dat geheel past
binnen de opvatting van kunst als 'metamorfoze'. Tegelijkertijd blijft de schepper door de
'metamorfoze' heenschemeren. Hij is er zo
nauw mee verbonden dat hij soms uit zijn rol
valt. Het kladhandschrift van Metamorfoze bevat hiervan onthullende voorbeelden. Zo
schreef Couperus aan het begin van het derde
boek bij vergissing eerst: 'Het was een groot
jaar na Eline Vere', dat hij onmiddellijk corrigeerde in Mathilde. Op andere plaatsen werd
de versluiering pas later aangebracht.
23

Bijvoorbeeld de ontvangst van Mathilde door De Nieuwe Gids en Aylva's reactie
daarop worden in de gepubliceerde versie van
Metamorfoze in algemene bewoordingen beschreven:
'En een verrassing voor Aylva was, dat
zelfs in 'De Nieuwe Gids' een artikel verscheen, waarin Mathilde met buitensporigheid tot aan de wolken verheven werd. Hij
had geen oogenblik in dit tijdschrift kunnen
vóór-vermoeden, lof over wat hij schreef, en
hij was zoo verbaasd over de apotheoze, dat
hij aan de redactie vriendelijke woorden
schreef; iets, dat hem heel gauw berouwde,
omdat bedanken voor kritiek tegenstrijdig was
aan zijn natuur. Het was de eerste keer, dat
hij op een kritiek reageerde, en hij meende,
dat een auteur dit nooit doen moest, wat ze
ook ware, apotheoze of afranseling...'
(Metamorfoze, p. 85-86)
In het kladhandschrift staat:
'En eene verrassing voor Aylva was
het dat zelfs in de Nieuwe Gids V Deyssel een
artikel schreef waarin Mathilde tot aan de

wolken verheven werd. Hij had nooit een
oogenblik kunnen voorvermoeden lof van
Mathilde in den Nieuwe Gids, en hij was zoo
verbaasd over deze apotheoze, dat hij van
Deyssel zelf eenige vriendelijke woorden
schreef; iets, dat hem dadelijk berouwde, om
geen andere reden dan dat de brief schrijven
eigenlijk tegenstrijdig aan zijne natuur was
geweest. Het was de eerste keer dat hij op
een critiek reageerde en er was iets in hem
van te vinden dat een auteur dit nooit doen
moest, wat ook de critiek ware, apotheoze of
afranseling. Maar hij was nog jong en naïf om
eenige blijdschap en trots te voelen voor een
overwinning op een terrein, waar hij nooit had
gezocht te overwinnen, een blijdschap en
trots, omdat men zoo geheel onverwacht in
Amsterdam te zijner eere, een mooi vuurwerk
had ontstoken...'
(Kladhandschrift, blad 83)
Het noemen van de naam van Van
Deyssel was in het kader van Metamorfoze te
concreet en met de beschrijving van de
triomfantelijke gevoelens gaf de auteur zich
veel te veel bloot. In een ander geval
schrapte Couperus een achteraf beschouwd
te negatieve passage over Scheffer, in wie vrij
gemakkelijk zijn jeugdvriend Netscher te herkennen is:
24

'Maar Scheffer was naïf. O, zoo naïf.
Aylva zeide het nooit, omdat hij had een teergevoeligheid om nooit iemand onaangename
dingen te zeggen, zelfs niet als hij kibbelde
met zijn broers, boudeerde met zijn zuster, of
Scheffer uitlachte in stilte. Bij ieder meid, die
ging voorbij, riep Scheffer:
- Kijk eens wat een mooie meid!
God wat was die Scheffer gauw tevreden! Wat een kind was die Scheffer! Aylva
was wel vroegrijp, bij Scheffer vergeleken! En
Aylva was trotsch op zijn vroegrijpheid [...]'
(Kladhandschrift, blad 16)
De volgende passage werd niet geschrapt, maar ontbreekt toch in de gepubliceerde versie van de roman:
Toen hadden zij [= Aylva en Scheffer]
bij toeval in handen gekregen ten Brinks
boek, over Zola het eerste, daarna enkele
studies van jongere schrijvers. Zij begrepen al
dat Zola iets anders moest zijn dan vuil... En
nu lachte het hun innig toe, aan hunne jeugd
en vriendschap samen, om samen te lezen
die machtige cyclus van een machtigen
schrijver, die nieuw was, die alles nieuw
schreef en op een nieuwe wijze. En Herman
[Scheffer] had de twee eerste romans van
den Rougon Macquart gekocht: de cyclus in
die jaren was voltooid tot aan Pot-bouille.'
(Kladhandschrift, blad 5-6).
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Het probleem hier waren niet de concrete namen, maar de dateringen. Het boek
van Ten Brink dateert van 1879 en Potbouille van Zola verscheen in 1 8 8 2 . In Metamorfoze wordt echter de Jü//3-geschiedenis
uit 1886 genoemd. Toen waren er al meer
delen in Zola's cyclus gepubliceerd.
25

Henri
De belangrijkste veranderingen in het
kladhandschrift heeft Couperus aangebracht
in het 'Boek van Nirwana'. In de eerste plaats
had hij een andere opzet in gedachten voor
de kennismaking van Aylva met mevrouw De
Vicq. Deze zou eerst plaatsvinden in de restauratie van het Grand-Hötel waar Aylva alleen zit te eten. Dan verschijnt een dame in
'een lange, violette avondmantel met bonten
kraag. Even staande bij haar tafeltje, vlak bij
het zijne, liet zij den mantel afglijden in den
handen van den garcon; en zette zich.' Couperus heeft deze aanzet doorgestreept en
voor zijn doen nogal grondig, eerst in inkt en
daarna nog een keer met zwart potlood. Hij
koos voor een andere oplossing. Hij liet Aylva
gebruikmaken van een van zijn aanbevelingsbrieven. Op dit punt in het verhaal biedt het
kladhandschrift een grote verrassing. De oorspronkelijke tekst die later bijna geheel is
doorgehaald, luidt:
Toen Aylva eindelijk, moê van eenzaamheid, duizelig van het gekrioel om zich,
gebruik maakte van eene zijner introductie's,
ontmoette hij Henri de Vicq. Het was des
avonds, in den salon van Mevrouw de Vicq,
Henri's zuster. De salon, zacht geel, met het
zacht getinte gala-geel als van stil-voorname
dahlia's, sluimerend in het zacht verdeelde
licht der lampen, in een zacht gegons van intime stemmen. De knecht, die luid even zijn
naam aan zeide, verbrak die intimiteit een
seconde. Gezichten zagen op. Aylva voelde
daar bij de deur, een doordringende aangenaamheid van atmosfeer. Het was een sensatie van weekheid, of hij hier iets gevonden
zoü hebben... Dat duurde een seconde. Hij
boog voor mevrouw de Vicq, die was opgestaan, hij kuste haar de hand en hij mompelde iets van de vrijheid, die hij genomen
had haar een bezoek te brengen. Zij antwoordde, heel natuurlijk, met een gewone,
eenvoudige stem en zij stelde hem voor; de
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twee dames, de drie heeren. De Vicq, zonder
voorstelling, naderde hem:
- Het is me een groot genoegen uw
kennis te maken, meneer Aylva. Maar ik
kende u al, uit uw boeken...
Hij drukte hem met warmte de hand.
Aylva zag een grooten, blonden jongen, glimlachend, rustig, gemakkelijk. Hij had iets zeer
normaals, gezonds en sterks, en het verwonderde Aylva, dat de Vicq hem zoo sympathiek
ontvangen had.'
(Kladhandschrift, blad 100)
Na een korte beschrijving van de atmosfeer in de salon gaat de doorgestreepte
tekst verder met:
Toen men afscheid nam, vroeg Henri
de Vicq aan Aylva om een eind samen te
gaan en hij verwonderde zich weer over de
Vicqs vriendelijkheid. Hij kon zich niet inhouden te vragen, al sprak hij nooit over zijn
kunst:
- Heeft u mijn boeken gelezen?'
Er ontspint zich vervolgens een gesprek over Aylva's werk, vooral over zijn poëzie, dat we ook uit het boek kennen. Maar er
zijn belangrijke verschillen. Op Aylva's opmerking dat er Veel goeds' in Nederland is, antwoordt De Vicq:
- Veel. We apprecieeren dat, het
meest als we in het buitenland zijn. Dat is net
als het ouderlijk huis. Als we er zijn, willen we
er uit, om de wereld te zien. En als we moê
van de wereld zijn, of onze maag bedorven
hebben in hotels en restauratie, keeren we
graag terug tot de burgerlijkheid van het ouderlijk huis... Maar laten we over u spreken:
dat vind ik belangrijken ik wijk ook telkens af.
LJ. Veen, portrettekening door Jan Toorop uit 1915

Het pleizier in weelde is gezond en het kan u,
vooral U, behoeden voor te veel sentimentalisme, om niet te zeggen sentimentaliteit. Dat
is al in Tasso en Leonore.
- En van kind in de wieg af aan geweest, lachte Aylva.
- Is u verliefd geweest toen u drie jaar
was, als Byron?
- Neen.
- Ik wel. Maar ik ben nooit Byron geworden. Het moet wel heerlijk zijn: schrijven.
[...]

De Vicq lachte met zijn vroolijke lach
of hij het wel wist en stak zijn arm door dien
van Aylva.'
Het gesprek gaat verder over Aylva's
geringschatting van zijn eigen werk. Aan het
einde staat:
- Wie weet of ik [= De Vicq] u later
niet eens op de proef stel. Maar hier zijn we
aan het Grand-Hötel en het is al laat. Ik

De band van Metamorfoze (ontwerp Jan Toorop)
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en hij moet zich gerealiseerd hebben dat in
dit geval de identificatie van Aylva met hemzelf door alle parallellen in het verhaal op zijn
minst sterk wordt gesuggereerd. Daarmee
zou een uitgesponnen relatie tussen Aylva en
Henri de Vicq gemakkelijk op de auteur zelf
geprojecteerd kunnen worden. En de mogelijk
negatieve gevolgen daarvan moet Couperus
als een te hoog risico hebben ingeschat.
Weliswaar komt in Metamorfoze homoseksualiteit als motief voor - namelijk in de vriendschap tussen Arnold en Kareltje en later in die
tussen Arnold en de jonge keizer - , maar dat
is een andere zaak. Het gaat hier om een verhaal binnen een verhaal en om fictieve figuren, geschapen door de hoofdpersoon van
een roman. Met andere woorden: tussen Arnold en Couperus staat Aylva als de verantwoordelijke 'auteur' en zijn verhaal is moeilijker rechtstreeks op Couperus terug te voeren.
27

neem afscheid van U. Maar ik moet u nog
veel zeggen van "Mathilde" en "Schaakspel".
Dejeneer morgen met mij, om elf uur, bij Voisin.'
Hugo Aylva en Henri de Vicq hebben
echter nooit in het Parijse restaurant Voisin
gedejeuneerd. Hier aangekomen, besloot
Couperus Henri de Vicq uit het verhaal te
verwijderen. Hij schrapte het grootste deel
van de tekst en behield alleen stukjes van de
beschrijving van de salon en gedeelten van
de dialoog die hij aan de nieuwe situatie kon
aanpassen door simpelweg 'De Vicq' te veranderen in: 'mevrouw De Vicq'. Vervolgens
nam hij twee nieuwe blaadjes en herschreef
het hele begin van hoofdstuk IV dat gaat over
Aylva's besluit een aanbevelingsbrief te gebruiken en over zijn entree in de salon van
mevrouw De Vicq. Zij heette eerst nog Henriette, de vrouwelijke vorm van Henri dus,
maar later koos Couperus voor de naam
Hélène. Daarmee waren alle sporen gewist.
Helaas zijn de geschrapte fragmenten
te kort om vergaande conclusies te trekken.
In zijn biografie merkte Bastet naar aanleiding van het 'Boek van Nirwana' op: 'In het
najaar van 1896 sprak Couperus [...] nog altijd niet datgene uit, in literaire vorm, wat aan
dit alles ten grondslag lag: zijn homo-erotische aanleg, waar hij niet aan toe wilde geven en die hij tot narcisme verdrong.' Op
basis van het kladhandschrift is echter de
veronderstelling mogelijk dat Couperus aanvankelijk een 'Boek van Nirwana' in gedachten had over de relatie tussen Aylva en Henri
de Vicq, over twee mannen dus. Daarmee
zou hij dan wél in literaire vorm uiting hebben
gegeven aan zijn diepste gevoelens. Uiteindelijk is hij ervoor teruggedeinsd zich op deze
wijze bloot te geven. Zo bezien is de hele
'metamorfoze'-poëtica ook een vorm van zelfbescherming. Zowel in het motto van de roman als op andere plaatsen benadrukt Aylva
dat hij zich in zijn boeken nooit geeft: 'Ik geef
mijzelven nooit: nooit geheel [...].' (p. 238)
Hij wordt een anderen vanuit die 'metamorfoze' schrijft hij zijn werk.
26

Dat neemt niet weg dat er altijd, zeker
in de perceptie van de lezer, een nauwe relatie bestaat tussen auteur en werk. Couperus
moet zich hiervan scherp bewust zijn geweest
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Er is echter ook een geheel andere redenering mogelijk, gebaseerd op de structuur
van Metamorfoze. In de ontwikkeling van
Aylva spelen twee vrouwen een centrale rol:
Hélène de Vicq en Emilie van Neerbrugge.
Beiden treden op als de Muze van Aylva en
beiden zijn geliefden voor de hoofdpersoon.
Tussen de twee vrouwenfiguren heeft Couperus een reeks van parallellen en antithesen
aangebracht. Daarmee dragen zij mede de
structuur van de roman. Een mannelijke figuur zou deze rol niet hebben kunnen vervullen; integendeel hij zou het spel van parallellie
en antithese juist hebben verstoord. Om deze
reden zou Couperus vrij snel na de introductie
van Henri de Vicq hem weer uit het verhaal
hebben verwijderd. Aan het kladhandschrift
van Metamorfoze is te zien dat Couperus er
met tussenpozen aan heeft gewerkt. Dit zou
erop kunnen duiden dat het concept van de
roman gaandeweg is ontstaan en niet al bij
aanvang geheel was uitgedacht. Is deze veronderstelling juist, dan heeft Couperus pas tijdens het schrijven bedacht dat hij een vrouwelijke in plaats van een mannelijke
tegenhanger van Emilie nodig had.
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De relaties tussen de drie hoofdpersonen zijn als volgt schematisch weer te geven:
HELENE -AYLVA <r- KUNST
EMILIE <- AYLVA <-> KUNST
De onbeantwoorde liefde voor Hélène
de Vicq stort Aylva in een crisis; zijn kunst
kan hij nog altijd niet waarderen. Door de
beantwoorde liefde voor Emilie vindt Aylva het
geluk en is hij in staat zijn kunst te waarderen. Voor de typering van de verschillende
rollen die Hélène en Emilie spelen, heeft Couperus de twee beroemde vrouwengestalten
van het fin de siècle als model genomen: de
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'Femme fatale' en de 'Femme fragile'. Hélène
en Emilie zijn dus in de eerste plaats literair
geïnspireerd en niet op personen in de werkelijkheid gebaseerd. Het was echter niet
Couperus' bedoeling de twee vrouwen als zuivere vertegenwoordigers van het type van de
'Femme fatale' en de 'Femme fragile' te beschrijven. Om de verschillen tussen Emilie
en Hélène te verbeelden heeft hij geput uit
het arsenaal aan kenmerken en vaste attributen van de 'Femme fatale' en de 'Femme fragile' dat in de eigentijdse literatuur en beeldende kunst gemeen goed was geworden.
En Couperus heeft dit gedaan op de van hem
bekende eclectische wijze. Wat in Metamorfoze gezegd wordt over Aylva, geldt ook voor
Couperus zelf: '[...] zijn geest was om te
dwalen en wat hij studeerde was minder zich
diep inwerken, dan wel plukken hier en daar,
van wat hem toelachte. Hij had een vlug ontvankelijk begrip, maar een begrip van dichter
en dilettant-in-het-leven, en niet de acute
hersenen van studie-mensch.' (p. 26-27)
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Zo nam Couperus voor Hélène de
Vicq het bleke gelaat, de blonde haren, de
bijzondere stem en glimlach, en de koele,
starende ogen van de 'Femme fatale' over.
Zij wordt beschreven als een 'koele bleeke
vrouw', die altijd in het zwart gekleed is. Na
de eerste ontmoeting herinnert Aylva zich
haar als: 'heel wit en heel zwart; lijdensbleek,
met koele oogen in den donkeren tullen nevel, die haar hals bloot liet.' (p. 111) Zij is de
ervaren vrouw met een dode ziel. Na haar
scheiding heeft zij zich uit het leven teruggetrokken: '[...] ik draag in mij een ziel, die
dood is...' (p. 124) Hélène is voor Aylva geen
onbaatzuchtige Muze. De rol vervult haar met
trots; in 'geheime ijdelheid' (p. 126) laat zij
zich erdoor meeslepen. Al bij de eerste kennismaking vallen Aylva een zekere behaagzucht op, en de behoefte zich te omringen
met talentvolle mensen (p.108). In haar salon, boudoir en eetkamer met gedempt licht
en de overheersende kleur geel (p. 109, 114)
is een wazige, onwezenlijke atmosfeer. De
conclusie is dat er tussen Hélène en Aylva
geen geluk mogelijk is: hun zielen zijn niet in
evenwicht (p. 146).
31
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Emilie is in alle opzichten de tegenpool
van Hélène de Vicq. Couperus heeft haar enkele vaste attributen van de 'Femme fragile'
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de verhouding tussen Emilie en Aylva wordt
beschreven ligt zo sterk de nadruk op de
zielsverwantschap, de harmonie tussen hun
twee zielen, dat elke suggestie van het lichamelijke in deze platonische liefde uit de toon
zou vallen.
Afrekening
Aan het einde van Metamorfoze volgt
nog een afrekening met de eigentijdse literaire
kritiek. Aylva laat zich zeer kritisch uit over de
in zijn ogen grote oppervlakkigheid van de literaire critici. Zij nemen amper tijd het te bespreken werk grondig te bestuderen en menen toch allerlei vergaande conclusies over
het werk en zijn auteur te kunnen trekken. Zij
denken de auteur te kennen, maar houden er
onvoldoende rekening mee dat hun beeld in
het geheel niet klopt met de werkelijkheid.
Vooral voor een auteur als Aylva, die in zijn
boeken niet zichzelf geeft, maar een 'metamorfoze' leeft, is het een bron van ergernis als
de critici allerlei ongefundeerde uitspraken
over hem doen. Hiermee past de uitgebreide
passage over de literaire kritiek binnen de in
Metamorfoze verwoorde poëtica.
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'Hij is zijn eigen formule niet meer
meester, maar wordt door ze overheerscht.
En zijn techniek is sterker geworden dan hijzelf. In al zijn laatste werk is geen verrassing
meer [...].'
(Metamorfoze, p. 236)
is een echo van Van Deyssel:
'[...] is de Heer Zola voortgegaan met
jaarlijks een boek in zijn oude manier uit te
geven, maar zeer zeker hebben die met het
geestelijk leven van onzen tijd niets meer te
maken.'
41

In latere jaren zou Couperus zich
weer zeer positief over Zola uitlaten maar
aan het einde van de negentiende eeuw was
dat om literair politieke redenen even niet
passend. Wie niet achter wilde blijven bij de
door Van Deyssel ingezette nieuwe mode van
'Sensatie' en 'Extaze' deed maar beter afstand van het naturalisme en van Zola.
In de geschrapte passages van Metamorfoze schrijft Aylva - en in dit geval mag
men denk ik ook zeggen: Couperus - onder
andere:
'Het groote artikel van onzen geniaalsten beoordeelaar [...] Ik ben een kleermaker
en een juwelier [...] omdat ik het toilet van de
keizerin beschrijf. Niet meer? Niet meer dan
een kleermaker? Dus menschenkenner af
[...] na je uitbundige apotheoze van " M a 4 2
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In dit gedeelte van de roman heeft
Couperus vóór de boekpublicatie enkele bladzijden geschrapt, die, zo liet hij Veen weten,
'in de Gids nog op hun plaats [waren], maar
niet in het boek.' Het gaat om een aanval
op de Amsterdamse kliek, op de Tachtigers
dus, en met name op Lodewijk van Deyssel.
In navolging van de Prerafaëlieten
Deze wordt niet expliciet genoemd, maar
werd bij de symbolisten aan het einde van de
negentiende eeuw de reine, geestelijke, plato- Couperus heeft gekozen voor de ironische
omschrijving 'onzen geniaalsten beoordeenische liefde van twee zielen het ideaal. De
laar' (p. 276). Deze aanval was inderdaad
jonge onschuldige vrouw is daarvan bij uitzinvol in De Gids, het concurrerende tijdstek het symbool. In dit verband wil ik nog
wijzen op een belangrijke variant in Metamor- schrift tegenover De Nieuwe Gids en het
Tweemaandelijksch Tijdschrift, en op dat mofoze aan het slot van het 'Boek van Anarment nog het bolwerk van de liberaal-conserchisme'. Aylva doet daar Emilie schriftelijk het
vatieve krachten. In de uiteindelijke boekpuaanzoek zijn vrouw te worden. Hij schrijft
blicatie van Metamorfoze passen persoonlijke
haar voorgoed te zullen heengaan als zij alaanvallen minder in de kritische stellingname
leen van hem kan houden 'zooals een zuster
tegen de literaire kritiek in het algemeen.
van een broer' (p. 226). Het antwoord van
Emilie is volgens de versie in het kladhandVan Deyssel heeft in 1895 drie belangrijke opstellen gepubliceerd die geheel of
schrift:
gedeeltelijk aan het werk van Couperus zijn
'[...] kom nu, want ik wachtje, en ik
gewijd. Het antwoord van Couperus daarop is
wil nu geen zuster meer zijn.'
te vinden in de tijdschriftpublicatie van MetaIn de roman ontbreekt opvallend gemorfoze. Er is ook een voorbeeld van beïnnoeg het laatste gedeelte van deze zin. Er
vloeding. Het lijkt mij dat Aylva's afwijzing van
staat eenvoudigweg:
Zola aan het einde van de roman ontstaan is
'[...] kom nu, want ik wacht je...'
onder invloed van Van Deyssels opstel 'Van
Zola tot Maeterlinck'. Couperus zal dit opstel
Als men weet wat er oorspronkelijk
zeker
hebben gelezen, want hij wordt er zelf
heeft gestaan, krijgen de drie puntjes wel een
in genoemd. Aylva's oordeel over Zola:
heel pregnante betekenis. In de wijze waarop
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toebedeeld, zoals de kleur wit en de lelie. De
eerste maal dat zij in de roman wordt genoemd (p. 13), heeft het kladhandschrift nog
de toevoeging 'in een wit japonnetje'. In de gepubliceerde versie is dat niet overgenomen,
maar overal elders wordt Emilie op die manier
beschreven, zoals in hoofdstuk VII van het eerste boek: 'Zij was nu genaderd [...] in een wit
japonnetje, een grooten strooien hoed met witten strik.' (p. 33) Zij is voortdurend omringd
door bloemen. In de zo-even geciteerde passage plukt zij rozen, in het fin de siècle het
symbool van de onschuldige jonge vrouw.
Op vele andere plaatsen gaat het om lelies, de
lievelingsbloem van de symbolisten en het
symbool van de kuisheid en maagdelijkheid.
Emilie heeft in haar boudoir op de muren en
op een spiegel 'groote witte lelies en narcissen'
geschilderd (p. 60). Andere bloemen die in
verband met haar worden genoemd zijn anemonen en de lotus. De laatstgenoemde is traditioneel het symbool van het nirwana en de
reïncarnatie, maar hij heeft in de tijd van de
symbolisten dezelfde betekenis als de lelie.
Verder is er de enkele malen terugkerende
herinnering dat Aylva en Emilie als kind in Indië zochten naar orchideeën (p. 59, 225), de
bloem van de liefde en schoonheid
De kleur wit is door Couperus welbewust als een leidmotief in de passages over
Emilie verwerkt. De meubeltjes in haar boudoir zijn van 'wit lak' (p. 60). In het laatste
gedeelte van de roman is zij bezig met 'witte
mousseline en een witte kant' (p. 220). Zij
draagt dan een 'witte blouse' (p. 220). Het
geluk van Emilie en Aylva wordt een 'witte
vrede' genoemd (p. 223, 224). De witte bloemen en kleuren scheppen voor Aylva een
sprookjesachtige sfeer. Het boudoir van
Emilie is als een sprookje waarin zij zelf als
een 'prinsesje' figureert. Het herhaalde gebruik van het woord 'prinses' verwijst direct
naar het door Aylva later vertelde sprookje
waarin Emilie als de reddende prinses in de
tuin van lelies optreedt.
In tegenstelling tot de stem van
Hélène is die van Emilie 'een zachte teederheid van sympathie' (p. 35). Zij is voor Aylva
de onbaatzuchtige Muze en zij houdt de hoop
levend. Aan het einde van het derde hoofdstuk van het 'Boek van Mathilde' voegde Couperus in het handschrift later de volgende zin
toe: Tusschen de sprookjesbloemen van haar
ziel bloeide vooral de Hoop, de onverwelkbare
Hoop op het leven...' (p. 65) Waar er tussen
de zielen van Hélène en Aylva disharmonie
heerst, is er tussen die van Emilie en Aylva
'eene exceptie van harmonie' (p. 89). Ze vullen elkaar aan: 'Zoo vereffende het zich telkens, met iedere qualiteit hunner zielen, met
ieder woord, dat zij zeiden, met ieder gebaar,
iederen blik.' (p. 89, 222, 223, 242)

thilde"? [...] Eerlijk gezegd, ik begrijp je niet.
Het zal wel heel fijn zijn, wat je beweert, maar
ik begrijp je niet. Trouwens, dat hoeft ook
niet, niet waar? Als jij maar een geniale kritiek
schrijft. Begrijpen komt er minder op aan. Of
je logica nihil is, ook... [...] al dat gehak op
mijn kleêrmakersroeping is zoo gewild, zoo
valsch, uit antipathie, die je onedel maakt.'
(Metamorfoze, p. 276-277)
Hiermee antwoordde Couperus rechtstreeks op Van Deyssels kritiek op Majesteit
en Wereldvrede. Vergelijk Van Deyssels opmerking in de recensie van Majesteit:
'Het is een manier van zien en zeggen, van genieten en beschrijven van luxe, als het gemoedsleven van een idealizeerenden winkelier in ameublementen.'
En over Wereldvrede-.
'En, o narigheid, de Haagsche dandy
van Eline Vere [...] spreekt hier vele malen
de taal van zijn kleedermaker. De streeling
waarmede blauw peluche mantels, vossebont, gaze-de-lys en ijs-beerenvellen worden
behandeld, is de grof familiare liefkozing van
een winkelier; een lage verlekkering op kostbare manufakturen, - zonder smaak, zonder
distinctie van gezicht er o p . '
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en met "Anarchisme" krijg ik een trap naar
de verdoemenis toe... Wat zijn je uitersten
ruw. Er is meer nuance in het leven en, ik geloof, ook nog in mijn arme kunst.'
(Metamorfoze, p. 276-277)
Couperus' weerwoord doet in felheid
niet onder voor Van Deyssels kritiek. Blijkbaar
wilde hij voor één keer alle terughoudendheid
laten varen en precies zeggen waar het op
stond, al gebruikte hij dan ook zijn 'metamorfoze' Aylva als zijn woordvoerder.
In hetzelfde jaar dat Metamorfoze
verscheen, besloot Couperus Nederland voorgoed te verlaten. De balans was opgemaakt, een kunst- en levensvisie ontvouwd,
en de laatste rekeningen waren vereffend.
Couperus zou vooreerst het voorbeeld van
Aylva volgen en symbolistische sprookjes
gaan schrijven, om te beginnen Psyche en
Fidessa, later Babelen de bundels God en
goden en Over lichtende drempels. Er zouden ook nog vele romans volgen, alleen niet
meer gewijd aan de ontwikkeling van een
moderne auteur.
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Van Deyssel kon maar moeilijk geloven dat deze Couperus ook de auteur van Extaze was:
'Meermalen als ik denk om dit "Extaze", zoo zijnde midden tusschen andere
boeken van Couperus, en ik denk aan het
goddelijke in "Extaze" midden tusschen het
minder mooye er in, - mijmer ik: jongen, je
hebt dat boek zeker geschreven zonder 't zelf
te kunnen helpen, het heeft zichzelf door jou
heen zoo gemaakt. Het is een vergissing, met
deze hoogere-levens-strooming, dit opperste
Zijn van het Ziele-leven, dat natuurlijk is in de
middeneeuwsche kasteelen en paleizen van
Maeterlinck maar in jouw negentiende-eeuwsche boudoirs en Scheveningsche boschjes
zoo vreemd, - zoo vreemd als een heilige
monnik in den rook-salon van het Grand-Hötel. - '
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Hierop reageerde Couperus met:
'Deze geniale heer weet nooit van
middelmaat: het gulden geheim van het leven. Of hel of hemel. "Nirwana" [= Extaze] is
ideaal mooi, maar... ik had het niet moeten
schrijven: een van hèn had het moeten
doen... Staat het er, of niet? Ik geloof van wel,
maar ik kan misschien niet lezen. Ik word er
duizelig van. Met "Nirwana" word ik bij een
arm gepakt en hoog in den hemel gezwaaid
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J.C Bloem, Het onzegbare geheim. Verzamelde essays en
kritieken 1911-1963 (ed H T.M. van Vliet), Amsterdam
1995, p 819-835, 1138.
Waarde Heer Veen. Brieven van Louis Couperus aan zijn
uitgever (ed. F.L. Bastet), 's-Gravenhage 1977, Achter het
Boek 12 jrg , afl. 1/3, p 72
Waarde Heer Veen, p 114.
Zie voor twee zeer uiteenlopende visies op de roman:
Frédéric Bastet, Louis Couperus Een biografie, Amsterdam
1987, p. 185-197, Maarten Klein, Noodloten wederkeer
De betekenis van de filosofie in het werk van Louis Couperus, Maastricht 2000, p. 57-70, 87-91
Bettina Polak ziet 1894 als 'het jaar van de caesuur'. (Bettina Polak, Het fin-de-siècle in de Nederlandse schilderkunst. De symbolistische beweging 1890-1900, 's-Gravenhage 1955, p. 291 )
Vosmeer de Spie [= Maurits Wagenvoort], 'Van het occulte
leven', in De Kunstwereld 1 (1894), nr. 19 (mei), p 1 Ik
dank J.D F van Halsema die mij op deze publicatie wees
Alle citaten uit de roman zijn ontleend aan. Louis Couperus, Metamorfoze (ed. H T M . van Vliet e.a ), Volledige
Werken Louis Couperus [dl.] 13, Utrecht/Antwerpen 1988.
Vgl. Karei Reynders, Couperus bij Van Deyssel. Een chronische konfrontatie tn beschouwingen, brieven en notities,
Amsterdam 1968, p 255.
Waarde Heer Veen, p. 131
Louis Couperus, 'Boek af', in: Ongebundeld werk (ed
H.T.M. van Vliet e.a.), Volledige Werken Louis Couperus
[dl ] 49, Amsterdam/Antwerpen 1996, p. 259-260. Op
deze parallel werd al gewezen door Klein (Vgl. Maarten
Klein, Noodloten wederkeer, p. 88 )
Louis Couperus, 'Hoe een roman wordt geschreven', in
Ongebundeld werk, p. 451-452.
Vgl. Frédéric Bastet, Louis Couperus, p. 191, Maarten
Klein, Noodloten wederkeer, p. 59; Jeannette Koch,
De koningsromans van Louis Couperus Achtergronden,
Napoli 1989, p 339-344
Vgl Hans Hinterhauser, 'Die Chnstusgestalt im Roman des
"Fin de Siècle'", in. Archiv fur das Studium der neueren
Sprachen und Literaturen 113 (1962), p. 1-21,
H. Weijtens, Christus onze tijdgenoot Een vergelijkende
litteratuurstudie over het motief van den wederkerenden
Christus in de laatste halve eeuw Roermond/Maaseik
[1936], p. 112-114
De dood van de moeder van Aylva komt in de roman vrij
onverwacht Om dit toch enigszins voor te bereiden heeft
Couperus in de gepubliceerde versie van Metamorfoze
enkele vooruitwijzingen toegevoegd Als Aylva naar Italiè
vertrekt, volgt er. 'ZIJ [= de moeder] schudde steeds haar
hoofd, stond toe, maar met een hart heel zwaar, vol voorge-
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voel, waaraan zij niet toegeven wilde, omdat zij was eenvoudig en verstandig .. [ ] Om haar was de witte winter als
een einde ' {Metamorfoze, p 173.) Deze zinnen ontbreken nog in het kladhandschrift van de roman (zie noot 23)
Vgl Maarten Klein, Noodloten wederkeer, p 66-67
De geschrapte woorden staan tussen scherpe haakjes,
voorafgegaan door een minteken, de later toegevoegde
woorden staan tussen scherpe haakjes, voorafgegaan door
een plusteken. Onleesbare woorden worden aangegeven
door drie x-en tussen teksthaken.
Een van de kenmerken van deze figuur is 'geistige Machtigkeit bei korperliche Schwache' (Hans Hinterhauser,
'Die Chnstusgestalt im Roman des "Fin de Siècle'", p 7 )
Vgl Maarten Klein, Noodloten wederkeer, p 67-68
Louis Couperus, Korte arabesken (ed H.TM van Vliet
e a.), Volledige Werken Louis Couperus [dl ] 28 [= 29],
Utrecht/Antwerpen 1990, p 104-105 Vgl. Frédéric Bastet,
Louis Couperus, p 183.
Vgl. H T M van Vliet, Versierde verhalen. De oorspronkelijke boekbanden van Louis Couperus' werk [1884-1925],
Amsterdam/Antwerpen [2000], p. 172-178, Maarten Klein,
Noodloten wederkeer, p 90-91.
Vgl Waarde Heer Veen, p 128-129.
Louis Couperus, Metamorfoze, p [5]
Het kladhandschrift bevindt zich in het Letterkundig
Museum in Den Haag (sig. C 383 H.l) Het bestaat uit 143
bladen postpapier die doormidden zijn gescheurd en tweezijdig zijn beschreven.
Vgl in dit verband: Karei Reijnders, Couperus bij Van
Deyssel, p 104-106.
Jan ten Brink, £ Zola, Nijmegen 1879 Emile Zola, Potbouille, Paris 1882
Frédéric Bastet, Louis Couperus, p 190
Natuurlijk is 'Aylva' niet Louis Couperus Het gaat mij hier
niet om literatuur-wetenschappelijke concepten over de
scheiding tussen de persoon van de auteur en de fictionele
figuren in het verhaal, maar om de beleving van de lezers
uit 1897 die doorklinkt in de eigentijdse receptie van
Metamorfoze En daaruit blijkt dat er parallellen tussen
Aylva en Couperus zijn herkend
Wellicht was dit ook de achtergrond van Couperus' vergissing het kladhandschrift van Metamorfoze te schenken aan
Jhr Ram, terwijl hij het eerder aan Veen had beloofd.
Mocht de uitgever de doorgestreepte passages niet lezen?
Volgens Dinkx stelt Hélène de Vicq 'de kunst' voor. Dit lijkt mij
onjuist. Zij stelt niet de kunst voor, maar ZIJ inspireert tot
kunst. (Vgl. Luc Dinkx, Louis Couperus en het decadentisme
Een thematologische confrontatie, Gent 1993, p. 225 )
Vgl. Luc Dinkx, Louis Couperus en het decadentisme,
p. 225, 259. Naar mijn mening gaat Dirikx te ver waar hij
elke fatale invloed van Hélène de Vicq op Aylva ontkent.
Vgl. Praz 'The typical Fatal Woman is always pale, just as
the Byronic hero was pale.' (Mario Praz, The Romantic
Agony, translated by Angus Davidson, second edition with
a new Foreword by Frank Kermode, Oxford 1970, p 231 )
Vgl Louis Couperus, Metamorfoze, p 105, 108, 109, 111,
112, 114, 115, 121, 124. Dat Hélène niet bedoeld is als een
echte 'Femme fatale' blijkt wel uit het feit dat ZIJ op één plaats
wordt vergeleken met 'Ofelia' (p 126), in het fin de siècle bij
uitstek een vertegenwoordigster van het type 'Femme fragile'.
Vgl Bettina Polak, Het fin-de-siècle in de Nederlandse
schilderkunst, p. 58
Vgl. Bettina Polak, Het fin-de-siècle in de Nederlandse
schilderkunst, p. 53-56
Vgl. Bettina Polak, Het fin-de-siècle in de Nederlandse
schilderkunst, p 56, Steven Olden, Symbolism. A comprehensive dictionary, Jefferson 1986, p 82.
Vgl. Steven Olden, Symbolism, p. 97
Vgl Maarten Klein, Noodloten wederkeer, p. 66
Vgl Louis Couperus, Metamorfoze, p. 59, 60, 65, 220,
221, 222, 223, 224, 225, 234, 246
Vgl Bettina Polak, Het fin-de-siècle in de Nederlandse
schilderkunst, p. 50
Waarde Heer Veen, p. 133
L. van Deyssel, 'Van Zola tot Maeterlinck', in. Verzamelde
opstellen. Tweede bundel, tweede druk, Amsterdam 1901,
p. 270
Louis Couperus, Ongebundeld werk, p 595-601
L van Deyssel, 'Over Louis Couperus', in. Verzamelde
opstellen. Tweede bundel, p 287
L. van Deyssel, 'Wereldvrede', in: Verzamelde opstellen
Tweede bundel, p. 323
L van Deyssel, 'Over Louis Couperus', in Verzamelde
opstellen Tweede bundel, p, 281-282
Vgl. Frédéric Bastet, Louis Couperus, p 197.

De contacten tussen Buysse en Couperus

ander mens' (ibid.). Doen herleven in enkele
kleinere anekdotes en trekjes, dat was precies wat Buysse deed bij de talloze typeringen die hij zo feilloos en onnavolgbaar heeft
vastgelegd en die aan August Vermeylen de
uitspraak hebben ontlokt dat Buysse een
'groot openluchtmuseum van écht Vlaamse
mensen' heeft geschapen.

hebben aardig wat anekdotes opgeleverd
en bovenal een heel mooi portret van
Couperus. Ze waren goed bevriend, zoveel
is duidelijk, ook al lijkt deze vriendschap
op het eerste gezicht zeer
onwaarschijnlijk. De tegenstelling tussen
de verfijnde, aristocratische en
gemaniëreerde Haagse dandy en de
robuuste, stoere en ruige Vlaming lijkt
onoverkomelijk groot. Maar ze zochten
elkaar op, ze schreven elkaar en ze
waardeerden eikaars werk.

1

Hoe dat zo kwam? Wellicht mede
doordat Buysse in zijn werk vrijwel uitsluitend
de mensen van zijn geboortestreek 'tussen
Leie en Schelde' heeft geportretteerd en
evenzeer doordat het beeld dat de doorsnee
lezer zich vormt van Buysse wel eens gebaseerd is op de lectuur van een zeer beperkt
onderdeel van zijn werk en dus ook nogal
eenkennig blijkt te zijn. Maar zijn Haagse omgeving en de Nederlandse haute bourgeoisie
waaronder hij vertoefde, heeft Buysse inderdaad niet beschreven, althans niet in zijn
lange reeks romans en novellenbundels. In
dit creatieve proza heeft hij zich geconcentreerd op de zeer diverse, bonte aspecten van
het leven in Vlaanderen. Enerzijds was dat de
rauwe werkelijkheid van de armoedige verschoppelingen en marginalen die hij inderdaad van dichtbij heeft gekend en getypeerd.
Maar anderzijds was dat ook het vaak bewogen bestaan in de adellijke kringen en van de
bourgeoisie op het platteland. Het leven dat
hij beschreef was slechts ten dele het leven
dat hij zelf leidde - dat van de zoon van een
rijke industrieel in de Oost-Vlaamse gemeente
Nevele - maar hij heeft vele mensen en gebeurtenissen, verhalen en anekdoten vastgelegd die hij van heel dichtbij met sympathie,
mede-voelen en mede-lijden heeft geobserveerd. Er zijn in zijn werk dan ook veel biografisch traceerbare, zelfs nadrukkelijk her-

Louis Couperus gezien door
B. Verstraeten (1901)

kenbare, autobiografische elementen. Merkwaardig dus toch: een groot deel van zijn leven na 1897, dat is meer dan dertig jaar,
speelde zijn leven zich in de herfst- en wintermaanden af in Nederland, in 'hogere'
Haagse kringen. Maar deze Nederlandse werkelijkheid heeft hij - behalve in enkele cursiefjes, beschouwende stukken en een door
hem niet uitgegeven toneelstuk Op Raveschoot- niet of nauwelijks in zijn scheppend
werk doen herleven.
Het portret 'Couperus in Vlaanderen'
verscheen in Groot Nederland in 1923. Het is
een in-memoriamtekst, geschreven als 'Herinnering' aan het 'fijn, voornaam en boeiend
stoffelijk wezen' dat Couperus was en waarvan niets meer overbleef 'dan een greepje
as'. Als Buysse de tekst neerschrijft, kan hij
nog niet berusten in het tragische verlies: 'Ik
zie hem nog veel te levendig vóór mij en ik
wil van hem vertellen zoals hij dikwijls was:
licht, speels en vrolijk, met soms een zweempje weemoed of kwaadaardigheid, wanneer
hem iets bedroefde of ergerde'. Couperus is
voor hem een 'onsterfelijke dode' en hij wil
hem doen herleven 'in enkele kleinere anekdoten en trekjes, leven zoals hij werkelijk
geleefd heeft, gewoon en eenvoudig, als elk
2
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De herinneringen en anekdotes die
Buysse hier oproept hebben betrekking op
een logeerpartij, vele jaren geleden, lang vóór
de oorlog, toen Couperus in Vlaanderen logeerde, 'op ons buiten': dat is in Afsnee, in
het Roze Huis of Maison Rose aan de Leie,
vlak naast het dorpskerkje. Buysse vreesde
dat Couperus niet zou passen in dat eenvoudige, Vlaamse buitenleven, maar de voorname Haagse vriend voelde er zich van de
eerste dag al volkomen thuis en ging mee
wandelen langs de 'mooie, poëtische Leieoevers'. Hij was en bleef eenvoudig, meent
Buysse: 'In zijn grote, prinslijke voornaamheid
van kledij en manieren bleef hij van een oprechte, natuurlijke eenvoud' (p. 240). Het
was een spelletje, natuurlijk, want Couperus
herhaalde ook zelf graag dat hij zo eenvoudig
was. En hij genoot er kennelijk van. Hij bewonderde een jong kikkertje dat hij op de
hand nam, hij poetste zijn schoenen zelf omdat hij vond dat hij dat beter deed dan de
huisknecht en hij gaf de freules-huisgenoten
les in het eigenhandig erwtjes-doppen, wat hij
'een alleramusantste bezigheid' vond. Een
andere gast in Afsnee heeft nog een andere
herinnering geboekstaafd, die volgens Bastet
wijst op de tegenstellingen in Couperus' wezen. Op het thee-uur haalde Couperus een
rood satijnen foedraaltje tevoorschijn, waaruit
hij zijn eigen fijn porseleinen theekopje
haalde: 'Hij wenste namelijk niet uit een
vreemd kopje te drinken'.
3

Buysse noteert niet alleen vrolijke of
leuke herinneringen. Hilarisch - maar heel
vervelend voor de gastheer - moet de scène
zijn geweest met de hond Bos. Couperus
bleek vol bewondering te zijn voor Buysses
sierlijke windhond en hij nam hem dan ook
mee uit om op de Leie te varen. Tot Bos op
een keer bij het instappen vergeten werd en
zelf vanuit de Leie helemaal beslijkt de boot

C O U P E R U S

Z O A L S

B U Y S S E

Over twee verschillende,
maar toch verwante naturalisten

HEM

Couperus zoals Buysse hem zag

teweegbrengt, hoe zijn 'astrale wezen' mee
zingt en klaagt met de dichter van dit proza.
Niet meteen een proeve van heldere karakterisering dus, wel een uitdrukking van dankbare bewondering voor wie hem zo zacht kon
'laten wiegen op de melodieuze rhythmus van
klanken, die meer dromen dan gepeinzen
werden' en die hem op die manier enkele
'bespiegelende levensuren' bezorgde 'in de
gelouterde, ideale sfeer van het Sprookje, dat
de werkelijkheid der Illusie is'.

insprong, op zijn plaats 'naast de in smetteloos wit geflanelleerde Couperus'. Toen was
de liefde uit. Couperus speelde 'als een kind
dat in vakantie is', maar Buysse memoreert
ook ernstige momenten. Zoals toen Couperus
voorlas uit De berg van licht, wat voor iedereen een openbaring was, omdat Couperus
zoveel mimiek en stembuigingen aan zijn lectuur toevoegde. Hij ging helemaal in het lezen
op; sterker nog: 'Het was niet enkel lezen, hij
kwam erdoor in actie dat hij ervan transpireerde, men zag de aderen op zijn voorhoofd
zwellen. De das moest los, het boord moest
af en daar stond een Couperus die men niet
vermoed zou hebben-, een litterair atleet, die
niets meer zag van zijn omgeving, die "weg"
was in zijn inspiratie, magnifiek om te aanschouwen' (p. 243).
Buysse herinnert zich Couperus graag
via de 'kleine anekdoten', omdat deze de 'intieme facetten' van de 'zo grote, rijke kunstenaar', en 'de mens' openbaren. En hij voegt
eraan toe: 'Ik ken geen mens, die, onder zijn
mom van vermoeide en elegante nonchalance, sterker en intenser leefde als Couperus' (p. 243).
Het portretteren via de levendige
kleine anekdote of via het vastleggen van het
typerende, vaak visueel-picturaal scherp
waargenomen detail, kenmerkt inderdaad de
schrijver Buysse, die op die manier steeds op
zoek is gegaan naar 'de mens' in zijn omgeving. Dezelfde zin voor onthullende anekdotiek is ook aanwezig in de korte herinnering
die Buysse heeft vastgelegd in 'Couperus beleedigd', een korte, ongedateerde notitie die
hij enkele maanden voor zijn dood schreef.
Ze bevestigt in ieder geval dat Buysse de
nood voelde om die schijnbaar onbeduidende, maar voor hem zeer veelzeggende,
revelerende details op te tekenen. 'Couperus
beleedigd' roept kort de herinnering op aan
een avond die hij bij Couperus doorbracht.
De schrijvers zaten in de huiskamer op de
Hoogewal (in Den Haag) en het dienstmeisje
bracht de correspondentie binnen. Couperus'
hand bleef haperen aan een brief uit Utrecht.
Die bleek anoniem te zijn en stond vol met de
grofste beledigingen en scheldwoorden. Couperus zelf was diep verontwaardigd en herhaalde voortdurend dat de brief van een
vrouw was, een dame, dat kon hij zien aan
4

6

Fotoportret van Cyriel Buysse

de hand, en ruiken ook. 'Hij leed' noteert
Buysse, 'niet onder de grofheid der beleediging, die hem niet raken kon, maar dat een
vrouw, een "dame" het gedaan had!' Hij
schaamde zich voor de 'dame', vouwde het
blad weer dicht en er werd verder gepraat
'over andere, frissche, heldere, opwekkende
dingen'.
De anekdotes en herinneringen die
Buysse optekende, maken in ieder geval duidelijk dat 'de vrienden' wel eens bij elkaar
over de vloer kwamen en laten ook zien dat
de Vlaming een grote, geïntrigeerde bewondering koesterde voor de mens Couperus,
voor diens bijzondere persoonlijkheid. Over
de kunstenaar heeft hij zich nauwelijks of niet
uitgelaten. Naar aanleiding van Couperus'
vijftigste verjaardag noemde hij hem in de
huidekolommen van Het Vaderland niet alleen zijn vriend, maar ook 'de Prins der Nederlandsche letterkunde'. In feite heeft hij
slechts één 'echte' literaire bijdrage over Couperus geschreven. Het is een recensie van
het sprookjesachtige Over lichtende drempels
(1902), tevens een zeldzame proeve van lyrisch-bewogen, subjectieve en empathische
kritiek - Buysse zelf sprak graag van 'eerlijke'
kritiek - waarin hij zegt mee weg te dromen
in de wonderlijke sfeer die Couperus oproept.
Zijn leeservaring wordt er omschreven als een
'leven als in een heldere reïncarnatie van
theosofisch leven'.
5

Buysses waardering voor het boek
heeft te maken met wat het bij hem, als lezer,

11661

Toen de bespreking van Over lichtende drempels in de Amsterdammer verscheen (14 december 1902), was Buysse al
bevriend met Couperus. Als co-redacteuren
van het door W.G. van Nouhuys opgerichte
Groot Nederland hadden ze al een contract
getekend met de uitgever Van Holkema &
Warendorf in oktober 1902. Het blad begon
te verschijnen in 1903. Maar de vriendschappelijke banden dateren wellicht al van vóór
1900, zoals blijkt uit de - schaars bewaarde
- correspondentie. Buysse werd in de hoogste adellijke kringen geïntroduceerd door
Nelly Dyserinck, weduwe van Theo Tromp
(van wie ze drie dochters had: de hier eerder
al genoemde 'freules'). Ze verloofden zich in
mei 1896. Op dat moment woonde Nelly die Cyriel had ontmoet in de kring van de te
Gent docerende Nederlandse scandinavist
prof. Hendrik Logeman - al in Den Haag.
Na hun huwelijk, op 1 oktober 1896, zou het
echtpaar zich vestigen aan de Laan van
Meerdervoort 11 in Den Haag. Een jaar later,
op 28 augustus 1897, werd hun zoon René
geboren en vanaf 1899 zou de familie de
lente- en zomermaanden in het Maison Rose
in Afsnee doorbrengen.
In 1898 bleek Buysse alvast zo goed
in de Haagse literaire kring te zijn geïntroduceerd, dat hij deel uitmaakte van het amateurgezelschap 'Utile et Laetum' dat was opgericht door Marcellus Emants en waarin
behalve Buysse ook Louis Couperus, Frans
Netscher en de uitgever W. Cremer meespeelden. Buysse werd onder meer gevraagd
om een rol in Grammaire van de onverwoestbare vaudevilleschrijver Eugène Labiche op
zich te nemen.
7

Uit 1900, respectievelijk 20 juli en 2
augustus, dateren twee brieven van Louis
Couperus, gericht aan mevrouw Buysse (hij

De flanerende dandy Couperus, die
zich in zijn werk manifesteerde als de aristocratische chroniqueur van het fin de siècle en
van beschavingen in verval; daartegenover de
sterke, kloeke en levenslustige sportman
Buysse, aanklager van sociale onderdrukking
en onrechtvaardigheid. De androgyn tegenover de 'homme a femmes'. Het contrast kan
wellicht niet groter, noch in de persoonlijkheid, noch in het oeuvre dat ze hebben nagelaten. Ze zijn de literatuurgeschiedenis dan
ook clichématig ingegaan als eikaars absolute
tegenbeeld, zonder dat ze overigens zelfs
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De laatste, bewaarde brief van Couperus aan Buysse dateert uit 1914 en is al heel
lang bekend in de Couperusstudie. Hij werd
op 10 november 1914 uit Florence verstuurd.
Couperus drukt er zijn verlangen uit om - in
de nachtmerrie van de oorlog - naar Holland
terug te keren. Kort daarop is dat ook gelukt.
De bevriende echtparen konden elkaar in
Den Haag dan weer zo vaak ontmoeten als ze
maar wilden, want de Buysses verbleven gedurende de hele oorlogsperiode 'in ballingschap' in Nederland.

C O U P E R U S

spreekt haar aan met 'Chère Madame'),
waarin de Couperussen gastvrijheid vragen bij
de Buysses in Afsnee. Het pian voor de logeerpartij ging echter niet door, omdat mevrouw Betsy Couperus in een te zwakke conditie verkeerde. Uit de brief blijkt natuurlijk
wel dat de echtparen al vóór 1900 bepaald
vriendschappelijk met elkaar omgingen. Maar
de wegen van de twee schrijvers liepen uiteen en ze slaagden er niet in elkaar op regelmatige tijdstippen te ontmoeten. De twee bewaarde brieven uit 1900 houden twee
pogingen in om elkaar te treffen. Eenvoudig
was zo'n afspraak kennelijk niet. De Couperussen woonden in Nice, maar zwierven rond
in Europa en daarbuiten (Indonesië); de
Buysses verbleven de helft van het jaar in
Vlaanderen. Pas in 1905 is het in 1900 geplande bezoek werkelijkheid geworden: Couperus verbleef van 3 tot 6 september 1905 in
Afsnee en het is dit vierdaags verblijf dat
werd gememoreerd door Buysse in het hierboven genoemde 'Couperus in Vlaanderen'.
De voorbereiding van het bezoek komt nog
ter sprake in drie bewaarde brieven, die via
interne verwijzingen kunnen worden gedateerd in februari, maart-april en na 3 april
1904. Deze brieven zijn niet meer zoals de
vroegere, gericht aan mevrouw Buysse, maar
aan 'Amice, Amice!!'. Er is overigens ook nog
een aanwijzing dat het Haagse echtpaar
reeds in juni 1904 een kort bezoek aan de
Buysses in Afsnee heeft gebracht. De intieme
opdracht 'Aan Cyrille van Loulou', gedateerd
'Afsné Juni iv' in Buysses exemplaar van De
stille kracht laat hierover geen enkele twijfel
bestaan.

Cyriel Buysse met familie voor het 'Roze Huis' in Afsnee omstreeks 1902
Zittend vooraan, tweede van links: Virginie Loveling

maar met elkaar in verband werden gebracht.
In het receptieonderzoek dat Jacqueline Bel heeft verricht van het proza tussen 1885 en 1900 , blijkt dat Buysses debuut Het recht van de sterkste (1893)
'steevast als talentvol, brutaal en ruw' werd
bestempeld, en dat de (Nederlandse) critici
hierover 'verrassend snel' tot een consensus
bleken te komen. Het door velen als schokkend ervaren 'realisme' van de roman kreeg
veel aandacht, zodat ook de volgende boeken
door de kritiek uitgebreid en trouw werden
besproken. De 'afschuwelijkheden' van de realistische taferelen uit het eerste 'succes de
scandale' bleven nawerken. Wel werd vanaf
het begin ook opgemerkt dat de Mariafiguur
een 'bloem' is in het vuil van het brutaal-realistische boek, dat hierdoor dus toch ook
idealistische trekken vertoont. En sommige
critici konden juist om die reden hun afschuw opzijzetten en waardering opbrengen
voor dit smerig geachte, maar ook forse en
nobele boek. Het gewelddadig realisme (in de
literatuurgeschiedenis nu naturalisme genoemd) van Buysses eerste werken zou door
latere critici als 'vluchtig' worden omschreven. Het naturalisme werd algauw als een
overwonnen standpunt gezien en vanaf de jaren twintig ging de voorkeur uit naar de in8
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dringende, 'diepere' psychologische portretten van de milder-realistische, latere verteller.
Anders dan de 'ruwe en krachtige realist' Buysse, die in de eigentijdse kritiek in
Nederland slechts marginaal aanwezig is,
staat de niet minder omstreden Couperus
centraal in de belangstelling. Zijn Bine Vere
wordt, op enkele uitzonderingen na, algemeen bejubeld. Het boek bracht een vorm
van naturalisme die duidelijk voor iedereen
acceptabel was en die zelfs door latere literatuurgeschiedschrijvers zoals Ton Anbeek, als
representatief wordt genoemd voor het Nederlandse naturalisme, waarin vaak een hypernerveuze vrouwelijke hoofdfiguur wordt
opgevoerd. Sommige van Couperus' werken,
zoals Extaze, werden door de kritiek ook bepalend geacht voor de doorbraak van de
nieuwe mystiek in Nederland (1892) - waarin
velen een tegenspraak zien met het gelijktijdige naturalisme. Ook hier overtreft de lof de
kritiek en Couperus blijft heel lang in het midden van de vernieuwingsbewegingen zitten.
Maar het opmerkelijkst in deze receptiegeschiedenis is wellicht wel dat het proces van
canonvorming bijzonder reducerend werkt.
De literaire werkelijkheid is dus veel, heel veel
ingewikkelder dan het verhaal dat erover
wordt geschreven of dat ervan overblijft. Niet
alleen genres of stromingen blijken te kunnen
verdwijnen (de nieuwe mystiek bijvoorbeeld),
maar ook hele oeuvres geraken in de vergetelheid of overleven slechts met één of enige
titels.

Enige nuancering lijkt dus gepast; en
dat geldt zeker wat Couperus en Buysse betreft. Het is bijvoorbeeld mogelijk om te argumenteren - zoals ook Jacqueline Bel doet dat er ten minste twee vormen van naturalisme bestaan en dat er daarbinnen nog vele
varianten zijn. Toonaangevend in Nederland
is het naturalisme a la Couperus, Emants,
Van Deyssel of Van Eeden, dat zich concentreert op psychologische portrettering van
veelal vrouwenfiguren. Deze vorm van naturalisme blijkt, merkwaardig genoeg, ook bij
Buysse voor te komen, zoals in de 'hyperromantische' vroege werken, onder meer Sursum Corda! (1894), Op 't Blauwhuis (1895)
en Mea culpa (1896), zelfs nog in Het volle
leven (1908), waarin ook mannelijke helden
met hun idealen en innerlijke verscheurdheid
tegen de werkelijkheid te pletter lopen. In vergelijking met dat psychologisch ontledende
naturalisme blijft het 'sociale' naturalisme, dat
in Nederland vooral door Heijermans wordt
beoefend, nogal marginaal. Maar in Vlaanderen is het dan weer, met onder meer Buysse,
toonaangevend. Of heeft de literatuurgeschiedenis hier een vertekend beeld nagelaten en
wordt Buysses faam beperkt tot een klein onderdeel van zijn oeuvre, zoals eerder gesuggereerd? Hoe dan ook, het verdient aanbeveling dat hier meer onderzoek zou worden
naar gedaan. Dan zou ook wel eens kunnen
blijken dat de 'overgeleverde' tegenstellingen
een literair-historische constructie achteraf
hebben opgeleverd die niet helemaal overeenstemt met de literaire werkelijkheid, omdat van die literaire werkelijkheid juist een
zeer onvolledig beeld wordt gegeven.

man'. Het oordeel - over het eigentijdse Nederlandse proza - is wel ongemeen hard, en
wordt ook nog gestaafd door een verwijzing
naar het verleden, naar Couperus dus, 'hij,
die al zijn tijdgenoten overtrof'. En in deze redenering past voor Bloem de vergelijking
Buysse-Couperus. Ook Buysse is, net als Couperus, een voorbeeld van 'een schrijver die, in
vergelijking met zijn tijdgenooten, niet de eer
heeft gekregen, die hem toekomt'. Beiden zijn
schrijvers die volgens Bloem wel beroemd zijn
(geweest), maar tegelijk miskend.
Miskend én beroemd, is dat het lot van
Buysse en Couperus? Wie zal Bloem gelijk geven? De tijd? Wellicht is het goed tegen dan wat
diepgaander onderzoek te doen naar de punten in hun werk waarin ze overeenstemmen.
Dan zou meteen ook het beeld van de verhouding tussen het Nederlandse en het Vlaamse
naturalisme wat bijgesteld kunnen worden.

Het Couperus-borstbeeld van
LH. Sondaar aan het begin van
de Surinamestraat.

uitgelaten in een uitgebreid stuk over Kerels
(1927), waarin de bespreking van de novellenbundel eigenlijk een aanleiding is tot een
nogal kritische beschouwing over de kwaliteit
van de Nederlandse roman in het algemeen.
Met Buysse 'is tenminste een levend mensch
aan het woord en geen blikken dominee',
meent Bloem. Kerels noemt hij niet zo voortreffelijk als Het Ezelken, maar 'zelfs het minst
belangrijke uit dit boek is nog altijd stukken
beter dan de gemiddelde Nederlandse ro-

Over die onvolledigheid heeft ook de
bekende dichter Jacques Bloem zich al druk
gemaakt. Bloem, behalve dichter ook een
fijnzinnig criticus, heeft zich herhaaldelijk in
positieve zin over Couperus uitgelaten: hij
roemt de kwaliteit van de Haagse schrijver en
stelt - zonder evenwel een uitvoerige bijdrage
aan hem te wijden - dat Couperus bij zijn
leven niet geheel au sérieux werd genomen.
Hij was dan wel niet onbekend, stelt Bloem,
maar werd niet écht naar waarde geschat in
vergelijking met de 'echte' realisten. Hoe dan
ook is Eline Vere 'iets blijvends' gebleken en
gebleven, maar deze 'geniaal' genoemde auteur, die grote romans heeft geschreven die
tot de wereldliteratuur behoren, behoort samen met Marcellus Emants reeds tot 'de vergetenen'. En juist op dit punt weet Bloem wél
een verband te leggen tussen de twee vrienden. Over Buysse heeft hij zich zéér lovend
9

De gebatikte band van De stille kracht
(band J.J.C. Lebeau).
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VOETNOTEN
1
De vriendschappelijke verhouding tussen en de overeenkomsten in het werk van Buysse en Couperus werden eerder al beschreven in 'Buysse en Couperus', in De Gids, jg
150, 1987, nr 9-10, p 790-799 (opgenomen in Op voet
van gelijkheid. Opstellen van Anne Marie Musschoot, red.
Yves T'Sjoen en Hans Vandevoorde, Gent, 1994; Studia
Germanica Gandensia nr. 36, p 87-100). De bewaarde
brieven van Louis Couperus aan Cyriel Buysse werden uitgegeven, met aantekeningen, door ondergetekende in Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap, IV, Gent,
1988, p. 53-66 In deze aantekeningen zijn enkele kleine
correcties of aanvullingen te vinden bij de monumentale
studie van Frédéric Bastet, Louis Couperus. Een biografie,
Amsterdam, Em Quendo, 1987
2
'Couperus in Vlaanderen', in- Groot Nederland, jg. 21,
1923, d. II, p 258-262; opgenomen in- Cyriel BUYSSE,
Verzameld werk (in de tekst afgekort als VW), ed. A. van
Elslander en A M. Musschoot, d 7, Brussel, A. Manteau,
1982, p 239-244; citaat p. 239. Alle verdere citaten uit
deze tekst verwijzen naar de MV-editie.
3
De anekdote over het 'eigen Japans theekopje' is ontleend
aan Frédéric BASTET, De wereld van Louis Couperus,
Amsterdam, Em Quendo, 1991, p. 110.
4
De korte schets 'Couperus beleedigd' is niet opgenomen in
het Verzameld werk maar werd als bijlage afgedrukt bij de
hierboven (noot 1) genoemde bneveneditie. De tekst werd
wellicht op verzoek geschreven, hij werd oorspronkelijk
gepubliceerd in het Louis Couperusnummer van De Schakelaar, 'Orgaan van Haagsche Instellingen voor voorbereidend Hooger- en Middelbaar Onderwijs', jg. 5, nr. 20, 27
juni 1931; hij wordt ook vrijwel geheel geciteerd in de biografie van Bastet (p. 534-535) De verwijzing hier is naar
de bijlage bij de bneveneditie, p.66
5
Over de korte uitspraak naar aanleiding van Couperus' vijftigste verjaardag, zie het hierboven genoemde 'Buysse en
Couperus', in. Op voet van gelijkheid, p 87-88; de recensie van Over lichtende drempels in VW7, p. 131-133
6
Cyriel BUYSSE, 'Over lichtende drempels van Louis Couperus', in: VW7, p 131-133, citaat p. 133.
7 Over Buysses optreden in het amateurtheatergezelschap van
Emants in Den Haag, zie nog Anne Marie Musschoot,
'Buysse en Nederland', in Mededelingen van het Cyriel
Buysse Genootschap, XII, Gent, 1996, p. 53-99 (i.h.b p 85
e.v. over 'Buysse en zijn literaire vrienden in Nederland')
8 Jacqueline BEL, Nederlandse literatuur in het fin de siècle
Een receptie-historisch overzicht van het proza tussen
1885 en 1900, Amsterdam University Press, 1993
9
De beschouwingen van Bloem zijn gebundeld in J.C. Bloem,
Het onzegbare geheim. Verzamelde essays en kritieken
1911-1963. Bezorgd door H T M . van Vliet, Amsterdam,
Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1995, citaat p 412
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Couperus i n English

C O U P E R U S

IN

D e verspreiding van het werk van
Louis Couperus i n het Engelse taalgebied
Caroline de Westenholz
Vanaf het begin van zijn carrière werden

Footsteps of fate viel op, zij het misschien niet alleen om de literaire kwaliteiten
ervan. Het verhaal over de licht dubieuze relatie tussen de vrienden Frank en Bertie, dat
eindigt in een dubbele zelfmoord, paste in de
geest van de tijd. De historicus John Addington Symonds schreef op 22 juni 1891 aan
Edmund Gosse: 'Wat een groot aantal Urnings komt er nu voor in romans!' (Urnings
was het contemporaine eufemisme voor homoseksueel.) 'Dorian Gray, En rade, Monsieur Venus, dit Footsteps of fate. Vrij toevallig
stuit ik erop en altijd vind ik dezelfde toon.'
Oscar Wilde schreef Couperus een enthousiaste brief, vergezeld van een exemplaar van
zijn roman 777e picture of Dorian Gray uit
1889. Couperus' echtgenote, Elisabeth, vertaalde dit boek vervolgens in het Nederlands.

de romans van Louis Couperus in het
Engels vertaald. Het eerste boek dat in
vertaling verscheen, was niet zijn debuut
Eline

Vere, maar zijn tweede roman,

Noodlot.

Een nu vergeten Nederlandse

2

schrijver die in het Engels publiceerde,
Maarten Maartens,

1

presenteerde dit boek

3

in 1891 aan Edmund Gosse, de
toenmalige redacteur van Heinemann's

4

International Library in Londen. Gosse liet
Noodlot

vertalen en voegde het onder de

titel Footsteps

of fate toe aan zijn reeks.

5

Het boek kwam datzelfde jaar nog uit met
een inleiding van Gosse's hand. Hierin
besprak hij de school van de z.g.
'sensitivisten' in Holland, waartoe hij
Couperus rekende.

Handgeschilderd portret van Louis
Couperus door schilder en graficus
Bruno Vekemans naar één van de laatste
foto's van de auteur (eigendom L.D.)

De volgende boeken van Couperus die
in het Engels werden vertaald, waren Eline
Vere (1892) door Jack T. Grein en Ecstasy
(1892) door Alexander Teixeira de Mattos samen met John Gray. De Angelsaksische recensenten bespraken de vertalingen van Eline
Vere en Extaze met in het achterhoofd de introductie van Gosse uit Footsteps of Fate.
Gosse suggereerde hierin dat Couperus kon
worden ingedeeld bij de decadente beweging
in de literatuur. Dat is ook precies wat Arthur
Symons, auteur van The symbolist movement
in literature (1899), deed in een artikel in Harper's International Monthly Symons noemde
in zijn artikel Ecstasy als voorbeeld van de Nederlandse variant van het decadentisme: 'Er is
in Holland een nieuwe school, die van de sensitivisten, die opmerkelijk werk heeft gedaan Couperus in Extaze, bijvoorbeeld - erg in de
geest van het Franse impressionisme.'
6

Teixeira zou tot zijn dood Couperus'
vaste Engelse vertaler blijven. Jonkheer
Alexander Louis Teixeira de Mattos san Paio y
Mendes (1865-1921), 'Tex' voor zijn vrienden, kwam in 1874 met zijn ouders naar
Londen. Zijn moeder was Engels en zijn vader Nederlands. Hij groeide tweetalig op. Het
geslacht Teixeira de Mattos was joods van origine en was oorspronkelijk door de katholieke
kerk uit Portugal verdreven. Getuige zijn
correspondentie noemde Tex zichzelf echter
voornamelijk Nederlander. Hij begon zijn
Maarten Maartens (houtskooltekening

van Thérèse Schwartze uit 1901)
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man's burden' - ofwel, het idee dat de
blanke in de koloniën een opvoedende taak
te vervullen had. Verder was er een groot
verschil tussen Couperus en contemporaine
schrijvers als Zola in Frankrijk en George Gissing of George Moore in Engeland. Laatstgenoemden zochten hun personages in de lagere maatschappelijke klassen. Couperus
bleef zijn inspiratie altijd putten uit zijn eigen
milieu. In zekere zin maakte dat zijn romans
nog meer shockerend. Het zou nog twintig
jaar duren, voordat romans als De stille
krachten Langs lijnen van geleidelijkheid in
het Engels werden vertaald.

loopbaan in de City, maar werd Voor de literatuur gered', zoals zijn biograaf, Stephen
McKenna het uitdrukt, door Jack T. Grein, die
hem secretaris van het Independant Theatre
maakte. Vervolgens werkte hij als vertaler en
als Londens correspondent van een Nederlandse krant.
7

In de zomer van 1898 brachten Louis
en Elisabeth Couperus een bezoek aan Londen. Teixeira nodigde het echtpaar op de
thee in The Strand, samen met een aantal
niet nader genoemde schrijvers. Op 12 juni
van dat jaar waren Couperus en zijn vrouw te
gast bij Edmund Gosse in diens huis op 29,
Delamere Terrace, in Little Venice. The Book
of Gosse, een soort dagboek waarin Gosse
nauwkeurig bijhield wie hij allemaal ontving,
noemt 'Mr and Mrs Couperus' in een rijtje
samen met Arthur Symons, Robert Ross, en
de kunstenaar William Rothenstein. Helaas
weten we niet meer over dit bezoek.
8

9

Men zou zeggen dat Couperus omstreeks 1900 een uitstekende entree had in de
Engelse literaire wereld. Hij had toonaangevende figuren uit de Yellow Nineties ontmoet;
literatoren en critici als Oscar Wilde, Arthur Symons en William Sharp hadden het belang
van zijn werk in het kader van de laatste literaire stromingen onmiddellijk ingezien. Toch
was het tussen 1898 en 1914 aan de andere
kant van het Kanaal betrekkelijk stil rond de
auteur. In 1902 verscheen de bloemlezing Flowers from a foreign garden die bevatte 'My
art', een vertaling van Couperus' gedicht 'Maar
't allerzoetst...' uit Orchideeën. Reacties hierop
zijn niet bekend. In 1908 werd het sprookje
Psyche in het Engels vertaald, door B.S. Berrington. Dit deed weinig stof opwaaien.
10

11

Couperus zelf deed intussen zijn
uiterste best. In een brief aan zijn uitgever
L.J.Veen van 4 februari 1904 vroeg hij
Teixeira exemplaren te sturen van Metamorfoze, Hooge troeven, Over lichtende drempels
en God en goden.
Teixeira de Mattos koos
uit dit rijtje de opvolger van Wereldvrede:
Hooge troeven, en vertaalde dit onder de
eigenaardige titel Queen Carola. A story. Het
werd gepubliceerd in de Fortnightly Review
van 1 9 0 9 . Er zijn tot nu toe geen reacties
op gevonden.
12

13

Veen van zijn kant deed ook de nodige
moeite, vooral via zijn persoonlijke kennis, de

Brief van Alexander
uit 1898

Teixeira de Mattos

Engelse uitgever T. Fisher Unwin. Zo schreef
Unwin op 24 november 1900 aan Veen: 'Ik
dank u dat u mij een exemplaar van 'De Stille
Kracht' van Louis Couperus gestuurd heeft,
maar deze roman voldoet niet voor Engelse lezers, en ik denk niet dat hij hier een uitgever
zal vinden. Wat de andere roman betreft, daar
zou ik graag nog even naar kijken en er iets
langer over willen nadenken.' Die andere roman was Langs lijnen van geleidelijkheid, zoals blijkt uit het volgende. Veen berichtte Couperus: 'Unwin (Londen) schreef mij over Stille
Kr. als niet geschikt maar over de Lijnen zou
hij denken. Nu veel van hem te halen is er
niet, ik zal hem nu ten minste een bedrag vragen, want Majesteit heeft hij ook z.g. betaald
maar leed ik een verlies van ± f 9 0 . ' Toch
schreef Veen op 11 mei 1905 aan Couperus:
'Ik wilde voor jou boeken dat wij beiden in Engeland woonden, want dan was ons beider
fortuin gemaakt geweest.'
14

15

16

17

De reden voor de weigering van Langs
lijnen van geleidelijkheid en De stille kracht is
niet moeilijk te vinden. Na het drama rond
Oscar Wilde en de decadente beweging in
1895 was er in Engeland een soort morele
herbewapening ontstaan die zich onder meer
uitte in een fervent 'jingo-ism', of oorlogszuchtig chauvinisme. Dit laatste vond rond
1900 een uitweg in de Boerenoorlog in ZuidAfrika. Couperus' scepsis over de rol van de
Westerse kolonialist in Nederlands-lndië sloot
nauwelijks aan bij het ideaal van 'the white
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Couperus vestigde zijn naam in de
Angelsaksische wereld met wat tegenwoordig
als zijn belangrijkste werken worden
beschouwd: De boeken der kleine zielen en
Van oude menschen, de dingen, die voorbij
gaan...De eerstgenoemde romanreeks werd,
kort na publicatie van de verschillende delen
in Nederland, in het Londense tijdschrift 777e
Atheneum besproken door H.S.M. van Wickevoort Crommelin. Deze publiceerde twee
artikelen die de ontwikkeling van de Nederlandse literatuur rond 1900 in het algemeen
tot onderwerp hadden.
18

Op 28 maart 1904 verzocht Couperus
zijn uitgever Veen om De boeken der kleine
zielen naar Teixeira de Mattos in Londen te
sturen. Wat diens reactie hierop is geweest,
weten wij niet. Pas in de herfst van 1912
schreef Couperus aan Veen dat Tex graag
De kleine zielen zou willen vertalen en informeerde hij naar de voorwaarden nu Nederland zich had aangesloten bij de Berner conventie, die de internationale auteursrechten
regelde.
19

20

Small souls verscheen in 1914 in
Engeland en Amerika. Het tweede deel, The
later life, kwam in Londen uit in 1915, en een
jaar later in New York. 777e twilight of the
souls verscheen in beide landen tegelijk in
1917. Het laatste deel, in de vertaling Dr. Adriaan geheten, verscheen in Londen en New
York in het laatste oorlogsjaar. De romans
hadden vooral succes in de Verenigde Staten.
Ze werden besproken in toonaangevende
kranten en tijdschriften zoals The New York
Times Book Review, The Nation, The Bookman, The Dial, en andere. Alle vier de delen
werden in New York meerdere malen her-

Het eerste wat de Amerikaanse critici
trof bij het lezen van Small souls was Couperus' vermogen tot het creëren van 'echte'
mensen, personages van vlees en bloed. 'Onbelangrijke mensen, ja; maar allemaal echt
en overtuigend', stelde The New York Times
Book Review op 4 oktober 1914. Bij de bespreking van het tweede deel, 777e later life,
schreef deze krant: 'Want Mr Couperus bezit
die allerkostbaarste, meest moeilijk te analyseren kwaliteit - het vermogen om zijn personages te doen leven.' 77?e Nation stelde:
'De Van Lowes zijn echte mensen, niet innemend of charmant, maar levend'. De personages van Couperus verrassen ons evenals
die van Ibsen of Sudermann omdat ze zo
menselijk zijn, vervolgde deze recensent.
En wie van ons zou werkelijk kunnen geloven
in die gekken van Toergenjev, of die wispelturige, vieze kinderen van Zola, eindigde hij?
22

23

Daarnaast viel bijna alle critici Couperus' scrupuleuze aandacht voor alledaagse
details op. Deze eigenschap werd als 'typisch
Nederlands' ervaren, analoog met onze zeventiende-eeuwse schilderkunst. De moraal
die Couperus verkondigde - onderworpenheid aan de conventie als een fout van kleine
zielen - was echter niet beperkt tot het land
van water en windmolens: 'in de geest is zij
weids als de beschaving zelf, zo meende
777e Bookman.

aangeroerd, het mentale en spirituele ontwaken van Constance, Max Brauws' poging tot
het slechten van de klasse-barrière en de
plaats van een kind na een echtscheiding.
R. Morss Lovett in 777e Dial zag in het leven
van 'grandeur déchue' dat de Van Lowes leidden, iets essentieel Nederlands, 'wat past bij
een natie die zich uit de zakenwereld heeft
teruggetrokken en die leeft in de buitenwijken
van de wereld, geconcentreerd op eigen
comfort en welbehagen'. Couperus had een
familieroman geschreven over kleine zielen
die op meelijwekkende manier aan elkaar
hingen, aldus dit blad; 'evenzo heeft hij een
nationale roman geschreven, een argument
tegen het recht op zelfbeschikking van kleine
landen', aldus deze criticus!
27

28

De Engelse reacties op het verschijnen van het eerste deel van The books of the
small souls kwamen in het artikel van Wellens
reeds aan b o d . Door het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog zijn de reacties op de
publicatie van het tweede en derde deel beperkt gebleven. Pas toen de vrede getekend
was, kon de aandacht van Engelse recensen29

Ook na Couperus' dood in 1923 bleven The books of the small souls de Engelstalige wereld fascineren. De schrijver John
Cowper Powys noteerde in zijn boek The art
of happiness (1935) over het geluk van de
zelfgenoegzaamheid: 'De doordringende
Nederlandse romancier Couperus is zover
gegaan om één stel van dit soort aan de kaak
te stellen in de figuren van de zelfgenoegzame Karei en Cateau, een stel dat van het
specifiek soort 'geluk' dat het heeft verworven
geniet door hun privé egoïsme om te buigen
in een geladen twee-eenheid van gezamenlijk
egoïsme - een 'geluk' waar alle elementen
van verbeelding, intellect of geest in ontbrek e n . ' Arnold Mulder schreef kort na Couperus' overlijden in het tijdschrift The Outlook:
'En altijd is er een suggestie van subtiele interactie tussen Oost en West, de zonneschijn
van Java met zijn passie en zijn kleur en zijn
levendig gevoel voor het leven, afgezet tegen
de grijze luchten van Nederland en het ingehouden tempo van het leven van zijn bevolking'. The books of the small souls maakten
zo'n indruk op hem dat hij Couperus typeerde als 'een potentiële Nobelprijswinnaar'.
32

33

In Amerika worden 777e books of the
small souls tot op de dag van vandaag als
Couperus' meesterwerk beschouwd. In het vijftiende deel van de Amerikaanse serie Twentieth Century Literary Criticism (1985) staat te
lezen: 'Het kwartet van romans waar De boeken der kleine zielen uit bestaat wordt door critici nog altijd beschouwd als Couperus' beste
werk.' De auteur trekt een vergelijking met
John Galsworthy's Forsythe saga en met Marcel Prousts A la recherche du temps perdu.

24

Het derde element dat indruk maakte
op Amerikaanse critici, was de atmosfeer van
sombere dreiging die Couperus wist te creëren, niet het minst door zijn voortdurende
verwijzingen naar het Hollandse klimaat. 'Regen, regen... het regent altijd in Nederland;
de lucht zit altijd verstopt achter modderige
wolken, en in de vochtige, gure atmosfeer
zwerven grijze figuren met onbeweeglijke gezichten rond', schreef 777e Little Review.
Small souls was een 'sombere roman', aldus
dit blad. Over het vierde deel in de serie,
Dr Adriaan, schreef The New York Times
Book Review: 'Terwijl Zielenschemering
nauwelijks een opgewekt boek kan worden
genoemd, lijkt het bijna hilarisch vergeleken
bij Het heilige weten.'

31
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Foto van Couperus' Engelse vertaler
Teixeira de Mattos

Ten slotte waren de Amerikaanse
critici geïnteresseerd in de actualiteit van de
romans. 777e New York Times Book Review
noemde als thema's van de moderne tijd die
in het tweede deel, 777e later life, worden
1171 I

Hoewel de publicatie van The books of
the small souls in Londen niet onopgemerkt
gebleven was, werd Couperus' reputatie in
Engeland gevestigd door de verschijning van
Old people and the things that pass, zoals de
vertaling van Van oude menschen, de dingen,
die voorbij gaan... luidde. Het boek verscheen
in 1918 eerst op de Amerikaanse markt, een
jaar later gevolgd door een uitgave in Londen.
Deze editie was voorzien van een voorwoord
door Stephen McKenna. McKenna (18881967) was een Engelse romancier die in zijn
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ten zich weer richten op 'continentale' literatuur. In The Atheneum van 1919 besprak de
schrijfster Katherine Mansfield alle delen van
The books of the small souls in één artikel.
De Nieuw-Zeelandse noemde de cyclus een
'verrassende, meesterlijke studie van medelijden en angst'. Het tijdschrift New World
International Monthly Review sprak over 'de
grimmige, mistige atmosfeer van Holland' en
wees op Couperus' 'voorkeur voor het gruwelijke' in het derde deel. De reacties waren
dus vergelijkbaar met die in Amerika.

C O U P E R U S

drukt. Zoals R. Breugelmans concludeerde:
'Verder bleek dat bepaalde boeken die in Nederland de winkels niet uit te branden waren
in het buitenland veel populairder waren: [...]
van De kleine zielen [verschenen] in de Verenigde Staten tussen 1914 en 1930 acht afzonderlijke drukken...' Ter vergelijking: in
Nederland verscheen van De boeken der
kleine zielen pas in 1935 een tweede druk.

van de greep der hartstochten: de ouderdom
brengt een groot besef van kalmte en van
vrijheid. Het is duidelijk dat deze wijsheid niet
opgaat voor Couperus' roman, waarin de twee
oude mensen tot hun laatste snik achtervolgd
worden door de langgeleden gepleegde passiemoord. McKenna was niet karig met zijn
lof over Couperus' roman. De langzame, onvermijdelijke afwikkeling van de tragedie was
geheel Grieks 'in zijn trefzekere vergelding en
zijn meedogenloze vastbeslotenheid om de
volle maat van de straf uit te voeren', zo
schreef hij. Dit klassieke thema eiste een geheel eigen atmosfeer. Emily Brontë creëerde
een dergelijke sfeer in Wuthering heights,
Henry James in The turn of the screw, vervolgde McKenna; Couperus bereikte dit effect
in Old people and the things that pass. De
Engelsman noemde het Couperus' beste
roman, één van de grootste romans uit welk
land of eeuw dan ook.

Tachtig jaar na zijn dood ontvangt Louis
Couperus de bezoekers nog in 'zijn'
museum aan de Javastraat in Den Haag...

tijd bekendheid genoot door het schrijven van
society-romans, waarvan Sonia, or between
two worlds (1917) de populairste was. Tijdens de oorlog bracht Tex McKenna in contact met het werk van Couperus. De Engelsman was verrukt van Old people and the
things that pass: '... mijn bewondering voor
deze voortreffelijke Nederlandse interieurs'
(bedoeld worden De kleine zielen - alweer die
vergelijking met de Hollandse genreschilderkunst!) 'verbleekte voor Oude Menschen zoals
de bewondering van de tentatieve schetsen
van een kunstenaar verbleekt voor het afgemaakte meesterwerk. Van de eerste tot de
laatste bladzij droeg dit boek het stempel van
genie'. Dit zal de reden zijn geweest dat McKenna werd gevraagd een voorwoord voor het
boek te schrijven. Couperus leerde Stephen
McKenna persoonlijk kennen in de zomer van
1921 tijdens zijn bezoek aan Londen. McKenna zou met Couperus blijven corresponderen tot vlak voor diens dood
35
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In zijn inleiding tot de vertaling citeerde Stephen McKenna een stukje dialoog
uit Plato's Republiek. Socrates zegt tegen
Cephalos dat hij niets prettiger vindt dan te
praten met oudere mannen. Cephalos antwoordt dat het grote voordeel van ouder worden is dat men langzaamaan bevrijd wordt

De vertaling van Van oude menschen
kreeg in Londen veel publiciteit. Zoals Russell
Stannard memoreerde in het interview dat hij
Couperus op 16 juli 1921 afnam voor de Jack
o' London's Weekly: 'Toen de vertaling van dit
werk verscheen, nu bijna anderhalfjaar geleden, waren critici van alle gezindten verenigd
in hun bijna onvoorwaardelijk prijzen van een
meesterwerk' De reacties van Philip Collins
in The Bookman en Orlo Williams in The Times Literary Supplement kwamen in de artikelen van Wellens al aan b o d . Katherine
Mansfield schreef in The Atheneum: '"Oude
menschen" is één van die zeldzame boeken
die, zo voelen wij, onze levenservaring verrijk e n . ' Mansfield wees op dezelfde karakteristiek die de Amerikaanse recensenten van The
books of the small souls zo bewonderden: het
feit dat Couperus' personages overkomen als
mensen van vlees en bloed.
38
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Een eigenaardige reactie verscheen in
de Londense avondkrant The Evening Standard. Onder de titel 'Romans, oude en
nieuwe. Het depreciëren van een corrupt
navolgen van continentale modes' veegde deken W.R. Inge de vloer aan met de moderne
eigentijdse Europese roman. Speciaal Zola
moest het ontgelden. Het ergste vond de deken dat sommige moderne Europese romanschrijvers een naar zijn mening lage, sensuele, cynische opvatting van de menselijke
natuur hadden. Hierin lag volgens hem het
voornaamste gevaar in het navolgen van
'Continentale schrijvers van fictie.' Hij vervolgde: 'Eén van de meest brilliante romans,
vanuit het oogpunt van louter techniek, die ik
in vele jaren gelezen heb is 'Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan' van de
Hollandse schrijver Louis Couperus. Maar in
dit boek komt niet één hoogstaand of plezierig personage voor. Alle karakters zijn, in
41
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1 OÜIS COUPE

RUS

Omslag van Old People and the things
that Pass
Afgebeeld is het schilderij (Stadsgezicht)
van Carel Willink

meer of mindere mate, weerzinwekkend, en
de roman laat een slechte smaak in de mond
na'. Dezelfde slechte smaak proefde Inge bij
het lezen van het boek The captives van
Hugh Walpole
Onder de titel 'Romans en
de deken. Grote lof voor Louis Couperus' nam
Jack o' London's Weekly het stuk van Inge
vervolgens over.
Een jaar na het verschijnen van Van
oude menschen in Amerika waaide het Britse
enthousiasme de oceaan over. De Engelsman
John Cowper Powys verwees in een tot nu toe
onbekend artikel in het Amerikaanse
tijdschrift Reedy's Mirror naar de klassieke
context en naar de eigentijdse psychologie in
Couperus' romans - 'want zijn boeken zijn
werkelijk één groot ziekenhuis voor ongeneeslijken'. Onder de minutieus beschreven
dagelijkse handelingen van de oude mensen
verbergen zich hun redeloze passies, 'die
oude hiërogliefen die zo diep gegrift zijn in het
menselijk hart'. Die dingen gaan niet voorbij,
ondanks het krampachtig vasthouden aan de
dagelijkse regelmaat, 'dat lange, tragische ritueel: de aanbidding door de mens van het leven'. R. Morss Lovett eindigde zijn artikel in
The Dial van 1919 als volgt: 'Dat Couperus
het artistieke probleem van de familieroman in
de vier boeken van de Kleine Zielen zo com4 2

43

44

£
E N G L I S H
IN
C O U P E R U S

De magnifieke perkamenten

uitvoering van het vierdelige De boeken der kleine zielen (ontwerp Theo Neuhuys)

pleet heeft opgelost is een prachtige verworvenheid; dat hij deze prestatie in een enkel
deel (sc. Oude menschen) nog eens herhaald
heeft markeert hem als een technicus van de
hoogste orde - een virtuoos'.
Old people and the things that pass
was in de Engelstalige wereld een groot succes. Tussen 1 februari en 1 augustus 1918
werden er in de Verenigde Staten 1046
exemplaren van verkocht; in 1919 en 1920
werd het boek in New York herdrukt. In Engeland verschenen er herdrukken in 1920,
1923, 1924 en 1926, de laatste drie in zogenaamde 'populaire edities'. De belangstelling
voor Old people and the things that pass was
zodanig dat contemporaine Angelsaksische
auteurs in de jaren twintig niet meer om
Couperus heen konden. De criticus A.W.G.
Randall vroeg zich af of Couperus de eigentijdse Engelse literatuur zou kunnen beïnvloeden: 'Vandaag de dag, nu Louis Couperus
opnieuw wordt vertaald en bewonderd [...]
zou hij nog effect kunnen hebben op de
ontwikkeling van Engelse fictie'. Couperus
drong door in de contemporaine Engelse romanschrijfkunst. De schrijfster Rose Macauley noemde hem bijvoorbeeld in haar boek
Dangerous ages. Een van de personages in
deze roman, die verliefd wordt op de minnaar
van haar tante, meent: 'Zeer zeker en oprecht
hield ze van hem, zelfs als hij haar aangetrouwde oom zou worden, wat hun familieleven zou veranderen in dat uit één van de
romans van Louis Couperus!'
45
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en kwaad der dingen als wij tot in de eeuwigheid worden vervolgd door het gegrom van
een voorouderlijk lot?' Deze Griekse conceptie van het almachtige noodlot liep als een
rode draad door Couperus' werk, aldus deze
auteur, en het duidelijkst kwam dit thema tot
uiting in Old people and the things that pass.
De Encyclopaedia Brittanica van 1922
schreef dat Old people and the things that
pass samen met The books of the small
souls, 'de soberheid en onvermijdelijkheid
van een Aeschyleaanse tragedie vertoonden.'
50

Soms klinkt in het commentaar van
collega's jaloezie door. Zo schreef E.M. Forster in een ongedateerde voetnoot: 'Couperus'
Old people and the things that pass is geen
groot boek omdat het voornaamste thema
ervan is: 'mensen worden oud'. Natuurlijk
worden ze dat. Het dagelijks leven bestaat uit
oud worden - volgens het tijdsverloop dat het
mensdom en al het andere geschapene bestrijkt. En een groot boek moet gebaseerd zijn
op iets anders dan een 'natuurlijk".
51

Couperus' historische romans mochten zich in Engeland en Amerika niet in dezelfde belangstelling verheugen als zijn
psychologische werken. Eén van de redenen
hiervoor was het grote aantal Latijnse termen,
waarmee de auteur zijn boeken doorspekte.
Op het Engelse publiek kwam dit vertoon van
talenkennis over als 'pedant'. Wel werd de
aandacht getrokken door The Inevitable, zoals de vertaling van Langs lijnen van geleidelijkheid in Amerika luidde, en The hidden
De door MacKenna geïnitieerde verge- force (De stille kracht), die beide in 1921 op
de markt kwamen. De twee boeken werden
lijking met de Griekse tragedies werd door
verschillende
malen herdrukt. Speciaal The
verschillende critici doorgetrokken, ook na
Couperus' dood. In Authors today and yester- hidden force fascineerde het Engelse publiek,
niet in het minst door de mogelijkheid tot verday (New York 1934) kreeg Couperus anderhalve pagina en een foto. Beginnend met de
bespreking van Eline Vere, waarin de auteur
een Tolstojaanse benadering herkende, werd
Couperus' filosofie als volgt geformuleerd:
'Waarom stilstaan bij de kwestie van het goed
48
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gelijking met Engelstalige literatuur over het
kolonialisme. In 1945 herinnerde de recensent William Plomer het Engelse publiek aan
Couperus' romans: de bekendste was Old
people, de meest treffende The hidden force,
schreef hij. Plomer duidde op het verschil
tussen de Nederlandse en de Engelse kolonialist: 'We zijn hier zeker ver verwijderd van
elke opgewekte Britse conventie over het koloniale leven, met zijn paardrijdend, geweerschietend, jongensachtig soort man, pijp tussen zijn tanden, en zijn 'klein vrouwtje' dat
een vroege snack bestelt zodat men op tijd
klaar is voor het tournooi... Nee, de blanken
uit Labuwangi zijn van een ander soort.'
Plomer verbaasde zich over het feit dat
The hidden force nooit verfilmd was.
52
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Harold Acton had het artikel van Plomer misschien gelezen. In zijn Memoirs of an
aesthete (1948) citeerde hij deels uit dezelfde
passage als Plomer, de passage waarin Van
Helderen tegen Eva praat over het gevaar dat
in het Oosten dreigt. Opvallend is dat Acton het
kennelijk niet nodig achtte de Nederlandse auteur bij zijn publiek te introduceren; hij noemt
Louis Couperus' roman en citeert er uit.
54

Volgens de Angelsaksische critici van
het eerste kwart van de twintigste eeuw had
Louis Couperus als auteur van psychologische
romans een vooraanstaande plaats in de wereldliteratuur. Zijn werk werd vergeleken met
dat van Balzac, Conrad, Dostojesvky, Flaubert,
Henry James, Thomas Mann, Tolstoj, en andere groten. Hij werd speciaal geroemd om
zijn vermogen mensen van vlees en bloed te
creëren en om zijn vermogen een sombere,
dreigende atmosfeer op te roepen. Opvallend
criterium in de Engelse en Amerikaanse kritiek was een vergelijking met de zeventiendeeeuwse Hollandse schilderkunst. Soms werd
Couperus regelrecht een schilder genoemd.
Een vergelijking met de muziek kwam ook ter
sprake. Morss Lovett in The Dial analyseerde
55

de opbouw van 777e books of the small souls
vanuit de muziek. Elk familielid reageert op de
zonde van Constance 'met een enkele kwaliteit, net zo herkenbaar als een muziekinstrument', schreef deze criticus. Het boek als geheel was als een 'symphonie pathétique', met
als vier thema's: zonde, liefde, gekte en rust,
aldus deze recensent.
56

Over het algemeen werd Couperus in
Amerika bekend door De boeken der kleine
zielen, terwijl in Engeland Old people and the
things that pass zijn meesterwerk werd genoemd. Couperus' historische romans lagen
het Angelsaksische publiek niet. Toch waren
niet alle Engelse recensenten zo kritisch daarover. In een recensie, getiteld 'Louis
Couperus' laatste roman' - over de nooit in
het Engels vertaalde roman Het zwevende
schaakbord - schreef 777e Times Literary Supplement kort na Couperus' dood: 'In het tot
iets intiems, tastbaars en levends maken van
het romantisch verleden - ongeacht of dit nu
het oude Rome is, als in 'De Komedianten',
de klassieke mythologie, als in 'Dionyzos', of
het Engeland van Koning Arthur, als in dit
boek - kan Couperus in de moderne Europese literatuur slechts weinig gelijken hebben
gehad.' De jonge schrijver L.R Hartley gaf in
zijn recensie van The comedians in 777e Saturday Review blijk van groot begrip voor Couperus invalshoek: 'Zijn houding is heidens en
zijn personages leven als heidenen, gelukkig
in het zonlicht, familiair met de doodsidee, en
toch altijd bedrukt door een angst voor het onbekende.' [...] De sympathie maakt deel uit
van zijn geest en kan nagetrokken worden in
al zijn romans.' Hartley had Couperus' andere romans kennelijk ook gelezen.
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Een van de interessantste levensbeschrijvingen, na Couperus' dood, verscheen
in het tijdschrift 777e London Mercury.
De auteur, David Hallet, stelde dat Couperus
meer een schilder was dan een filosoof. Hij
was enorm veelzijdig en in dit opzicht was
zijn prestatie groter dan die van Balzac of
Zola, die hun arbeid van het begin af aan
zorgvuldig gepland hadden, aldus Hallet.
Couperus betrad steeds nieuwe paden. 'In
Couperus, als in Flaubert, bevinden zich twee
tendensen die om de macht strijden: de realistische en de romantische'. Zijn romantisch
59

den: Pushkin Press. De uitgave van Ecstasy
trok de aandacht van twee vooraanstaande
Engelse literatoren. 'Ecstasy [...] is een somber maar bijna heilzaam verhaal over een
jonge weduwe, die haar hart geheel verliest
aan een bekend vrouwengek', schreef John
Bailey - de weduwnaar van Iris Murdoch en
zelf schrijver - in The Times Literary Supplement. 'Cecile is prachtig getekend, met alle
sobere zekerheid die de vorm eist, en het eind
is zowel roerend als overtuigend - ondanks
haar vele en voortdurende ontberingen is Cecile gelukkig geworden'. Het verhaal was geschreven in een dromerige, impressionistische
stijl, 'met als voornaamste zorg de altijd veranderende stemmingen van de heldin op hun
meest onuitsprekelijke en vluchtige moment
raak te treffen', aldus de criticus en schrijver
Gilbert Adair in de Londense avondkrant The
Evening Standard.
De titel was niet slechts
retorisch, vervolgde hij. Cecile en haar minnaar consumeerden hun passie nooit: alles
was extase. Wel was de recensent in de war
gebracht door het korte biografietje achterin
het boek: hierin wordt Couperus vergeleken
met Thomas Hardy 'vanwege hun wederzijdse
interesse in de thema's noodlot en de meedogenloze krachten van geërfde tragedie. Wat
raar is, want geen van deze beide thema's
komt voor in Extaze; het boek doet ook niet in
het minst aan Hardy denken', schreef Adair.
67

Stephen

McKenna

werk kon in drie categorieën worden verdeeld: de koningsromans, de sprookjes en de
historische romans. In Old people, zijn meesterwerk volgens Hallet, 'onthulde hij een bijna
unieke kwaliteit voor het creëren van atmosferen', alleen te vergelijken met Conrad.
60

Na de verschijning van de laatste vertaling van Couperus: Arrogance. The conquests of Xerxes (New York, 1930) , begon
de belangstelling bij Engelstalige critici langzaam weg te ebben. De complete Books of the
small souls werden in de Verenigde Staten in
1932 en in 1942 nog een keer herdrukt.
Tussen 1945 en 1985 was er in de Angelsaksische wereld slechts sporadisch aandacht
voor Couperus. Het jaar 1985 kan een kentering worden genoemd. De interesse in Couperus herleefde eerst in Amerika. De uitstekende
inleiding van de hand van E.M. Beekman,
hoogleraar aan de Universiteit van Massachusetts, in de heruitgave van The hidden force
bracht Couperus weer onder de aandacht van
het Engelstalige publiek. In datzelfde jaar verscheen in het vijftiende deel van de serie
Twentieth century literary criticism een lemma
van negen pagina's over Couperus.
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In november van het jaar 2000 werd
een groot aantal Nederlandse auteurs onder
de aandacht van het Engelse publiek gebracht. Hierbij figureerde Louis Couperus
weliswaar niet, maar de bespreking van die
gebeurtenis in The Independent concludeerde als volgt: 'De Nederlandse literatuur
werd in Engeland niet altijd zo verwaarloosd.
Toen de getrouwde homoseksuele schrijver
Louis Couperus - Hollands antwoord op
André Gide - vóór de Eerste Wereldoorlog
Engeland bezocht, werd hij ontvangen door
Premier Asquith en de leider van de oppositie. Men kan nauwelijks verwachten dat Blair
of Hague de wens zouden uiten om met
enige Europese romancier te praten'.

De Amerikaanse uitgave van The hidden force werd in Engeland in 1992 gepubliceerd door Quartet Books. Ian Buruma wijdde
er twee jaar later een bespreking aan in The
New York Review of Books. De Australische
schrijver Peter Carey besprak de herdruk in
De laatste vijftien jaar lijkt er sprake te
het tijdschrift Pacific Affairs. Couperus komt
zijn van een bescheiden revival van de beook ter sprake in een recensie van Beekmans
langstelling voor het werk van Louis Couperus
boek Troubled pleasures. Dutch colonial litera- in de Engelstalige wereld. Hierbij moet ook
ture from the East Indies 1600-1950 in The
Times Literary Supplement.
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In respectievelijk 1998 en 2000 werden Ecstasy en Psyche opnieuw herdrukt
door een kleine, idealistische uitgeverij in Lon-
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In de Volkskrant van 10 september
2002 was het verheugende nieuws te lezen
dat twee Amerikaanse uitgeverijen een aantal
klassiekers van Willem Elsschot en Louis Couperus op de markt zouden willen brengen.
Het is te hopen dat de boeken van Couperus
worden gekozen die zo werden geprezen in
het Engeland en Amerika van het begin van
de twintigste eeuw: 777e books of the small
souls en Old people and the things that pass.
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VOETNOTEN
1
Maarten Maartens- pseudoniem van J.M.W. van der Poorten Schwartz (1858-1915), auteur van o.a The sin of Joost
Avelingh (1889).
2
Brief John Addington Symonds aan Edmund Gosse d.d.
22 June 1891 in Brotherton Library, Department of Special
Collections, Universiteit van Leeds.
3
Urnings is afgeleid van 'Uranismus', de term die Heinrich
Ulrich in 1864 voor homosexualiteit introduceerde Met
dank aan Stefan Dudink.
4 Het betreft: Oscar Wilde, The picture of Dorian Gray, Londen 1889, E. Bossard, R. de Maulde, En Rade, Brussel
1886 (deze biografie van de 'urning' Gilles de Rais was
gepubliceerd in 1886 maar De Rais komt ook voor in J.K.
Huysmans, La-Bas, 1891), Rachilde, Monsieur Venus,
Parijs 1884.
5 Zie ook 'Dorian Gray', in Van en over mijzelf en anderen,
Volledige Werken Louis Couperus deel 27, Utrecht/Antwerpen 1989, p. 209-214.
6 Arthur Symons, 'The decadent movement in literature',
Harper's New Monthly Magazine (Amerikaanse editie), vol.
LXXXVII, no DXXII (nov. 1893), p. 858-867. Voor Couperus
zie p 866
7 Zie Stephen McKenna, Tex. A chapter in the life of
Alexander Teixeira de Mattos, Londen 1922.
8
F.L. Bastet, Louis Couperus. Een biografie, Amsterdam
1987, p. 208. Het is aannemelijk dat dit onder andere de
dichters John Gray en Ernest Dowson zijn geweest.
Dowson hielp Teixeira met de vertaling van Couperus'
roman Majesteit.
9
The Book of Gosse, vol. 1 (1875-1900), facsimile van
verloren origineel, collectie Brotherton Library, Department
of Special Collections, Universiteit van Leeds.
10 William Sharp (1855-1905) schreef voor Engelse en
Amerikaanse tijdschriften en publiceerde biografieën van
Rossetti, Shelley en Heine.
11 Flowers from a foreign garden. Selections from the works
of modern Dutch poets. Translated into English verse by
A.L Snell, (Londen 1902).
12 Amice, Brieven van Louis Couperus aan zijn uitgever, ingeleid en van aantekeningen voorzien door F.L. Bastet, deel II
(1902-1919), 's Gravenhage 1977, p. 43 (brief 361).
13 Queen Carola. A Story, vertaling door Alexandra Teixeira de
Mattos van Hooge troeven, in Fortnightly Review vo\. LXXXV,
new series, (jan.-juni 1909), p. 177-195 en 369-392.
14 Veen had in London bij Unwin gewerkt, voordat hij in Nederland zijn eigen uitgeverij begon. Zie Louis Couperus en
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'Some novels from abroad', The Nation, 15 oktober 1914,
p. 461.
Frederik Taber Cooper, 'Some novels of the month',
The Bookman nr. 40 (november 1914), p. 304-305.
K., 'Dutch bourgeoisie', The Little Review, januari 1915,
p 47.
'Dr Adnaan', The New York Times Book Review, 8 december 1918, p. 1 en 8.
Op. cit., noot 22
R. Morss Lovett, 'Louis Couperus and the family novel',
The Dial, vol. LXVI (22 februari 1919), p. 184-186.
Zie O. Wellens, 'Couperus in de Engelse kritiek', De Nieuwe
Taalgids, (1980), 3, p. 191-197.
Katherine Mansfield, 'The Books of the Small Souls', The
Atheneum, nr. 4703 (18 juni 1920) p 798-799, herdrukt
in Katherine Mansfield, Novels and novelists, Londen
1930, p 205-208. Katherine Mansfield (1888-1923),
Nieuw-Zeelands korte verhalen-schrijfster, o.a. van The
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gewezen worden op de activiteiten van Paul
Vincent, vertaler in Londen en die van
Manfred Wolf, hoogleraar aan de Universiteit
van San Francisco.
Ondanks het feit dat Couperus in de
Angelsaksische wereld een buitengewoon
goede pers had in het eerste kwart van de
twintigste eeuw, is zijn werk (nog) niet opgenomen in de canon van de internationale wereldliteratuur. Pas als dat het geval is kan
gaan gebeuren wat Manfred Wolf al in 1993
suggereerde: 'In plaats van kritisch te onderzoeken wat zijn beroemde tijdgenoten over
hem zeiden, zouden we er beter aan doen de
verwantschap met hen te bestuderen, en dit
te doen in de geest van vergelijkende literatuurwetenschap, door middel van het nauwkeurig onderzoeken van gelijkenissen en
verschillen...'

Couperus i n de Vlaamse kritiek
1884-1923
August Keersmaekers

Toen Couperus' eerste werk werd
gepubliceerd, was De Nieuwe

Gids 'in

aantocht'; in Vlaanderen verschenen
verscheidene literaire tijdschriften, waarin
ouderen en jongeren samenwerkten,
waarin die jongeren wel vaak hun
behoefte aan vernieuwing metterdaad
toonden en ze ook verdedigden; de
definitieve

doorbraak-met-eigen-tijdschrift

zou nog een tiental jaren op zich laten
wachten. Dé verdediger van de nieuwe
geest was Pol de Mont ( 1 8 5 7 - 1 9 3 1 ) ,
criticus en dichter; hij zou in Vlaanderen
de eerste zijn die aandacht besteedde aan
Couperus .
1

Nog in het jaar waarin Een lent van vaerzen (1884) verscheen, publiceerde De Mont
in Nederiandsch Museum (p. 129-134) een
uitvoerige 'boekbeoordeling', hoog-lovend, zij
het niet zonder voorbehoud: hij bewonderde
'de volmaaktheid van vormen, waarvan elk zijner stukjes getuigenis aflegt'. Zijn voorbehoud
betrof de stijl: 'moge een zo ongemeen rijkbegaafde geest, als Couperus, ervoor behoed
blijven, een maniërist te worden.'
Blijkbaar zag De Mont in Couperus
een medestander in zijn strijd om vernieuwing in de poëzie. Dat werd overduidelijk in
zijn volgende bijdrage, waarin hij o.a. Couperus' Orchideeën (1886) besprak. In de
Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle publiceerde hij, ter verdediging van de 'jongeren',
twee artikelen met de titel Pro domo... Een en
ander over de jongste richting in onze Nederlandsche dichtkunst. Naar aanleiding van

een viertal onlangs verschenen dichtbundels
(1888, p. 243-270 en 291-306). De tweede
van dat kwartet was Orchideeën. De Mont
begon met een eerder negatieve klank: 'Ofschoon meer dan één der stukken [...] zo
luttel van gezochtheid en gedwongenheid is
vrij te pleiten, dat ik zelf zou geneigd zijn de
jeugdige dichter zijn byzantinisme te verwijten, [...] moet ik toch eenieder de lezing aanbevelen, zowel van de wel ietwat gelikte,
doch onder opzicht van coloriet als taalmelodie zo echt zuidelijke cyclus Laura, als van
het om de stof zeer aangrijpende, naar de
vorm kloekgespierde verhaal De Gravinne van
Salisbury, en niet het minst, van de welgelukte rubriek: Pantoems.' En het slot hield
een waarschuwing in. Heeft De Mont zijn
bewondering voor de dichter getemperd, omdat zijn 'vreze', geuit in zijn eerste recensie,
allesbehalve minder was geworden? Een

Frederic Bastet

LOUIS C O U P E R U S
Een biografie • Querido
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bewonderaar van de dichter Couperus is hij
wel gebleven.
In dezelfde Nederlandsche Dicht- en
Kunsthallevan een paar jaren later (1 maart
1891, p. 51-54) verscheen de eerste recensie
van een roman van Couperus, Noodlot. Gustaaf D'Hondt (1865-1938), zelf auteur van
o.a. 'naturalistische boerenromans', schreef:
Noodlot is 'somber en sober geschreven
soms, als het onderwerp zelf. [...] Couperus
blijft de talentvolle schrijver van Eline Vere-, hij
heeft, in Noodlot, zijn faam als stylist en kunstenaar nog meer luister bijgezet.'
Eline Vere (1889) werd door De Mont
besproken in Dietsche Warande (1892, p. 5559), tijdschrift geleid door Paul Alberdingk
Thijm (1827-1904), de jongere broer van de
Noord-Nederlandse katholieke voorman. In
zijn inleiding betreurt De Mont het, dat Couperus 'de edele kunst der verzen' heeft afgezworen. Maar 'het uitzonderlijke talent, door de
heer Couperus reeds in zijn eerste proeve,
Eline Vere, aan de dag gelegd, geeft ons het
volle recht, neen, legt ons de volstrekte plicht
op' te erkennen dat Couperus zijn roeping als
prozaïst gevonden had. De karakteristiek
'Haagse roman' moet volgens De Mont 'niet al
te streng' genomen worden: wat de schrijver
vertelt, 'kan nagenoeg evengoed in elk ander
groot centrum van moderne beschaving spelen als in den Haag.' En is Eline Vere wel degelijk de hoofdheldin? Er zijn zoveel 'evenzeer
of bijna evenzeer op de voorgrond tredende
personages, dat [de lezer] haast niet meer geloven kan, dat zij de spil zou wezen, waarrond
de gehele handeling graviteert.' De waarde van
Couperus' boek ligt echter vooreerst in de uitbeelding van de figuur van Eline Vere: die 'is
als psychologische studie voortreffelijk'; en
haar psychologische crisis is het eigenlijke
zwaartepunt van de roman. Bovendien zijn er
tal van 'puik getekende' taferelen, alle personages staan 'als springlevende, en uit de bonte
werkelijkheid in het boek gerukte mensen vóór
ons.' En ten slotte: 'Couperus' verhaal is
geschreven, - ik wil zeggen, dat de kunstvorm
uiterst en tot in de kleinigheden verzorgd is.
Eline Vere moge al geen meesterstuk zijn; een
hoogst merkwaardig verschijnsel in onze hedendaagse letteren is het onbetwist. Geen 'gebildeter' mag nalaten, dit boek te lezen!'
In een volgend nummer van de
Dietsche Warande (1892, p. 402-404) klonk,
in een recensie van de Duitse vertaling van
Noodlot, een eerste waarschuwing tegen al te
veel enthousiasme. De keuze van Noodlot
vond de recensent 'ongelukkig'. Zeker,
Couperus heeft schrijftalent: 'De Dietsche Warande heeft dat talent door de pen van de heer
De Mont gehuldigd.' Dat, en de stijl lokken
menige lezer, maar van de oorspronkelijke stijl
is in de vertaling weinig te bespeuren. De

Fotoportret Pol De Mont [Collectie AMVC-Letterenhuis,

Duitse lezers zijn dus aangewezen op de inhoud en 'wat zullen zij nu van onze jonge, opgaande (!) letteren denken?' - Het uitroepteken laat vermoeden dat het stuk geschreven
werd door prof. Thijm, bekend om zijn afwijzing, op grond van zijn christelijke
levensbeschouwing, van het 'kunstaristocratisme': het goede, het ware, het schone maken
samen een geslaagd kunstwerk. Een overzicht
van de inhoud, waarin het Fatum de hoofdpersoon is en waarin 'onwaarschijnlijkheden' voorkomen, toont aan dat de roman een 'bepaald
ongezond voorbeeld' is van wat de Duitse lezer
te zien krijgt 'van onze Nederlandse geest.'
In het voorlaatste nummer van 1892
(p. 529) werd een uitvoerig en allesbehalve
gunstig citaat uit de recensie van Extaze door
C. Den Hertog overgenomen.- met de toevoeging: 'Wij bevelen dit hoogst lezenswaardig
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Antwerpen]

artikel alle liefhebbers van gezonde, gespierde en sterkende lectuur bijzonder aan.'
De volgende jaargang van Dietsche
Warande (1893) bevatte niet minder dan zes
bijdragen van De Mont. In één ervan besprak
hij Eene illuzie en, jawel, Extaze. Een boek van
geluk (p. 420-422). De appreciatie klinkt bondig: 'De beide boeken [...] bevatten wellicht
het beste, dat Couperus tot heden geschonken
heeft'. Met dat 'beste' bedoelt De Mont: het
boek Extaze en Een zieltje uit de andere bundel. Ook verdedigt De Mont zijn vereerde auteur tegen het bezwaar van 'zekere kritiek': die
'spreekt steeds met voorliefde van het pretieuse, dat Couperus' verhalen zou ontsieren.'
Couperus' personages mogen echter 'niet beoordeeld worden als de van ouds bekende en
geijkte typen uit onze Nederlandse burger-romans. De mannen en vrouwen, die in Extaze,
Eene illuzie, evenals vroeger in Eline Vere optreden, wij moeten ze veeleer beschouwen als
producten van een zeer speciale soort, met
name, als bij uitstek nerveus-prikkelbare vertegenwoordigers van een door overbeschaving

Briefkaart van Louis Couperus aan Pol De Mont, recto-verso
[Collectie AMVC-Letterenhuis,
Antwerpen]

verweekt, zoal niet verslapt, in de grond nog
wel Nederlands, doch uiterlijk met een sterk
geprononceerd kosmopolitisch kleurtje overtogen high life.' Hetzelfde geldt ook voor de figuren uit Noodlot.
De verrassing kwam nu van de redactie. De Mont was zijn recensie begonnen met
de lapidaire zin: 'Louis Couperus is ontegenzeggelijk een onzer eerste romandichters.'
Daarbij hoorde een voetnoot van 'de redactie',
en alles laat vermoeden dat hier weer Paul Alberdingk Thijm aan het woord was: 'Om alle
misverstand te voorkomen zij hierbij opgemerkt, dat de schrijver van dit artikel met de
uitdrukking 'eerste' en 'grootste' romandichter
blijkbaar zulk een kunstenaar niet bedoelt als
men eigenlijk recht heeft te zoeken. Een kunstenaar [...] is dan alleen groot, wanneer zijn
werken op gans buitengewone wijze het volk,
waarvoor hij schrijft, tot de edelste schoonheidszin wekken, zodat die werken de eeuwen zullen trotseren [...] De heer De Mont is
wat kort in zijn uitspraak en blijft ons het bewijs van Couperus' grootheid schuldig. - Couperus' Noodlot b.v. komt ons voor een reeks
van belachelijke taferelen te bevatten, omdat
het gezond verstand erin op alle wijzen wordt
gekwetst. Extaze is van het standpunt der zedelijkheid ook al niet verdedigbaar.'
Dat niet iedereen hoog opliep met
Extaze, een boek van geluk, zou ook blijken uit
de méér dan uitvoerige bespreking ervan door
Jan Mathijs Brans (1853-1940) in de Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle (1 mei 1893, p.
133-142). Brans was een bekend Multatuliaan. De rustige, zakelijke inzet van zijn recensie voorspelt weinig schokkends, maar be-

paald lovend klinkt een uitspraak als deze niet:
'Diepzinnigheid over eigen gezochte marteling,
klagen en juichen tegelijkertijd over de ganse
ontreddering van ei
gen zenuwkracht, wordt opgegeven als
de hoogste eis des levens.' De door Couperus
voorgestelde personages en hun onderlinge
verhoudingen ergeren de recensent. Dan weidt
hij uit over de ethische eisen die aan een boek
moeten gesteld worden en waaraan Extaze niet
voldoet. Zijn eindvonnis luidt: 'Het boek des
heren Couperus is slecht, slechter dan de
meest ongemanierde ruwheid, die altoos eindigt met walg te verwekken. De titel van het
werk moet niet luiden: Extaze, een boek van
geluk, maar Zelfbevlekking, een boek des onheus.'
Het Belfort - naast Dietsche Warande
het andere katholieke tijdschrift, 'hoofdopsteller' was priester Juliaan Claerhout
(1859-1929) - had in de voorgaande jaren
weinig belangstelling getoond voor Couperus.
Een paar keren had het een kort extract uit
een recensie overgenomen. In 1896 begon
het met twee ontleningen (I, p. 50 en 2 8 1 282), citaten uit recensies in Noord-Nederlandse tijdschriften. Het eerste citeert Van
Nouhuys' afwijzende commentaar op Williswinde, maar over Extaze was Van Nouhuys
werkelijk in de wolken. Het andere betrof
Wereldvrede (1895), dat Claerhout gelezen
had in De Gids-, 'onze mening was dat die
schepping niet veel betekende', een oordeel
dat hij bevestigd vond in het tijdschrift
Nederland.
In de afleveringen van het tweede
halfjaar 1896 verscheen dan eindelijk een
uitvoerige bijdrage in twee delen over Couperus (II, p. 153-166 en 253-268). Schrijver ervan was de jonge dichter en prozaïst Hendrik
De Marez (1870-1906).
Het eerste deel was gewijd aan Cou-
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perus' drie verzenbundels. Het werd een minutieuze speurtocht naar de 'pareltjes' in die
veelheid, een allesbehalve gemakkelijk zoeken, want vooraf gaat de vaststelling: 'Het karakter van Louis Couperus is te analytisch, te
praktisch en te positief, om dichterlijk te zijn:
hij schept niet, hij ontleedt; vandaar een zekere stijfheid die hoge vlucht belemmert.' In
Een Lent van vaerzen ' zoekt men tevergeefs
een gedicht dat de moeite loont het over te
schrijven': sommige zijn week, andere lijken
'kniedichten' om het gezelschap te vermaken,
nog andere alledaagse liefdesversjes.' Orchideeën schijnen - aldus De Marez - de uiting
te zijn van een fijner literaire ontwikkeling van
zijn talent.' Couperus' belangstelling voor de
weelde en statigheid van Oudheid en Renaissance waren 'aanlokking voor het zo artistiek
en luxueuszuchtig temperament van Louis
Couperus.' Waardering heeft De Marez voor
'de twee verhaaltjes in proza: twee pareltjes
[...] die in de dialoog, in de 'mise en scène'
en in de karaktertekening de uitstekende verhaler en de fijne psycholoog verraden, die we
later in Majesteiten in Wereldvrede zullen
terugvinden.' Williswinde, pas in 1895 verschenen, was 'de dichterlijke zwanenzang
van Louis Couperus.' Blijkbaar waardeerde
De Marez alleen het titelgedicht; het 'bevat
iets gemoedelijks dat een Vlaams hart roeren
moet [...] en het verhaal van Williswindes leven klinkt ons in de oren als een oudgekende
melodie met nieuwe woorden.'
Die uitvoerige tocht door de poëzie
van Couperus besloot De Marez aldus: 'De
drie bundels gedichten [...] tonen ons Louis
Couperus in een periode van onzekerheid,

:

nogal wat waardering: 'Het talent, waarmee
[beide werken] geschreven zijn, zuiver letterkundig gesproken, maken (sic) hem tot een
schrijver van allereerste verdienste. [...] Hij
heeft een buigzame stijl en een schitterende
taal, die hij nu ook gezuiverd heeft van de vervelende bastaardwoorden, waarover men in
zijn vorige werken bij elke pas struikelde; hij is
zijn bouwstoffen meester.' Sommigen hebben
bezwaar tegen bepaalde té zwakke karakters,
maar, aldus de recensent, 'onze vraag moet
zijn: is hij waar, is hij mogelijk? Of hij zedelijk is
hebben we niet te vragen, en 't moet ons ook
weinig kunnen schelen.' Dat was beslist iemand van de 'jongste' school. Zijn 'algemeen
oordeel' luidt: 'Couperus is en blijft, ondanks
de zwakke kantjes, [...] een groot schrijver, die
onze kunst met menig kostbaar geschenk verrijkt heeft.' Buschmann schijnt goed op de
hoogte van de faam van Couperus in het buitenland: voor Duitsland citeert hij uitvoerig uit
een negatieve bespreking van Wereldvrede
door Karl Busse, voor Frankrijk citeert hij Jacques Saint-Cère, die aan L'Aube meewerkte en
hoogst-gunstig over de Hollandse romancier
geschreven had. Hooge troeven ontgoochelde
ook Buschmann: de lezing 'laat een groot
gevoel van onvoldaanheid, van leegheid na.'
In 1897 verscheen de roman met
sterk autobiografische inslag, Metamorfoze.
In Vlaanderen schreef een anonieme medewerker A. er een bijdrage over in De Toekomst (1897-98, p. 41-47); eigenlijk is het
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Fotoportret André De Ridder
[Collectie A M VC-Lette re nh uis, Antwerpen ]

niet meer dan een uitvoerige samenvatting
van de inhoud met veel citaten.
Het volgende jaar wijdde De Mont nog
eens, in De Vlaansche School (1898, p. 357)
een beknopte recensie aan Psyche. Hij is één
en al bewondering: 'Een sprookje in proza,
doch zo van het begin tot het einde toe éen
uiting van de fijnste, echtste poëzie, zo
oorspronkelijk en nieuw van vorm en van
vinding.' Voor hem is Psyche 'zo niet het
volmaaktste, - dat is wel degelijk de roman
Majesteit, - dan toch het aantrekkelijkste en
eigenaardigste, wat Couperus tot heden heeft
geschreven.'
Dat was De Monts laatste bijdrage
over Couperus. Had hij minder belangstelling
voor de romancier dan voor de dichter? Of
dacht hij de fakkel overgegeven te hebben
aan zijn oud-leerling Buschmann? Hoe dan
ook, zijn afhaken bevreemdt, en dat te meer,
omdat ook Buschmann het na nog een paar
jaren laat afweten.
In 1899 loste Hendrik De Marez zijn
belofte van 1896 in, een studie aan de nog
onbesproken eerste romans van Couperus te
wijden. Intussen echter waren alweer enkele
nieuwe werken verschenen, waaraan dan in
een volgende bijdrage (na die van 1896 de
vierde al!) aandacht zou worden besteed in
Het Belfort (1899 II, p. 153-165 en 361-373).
In de derde bijdrage werden eerst nog
Eline Vere, Noodlot, Extaze en Eene illuzie
behandeld. Het romandebuut van Couperus
was 'meer dan het eenvoudig verhaal ener intrige, meer dan een kundige aaneenschakeling en ontwikkeling van feiten, meer zelfs
dan de ontleding van een karakter: hij schilderde met de levendigste kleuren gans een
maatschappij. [...] Voeg daarbij de meesterlijkheid waarmede Couperus zijn vorm en taal
behandelde.' Is Eline Vere een tragische roman, Noodlot 'is een tragedie van het begin
tot het einde,' waarmee Couperus getoond
heeft wat 'een geniaal schrijver' realiseren
kan met een melodramatisch onderwerp. Van
de novellen in Eene illuzie waardeert hij Een
zieltje ten zeerste, 'want naast zijn psychologische, heeft het ook een morele waarde', nl.
inzake opvoeding. En het verhaal Eene
illluzie, tevens titel van het boek, is meer een
poëem in proza dan een novelle. Over Extaze,
het subtiele verhaal van liefde, was De Marez
kort: 'kunt ge de dualiteit van uw wezen [nl.
mens én dier] niet scheiden, zijt gij niet vatbaar voor wat poëzie, lees dan Extaze niet!'
In de vierde en laatste bijdrage ten
slotte schreef De Marez over de jongste prozawerken van Couperus. Vooreerst wijdt hij 'alleen volledigheidshalve' - enkele regels aan
Reis-impressies (1894) en De verzoeking van
den H. Antonius (1896). Het eerste werk verschilt grondig van de ontelbare gewone Reisindrukken uit Italië: 'Het temperament van de
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van onvastheid, van zoeken, zowel in de
ideeën als in de taal.' Op die taal is wel een
en ander aan te merken, maar soms 'is zijn
vers los en vrij; dan streeft hij naar een parnassiaanse onberispelijkheid.'
De 'romans' Majesteit (1893), Wereldvrede (1895) en Hooge troeven (1896) kwamen in de volgende bijdrage aan de beurt. De
eerste twee zijn 'evenveel een studie van onze
hedendaagse politieke toestand, als een studie
van een mensenziel.' In Majesteit bewonderde
De Marez de 'logica in de ontwikkeling van zijn
karakters.' De vele intriges maken 'van het geheel een onophoudend boeiend verhaal, dat
door de sierlijke vorm en de prachtige taal
kunstgenot voegt bij de diepe hartimpressie.'
Wereldvrede was voor hem 'een desillusie',
een uitspraak die het korte vonnis van Claerhout bevestigde. Bij de lectuur 'wordt men
aanstonds getroffen door een zekere slordigheid in de conceptie, door de haast der uitvoering en door de afwezigheid van die prachtige
eenheid die heerst in Majesteit [...] De manier
van schrijven die in Majesteit door haar
gematigdheid zo verleidend is, wordt in Wereldvrede systematisch aangewend, zodat die
overdaad van originaliteit soms wel een fout
werd.' Ook Hooge troeven was geen meevaller.
De beschrijvingen zijn, voor wie de beide voorgaande romans las, 'koud door haar eentonigheid en door haar stelselmatigheid.' Het besluit: 'Majesteit was de epische, statige
kruisgang van een prins; Wereldvrede de
bange kreet van oproer en klassenstrijd;
Hooge troeven is een banaliteit.'
Samenvattend schreef De Marez:
'Tracht men nu die analyse van het talent van
Couperus saam te vatten in enkele kenschetsende woorden, dan zijn de karakteristieken: objectiviteit, aristocratie, subtiliteit in
de psychologie en adequaat tot deze twee
laatste karakteristieken: verhevenheid en fijnheid in vorm en taal.' In dezelfde jaargang
(1896, II, p. 398-399) wijdde De Marez nog
een korte recensie aan De verzoeking van
den H. Antonius, door Louis Couperus, bewerkt en vertaald naar Gustave Flaubert. De
Nederlander 'volbracht die taak der vertaling
op uitstekende wijze.'
Nog in 1896 werden in De Vlaamsche
School (p. 102-106 en 130-131) dezelfde
drie romans besproken door de nog jonge
Paul Buschmann jr. (1877-1924). Als enige
zoon van de drukker-uitgever van het tijdschrift en zelf artistiek begaafd, werkte hij er
vaak aan mee; De Mont was zijn leermeester
geweest op het Antwerpse atheneum en
nadien bleven beiden bevriend.
Buschmanns uitvoerige bespreking getuigt van jeugdige overmoed, gedreven door
enige belezenheid. Majesteiten Wereldvrede
zijn voor hem één geheel en samen krijgen ze

Briefkaart met portret van Louis Couperus aan E. De Bom
[Collectie AMVC-Letterenhuis,
Antwerpen]

schrijver straalt hier door de beschrijving van
wat hij zag'. Over de vertaling van Flaubert
herhaalde De Marez zijn vroegere lof.
In Metamorfoze (1897) is 'de schrijver
zelf ongetwijfeld de held van de roman [en]
toch is het geen autobiografie.' In een verdeling over vijf 'boeken' schetst Couperus zijn
'reïncarnaties', en de recensent besluit elke
fase met een verwijzing naar het (de) erbij
horende werk(en).
'Het laatste werk van L. Couperus,
Psyche (1898), staat geheel en al buiten wat
de schrijver tot hiertoe leverde. Psyche is een
sprookje, maar geen gewoon sprookje.' Couperus heeft aan dit werk al zijn gaven op hun
best besteed: 'zijn bijzondere sensatie van de
natuur, zijn fijne opmerkingsgeest, zijn
gemakkelijk verhaal, zijn rijkdom van

woorden en figuren.'
Met zijn vier bijdragen had De Marez
een algemeen overzicht gegeven van het literaire werk van Couperus: een studie van ruim
50 bladzijden, waarin hij de literaire evolutie
van de auteur had geschetst. Zijn visie getuigt
van hoge bewondering, uiteraard met enige reserve inzake Couperus' overdadige stijl en behoefte aan weelde. Maar de afwijzing van een
werk op 'morele' grond verwierp hij expliciet.
In 1901 werd een viertal pasverschenen werken van Couperus besproken. Maar
de regelmaat, waarmee althans één van de
Vlaamse tijdschriften een nieuwe publicatie
van Couperus ter kennis bracht van zijn lezers, bleef niet lang meer bestaan, met het
jammerlijke gevolg dat b.v. De boeken der
kleine zielen (1901-1903), De berg van licht
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(1905-1906) of Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan (1906) 'nergens'
besproken werden. Van het dertigtal werken,
dat Couperus schreef na 1901, kreeg slechts
een zestal enige aandacht.
De nieuwe eeuw begon nochtans
'goed'. Gustaaf D'hondt schreef in het Tijdschrift van het Willems-Fonds (1901 dl. I,
p. 120-122) eerder spaarzaam-lovend over
Fidessa-. het 'is een mooi geschreven boek.
Enkele bladzijden zijn sterk suggestief. Eens
te meer heeft de heer Couperus het bewijs
geleverd dat hij is een der schitterendste
prozaschrijvers.'
In zijn bespreking van twee Couperuswerken van 1900 toonde Paul Buschmann jr.
zich tevreden, omdat de auteur teruggekeerd
was naar 'de nuchtere stranden van het gewone, alledaagse leven' {De Vlaamsche School,
1901, p. 276-278). Langs lijnen van geleidelijkheid noemde hij een psychologische studie in
romanvorm: 'het verhaal van het evolueren van
een vrouwenziel', waarin het gemoedsleven van
de heldin 'getrouw en eenvoudigweg nagetekend' werd. Ook hier is er 'iets van het 'Fatum'
dat door zovele van Couperus' werken spookt',
maar het voert hier 'onweerstaanbaar tot een
zachte, geleidelijke oplossing.' Misschien is er
'wel wat veel bijwerk en schept de auteur er
behagen in zijn welluidende en elegante stijl te
laten vloeien.' De Stille kracht is 'een heel ander soort roman', schrijft Buschmann; 'het is
een boek van feiten en daden [...]; door het
boek loopt 'een onzichtbare draad' [...], de
Stille kracht, (...) dat mysterieuze iets, dat wij,
Europeanen, niet vatten, niet zien, niet beseffen, maar dat de oosterling ten dienste staat.
Die kracht is het die zich heenspint om dat
groepje Europeanen in Indië, en ze in onzichtbare netten verstrikt.' Voor Couperus' 'zeer zuivere taal, veerkrachtige stijl' in beide werken
heeft de recensent alle waardering, ook voor
'de kundige opbouw van de romans.'
Misschien is ook de anonieme recensie van Babel {1901), verschenen in De
Vlaamsche School (1901, p. 94) van Paul
Buschmann. Ditmaal aarzelt de recensent:
'Babel'is een sprookje, neen, juister, een lyrisch-episch fragment, waarvan wij vinding en
uitbeelding zeer op prijs stellen, doch dat wij
nog hoger zouden schatten als, op zekere
plaatsen, de stijl niet zo'n neiging tot pathos
vertoonde, de taal niet zo zonderling gemaniëreerd en bij pozen zelfs zo slordig was.'
Babelwerd eveneens besproken in het
paasnummer 1902 van Jong Dietschland (p.
234-237) door Godfried Hermans (Lodewijk
Dosfel, 1881-1925). Zijn eerste indruk bij de
lectuur 'is deze, welke men gevoelt bij het
aanschouwen van een toverschilderij [...] Alles
is Oosters'. Ten slotte vindt hij het boek 'tamelijk eentonig en langdradig, enigermate verve-

In de jaren 1909/1910 redigeerde Lode
Baekelmans (1879-1965) een Letterkundig
Overzicht. Voor het eerste nummer (januari
1909) schreef hij een kort maar instructief
overzicht van leven en werk van Couperus.
Over enkele van de in Vlaanderen intussen niet
besproken werken verneemt men hier althans
iets, zoals: 'In 1905/6 bood Couperus, wie men
zo menigmaal verweet al te toegeeflijk voor zijn
publiek te zijn, als logenstraffing zijn zo fijnzinnig bewerkt en toch zó gedurfd boek De Berg
van licht, een enig boek in onze taal, én door
de gewaagde opzet, én door de wuft-heidense
atmosfeer uit de Romeinse decadentie-tijd onder de regering van Heliogabalus.' In een later
nummer (okt./nov. 1910, p. 25) besprak hij
Van en over mijzelf en anderen (1910). Enkele
vertellingen hadden hem 'bekoord', maar... 'de
geest, de ziel van dat werk is ons niet sympathiek, hoeveel goede wil wij ook aanwenden om
zonder vooringenomenheid, in zeer eclectische
zin te waarderen. Het is ons soms te week, te
verwijfd-wuft, en deze perversiteit genieten wij
niet, al is zij ook uitzonderlijk en eigenaardig in
onze letteren. Al is de lucht ons ook menigmaal
te loom, de stemmingen en gevoelens te overspannen, te ziekelijk-fijn, al voelen wij ons een
tegenvoeter van deze mondaine schrijver in
geest en kunst, toch erkennen wij gaarne dat

Dan was het wachten tot 1923, het jaar
waarin de schrijver zestig werd (10 juni) en
waarin hij een maand later (16 juli) overleed. Er
verschenen drie recensies van Het zwevende
schaakbord. Joris Eeckhout schreef in Boekengids (1923, p. 104): 'Het mangelt Couperus,
werd er beweerd, aan fantasie. Daarop verscheen deze moderne omwerking van de Walewein. En of de schrijver hier zijn fantasie de
volle teugels laat!' In Dietsche Warande en Belfort (1923, p. 713) oordeelde D.W.: 'Hetzwevende schaakbord behoort tot het beste en geDe twee tijdschriften, waarin enkele bezondste wat Couperus ooit heeft gegeven.' En
langrijke recensies over Couperus' werk waren
Franz De Backer (1891-1961) loofde in De
verschenen, Dietsche Warande en Het Belfort,
Vlaamsche Gids (1923, p. 468) vooral Coupewerden in 1900 één, Dietsche Warande en
rus'
'kostelijke humor' en 'dat mooie versmelten
Belfort. Het duurde tot 1911 eer de literaire crivan humor, levenslust en ontroering, maar ook
ticus van het nieuwe tijdschrift, Jules Persyn,
de atmosfeer zelf bekoort in dit boek', o.a. door
de nieuwste publicatie van Couperus onder de
loep nam: Antieke verhalen. Van goden en kei- het inlassen van Middelnederlandse woorden
zers, van dichters en hetaeren (1911). Een ver- en wendingen.
klaring voor die laattijdigheid geeft Persyn meteen: 'Couperus is een heiden, [en wel] een
Daarmee is de 'Vlaamse' reeks van reheiden tegen beter weten in. Een heiden, die
censies bij verschijnen van Couperus' werken
staat in zijn volle kunstbewustzijn, tegen het
ten einde: de aanvankelijk toch nogal rijke
christendom.' Eigenlijk had Persyn al min of
oogst is mettertijd verschraald tot een takje-bijmeer hetzelfde laten verstaan in zijn eerste vergelegenheid; wat na 1917 nog verscheen zijn
melding van Couperus, in 1904. Nu geeft hij
uitzonderingen. Het paar herdenkingsbijdragen
zijn wisselende indrukken over elk van de elf
in Vlaamse tijdschriften gepubliceerd bij zijn
verhalen met als slotindruk: 'als 't onzedelijke
overlijden, kunnen erop wijzen, dat Couperus
met opzet in de kunst wordt gelegd, is dit wel
toen reeds in Vlaanderen, ondanks beleden
de verdoemelijkste tendenz die bestaat. En
grootheid, zo goed als vergeten was...
Couperus kan zich niet weerhouden zulke
bladzijden te geven.' Persyn heeft ook aandacht voor Van en over mijzelf en anderen en
Korte arabesken (1911). Daarin heeft de auteur zelf duidelijk gemaakt 'wat we over 't geVOETNOTEN
heel van de Couperus van de laatste tijden'
1
De Mont schreef de naam altijd, een tikkeltje op z'n Fransmoeten denken: die schrijft alleen nog
2

2
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Coupérus! - Alle citaten worden in de hedendaagse spelling opgenomen. Voor een algemeen overzicht van de
receptie van Couperus in Noord en Zuid, verwijs ik naar
M. Galle, Couperus in de kritiek. Amsterdam 1963, met de
erbij horende bibliografie.
Voor De Ridder en zijn werk over Couperus wordt verwezen
naar H.T M. van Vliets Brieven van Louis Couperus aan ..
André De Ridder, in Arabesken (nr. 16, november 2000,
p. 27 tot 36).
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Nog juist vóór het uitbreken van
Wereldoorlog I, bracht het Keurboek voor
Vlamingen onder de vele 'pas verschenen boeken' verslag uit over twee werken van Couperus. A. van Hoof oordeelde dat Herakles 'een
indrukwekkend episch verhaal was, maar door
's schrijvers luchtige verbeelding te overdreven
is.' Over Uit blanke steden onder blauwe lucht
(2de bundel) schreef H. Pauli: 'Dit boek geeft
wat zijn titel belooft: veel licht en veel kleurenspel. [...] Mooie beschrijvingen ontbreken niet
in dit zinnelijk boek; daartussen natuurlijk bedekte aanvallen - alhoewel niet ernstig noch
vervaarlijk - tegen de Roomse Kerk.'

IN

Van en over mijzelf en anderen werk is van de
kunstenaar, dat mag vermeld worden naast zijn
beste boeken.' Joris Eeckhout schreef, om
Couperus' openhartigheid, louter waarderend
over Van en over mijzelf en anderen in Jong
Dietschland ('Kerstdag 1910', p. 192-193). De
enige, die meer dan gewone aandacht aan het
werk besteedde, was André De Ridder (18881961), maar zijn uitvoerige bijdrage verscheen
in het Noord-Nederlandse tijdschrift Den Gulden Winckel (1910, p. 164-166). Ook in een
Vlaamse publicatie heeft De Ridder het werk
gerecenseerd, nl. in De Boomgaard, (2de jg.
nr. 1, januari 1911, p. 67). Het is een kort stuk:
'Minder interessant als lectuur dan zekere andere boeken van deze auteur, maar allerbelangrijkst voor hen die Couperus' psychologie
goed begrijpen willen.' Geen Couperus op zijn
best, evenmin op zijn slechtst; het is 'de middelmatige Couperus, echter cynisch-oprecht in
zijn belijdenissen; een slordig auteur, soms, en
een fijn, niet-banaal mens die hieruit spreken.
Zij die van Couperus houden mogen niet nalaten dit boek te lezen.' En dan verwijst De Ridder naar zijn bijdrage in Den Gulden Winckel .

K R I T I E K

^

Over Aan den weg der vreugde
(1908) schreven Joris Eeckhout (1887-1951)
in Jong Dietschland (Kerstnr. 1908, p. 115116) en Maurits Sabbe (1873-1938) in De
Vlaamsche Gids (1908, p. 571). De eerste
oordeelde: 'Prachtig beschreven, en door allerfijnste zielsontleding, nog steeds de Couperus van Extaze, want wat men er ook over
schrijve: Couperus is en blijft Hollands grootste romanschrijver.' Sabbe was relatief tevreden: 'niet buitengewoon oorspronkelijk en wel
wat licht om voldoende stof voor een roman
te leveren, maar er ligt zoveel fijne gevoelsontleding, zo menig gelukkig aangebracht
toneel, zo'n rijke tinteling van stijl in dit boek,'

'ontspanningslectuur'. Wie zich de Couperus
van b.v. Extaze herinnert, verzucht zeker:
'Mochten we toch die Couperus weervinden! en
zo komt het dat we liever hadden dat Couperus
het aan anderen overliet ons te amuseren.'
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lend', maar de 'kleuren op zijn [nl. Couperus']
palet' vergoeden veel. Over Couperus' taal
heeft Dosfel weinig goeds te berichten:
onnederlandse zinsbouw, 'schrikkelijk misbruik
der deelwoorden en gallicismen bij de vleet.'
Eveneens in Jong Dietschland (1904,
p. 13) publiceerde de jonge Jules Persyn
(1878-1933) een studie over De Hollandsche
modernen. Couperus komt eerst aan de beurt
in de 'afdeling Hollandse roman-literatuur':
'De romans van Couperus spelen in de hogere
of in de allerhoogste kringen. Geen wonder
dat zijn stijl salontaal is. Gezochtheid, aanstellerij, bederven veelal zijn schone, schitterende
zeggingsgave. Er is gebrek aan waarheid in
hem, maar ontegensprekelijk is hij een machtig kunstenaar, jammer genoeg, door een ziekelijke richting, ten dele bedorven.'

Louis Couperus en
koning W i l l e m III
voor Luc Daems, in vriendschap en genegenheid
Frederic Bastet
Als Louis Couperus in Majesteit

(1893)

Baud (1801-1891) , die zich niet bepaald erg
vleiend over het persoonlijk optreden van
Willem III heeft uitgelaten. De twee heren
woonden in Den Haag in de Sophialaan tegenover elkaar. Er is in de familie Couperus
nog een derde bron van inlichtingen geweest,
die echter geen bijzondere gegevens oplevert.
Deze hoeft dus niet uitvoerig behandeld te
worden.
7

keizer Oscar ten tonele voert, wordt de
lezer geconfronteerd met een niet bepaald
gemakkelijk karakter. Na de opening van
het nieuwe Parlement keert zijne majesteit
terug naar zijn paleis. Het volk juicht :
1

'Maar de keizer groet niet terug; links en

8

rechts, beurtelings, ziet hij door het kristal
van de koets naar de menigte met een
trotschen glimlach van zelfbewustzijn en
overwinning, en zijn gelaat, vol ras, vol
kracht, koud van wil, trotsch van gezag, is
ongenaakbaar in zijn glimlach als van een
imperator, op zijn zegetocht.' 's Keizers
woedeuitbarstingen mogen er zijn. De
geestelijke ineenstorting van zijn zoon de
kroonprins Othomar brengt hem tot
razernij : 'Als een schuimbekkend dier,

9

2

wild, liep hij op en neer met zware
stappen, krijschte hij als kon de adem
niet door zijne geschroefde keel komen.'
Een bladzijde verder lezen wij : 'Razend
3

liep hij op en neer, smeet de stoelen door
elkaar, brieschte als een aangehitste
leeuw in een kooi.' Keizer Oscar grijpt
vervolgens een bronzen beeld, en ja hoor!
'Als een athleet zwierde zijn arm het
zware beeld door de lucht; als een kind
wierp hij het in den grooten spiegel, die
kletterend in een flikkering van scherven
viel.' Zijn slagschaduw valt door het hele
boek heen over het hof. Couperus vat de
sfeer kort samen met de woorden : 'Dat
4

zijne Liparische wereld niet ging zooals hij
wilde, dat ze gaan z o ü , scheen hem
voortdurend te irriteeren.'

Couperus was een moederskindje. De
band tussen hem en Catharina Geertruida
Couperus-Reynst (1829-1893) is altijd sterk
gebleven, zelfs zozeer dat hij ook na haar
dood altijd haar jeugdportret uit Indië op zijn
schrijftafel had staan. Zij moet hem veel verteld hebben over haar meisjesjaren op Java.
Door de hoge ambtelijke posities van haar vader Joan Cornelis Reynst waren die Indische
achtergronden spectaculair genoeg om in de
familie een legende te worden waarvan wij
elementen terugvinden in De boeken der
kleine zielen . Het is bijvoorbeeld wel pikant
dat mevrouw Couperus als meisje Gertrude
genoemd werd.
Al heeft Couperus zijn grootvader
alleen gekend toen hij nog een klein jongetje
was, een vreemde zal hij niet voor hem geweest zijn. Diens niet geringe papieren nalatenschap is na 1871 bewaard gebleven en
bevindt zich in Den Haag in het Rijksarchief . Een niet gepubliceerde scriptie van
Herman Stapelkamp uit 1988 leert ons grootpapa wat beter kennen . Zij wordt hierna
dikwijls als bron gebruikt.
Reynst was aan het eind van zijn
leven schatrijk. Couperus heeft daar indirect
van geprofiteerd. Bij diens geboorte noteerde
de grootvader in zijn dagboek op 10 juni
1 8 6 3 : Temperatuur 52 en 62. Mooi weder.
Vannacht half een - dus heden - is Gertrude
voorspoedig bevallen van een zoon.' Dit kind
werd door grootpapa graag ook een beetje
verwend. In de schets Ter uwer verjaring vertelt Couperus : 'Toen ik een kleine jongen
was, waren verjaardagen mij zéér bizondere
feestdagen, naar welke ik reeds maanden te
voren uit zag. Je werd gefeliciteerd, je kreeg
van grootpapa een rijksdaalder en van de

Kan Couperus bij het neerzetten van
deze figuur in 1893 aan een voorbeeld gedacht hebben, en is dit dan misschien de in
1890 gestorven koning Willem III geweest,
een impopulair heerschap van wie wij ons
vooral de bijnaam koning Gorilla herinneren ?
Beschikte de romancier over persoonlijke inlichtingen omtrent deze ietwat bedenkelijke
echtgenoot van - tot 1877 - koningin Sophie
en - na 1879 - koningin Emma die hem
zovele jaren heeft overleefd?
Inderdaad, hij wist zo het een en
ander over de koning dat anderen toen niet
zo goed geweten hebben. Zijn informaties
kwamen van verschillende kanten. In de
eerste plaats was daar zijn grootvader J.C.
Reynst (1798-1871) die naast dagboekbladen ook een eigenhandig geschreven levensverhaal heeft nagelaten . Uitvoeriger en belangrijker nog zijn de eveneens op schrift
gestelde herinneringen van zijn oom G.L.
5
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De korte wandeling ging van de Mauritskade over de hoge brug - 'de brug van
mijnheer Takma' - naar Sophialaan 9, een
enorm huis, bekend als De Alexanderhof.
Reynst heeft daar in zijn nadagen van 1862
tot 1871 gewoond. Na zijn dood is het voor
f 3 4 . 3 5 0 , - verkocht. Hij had het op 6 september 1862 overgenomen van Jan Douwes
Dekker, de vier jaar oudere broer van Multatuli, die het pand op 22 oktober van dat jaar
voorgoed heeft ontruimd. (Die zomer heeft
Multatuli er nog gelogeerd). Tevens bezat
Reynst het huis Alexanderstraat 20, destijds
op ƒ21.000 - getaxeerd. In die tijd waren dat
forse bedragen. Ter vergelijking: een klein
burgergezin kon van ƒ1.500 - per jaar rondkomen. De totale erfenis bestond in 1871
verder uit aandelen, vele obligaties, uitstaande leningen, goud, zilver, contanten, en
natuurlijk het huisraad. Daarnaast was er alles wat een heer van stand nu eenmaal nodig
had, bij voorbeeld bijna tweehonderd champagneglazen. Reynsts bibliotheek heeft
ƒ170,- opgebracht, zijn overgebleven voorraad zware Manillasigaren ƒ90,-. Apart
vermeld worden nog een barometer, twee
thermometers, een piano, een ijzeren en een
houten duivenkooi en een kuikenren. In Indië
alleen al had Reynst voor ƒ367.000 - aan
hypotheken uitstaan.
17
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Van dit alles erfde Couperus' moeder
in 1871 de helft. Zijn vader was executeur
testamentair, samen met Reynsts andere
schoonzoon Jhr. D.A.J. Junius van Hemert.
Reynst was in 1828 getrouwd met een weduwe, Catharina Geertruida Scherpingh
(1805-1831), die toen al een, door hem aangenomen, klein kindje Louise had (18271861). De laatste is met Van Hemert getrouwd. Vijf kinderen uit dit huwelijk erfden
elk ƒ20.000,-. Couperus' moeder heeft een
broer gehad die al in 1856 is gestorven. Zij
zou universeel erfgenaam geweest zijn, had
deze geen zoon Joan Cornelis nagelaten
(1856-1942). Deze kleinzoon van Reynst
heeft in 1871 de andere helft van het aanzienlijke vermogen geërfd. De familie Coupe-

19

Het is hier niet de plaats Reynsts hele
carrière te volgen, hoe interessant die op
zichzelf ook verlopen i s . De potentiële beperkingen die hem uiteindelijk ongeschikt
maakten voor het allerhoogste ambt in vaste
benoeming werden door Rochussen in een
brief aan Baud van 29 december 1847 aldus
omschreven: 'Reynst heeft, geloof ik, de hoop
opgegeven. Hoe jammer dat hij bij zijne
wezenlijke goede en groote qualiteiten niet
wat meer politiek man is - wat meer regent
en wat minder administrateur.' Hij werd te
zachtmoedig en te volgzaam bevonden, en
het feit dat hij niet altijd op het juiste ogenblik
zelfstandig besluiten durfde te nemen werd
tegen hem uitgespeeld. Dat Reynst de neiging had op de inlandse bevolking neer te
zien, was iets dat hij met vele gezaghebbers
deelde. Zelfs voor de Javaanse adel maakte
hij geen uitzondering. Op reis door Java
20
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rus genoot ook enig vruchtgebruik. Sympathiek is het feit dat Reynst zijn vroegere bedienden in Indië nog een en ander heeft nagelaten.
Joan Cornelis kon bogen op een
indrukwekkende carrière . In 1840 culmineerde deze in het hem door koning Willem I
verleende predikaat jonkheer, en in 1844-45
ten overvloede nog eens in een benoeming
tot waarnemend gouverneur-generaal van Nederlands-lndië (hierna steeds af te korten tot
de gebruikelijke term G.G.). Dit is overigens
tevens een anticlimax gebleken. Tegen de
verwachtingen in zou namelijk in 1845 J.J.
Rochussen (1797-1871) tot G.G. benoemd
worden in plaats van Reynst. Het is de, met
Reynst notabene bevriende, minister van
Koloniën J.C. Baud geweest die dit op zijn
geweten heeft. Deze koesterde bezwaren
tegen Reynsts financiële politiek. Nadat Baud
er tien jaar eerder zeer geporteerd voor was
geweest dat Reynst eerlang tot G.G. benoemd
zou worden, schreef hij later in een brief aan
Rochussen veelzeggend: 'II a toujours brille
au second rang.' Jhr. Reynst, in 1830 al
benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw, werd gesust met een bevordering tot commandeur in die orde. Mede om
gezondheidsredenen heeft Rochussen overigens nog tot 1850 vaak een beroep op
Reynsts diensten gedaan, zodat deze ook na
1845 de G.G. bij herhaling heeft vervangen.

schreef hij minachtend over de sultan van
Djokja: 'De sultan gaat zich nu en dan te buiten in den drank, doch men kan hem dit niet
aanzien, en hij moet zeer veel kunnen verdragen, wordende verhaald dat hij na eens twintig glazen genever te hebben gedronken zich
verwonderde duizelig te zijn.' Stapelkamp vertelt dat Reynst verder met geen woord repte
over het lot van de Javaanse bevolking. Ruim
een decennium later pakte Multatuli dat anders aan.
Een zekere kinderlijke ijdelheid lijkt
Reynst ook niet helemaal vreemd geweest te
zijn. Juist dit nu heeft later een lichte aanvaring met koning Willem III veroorzaakt. Deze
op zijn beurt lijkt weinig begrip te hebben
kunnen opbrengen voor een man die er toch
op kon bogen dat hij, na in 1817 begonnen
te zijn als ambtenaar 5de klasse b - Reynst
was toen in Batavia klerk bij de Rekenkamer
met een traktement van f 100 - per maand - ,
het in ruim 25 jaar tot waarnemend G.G. had
weten te brengen. En had het aan de eerdere
G.G. J . van den Bosch gelegen, dan had hij
zelfs wel degelijk het hoogste ambt in vaste
aanstelling bereikt.
In 1839 was dit alles nog toekomst.
De familie Reynst is toen voor twee jaar met
verlof naar Nederland vertrokken. Op 12 juni
van dat jaar ging Joan Cornelis op audiëntie
bij Willem I. Hij vertelt hierover : Te twaalf
ure audiëntie bij den Koning, in groot kostuum, en na te zijn binnengeleid in de eerste
kamer, alwaar ik minzaam werd aangesproken door den Heer Falck.' Zijne majesteit
complimenteerde Reynst met de vervulling
van zijn ambt van directeur-generaal van
Financiën en gaf de wens te kennen dat
Reynst terug zou keren naar Indië. Reynst
repliceerde echter dat hij daar nog geen
beslissing over genomen had. Aarzelde hij
werkelijk? Dan werd hij toch over de streep
getrokken door een gratificatie van maar liefst
ƒ25.000-, terwijl hij zich bovendien voortaan
jonkheer mocht noemen. J.C. Baud schijnt
hem toen ten overvloede een mogelijke latere
verheffing tot baron in het vooruitzicht gesteld
te hebben. In die dagen was dat geen ongewone gang van zaken. Johannes van den
Bosch, de vader van het Cultuurstelsel, G.G.
van 1828 tot 1834 en daarna minister van
Koloniën, was eerst baron geworden en werd
na zijn aftreden in 1839 ook nog eens tot
graaf gebombardeerd.
Ironisch genoeg is een kleindochter
van hem in 1845 met de enige broer van
Couperus' moeder getrouwd, Pieter Hendrik
Reynst (1830-1856).
Teruggekeerd in Indië is Reynst daar
nog tot 1860 gebleven. In 1847 trouwde zijn
dochter Gertrude met John Ricus
Couperus : zij werden daarmee de toekom-
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ooms wel eens een gulden [enz.]' In De vonk
herinnert hij z i c h : 'Als je wandelde met
mama, was er de vonk, want je hadt een
wandelstokje, en je ging naar grootpapa, waar
de juffrouw je onvergeetbare oublie-tjes gaf
[enz.].' Deze huishoudster/dame van gezelschap (en misschien nog wat meer) heette
mejuffrouw Kuypers . Bij de dood van
Reynst was Couperus pas 8 jaar, maar zijn
zuster Cateau wist nog in 1923 te vertellen
dat het kind zo graag met zijn grootvader
keuvelde. Ze woonden gelukkig dicht bij
elkaar. Op 22 april 1863 had Reynst in zijn
dagboek geschreven .- 'Eergisteren verhuisde
Couperus naar de Mau ritskade.'

stige ouders van Louis Couperus. Een hele
reeks nog in Indië geboren kinderen is hem
voorgegaan. Toen papa Couperus in 1860
besloot naar het vaderland terug te keren om
zijn kroost een Europese opvoeding te garanderen, besloot ook Reynst te repatriëren .
Het was een groot gezelschap dat de overtocht maakte: Reynst met zijn beide schoonzoons en hun gezinnen, de gehele familie
Couperus, in totaal dus 5 volwassenen en
11 kinderen, plus drie bedienden. Op Java
liet Reynst 17 bedienden achter, die overigens een goede verzorging hebben gekregen.
23

Op 19 april 1860 kwamen zij in Den
Haag aan. De familie Couperus betrok het
pand Prinsegracht 4. Reynst nam, na een
kort verblijf in de Nieuwe Havenstraat, zijn
intrek in het huis Boekhorststraat 15. Vervolgens wilde hij al in juni op audiëntie bij Willem III gaan, om zijne majesteit nog eens te
herinneren aan wat Baud hem min of meer
beloofd zou hebben: de bewuste verheffing
tot baron. Op zijn schriftelijke aanvraag kreeg
hij echter gewoon geen antwoord. Later heeft
hij de koning nog wel ontmoet tijdens hofbals
en aan een diner, ja, hij werd door Willem III
zelfs persoonlijk voorgesteld aan de Prins van
Oranje... Maar, zo schrijft Reynst , nooit gaf
zijne majesteit hem gelegenheid mededeling
te doen van 'hetgeen ik wenschte te uiten in
verband met de uitzichten mij in 1840 en
1847 door grootvader en vader (Willem II)
gegeven op een hooger predikaat in de adelstand.'
24

Reynst is daarna toch weer voor korte
tijd naar Indië teruggekeerd, waar hij zaken
van verschillende aard moest afhandelen.
Daartoe behoorde de eerstesteenlegging van
een jongensweeshuis in Soerabaja. Op
15 april 1862 is hij opnieuw scheepgegaan
naar het vaderland, ditmaal voorgoed. In dat
jaar heeft hij, zoals wij zagen, ook De Alexanderhof gekocht, waar hij de laatste negen
jaren van zijn leven vergenoegd heeft doorgebracht. Maar ook geïnfuseerd blauw bloed
kruipt soms waar het niet kan gaan! Hij was
amper terug of hij vroeg opnieuw een audiëntie bij Willem III aan, om de koning nog eens
te herinneren aan een vermeende belofte.
Reynst bezat nu alles wat een mens zich kan
wensen, een groot vermogen, een magnifiek
huis op allereerste stand, aardige kleinkinde-

ren, een dochter en schoonzoon in de directe
nabijheid. Maar de titel die hij droeg, vond hij
nog altijd niet hoog genoeg.
Het moet hem diep gekwetst hebben,
dat hij opnieuw nul op het rekest kreeg. Twee
weken later, schrijft hij, zei de adjudant hem
dat de koning had geantwoord: 'Ik zal er wel
eens op terugkoomen.' Dat Willem III dit niet
gedaan heeft is natuurlijk inderdaad nogal
pijnlijk. Het zal Reynsts waardering voor zijne
majesteit geen goed hebben gedaan.
Misschien is hij mede daarom ten slotte zijn
memoires gaan schrijven. Zo kon hij zijn
verdiensten voor Nederland en koloniën nog
eens onderstrepen voor het nageslacht dat
hem beter zou begrijpen en waarderen dan
zijn koning. Dat Baud het wel tot baron
gebracht heeft, kan hem nauwelijks vrolijk
gestemd hebben. Zijn levensherinneringen
waren vooral bestemd voor zijn kleinzoon
Joan Cornelis Reynst (1856-1942). Of Louis
Couperus ze ook gelezen heeft? We weten het
niet. Maar deze zal voldoende op de hoogte
gebracht zijn door zijn moeder. Bij de romantische verhalen die wij kennen uit De boeken
der kleine zielen zal het immers wel niet
gebleven zijn.
Verlangen naar hogere adelstand
beheerste niet alleen grootvader Reynst. Ook
papa Couperus had er een handje van en
heeft geprobeerd zijn familie althans op geduldig papier te laten afstammen van een
Schotse Earl of Cowper . Door middel van
een missing link in de stamboom meende hij
daarin ook geslaagd te zijn. Zijn gezin geloofde hem onvoorwaardelijk. Ook zijn zoon
de romancier vond het wel aardig. Louis Couperus had op te boksen tegen een hele reeks
getitelde neven en nichten. Zelf kon hij alleen
maar pronken met een jonkvrouwelijke moeder, wier geërfde adeldom geen mens echt
serieus kon nemen, gezien de wel erg recente datum ervan. Helaas heeft later onderzoek de vermeende Schotse voorvader naar
het rijk der fabelen verwezen . De familie
Couperus stamt af van een Friese kuiper, een
vervaardiger van ordinaire biertonnen. Hardnekkig zit er dan ook een kuipershamertje in
hun wapen verborgen, geniepig als een eeuwige doorn in het vlees. Het zou Couperus
zeker gespeten hebben, als hij dit nog had
moeten incasseren. We betrappen hem op
een even kleine als vergeeflijke zwakheid als
hij in Een verlangen (december 1890) over
zijn alter ego in Parijs, waar hij zelf verbleef,
toen hij de schets schreef, spijtig vertelt :
'Hij droeg een kroontje met vijf parelen op
zijn visitekaartjes en zijne zakdoeken [enz.].'
Wishful thinking, denkt de lezer, lichtelijk
geamuseerd. Hangt het samen met een
behoefte aan compensatie van een diep
25
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verscholen minderwaardigheidscomplex?
Zijn oom G.L. Baud (1801-1891) lijkt
van dit alles nooit last gehad te hebben. Ook
hij had wel redenen tot jaloersheid, met een
neef die het in 1858 tot baron had geschopt
(J.C. Baud), maar we merken er bij hem
niets van. Het lag zeer zeker niet in zijn karakter. Dit kennen wij tamelijk goed, door zijn
eigen handgeschreven Herinnering aan het
tijdperk van mijn Oost-Indisch en Nederlandsch ambtenaarsleven . Uit deze memoires vernemen wij onder andere dat hem in
1861 door Willem III de portefeuille van Koloniën werd aangeboden, 'en wel onder voorspiegeling van den titel van Baron'. Kort voegt
Guillaume Baud daaraan toe: 'Een aanbod,
dat ik niet heb aangenomen, op grond, ik
evenals in 1848, vermeende, dat een Raad
van Koloniën behoorde te worden ingesteld.'
Een G.L. Baud was niet te koop en zou dat
ook nooit zijn. Had hij dit adeldom wel aanvaard, dan zou Louis Couperus in 1891 een
barones hebben gehuwd. Want Elisabeth was
Bauds kleindochter en werd door haar grootouders in de Sophialaan opgevoed, nadat
haar vader Jan in 1883 veel te jong was
overleden.
28

Laten wij nu wat nader ingaan op de
carrière van deze oom van Couperus, op
diens huis en ten slotte vooral op zijn botsingen met koning Willem III. Baud vertelt daar
zelf genoeg over, helaas in veelal abominabel
Nederlands. Couperus' biografie is ondenkbaar zonder zijn persoonlijkheid, niet alleen
omdat Baud in 1837 getrouwd is met Wilhelmina Couperus (1818-1899), de twee jaar
jongere zuster van Couperus' vader John
Ricus.
Als jongmens is Baud in 1823 naar
Indië vertrokken, op een klein oud schip. 'De
tafel was zeer slecht, zoo zelfs, dat het eten
gedeeltelijk met zeewater werd klaar gemaakt.' Pas na zeven maanden kwam hij op
Java aan. In Batavia werd hij ter algemene
secretarie werkzaam gesteld als eerste klerk,
doorliep er verschillende rangen, om na 1830
onder G.G. Van den Bosch met het bestuur
van de residentie Kadoe te worden belast. Na
de vijfjarige oorlog op Java was daar toen veel
te doen. Baud heeft er een zeer moeilijke tijd
doorgemaakt. Muiterijen, malversaties, niets
bleef hem bespaard, maar hij trad steeds
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verder, 'na eenen aanhoudenden afmattenden arbeid van zeven jaren, begon ik naar
eenige rust, naar een aangenaam interieur te
verlangen. Ik vroeg en verkreeg in 1837 de
hand van mijne vrouw, met wie ik na eene
lange gelukkige echt nog hoop den vijftigjarigen huwelijksdag in 1887 te zullen kunnen
vieren.' Toen zij met Guillaume Baud trouwde
was Wilhelmina Couperus negentien jaar .

verbaast ons dus niet dat Baud zelf later vaststelde: 'De Conservatieve Koloniale Staatkunde is door mij sedert 1848 verdedigd, ook
buiten ambtsbetrekking.' Dit met verwijzing
naar enkele publicaties van zijn hand die
daar het stempel van dragen .
33
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De nieuwe G.G., D J . De Eerens
(1781-1840), plaatste hem in 1838 over naar
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Eindelijk terug in Den Haag, heeft
Baud - lang voor Multatuli - de minister van
Koloniën bij herhaling gewezen op 'de misbruiken, die bij de werking van het stelsel van
kultures waren ingeslopen, met voorstel, doch
vruchteloos, om ze te herstellen en uit den
weg te ruimen.' Andere demarches hebben
er uiteindelijk toe geleid dat Willem II op
21 november 1848 Baud tot minister van
Koloniën heeft benoemd. Kort na de dood
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even streng als rechtvaardig op. De G.G. was
dan ook zozeer te spreken over zijn bewind
dat hij Baud in 1833 tot resident van Kediri
benoemde. Eigenlijk was het een wonder dat
hij toen nog leefde, want in 1831 heeft een
zekere Bauw Sindergo een levensgevaarlijke
aanslag op hem gepleegd . De onverlaat
bracht hem 'een zware klewanghouw in het
aangezicht toe'. Bauw Sindergo werd door
een sabelhouw van Bauds hoofdoppasser
buiten staat gesteld zich te verzetten tegen
inhechtenisname, om vervolgens door een
paar eigen landgenoten te worden afgemaakt
'met een lanssteek in het hart'. Baud voltooit
dit relaas met de woorden: 'Na mijne herstelling bracht de Regent van Magelang mij den
schedel van den afgemaakten Bauw
Sindergo, om te voorkomen, dat hij met ongeHet huis van opa Reynst aan de Sophialaan in Den Haag
schonden lichaam in beter gewesten zou
kunnen worden toegelaten. Eene toelating,
die door hem te onthoofden volgens de
Mahomedaansche wet werd verijdeld. De Re- de residentie Semarang, waar hij een onbeGuillaume Baud werkte nu in Buitengent verzocht mij zijne handeling te beschouschrijflijke bende aantrof. Ook hier is Baud
zorg. Daar hij zijn nieuwe functie vier jaren
wen als een bewijs van gehechtheid der Instreng, hardhandig maar doelmatig opgetrelang bekleed heeft en hij, zoals hij zegt,
landsche Hoofden aan mij.' Couperus heeft
den. De chaos werd beteugeld. In 1841 zag
daarin geacht werd uitsluitend bevelen van
deze schedel in Den Haag nog op de schrijfBaud zich dan ook 'voor mijne in Indië bewede G.G. te volgen, moet hij toen ook een tijdtafel van zijn oom zien prijken en moet het
zen diensten, benoemd tot Ridder der Orde
lang in nauw contact met J.C. Reynst hebben
sterke verhaal dus wel gekend hebben.
van den Nederlandschen Leeuw. Eene decogestaan. Jammer genoeg zegt hij daar niets
ratie, die mij reeds vroeger als resident van
over. In 1845 kreeg hij voor de tijd van twee
Baud verliet de Kadoe met smart. Niet
Kediri, door den Gouverneur-Generaal De
jaar verlof om naar Nederland te gaan. Maar
zonder reden werd de residentie wel het paEerens in het openbaar was toegezegd, doch
het liep allemaal anders, en Baud is niet
radijs van Java genoemd. Hij herinnerde zich
toen is onthouden om reden die Landvoogd
meer in Indië teruggekeerd. Intussen verliep
'het aangename Residentiehuis, waarin ik
vermeende, dat ik mij op eene ongepaste
zijn thuisreis al even ellendig als de heenreis
vele genoegelijke dagen had doorgebracht,
wijze had bemoeid met een door Hem bevoin 1823. Het verhaal is, kort samengevat, de
den fraaien tijd aan de boorden van de
len onderzoek in zake van den Generaal
moeite waard. Het schip de Middelburg 'was
Progo, het gezicht op de Soembingen SenRiesz, Resident van Soerabaya, mijn stiefvoor passagiers slecht ingericht, de tafel liet
doro, tot op aanzienlijke hoogte als bezaaid
schoonvader.' (Inderdaad was de moeder van
alles te wenschen over, daarbij kwam, dat het
met dessas en vruchtbare padievelden.'
Wilhelmina Baud-Couperus als weduwe van
schip lek werd, en dat wij met dit lek veertien
Kediri was heel wat minder aantrekkelijk.
Louis Couperus' grootvader van vaderszijde
dagen om de Kaap de Goede Hoop dobberDe G.G. toonde zich overigens bereid Baud
hertrouwd met deze C.J. Riesz (1791-1856),
den. Gelukkig bereikten wij Sint Helena, waar
in plaats van die residentie een paar suikereen oude ijzervreter die straks in ander verhet lek gestopt, en eenige provisieën van een
fabrieken in Oost-Java te geven, onder het
band nogmaals ter sprake zal komen .)
Engelsch vaartuig konden worden ingekocht.
moto: 'als suikerfabrikant zoudt ge over tien
De ellende was nog niet ten einde: doordien
jaar een Millioen rijk zijn'. Maar Baud prefeEind december 1841 werd Baud nu
de Middelburg veel water had gemaakt, bereerde toch 'een gouden kraag' .
benoemd tot Directeur der Kultures. Eervol,
gon
de lading tin en suiker te oxideeren en te
maar wel een achteruitgang van f 7 . 0 0 0 , - per
Zijn bestuurstijd in Kediri was niet
smelten,
iets wat een ondragelijke stank verjaar.
Met
voldoening
stelde
hij
echter
vast:
'Ik
gemakkelijk. Baud doet er uitgebreid verslag
oorzaakte, een stank waarvan wij eerst bevrijd
heb aan de invoering en handhaving van het
van. Samenvattend kon hij echter vaststellen:
stelsel van kuituur van den Gouverneur-Gene- werden, toen in stil water de zoogenaamde
'Koffie, suiker en indigotuinen werden aangepatrijspoorten konden worden geopend.
raal Van den Bosch een werkdadig deel
legd, productie en welvaart van de bevolking
Mijne vrouw beviel aan boord van een zoon,
genomen. Dat stelsel heeft de bevolking
namen snel toe.' Toen de voornaamste werdie
echter kort daarna ongelukkig overleed.'
gewend aan orde en arbeidzaamheid.' Het
ken tot stand waren gebracht, zo vertelt hij

van de koning in maart 1 8 4 9 heeft diens
troonopvolger hem bevorderd tot commandeur in de Orde van den Nederlandschen
Leeuw. Met Willem III kreeg hij desondanks
meteen al een geschil van politieke aard. Om
die reden trad Baud al in de zomer van 1849
weer af als minister. Ergens in die maanden
rond de troonwisseling had hij een 'zeer vertrouwelijk' onderhoud met koningin Sophie,
die zich toen over haar, door haar verfoeide,
echtgenoot liet ontvallen: 'Monsieur Baud, il
ne peut pas être Roi.' Willem III heeft in 1849
nog gepoogd Baud voorzichtig te lijmen voor
het G.G.-schap, maar deze had geen lust
Rochussen als zodanig op te volgen. De
koning was zeer tegen Rochussen gekant en
heeft zelfs geprobeerd hem zijn epauletten af
te nemen. Baud moest Willem III erop wijzen
dat een G.G. nu eenmaal het recht had die
epauletten te dragen, zelfs al mocht z.m.
Rochussen dan beschouwen als een 'entreposeur'. (Willem I had destijds tegen de G.G.
Van der Capellen gezegd: 'Gij vertegenwoordigt mij, gij ziet wat ik draag, dat draagt gij
ook.')
34
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Bauds respect voor de koning werd in
de loop der jaren niet groter en niet dieper.
Om niet te zeggen dat hij hem ronduit beschouwde als niet helemaal snik. 'Ik herinner
mij nog de volgende zonderlinge inval van
Z.M.', vertelt hij, 'op of na een diner ten Hove
in tegenwoordigheid van eenige Russische
officieren. Z.M. riep mij en zeide: "Ik wil eene
medaille instellen ter gedachtenis aan den
slag van Waterloo, in goud voor de Generaals,
in zilver voor de Hoofd-Officieren en in brons
voor de officieren, onder-officieren en minderen, evenals voor den Oorlog op Java van
1825-1830. Is dat niet zoo", vroeg Z.M. mij;
ik moest eerbiedig opmerken, dat de medaille
voor den Oorlog op Java was van brons voor
alle rangen. Neen, antwoordde Z.M., "Ik heb
gezien, dat ze van goud gedragen worden."
"Wellicht," merkte ik ook op, "was de bronzen medaille blank geschuurd." Generaal
Voet, Minister van Oorlog, werd als getuige
opgeroepen. Hij wist niet te antwoorden en
daarmede uit.' Uit Bauds repliek blijkt dat hij
over evenveel diplomatie als geestigheid
beschikte, als het zo te pas kwam.

tere oom zich benoemd tot staatsraad in buitengewone dienst (Raad van State). Een jaar
later werd hem ten slotte ook het hoogste
ambt aangeboden, de betrekking van G.G.
van Nederlandsch-lndië. Volgens Baud zelf
nam hij de opdracht aanvankelijk wel aan,
'maar aangezien de Ministers hunne adhaesie niet wilden verleenen aan de punten, die
ik als voorwaarden had gesteld voor mijn vertrek naar Indië, werd door mij voor de betrekking bedankt.' - Niet meer en niet minder.
Bauds carrière leek daarmee vrijwel afgelopen, vooral toen hem in 1857, zonder dat hij
erom gevraagd had, pensioen werd verleend
'als Directeur Generaal van Financiën ten bedrage van ƒ7.500,- en zulks ter vervanging
van het mij vroeger toegekende pensioen ad
f6.000-als
Directeur der Kultures.' Hij is
daarop ook uit de Raad van State getreden.
Maar hij was er nog niet! In 1861
werd hem opnieuw de portefeuille van Koloniën aangeboden, zoals eerder al vermeld
'onder voorspiegeling van den titel van
Baron'. En opmerkelijk: ondanks het feit dat
hij er niet op in ging, heeft in 1866 de toen in
functie zijnde minister van Koloniën Trakranen hem nogmaals 'dringend aangezocht om
de betrekking van Gouverneur-Generaal aan
te nemen. Ik verklaarde mij daartoe toen bereid. Door eene vreemdsoortige en duistere
intrige van de ministers toen in functie, heeft
de benoeming niet plaats gehad.' Een jaar la-

In oktober 1849 zag Couperus' illus-

Foto van G.L. Baud als minister in 1848:
de man was zowel Couperus' oom, als de
grootvader van zijn vrouw Elisabeth...
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ter werd Baud wel benoemd tot Commissaris
des Konings bij de Nederlandsche Handel
Maatschappij. In zijn memoires merkt hij
daarbij op: 'Die benoeming ging door het
volgende zonderlinge onderhoud ten Hove
vooraf. Op eene partij aldaar riep Z.M.
staande in het midden der zaal, mij tot zich,
daarna ook den Minister van Koloniën. Z.M.
begon aldus: "Voila Mr Baud qui m'a refuse
tout. II m'a refuse d'etre Gouverneur-Général.
II m'a refuse d'etre Ministre. Et a présentje
vous off re d'etre mon Commissaire chez le
Nederlandsche Handel Maatschappij. Acceptez-vous?" "Oui Sire", daarmede was dat
zonderlinge onderhoud afgeloopen.
Toen ik Z.M. op audiëntie ging bedanken voor het bewijs van vertrouwen mij door
die benoeming geschonken, vroeg hij: "Zoo,
beschouwt gij het als een bewijs van vertrouwen?"
"Ja Sire, ik weet dat het Huis van
Oranje of deszelfs leden groot belang hebben
bij eene goede werking van genoemde Maatschappij en dat U.M. Commissaris verplicht
is die belangen te bewaken en te behartigen."
"Zoo," - was het antwoord van Z.M. "maar," zeide hij, "ge hebt nog iets anders op
uw gemoed."
"Ja Sire, U.M. heeft mijne weigering
om als Minister van Koloniën op te treden,
naar mijn eerbiedig inzien, ongegrond zeer
euvel geduid."
"Zoo," zeide Z.M., "dan ben ik boos
geweest. Nu bonjour", en met eene welwillende handdruk was de audiëntie afgeloopen.'
Baud vertelt verder onomwonden dat
de handelingen van Willem III dikwijls bijzonder vreemd waren. Hij voegt een saillant voorbeeld toe, hoe z.m. de minister van Oorlog
generaal Voet eens op ergerlijke wijze beledigde 'te midden van een groot aantal personen ten Hove'. Het is met dit alles of wij midden in Couperus' roman Majesteit terecht zijn
gekomen. Dat geldt niet minder voor het volgende. Zelf duidelijk geschokt dist Guillaume
Baud twee inderdaad stuitende anekdotes
op. Zich eenmaal 'in de wachtkamer bevindende ten einde bij den Koning te worden
toegelaten, kwam een der Groot-Officieren
van het Hof binnen, en vroeg of hij even vóór
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Het is duidelijk dat Willem III als persoonlijkheid geen goede pers genoot, bij G.L.
Baud noch bij Jhr. J.C. Reynst, al spreekt de
laatste zich minder duidelijk over de koning
uit dan zijn overbuurman. Waarschijnlijk zal
z.m. menigmaal onderwerp van gesprek zijn
geweest als de twee heren elkaar ontmoetten.
Dat hun onderlinge betrekkingen goed waren
blijkt uit een diner dat Reynst op 23 januari
1864 - hij werd toen zesenzestig - ten zijnent
gegeven heeft en waarbij juffrouw Kuypers de
honneurs waarnam . Op die winderige dag
met betrokken lucht hoefden Guillaume en
Wilhelmina met hun dochter Maria alleen
maar even de straat over te steken. Van de
Mauritskade kwamen John Ricus Couperus
en zijn gade Gertrude over de hoge brug van
de Nassaulaan. Verder waren onder meer
aanwezig Jenny Reynst en Jhr. Junius van
Hemert met zijn dochter Cornelia (de laatste
37
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J.C. Reynst,
Couperus'grootvader
langs moederszijde (omstreeks 1860)

zou zes jaar later met mr. Henri baron van
der Goes van Dirxland in het huwelijk treden).
Achttien personen zaten aan. De champagneglazen zullen bij die gelegenheid vrolijk
geklonken hebben. Niets vermoedend lag op
de tweede verdieping van het huis aan de
Mauritskade - 11, nu 43 - een zuigeling van
ruim een half jaar rustig te slapen: Louis
Couperus .
Meer dan negenenvijftig jaar nadien
zou de romancier van zijn kachelsmid Kees
te horen krijgen dat deze Majesteit gelezen
had en het een prachtig boek had gevond e n : 'Zoo als u dat beschrijft... van dien
jongen prins, die het vertikt keizer te worden... en van dien ouden keizer, die dan bar
kwaad op hem is, tot die een zwaar ding op
neemt en dat in den spiegel keilt. Het was
prachtig. [...] U bent zeker dikwijls aan het
Hof geweest, bij de Koningin, dat u alles zo
weet van die "Majesteit".' - Dat was Couperus nu wel niet, maar goed ingevoerd was hij
wel degelijk. Het is hier de plaats om nog een
derde mogelijke bron te vermelden, ook al
weten wij daar verder weinig over. Na de
dood van Willem III in 1890 is het zijn zwager
Benjamin Marius Vlielander Hein (18381919) geweest die, samen met Jhr. Mr. E.N.
de Brauw belast werd met de regeling van
's konings nalatenschap . Vlielander Hein
38
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De tweede en laatste anekdote mag er
ook zijn. 'Bij een feest door Prins Frederik
op het Huis de Pauw gegeven bij het aanwezen zijner dochter, de Koningin van Zweden,
bevond zich ook Z.M. de Koning. Z.M. kwam
tot mij en zeide zeer amical: "Baud, hoe
bevalt het U. Ik verveel mij en ga naar huis."
Kort daarop werd hem iemand voorgesteld.
Z.M. vroeg hem dadelijk norsch: "Waarom
Mijn heer draagt gij de decoratie, die ik U
gegeven heb, niet naar behooren, dat is
ongepast"; en wat was in deze het geval?
De voorgestelde persoon was kort geleden
benoemd tot Kommandeur der Orde van de
Nederlandsche Leeuw en had nu op de rok
alleen het crachat der orde, zonder het kruis
en lint om de hals. Geen getuige willende zijn
van deze zeer onaangename scène verwijderde ik mij en vroeg aan den Adjudant
Nepveu: wie is die Heer, en het was de Heer
Graaf van Bylandt, gezant te Berlijn.' - Baud
herinnert zich dan wat koningin Sophie in
1849 al tegen hem gezegd had: dat haar
echtgenoot niet deugde voor de troon. Daarmee bedoelde zij duidelijk dat deze zoon van
Willem II beter afstand van zijn rechten als
diens opvolger had kunnen doen. Een aantal
jaren en ervaringen later moet Baud zichzelf
tenslotte inderdaad bekennen: ' . . . nu vraag ik
mij na verkregen ondervinding menigmaal af,
zou zulks geen zegen voor Nederland zijn
geweest?'

was getrouwd met Couperus' oudere zuster
Cateau . In hun huis Molenstraat 26 is Couperus dikwijls te gast geweest. Na zijn terugkeer in patria (1915) heeft hij met Elisabeth
zelfs meer dan een halfjaar bij het echtpaar
gelogeerd . Veel eerder al, in 1879, is Vlielander Hein na het overlijden van prins Hendrik - broer van Willem III - opgetreden als
'de rechtsgeleerde raadsman der Prinses-Weduwe'. Ook van die zijde moet Couperus dus
ongetwijfeld, en al in een vroeg stadium van
zijn leven, veel over het hof en de koninklijke
familie meer in het algemeen gehoord hebben. - Hoe Vlielander Hein over Willem III
heeft gedacht is ons overigens niet bekend,
helaas.
In 1916 heeft Couperus aan André de
Ridder opgebiecht dat hij drie vierden van
zijn boeken overboord had geworpen. Daartoe behoorden in het bijzonder zijn koningsromans : '...er zijn er die ik niet meer zien
kan: Majesteit, Wereldvrede, Langs lijnen van
geleidelijkheid... die zijn van absoluut geen
waarde meer voor mezelven [...]. Hoe komt
men er toe zulke boeken te schrijven? ...
Ja?... Als je het eene geschreven hebt, dan
moet je het andere schrijven... ik kan niet
rusten op mijn lauweren...' - Maar dat kan
slechts de halve waarheid geweest zijn. De
koningsromans in elk geval heeft Couperus
vooral geschreven - al waren er waarschijnlijk
ook nog andere redenen - omdat hij meer
over de sfeer aan een hof en over de koninklijke familie wist dan enig andere Nederlandse romancier van zijn tijd. Het was een
wereld die hem boeide, en als interessantste
figuur in het Haagse koningsdrama heeft
Willem III nu eenmaal ontegenzeggelijk de
hoofdrol gespeeld. Het ligt dan voor de hand
aan te nemen dat Couperus veel van diens
karakter heeft ondergebracht in het romanpersonage keizer Oscar.
Hierover is in 1989 al een en ander te
berde gebracht door Jeannette E. Koch in
haar proefschrift De koningsromans van Louis
Couperu^ . Maar zij heeft, naar uit de inhoud en de bibliografie blijkt, geen kennis genomen van de hier behandelde drie bronnen
(Reynst, Baud, Vlielander Hein). Haar voorzichtige conclusies verdienen dus aanvulling
en de juiste accenten mogen wat sterker gelegd worden. Vanzelfsprekend heeft zij zich
beziggehouden met koning Willem III als mogelijk voorbeeld, een uit velen. Na gewezen te
hebben op het feit d a t 'de wijze waarop Willem III zijn hoge ambt had uitgeoefend [...]
het aanzien van het Huis van Oranje [had]
geschaad', en dat ook in Frankrijk 'met weinig respect' over Willem III werd gesproken ,
releveerde zij al de parallel Oscar/Othomar en
Willem lil/Prins van Oranje. In beide gevallen
is immers sprake v a n 'een botsing tussen
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mij tot Z.M. mocht gaan. Ik antwoordde, dat
ik niet veel tijd had te verliezen, maar dat ik
het mij zou getroosten, wanneer zijn bezoek
slechts een kort oogenblik duurde. Hij ging
naar boven, maar kwam dadelijk doodsbleek
terug. De Koning liet mij roepen, en zeide,
hebt ge het gehoord, ik heb hem de trappen
afgejaagd, ik zal ze leeren om ongenoodigd
tot mij te komen.'

I

2

Nieuwe Geïllustreerde Uitgave van
een autoritaire koning - bekend om zijn driftige uitvallen - en een zoon die hiertegen in
verzet is gekomen.' (Men herinnert zich dat
Willem III zeer gekant is geweest tegen een
huwelijk van de Prins van Oranje met gravin
Mattie van Limburg Stirum. De prins is toen
naar Parijs vertrokken, waar hij in 1879 is gestorven. G.L. Baud schreef dat koningin
Sophie gelijk had gehad toen zij bij de troonsbestijging van Willem III in 1849 al rampen
voorzag: 'Zou menschelijker wijze gesproken,
de veel belovende en beminde Prins van
Oranje niet nog in leven zijn, en sedert lang
den Troon hebben beklommen? Zou in dat
geval het mannelijk oir van het Oranje huis
wel zijn uitgestorven?')

LOUIS

COUPERUS

MAJESTEIT
Met 17 platen. — PRIJS: ft 2.50 ingenaaid; ft 2.90 gebonden.

Jeannette E. Koch concludeerde dat
Couperus' Oscarfiguur berust op een contaminatie van contemporaine vorsten (Alexander III, Wilmelm II, Umberto I van Savoye,
Frans Jozef, Willem III) met figuren uit een
aantal Franse koningsromans die in het fin de
siècle in de mode waren. De juistheid van
deze zienswijze hoeft allerminst in discussie
gesteld te worden, vooral niet waar het een
hoeveelheid feitelijkheden betreft. Wel moet
het accent wellicht wat anders gelegd worden. De karakterstructuur van keizer Oscar
als zodanig lijkt toch in hoofdzaak te berusten
op die van Willem III, de man over wie Couperus het best van nabij geïnformeerd was.
Van het Franse naturalisme had hij geleerd
niet te schrijven over iets wat men niet
terdege kent, sprookjes daargelaten.
49

Zo mogen wij dan koning Willem III in
dit licht tevens beschouwen als een heel
klein steentje in het bonte mozaïek van Louis
Couperus' eigen biografie.
Een kort addendum kan het schilderij
van dit betoog nog een passende lijst geven.
G.L. Baud dateerde zijn memoires 9 januari
1886. Hij woonde toen met Wilhelmina BaudCouperus Sophialaan 12, in het huis van
waaruit Louis en Elisabeth in 1891 zouden
trouwen. Maar dit was toen al zijn derde
Haagse woning. Het is de moeite waard nog
even ook zijn particuliere gangen na te gaan,
vooral sinds wij door het onderzoek van
D. Hillenius meer te weten zijn gekomen juist
over het dubbele huis Sophialaan 1 0 - 1 2 .
De bouw van dit pand is gereed geko50
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voor de door Vaarzon Morel geïllustreerde uitgave van Majesteit

men in 1859, vier jaar nadat de uitgestrekte
tuinen die samen het Willemspark vormden
door Willem III aan de gemeente Den Haag
verkocht waren . Het plan der bebouwing in
haar geheel - ovaal plein door vier lanen
doorsneden, twintig villa's, twintig herenhuizen, een monument voor 1813 in het centrum van dit alles - stamt van W.C. van der
Waeyen Pieterszen. De bouwgronden raakten
destijds zeer snel verkocht. Een der eerste
gegadigden was G.L. Baud, die sinds zijn terugkeer uit Indië aanvankelijk aan het Kanaal
51
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woonde (nu de Koninginnegracht) maar behoefte voelde aan een veel groter huis, omdat
hij negen kinderen had (oorspronkelijk zelfs
veertien). Aan wat de Sophialaan zou gaan
heten kocht hij twee aansluitende percelen .
Daarop bouwde hij een grote woning op nr.
10 en een wat kleinere op nr. 12, in de ver52
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Toen ook Wilhelmina in 1899 in Baarn
gestorven was, hebben de erven Sophialaan
12 verkocht voor ƒ45.000,-. Het huis is zo
uit de familie geraakt. De nieuwe eigenaars
hebben het pand steeds verhuurd. En zo kon
Louis Couperus in 1922 uit Singapore aan de
hoofdredacteur van de Haagsche Post S.F.
van Oss schrijven , waarschijnlijk tot zijn
eigen stomme verwondering: 'En je woont in
het oude huis van de grootouders van mijn
vrouw. Zij had er wat treurige meisjesjaren
onder haar Calvinistische grootmoeder. Wij
trouwden er uit en Eline Vere las ik er voor
aan mijn nichtjes, toen ik het schreef.' - Dezelfde Van Oss heeft ervoor gezorgd dat Couperus op 10 juni 1923 door koningin Wilhelmina verrast werd, bij de huldiging voor zijn
zestigste verjaardag, met het ridderschap in
de Orde van de Nederlandsche Leeuw .
Nooit had de Haagse romancier ook maar
een ogenblik kunnen vermoeden dat deze familietraditie, want dat was het bijna, zich ook
nog eens tot hem zou uitstrekken. Lang heeft
hij er niet van kunnen genieten. Ruim een
maand later is het 'arme broodschrijvertje',
zoals hij zich met veel gevoel voor understatement eens genoemd heeft , gestorven in
De Steeg.

gelmatig deze wandeling maakt.
18 Zie voor alle hier volgende gegevens Hillenius, Alexanderhof, 7-41.
19 Zie over Reynst en familie Frédéric Bastet, Louis Couperus.
Een biografie (1987), 41-43, 59, 62-64, 279, 280 en passim (863) Nu bovendien Herman Stapelkamp (zie nr. 11),
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20 Vgl. Noot 19 (Stapelkamp).
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23 Bastet, Couperus, 43-45.
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25 Bastet, Couperus, 33.
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31 Zie over haar Bastet, Couperus, 55, 57, 61, 75, 104, 113,
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de KuHuurwet van Fransen van de Putte (1865)
34 Op 17 maart 1849 stierf Willem II, daar zijn paleis in aanbouw te Tilburg nog niet voltooid was, in zijn 'oude paleis':
een woning die hij had aangekocht van de weduwe J.M.
Frankenhoff (haar zoon bewoonde het huis ernaast). Op de
plaats van deze panden staat nu het flatgebouw De Frankenhoff. (Vriendelijke mededeling van mevrouw Renée
Kapper-Moser te Tilburg.)
35 G A.G.Ph. baron Van der Capellen (1778-1848).
36 De tweede zoon van koning Willem I (1797-1881). Hij zou
o.a. in november 1869 te Den Haag het monument op
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37 Hillenius, Alexanderhof, 37.
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45 Jean nette E. Koch, De koningsromans van Louis Couperus
(1989), passim.
46 ld., 95.
47 ld., 101.
48 ld., 133.
49 ld., 248.
50 D. Hillenius, De bewoners van de Sophia hof {1992). In het
hier volgende is het nodige aan deze studie ontleend
51 ld., 6 e v., met plattegrond.
52 De laan draagt sinds 1859 de naam van prinses Sophia,
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houding van vier op drie. Wat was namelijk
het geval?
In 1856 was in Indië de ijzervreter
generaal Carel Riesz (1791-1856) overleden,
stiefvader van Wilhelmina Baud-Couperus en
van papa Couperus. In zijn militaire tijd heeft
Riesz Napoleons veldtocht naar Rusland nog
meegemaakt, wat hem vier afgevroren halve
vingers van de linkerhand heeft gekost, terwijl
er toen ook een kogel door zijn linkerknie is
gegaan. Bij de 'bataille van Dresden' heeft hij
ook nog eens een kogel in zijn linkerarm gekregen, nog gezwegen van een pijnlijk schot
in zijn heup. Dit heldhaftige wrak, stiefgrootvader dus van Louis Couperus, heeft toch
nog de 65 gehaald, en liet zelfs een zoon en
een dochter na, Charles en Petronella
Riesz. Zijn vrouw was toen al gestorven Couperus' grootmoeder Riesz-Cranssen
(1795-1845) - en de kinderen hadden in
Indië niets meer te zoeken. Gefortuneerd als
Petronella was, bouwde Guillaume Baud voor
haar het huis Sophialaan 12. Via een deur
binnendoor konden zij elkaar bereiken zonder
over straat te hoeven gaan. Veel plezier heeft
tante Riesz er niet van gehad, want zij is al
gestorven in het geboortejaar van Couperus,
1863. Baud kocht toen alsnog tegen taxatiewaarde a f 1 9 . 5 0 0 - haar huis erbij en bewoonde daarna het dubbele pand 10-12 tot
1875. Bij nr. 10 had hij nog een serre laten
aanbouwen.
Aan het sinds 1869 zo genoemde
Plein 1813 - het in 1863 aanbestede monument werd toen onthuld - beschikte hij
over een waar park vol vruchtbomen, bloembedden en veldjes met groenten en aardbeien. Van zijn huis aan het Kanaal had hij al
een complete bloemenkas met stookmachine
laten overbrengen. Aan dit vorstelijk geheel
moeten wij denken als Couperus in De boeken der kleine zielen het huis van mevrouw
Van Lowe aan de Alexanderstraat ten tonele
voert, ook al heeft hijzelf een en ander maar
kort als kind gekend. (In 1872 vertrok hij met
zijn ouders naar Java.) Baud heeft er met zijn
familie tot 1875 gewoond. Toen verhuisde hij
naar het ook al indrukwekkende buiten Zeerust aan de Vliet onder Stompwijk . Op
Sophialaan 10 maakte Baud ƒ16.000winst. Heeft hij nr. 12 misschien vijfjaren als
stadsverblijf erbij bewoond? In ieder geval
zien wij hem Zeerust in 1880 alweer opgeven
om definitief op nr. 12 zijn intrek te nemen.
Tot zijn dood in 1891 is hij daar blijven
wonen, samen met zijn vrouw Wilhelmina en
hun beider nooit getrouwde dochter Minta.
De laatste was toen achttien jaar en de familie had haar Louis Couperus toegedacht.
Maar Couperus gaf de voorkeur aan Elisabeth
Baud, die sinds 1883 met haar broertje Willy
bij haar grootouders inwoonde.

Louis Couperus en Henri Borel:
impressie van een vriendschap
José B u s c h m a n
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En Henri Borel (1869-1933) kon het
weten. Als niemand voor hem en weinigen na
hem heeft hij Nederland bekend gemaakt met
de kunst en cultuur van China (en Indië).
Vooral zijn Wijsheid en schoonheid uit China
(1895) heeft een breed en enthousiast onthaal
gevonden. De zoetelijke romans die de journalist Borel ook schreef, werden goed verkocht,
maar slecht gerecenseerd. Zo vond de criticus
Frans Coenen Borels debuutroman Het Jongetje (1898) Volslagen onbenullig' en noemde
Lodewijk van Deyssel hem ooit 'de lebberigste
kwijlstijl-broddelaar van den helen Gidsmoes' . Een halfjaar voor het overlijden van
Borel verscheen er in Het Vaderland nog een
bijtend stuk van de dichter en essayist Jan
Greshoff, waarin Borel een moralist en een
schijnheilige mooiprater genoemd werd. Borel
had zijn populariteit, aldus Greshoff, vooral te
danken aan zijn lezerspubliek, door Borel zelf
aangeduid als 'onbedorven, simpele mensen'.
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Uitgerekend voor deze Borel had Couperus een zwak. En dat is opmerkelijk, omdat
Couperus - die aan de Vlaamse romancier en
criticus André de Ridder bekende dat hij als
kind al weinig vriendjes had - met zijn vrouw
min of meer op een eiland leefde. Het echtpaar ontving maar weinig bezoek en cultiveerde een zekere distantie tot anderen, in
het bijzonder tot collega-literatoren. De paar
vriendschappen die Couperus wél onderhield
- zoals Gerrit Jager, Johan Ram en Giulio
Lodomez (Orlando) - waren erotisch geladen.
Onder zijn schrijvende collega's zag Couperus
alleen de journalist en romancier Maurits Wagenvoort als vriend (Vriend Jan' in de feuilletons). Couperus was en bleef een eenling.
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Borel was ook zo'n eenling. Als schrijver verwierp hij de esthetisering van de letteren door de mannen van Tachtig en stond hij
een meer ethisch-bevlogen engagement voor,
wat hem kwam te staan op een blijvende
vriendschap met Frederik van Eeden. Couperus had waardering voor de schrijver Borel; in
1896 schreef hij aan zijn uitgever L.J. Veen:
'En er is zoo bitter, bitter weinig in ons landje:
misschien alleen Borel; dat is prachtig.'
7

Waarom voelde Couperus zich nu juist
tot deze Borel aangetrokken en wat apprecieerde hij in diens veelbekritiseerde werk?

11901

Foto Henri Borel uit 1902
[Collectie Letterkundig Museum,
Den Haag]

Naar de Oost en terug
Henri Jean Frangois Borel werd op
23 november 1869 in Dordrecht geboren als
tweede kind van de generaal-majoor George
F.W. Borel en zijn vrouw Susanna E. Marcella.
De hoge militair had zich in een boek felle
kritiek veroorloofd op het toenmalig koloniaalmilitair bestuur. Dat zijn oudste zoon Henri
opgroeide tot een overgevoelig, tenger jongetje, was hem vast een doorn in het oog. Henri
was, net als Couperus trouwens, dol op zijn
'moesje', die hem door en door verwende. In
1874 kwam George Borel uit Indië terug naar
Den Haag, zoals vier jaar later de familie Couperus dat zou doen. In 1883 ging Henri naar
de Gemeentelijke HBS aan het Bleyenburg.
Al in het tweede jaar werd de vijftienjarige
Borel van school verwijderd, officieel door
gebrek aan respect voor een leraar, maar in
werkelijkheid - zoals blijkt uit zijn dagboeken
en zijn autobiografische roman Het Jongetje omdat hij obsessief verliefd raakte op een
meisje. De jeugdige zondaar werd weggestuurd, eerst naar Goes, later naar Roermond.

rsir

Henri Borel met zijn leraar Mandarijn-Chinees,
[Collectie Letterkundig Museum, Den Haag]

Louis Couperus had dezelfde school
aan het Bleyenburg bezocht. Ook hij had de
HBS niet afgemaakt: toen hij voor de tweede
maal dreigde te blijven zitten, ging hij, op
aanraden van zijn leraar Nederlands Jan ten
Brink, verder met de akte Middelbaar Nederlands. Toen Borel op zijn achttiende een
oproep las voor de opleiding tot Chinese tolk,
vroeg hij verlof om naar Den Haag te gaan.
Hij deed het niet uit een roeping: 'Weineen!
Maar ik wou Den Haag wel eens weer zien.'
Tijdens de opleiding, vier jaar in Leiden, hield Borel zich niet uitsluitend met het
Chinees bezig. Muziek - hij speelde zelf goed
piano - en literatuur waren zijn grote passie.
Hij begon met het bewerken van zijn dagboek tot een roman. In 1889 zond hij Frede8

Soerabaja, ca. 1911

rik van Eeden, van wie hij De Kleine Johannes net gelezen had, de eerste opzet van
Het Jongetje, het larmoyante verslag van zijn
grote jeugdliefde. Van Eeden schreef terug
dat hij het werk beneden literair peil achtte
en dat zijn vrouw erg om het manuscript had
moeten lachen. Toch was hij in Borel geïnteresseerd geraakt. Hij nam de moeite Borel in
Leiden op te zoeken; het begin van een
levenslange vriendschap.
In 1892 voltooide Borel zijn studie in
Leiden en vertrok voor een stage naar het
9
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Androgyn
Rond 1900 trokken de boeken van
Henri Borel de aandacht van zowel pers als
publiek. Men was het eens over de grote
kwaliteiten van zijn boeken over kunst en filosofie uit China en Indië. Minder eensgezindheid bestond er over zijn romans. Het publiek
kocht de romans van Borel gretig. Na het
succes van Het Jongetje sloot uitgeverij P.N.
van Kampen & Zoon een contract met de auteur om ieder jaar met twee romans voor de
dag te komen. Zo ontstonden onder meer
Een droom (1899), Het Zusje (1900), Van de
engelen (1901), Vlindertje (1901), Leliane
(1902), enzovoort. Critici hadden weinig
waardering voor de romans van Borel. Zij verweten hem vooral twee dingen-, ten eerste de
geëxalteerde en vaak sentimentele bewoordingen - met verkleinwoordjes tot in de titels
aan toe - waarin steeds opnieuw het verhaal
verteld wordt van de bijna-mystieke liefde die
een ikfiguur koestert voor een meisje-opafstand; en ten tweede de sterk moraliserende inslag van zijn romans. Zo wordt in
Het vlindertje, een Haagsche roman - dat
toch wel sterk aan Eline Vere doet denken de staf gebroken over Maurice Mombreuil, de
verloofde van Ellie van Taats, omdat hij omgang met publieke dames heeft. En dat terwijl Henri Borel zelf allerminst voor een Jan
Hen doorging.
Op 16 oktober 1902 stond in Het
Vaderland een bericht dat heel literair Den
Haag deed smullen: 'Een bekend literator, die
als zoodanig met heel wat letterkundigen,
vooral met de groote mannen van de
"Nieuwe Gids" is slaags geweest, is uit Den
Haag verdwenen [...] de schrijver heeft, in de
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Chinese eiland Ku Lang Su, in het gezelschap van twee andere aspirant-tolken en
zijn twintigjarige vrouw Maria Christina Zur
Haar. Tegen de zin van zijn vader was Borel
in dat jaar getrouwd. De ontluikende liefde
voor Maria zou hij later - suikerzoet beschrijven in de roman Het Zusje (1900).
In 1893 werd zijn eerste kind, Wilhelmina
Suzanna, geboren. Tijdens zijn verblijf in
China brak de oorlog met Japan uit, wat hem
ertoe aanzette zijn journalistieke talent uit te
proberen in de Nieuwe Rotterdamsche
Courant. Na zijn opleiding werd hij benoemd
tot tolk in Indië, om twee jaar later al overgeplaatst te worden na botsingen met de resident. De kritische Borel was intussen het
leven in Indië meer dan zat, bovendien had
hij last van reuma, zodat hij graag met ziekteverlof naar Nederland terugging. In september 1899 kocht hij in Scheveningen Villa
Germania, met het plan verder te gaan leven
van de pen en niet meer naar Indië terug te
keren.

lijn zijner hyper-moderne zedenheidsopvattingen, een 17 jarig kind, het mooie dochtertje
van een respectabele familie, weggevoerd en
- daardoor vermoedelijk aanleiding gegeven
tot een treurig drama... en een internationale
politie-recherche.' De bekende literator was
Borel en het meisje heette Helena (Henny)
Maria de Hartog. Ook Couperus, verblijf houdend in Nice, werd van deze Haagse kwestie
op de hoogte gebracht, en wel door zijn uitgever L.J. Veen. Borel, die volgens Veen
'raar' deed, had een onbedwingbare passie
voor heel jonge, vooral maagdelijke meisjes.
In 1890 schreef hij, na lezing van L'Androgyne van de Franse schrijver J . Péladan, in
zijn dagboek: 'Ik houd van de kleine meisjes,
dat zijn reine, lachende engeltjes van mijn
verloren paradijs. Ik zie hun bloedwarme
voetjes in de zee als lachende roode lelies.'
En hij vervolgt: 'Het kenmerk van een androgynlijf is dat het zooveel mogelijk van een engel en zoo weinig mogelijk van een beest
heeft. Kenmerken dus bij een jongen man.
Heel weinig haar, dus geen baard of knevel,
een wit, zacht lijf, witte armen, en heel heel
zijig en poezig, maar toch ontwikkeld en groot
en statig, omdat zoo'n Godenfiguur altijd
volmaakt moet zijn. Dit hebben heel weinig
mannen, maar er zijn ook héél weinig androgynen.' Dan volgen er in het dagboek drie
zeer dik doorgekraste en onleesbaar gemaakte regels. Daarna een eveneens doorgekrast gedeelte, dat bij nauwkeurig onderzoek
nog net leesbaar de ideale kenmerken van
een meisje prijsgeeft: 'Tenger, fijn weinig haar
op onderbuik en onder de oksels. Busten
vooral niet dik en plomp, maar droomig, en
ver van elkaar staande. Heel fijne zachte
lijnen, en heel wit en zacht vooral de buik.'
De drie regels die weer hierop aansluiten,
zijn helaas uitgegomd.
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Belangstelling voor androgynie, de versmelting van man en vrouw, werd door Freud
gezien als verzet tegen volwassen seksualiteit
en gerelateerd aan latente homoseksualiteit.
Zelfs vandaag de dag nog doen op de Haagse
sociëteit De Witte - waar Borel lid van was verhalen de ronde over de vermeende homoseksuele geaardheid van Borel. Die verhalen
hebben destijds ook voedsel gevonden in zijn
zeer verzorgde uiterlijk. Net als Couperus had
Borel een dandyeske uitstraling.

Hoe dan ook, Borel bleef zijn hele
leven worstelen met het 'jonge-meisjesprobleem'. Amusant is die worsteling soms
wel. Zo werd Borel, op zijn zesenveertigste en
midden in zijn derde huwelijk, weer eens verliefd, op ene Paula, leerlinge van het conservatorium. Als ze op zijn knie zat - schrijft hij
aan zijn vriend - beefde hij als een riet: 'O!
Van Eeden, ik kan dit bijna niet draagen.'
Fysieke omgang met een 'oude vrouw' was
voor Borel nu eenmaal 'absoluut onmogelijk'.
Hij was door zijn 'rare' gedrag wel voorwerp
van roddel, maar hij werd niet uitgestoten.
Zijn moraliserende toon ten spijt, slaagde
Borel erin heikele onderwerpen als echtscheiding in zijn romans openhartig aan te roeren.
Het recht der liefde (1901) opent met een
tirade: 'Zoodra je bemerkt, dat het alleen
maar sleur is, en gewoonte, moet je eigenlijk
al dadelijk van elkaar gaan, dat beweer ik
[...]. Als ik van een andere vrouw houd is het
beroerd voor de mijne... natuurlijk!... dat is
niet te vermijden... maar het is dan toch in
alle geval beter, en op den duur veel menschelijker, dat ik het direct eerlijk zeg, en we
van elkaar gaan, dan dat ik haar in stilte bedrieg [...].' Hoofdpersoon Herman de Weert
komt tot inkeer en blijft toch bij zijn vrouw.
Borel durfde in het echte leven de burgerlijke
moraal wél te trotseren. Vermoedelijk zal Couperus Borel daar om bewonderd en ook benijd hebben. Wat Borel wel kon, kon Couperus niet. Die kon in Noodloten De berg van
licht dan wel over homoseksualiteit schrijven,
maar er zelf openlijk voor uitkomen, laat
staan belijden, was voor hem uitgesloten.
13

gint met: 'Men was tot nu toe in Indië vrijwel
gewoon, op de Chineezen neder te zien. De
Chineezen, dat vieze volk, niet waar, die opiumsmokkelaars en knoeiers en bankroetiers,
dat beestenpak van koelies, goed genoeg om
voor ons te zwoegen, en om geranseld te worden als het niet genoeg zwoegt, hoe ver vonden wij ze niet beneden ons, goed gekleede,
blank gewasschen Europeanen? Wat zou er
ooit voor fijns en moois uit zoo'n volk kunnen
voortkomen?' Ook deze woorden werden Borel niet in dank afgenomen.
15

Een jaar na zijn aankomst, in oktober
1904, ging Borel al weer terug naar Nederland, waar hij zich in Amsterdam vestigde als
redacteur voor toneel en letteren van De Telegraaf In 1905 ontving hij echter van generaal
Van Heutsz per telegram het verzoek om in
Semarang weer een functie te vervullen.
Borel - in 1911 voor de derde maal in het
huwelijk getreden, ditmaal met Anna Maria

14

Beestenpak
In september 1903 klaagde Borel over
zijn uitgeverscontract in een brief aan Van
Eeden: 'Ik kan dat leven van "moeten schrijven" niet meer uithouden.' Hij vertrok, nu
met zijn tweede vrouw, opnieuw naar Indië,
ongetwijfeld opgejaagd door het schandaal
over de schaking van zijn jonge bruid. In Indië moest Borel als ambtenaar op onderzoek
uit naar de omstandigheden waaronder koelies in de mijnen werkten. Zijn opzienbarende
rapport, waarin hij ergerlijke toestanden aan
de kaak stelde, bracht hem alras opnieuw in
conflict met zijn superieuren en is later zelfs
uit de archieven verdonkeremaand. Net als
zijn vader was Borel er de man niet naar om
zijn mond te houden als hij onrecht zag.
Binnen de kortste keren werd hij weer
overgeplaatst.
Borel zette zich ondertussen ook in
voor de Chinese cultuur. De eerste grote tentoonstelling in Batavia van kunst uit China
werd op zijn initiatief georganiseerd. Hij stond
kunstschatten uit eigen bezit af en schreef
een begeleidend boekje, waarvan de tekst be-
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Henri Borel zijn zoontjes Paul en Lodewijk,
Pontianak, ca. 1909
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Toch was Borel nog niet klaar met Indië. In een artikel met de titel 'Een werkkring
in Indië', opgenomen in een brochure uit
1913, voer hij uit tegen een (Indische)
samenleving die het concubinaat accepteert,
geen vrijheid van drukpers, vergadering en
kiesrecht kent en waar de bureaucratie eigenlijk alles te zeggen heeft. Borel had dus een
naam te verliezen als verdediger van de inlandse bevolking. Hoe groot die naam van de
auteur van Wijsheid en schoonheid uit China
was, spreekt op amusante wijze uit een anekdote die de anarchistische journalist Alexander Cohen in zijn memoires vertelt. Even voordat, in 1904, de trossen losgegooid werden
van de boot van Singapore naar Batavia was
Cohen er vanaf het dek getuige van hoe een
Europeaan, vervaarlijk zwaaiend met zijn wandelstok, ruzie maakte met een nog nahijgende
riksjakoelie. Aan tafel herkende Cohen de ruziemaker, die zich voorstelde als 'Monsieur
Henri Borel, romancier'. Cohen kon met
moeite een lach onderdrukken en zei in het
Nederlands: 'O! Dan was u zo even zeker bezig uw rickshawkoeli de schoonheden en wijsheden van China uitte leggen.' Borel, 'met
zijn glimmend gladgeschoren schedel, zijn
grauwe gelaatskleur', deed Cohen denken aan
'een overvoede meelworm'.

H E N R I

Huffstadt - had ook in zijn nieuwe functie
doorlopend onaangenaamheden met het
Nederlands-Indische bestuur. In 1913 vertrok
hij weer, met buitengewoon verlof, naar zijn
vaderland. Hij betrok een woning aan de
Nieuwe Parklaan 141 in zijn geliefde Den
Haag. Twee jaar later zou hij door een ongeval met zijn oog uiteindelijk eervol ontslag uit
ambtelijke dienst krijgen. Omdat Borel voor
geen goud weer een 'romanfabrikant' wilde
zijn, koos hij voor de journalistiek, eerst bij
De Amsterdammer, vanaf 1 november 1916
bij Het Vaderland.
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Louis Couperus stond, net als Borel,
bepaald ambivalent tegenover de overheersing van de inlandse bevolking. Zo merkte hij
in Oostwaarts op dat de koelies nu weliswaar
een beter leven hebben, maar in vroegere
tijden veel ellende hebben gekend. Uit De
stille kracht (1900) was al duidelijk dat ook
Couperus de verveling in Indië en de invloed
van het klimaat als uiteindelijk funest voor de
moraal van de westerling beschouwde.
18

Onanie van het mooie
Borel las veel, zo blijkt uit zijn dagboek: 'Een voorbeeld, Zola, Netscher, Couperus, van Deyssel, Aletrino zijn artiesten, zeer
stellig. Toch vind ik ze geen Hooge literatuur.
Ze zijn geen volwassen goeden zooals ik
ethisch bedoel. (Evenmin als Bauer.) De fout
van de geheele schare der Nieuwe Gids (behalve van Eeden) is, dat ze exclusief artistiek

Titelpagina van Het schoone eiland (1922), met als frontispice een foto van Borels huis
op de rots in Ku Lang Su

Mooi willen en al het andere van weinig
waarde achten. Dat is voor zulke héél groote
voelende artiesten ongelooflijk bekrompen.'
In 1895 denkt Borel er nog net zo
over, wanneer hij aan Lodewijk van Deyssel
schrijft: 'Onbegrijpelijk is mij ook uwe waardeering van Couperus' "Extaze", waarvan voor
mij de eenige verdienste is, dat het u dat
mooie stuk deed schrijven.!...] Ik zie in Couperus, als u mij die uitdrukking vergeeft, de
onanie van het mooie, en daarom heb ik er
knapjes het land aan gezien. Ik geloof niet dat
deze dandy met dat sierlijke zwaaitje boven
zijn onderwerp oprijst.' Borel had zich eerder
ook al negatief uitgelaten over Eline Vere.
Couperus op zijn beurt zag wel wat in
Borel. Een jaar na zijn lovende woorden over
Borel aan Veen, hierboven geciteerd, rekende
Couperus in het slotdeel van Metamorfoze
(1897) nogmaals af met de eigentijdse literatuur. 'Wat heb je weinig moderne Hollandsche auteurs!' roept Emilie van Neerbrugge
uit bij het inruimen van de boekenkast van
Hugo Aylva. Het boek van Borel over China
krijgt echter een ereplaats: 'Borel is op het
oogenblik de eenige Hollandsche auteur, die
heel zuiver is, heelemaal zichzelven, fijn oorspronkelijk voelt en schrijft, en nooit invloed
heeft ondervonden van clubgeest.!...] Ik stel
hem heel hoog.'
In 1929 schreef Borel: 'Ik sta, geluk19
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kig!! heelemaal buiten den kring der letterkundigen. Ik ben, als ge wilt, "un insolé" Want ik
haat letterkunde, die alleen maar letterkunde
is. Ik ben absoluut alléén en onafhankelijk van
allen; ben daarom veel gehaat; mijn werk
wordt veel geminacht.' Hij wilde, net als zijn
grote voorbeeld Van Eeden, de lezer van zijn
boeken een dilemma, een wantoestand onder
de neus wrijven. Borel miste dit engagement
in het werk van Couperus, al is hij diens werk
in de loop der jaren wel steeds meer gaan
waarderen. Zo schreef hij in 1918 in Het Vaderland een lovende recensie over De komedianten. Borels waardering voor Couperus lijkt
te zijn gestegen naarmate het contact tussen
beiden vanaf 1915 intensiveerde.
Borel vond dat De Nieuwe Gids zijn
pretenties niet had waargemaakt, als gevolg
van de scheldcampagnes van de Tachtigers.
Artiest zijn is een zo goed mogelijk mens zijn,
en daarin waren de redacteuren niet geslaagd, aldus Borel. Hij hield er een traumatische weerzin aan over tegen groepsvorming
in de literatuur. Karei Reijnders is, mét H.W.
van Tricht, van oordeel dat Couperus' afkeer
van de kring rond De Nieuwe Gids bepalend
is geweest voor zijn bewondering voor Borel.
Misschien onderschatten zij daarbij hoe groot
de oprechte bewondering voor Borels werk
van de zijde van Couperus is geweest. Neem
bijvoorbeeld de woorden uit Oostwaarts: 'Over
deze bergen heeft Henri Borel geschreven
met zoo groote ontroering, ingevende bezieling en liefde, dat ik hem gaarne zeg: gij
waart de zanger van deze verheven titanen,
en wat zal ik pogen mijn ode hooger te stem22
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29-3-1902 [Poststempel briefkaart]
Nice
Villa Jules
Avenue St Maurice
Zaterdag
Zeer geachte heer Borel
Wees verzekerd, dat het mij bijzonder aangenaam zal zijn om kennis te maken met een auteur en kunstbroeder, dien
ik zo hoog stel als ik u doe. Laat mij u dan
ook verzoeken Dinsdaga.s.
tegen twaalf
uur mij te komen opzoeken en het déjeuner bij ons te gebruiken.
Van harte hoop ik dat deze dag u
zal convenieeren.
Geloof mij met hartelijken groeten

Toen Couperus De komedianten juist
voltooid had, bezocht Borel hem op zijn kamer op de Hoge Wal, zo herinnert Borel zich.
Het manuscript lag sierlijk en keurig netjes,
zonder een kreuk of vouw, op de tafel. 'Dit is
nu eens een boek,' zei Couperus 'dat ik niet
geschreven heb omdat ik nu eenmaal moét,
omdat het mijn métier is boeken te schrijven.
Dit zijn nu eens géén bloemen die ik moet
verkoopen. Ik heb dit boek alléén geschreven
uit liefde voor het onderwerp, en ik hóud er
verschrikkelijk veel van.' Met het 'bloemen
verkopen' doelde Couperus op een gesprek
dat hij ooit met Borel had op het Plein, toen
er een mager, zielig bloemenverkoopstertje
voorbijkwam. Couperus had toen met iets
29

uw dw.
Louis Couperus"

Het huis aan de Hoogewai 2 in Den Haag,
waar Louis Couperus zijn laatste grote
creatieve periode beleefde

men dan gij uw hymne stemde in vele prozabladeren, die blijven zullen, zoolang onze
Hollandsche boeken bestaan.' Uit zulke
woorden spreekt onmiskenbare waardering
voor de schrijver Borel, zoals ook al bleek uit
Metamorfoze: 'Hij houdt veel van het woord:
puur, maar dat komt misschien, omdat zijn
eigen kunst zoo puur is.' . Was Borel in zijn
psychologische typeringen misschien een
tikje te sentimenteel, vooral zijn natuurbeschrijvingen van China en Indië maakten
grote indruk op Couperus.
24
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Bloemen verkopen
De eerste keer dat Couperus en Borel
elkaar ontmoetten, was niet in het voor de
hand liggende Den Haag, maar in Nice.
In 1902 reisde Borel half Europa af op zoek
naar inspiratie voor zijn werk. Hij belandde
in het Rivièra Palace Hotel in Monte Carlo en
daar nam hij contact op met zijn beroemde
stadgenoot Couperus. De brief van Borel is
niet bewaard gebleven, maar het (niet eerder
gepubliceerde) antwoord van Couperus wel:

0

Louis en Elisabeth Couperus resideerden al vanaf de zomer 1899 in Nice. Henri
Borel werd ontvangen in hun sfeervolle appartement in de Villa Jules, dat ze in oktober
1900 hadden betrokken. In 1933 blikte Borel
met plezier terug op dit bezoek: 'Opeens zie
ik mij nu, onder het schrijven van deze herinneringen, bij hem eten in Nice. Erg deftig,
van een oud servies met familiewapens er op.
Een intieme lunch. Hij en zijn vrouw, en ik
met mijn vrouw. Maar wat mij 't meest heeft
getroffen van alles wat ik met hem deed en
sprak in Nice, was, tijdens een wandeling,
zijn plotseling stilstaan bij een kolossaal
bouwwerk in wording, waar groote basalt- en
granietsteenen werden aangedragen. "Zie je
dat?" zeide hij. "Dit heeft mij de inspiratie
gegeven voor mijn boek Babel." '
27

De tweede bewaard gebleven briefkaart van Couperus aan Borel dateert uit
1918 en bevat de reactie van Couperus op
een positieve recensie van Borel:

12-VIII-1918 [Poststempel briefkaart]
Maandag
Voor het hartelijke waardeerend
woord over De Komedianten in Het Vaderland besten dank, Amice.
Vooral omdat ik voel, dat het gemeend is!
LC.
2 Hoogewai

28
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Langs lijnen van geleidelijkheid
(ontwerp J.G. van Caspel)

droevigs in zijn stem gezegd: 'Wat doen wij
anders, Borel? Wij verkoopen toch eigenlijk
ook bloemen; wat zijn onze boeken anders,
en wat is ons métier anders?' Borel vertelde
deze anekdote aan Van Eeden, die er erg
ontroerd door was en later nog dikwijls in
gesprekken en brieven deze woorden aanhaalde.
30
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In 1933 haalde Borel ook herinneringen op aan de wandelingen die hij met Couperus door Den Haag maakte: 'Ik liep met
hem door de Papestraat, en hij moest in een
winkel, waar men Fransch sprak, glacé handschoenen laten wasschen. Niets bizonders,
zal men zeggen. Is het ook niet. Maar wèl de
aristocratische, fijne manier waarop hij die
handschoenen aan de juffrouw toonde, en ze
gladstreek, en zijn orders gaf in mooi
Fransch, alsof het de gewichtigste zaak van
de wereld betrof.'
34

Een andere keer liep Couperus in 'Het
Warenhuis' in de Spuistraat Borel tegen het
lijf, die bezig was een vogelkooitje met een
kunstkanarie te kopen voor zijn dochtertje.
'Hij [Couperus] had even groote pret in dit
speelgoedje als een kind, en ik zag even een
onuitgesproken droefheid op zijn gezicht, die
droefheid, welke mannen nooit uitspreken,
die geen kinderen hebben.' Bij mijn weten
is Borel de enige die ooit op papier gesuggereerd heeft dat bij Couperus een kinderwens
zou hebben bestaan.
36
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Antiek Toerisme in volle ornaat!
[band André Vlaanderen]

Het wandelen met Couperus ging niet
altijd op afspraak. Borel herinnerde zich hoe
hij op een avond 'op 't Plein, opeens een arm
in den mijnen voelde - dit was zoo zijn internationale manier - en Couperus mij vroeg,

Souffrant
In 1921 had Couperus, zoals gezegd,
het 'aanbod' van hoofdredacteur Van Oss van
de Haagsche Post aanvaard om voor enige
maanden naar Indië, Japan en China te
gaan. Borel was de persoon bij uitstek om
hem over die landen bij te praten: 'Ik heb
hem er op voorbereid hoe hij Indië zal veranderd vinden, en hoe hij, vooral op kunstgebied, een grooten vooruitgang zal constateeren. Immers, het is nu ruim 20 jaar geleden
sinds hij er de stof verzamelde voor zijn roman "De Stille Kracht".' Na hun ontmoeting
met diner in Hotel Duinoord in Den Haag, in
mei 1921, ontving Borel vlak voor Couperus'
vertrek nog een 'ongemeen hartelijken' brief
van hem. Couperus vond het jammer dat zij
elkaar zo zelden ontmoetten en sprak de
hoop uit dat dat zou veranderen als hij weer
terug was. Ook liet Couperus zich lovend uit
over een paar boeken van Borel. De brief
deed Borel, zo schrijft hij, 'zoo echt goed'.
38
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Borel was ook de eerste die Couperus
officieel verwelkomde, toen hij ziek terug in
Nederland was. In zijn begroeting, op de
voorpagina van Het Vaderland van 7 oktober
1922, schreef Borel: 'De Haagsche atmosfeer
zal hem, hoop ik, goed doen, zoodat hij na
eenige rust, stellig weer de oude, en dat is
ook de jonge, zal zijn.' Een dag later meldde
de ongeduldige Borel zich aan de receptie
van Hotel de l'Europe in Amsterdam om
Couperus te interviewen. Dat ging helaas niet
door, zoals hij daags daarna in de krant liet
zetten. Maar Couperus las het berichtje en
arrangeerde alsnog een ontmoeting, voor
vrijdag 13 oktober om vier uur in Hotel de

De band van Psyche [ontwerp Jan Toorop]
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C O U P E R U S

wat met hem samen door den Haag te wandelen'. Borel vertelt dat zij niet naar 'een élite
café of bar' gingen om een kop thee of een
cocktail te drinken. Integendeel, ze struinden
door de Vlamingstraat, de Markt, Boekhorststraat en Koningstraat. Couperus legde aan
Borel uit waarom hij hem nu juist naar deze
'echte volksbuurten' meenam: 'Ik vind burgerlijke menschen verschrikkelijk [...], maar
ik houd van het volk.' Opvallend is hoe weinig deze buurten, anders dan bij Borel, in de
'Haagse romans' van Couperus voorkomen.

L O U I S

Samen woonden Couperus en Borel
in februari 1915 in Amsterdam de première
bij van Van Eedens toneelstuk De heks van
Haarlem. In de correspondentie van Borel
aan Van Eeden duikt de naam Couperus
vanaf die tijd geregeld op. Op 11 maart 1916
schrijft Borel: 'Wanneergaan we nu naar
Couperus (na as. Donderdag) Laat dit genot
niet aan ons voorbijgaan. En trek een fijn
jasje aan.' Kennelijk bleef een antwoord van
Van Eeden uit, want tien dagen later schrijft
Borel: 'En namiddag wandelde ik met Couperus, die mij vroeg: waarom kom je nu niet
met van Eeden? Ja, waarom niet?' Dan reageert Van Eeden wel, zo blijkt uit Borels
woorden: 'Ik heb Couperus geschreven, maar
nog geen antwoord L.].' Op 12 april 1916
schrijft Van Eeden aan Borel dat hij 18 april
voor enige dagen naar Den Haag komt: 'Dan
kan het Couperus-plan dóórgaan.' Van
Eeden en Borel, die elkaar haast wekelijks
zagen, hebben Couperus op de Hoge Wal
dus hoogstwaarschijnlijk een bezoek
gebracht, dat echter jammer genoeg niet in
de brieven is terug te vinden.

Bellevue in Den Haag. Borel ging naar de
' l e étage, waar ik den mondainen, artistieken
toerist in een zeer gesoigneerde, gezellige
lappemand vond'. Er werd thee besteld en
toast, en onder dit 'petit goüter' vertelde Couperus van zijn reizen en wedervaren. Hij was
juist bezig in Borels Het schoonen eiland en
beiden haalden herinneringen op aan Canton. Couperus was enthousiast over wat hij
van China had gezien en wilde van Borel
alles weten over het huis op de rots waarin
Borel in Ku Lang Su had gewoond. Borel
vond Couperus er niet zo ziek uitzien als hij
gevreesd had, 'maar wel wat vermagerd en
wat deftig heet "souffrant" '. Toch zou
Couperus binnen een paar maanden onverwachts overlijden.
40
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Non-conformisme
Borel herhaalde in een in memoriam
voor Het Vadedand (17 juli 1923) zijn grote
bewondering voor Couperus, die moest leven
van zijn pen in Nederland, waar schrijvers
slechts een uiterst beperkt debiet hebben:
'Het is een soort martelaarschap, een voortdurende zelfmoord, een onderdrukken van
de heiligste drangen in een kunstenaarsziel
om maar (óók als de inspiratie ontbreekt)
dóór te blijven schrijven voor den betalenden
uitgever.'
Couperus had waardering voor de
boeken van Borel; omgekeerd was dat aanvankelijk niet het geval. Dat zij elkaar toch als
vrienden zagen, kan alleen begrepen worden
door wie bekend is met de vele raakvlakken
in hun achtergrond. Beiden waren tere,
verwende moedersjongetjes, in een IndischHaags milieu, die hun school, aan het Bleyenburg, niet afmaakten. Zowel de een als de
ander kleedde zich als dandy en had belangstelling voor de androgynie. Hun beider afkeer van het burgerlijke bestaan dreef hen op
de vlucht naar het Oosten - ook in filosofisch
opzicht - waarna toch altijd weer een terugkeer naar het benauwde Den Haag volgde.
Borel en Couperus moeten zich in elkaar herkend hebben. De woorden die Borel in 1923
aan Couperus wijdde, lezen dan ook als een
zelfportret: 'Hetgeen ik in Couperus het
meeste bewonder zijn niet zoozeer zijn werken als litteratuur alleen, maar de levenshouding van den auteur, die ik erachter voel. In

zekere mate was die overeenkomstig het gedistingeerd correcte van zijne kleeding (er is
voor elk mensch, als men maar goed oplet,
iets in zijne kleeding, dat verband houdt met
zijn karakter), want haar hoofdtrekken zijn
gesoigneerdheid, voornaamheid, doodelijke
vrees voor het alledaagsch banale en leelijke,
in steeds afwerende houding (deze afwering
lag ook op zijn gezicht), maar daarachter een
smachtend hunkeren naar schoonheid en
pracht.'
42

Om zijn vooringenomenheid als criticus van Het Vadedand kreeg Henri Borel,
mede dankzij de opinies van zijn opvolger Ter
Braak, in de jaren twintig en dertig een
slechte naam. Maar het non-conformisme dat
spreekt uit de verrassend eerlijke toon van
zijn romans in het algemeen en uit zijn opmerkelijke opvattingen - zeker voor die tijd over de liefde en sociale verhoudingen in het
bijzonder verdient meer aandacht dan er tot
nu toe aan gegeven is.
Kort voor zijn overlijden, in 1933, liet
Henri Borel zijn herinneringen aan Couperus
in de krant zetten. Hij was gevraagd lid te
worden van het kort daarvoor opgerichte
Louis Couperus Genootschap. Hij zei echter
een afkeer te hebben van dergelijke genootschappen, waarin opeens allerlei 'vrienden'
van een tijdens zijn leven veel te eenzaam
gelaten schrijver opduiken. Borel voelde zich
een échte vriend van Couperus: 'Wij zagen elkaar weinig, en waren tóch vrienden, het zijn
meestal de beste vrienden die elkaar weinig
zien.'
43
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De 'american dream' van Jozef
De Coene i n Kortrijk
M e u b e l d e s i g n uit het eerste
kwart van de twintigste eeuw
N O Ë L HOSTENS

V a n o p de bedrijfssite op de Pottelberg i n
Kortrijk vertrok vanuit het kunstmeubelbedrijf De Coene gedurende de eerste 75 jaar
van de twintigste eeuw een hout-, interieur- en meubelproductie die het equivalent
van een virtuele stad van 75 000 inwoners
bedraagt. In de bloeiperiode tijdens het interbellum werkten daar, op een gebied van
vijftien hectaren, 3.000 werknemers. Tijdens
de totale periode v a n activiteit stelde het
bedrijf naar schatting 10 000 mensen, waaronder veel bekwame v a k l u i en kunstenaars, tewerk.
Dit bedrijf w e r d bij het begin v a n de vorige
eeuw als het ware uit de grond gestampt
door - wat we n u zouden noemen de 'captain of industries' - Jozef De Coene (18751950). De Coene was niet alleen een succesv o l ondernemer, hij was tevens een begenad i g d kunstenaar en zelfs een tijdje politicus. In zijn streven w e r d hij bijgestaan door
familieleden (zoals zijn broer A d o l f , zijn
schoonbroers A r t h u r Deleu en Marcel
Brunein, zijn moeder Coralie Tavernier,
zijn zussen Marie, Madeleine, A l i c e en Anna), door vrienden (zoals de schrijver Stijn
Streuvels en de kunstschilder Albert Save—
rys...) en door talloze medewerkers uit de
regio Kortrijk. De Coene b o u w d e zijn bedrijf uit tot een firma v a n wereldformaat.
De Kortrijkse Kunstwerkstede Gebroeders
De Coene - de naam waaronder het bedrijf
bekend z o u w o r d e n - w e r d een begrip.
Het succes v a n de onderneming was i n
grote mate te danken aan de creativiteit
van de ontwerpafdeling v a n de firma. Jozef
De Coene was i n zijn beginperiode zelf
meubelontwerper die werkte naar ideeën
van V a n de Velde en M o r r i s . Zijn broer
A d o l f , zoals nogal wat V l a m i n g e n i n die
tijd, had het meubelmakersvak i n Parijs
(Faubourg St. Antoine) geleerd. O o k
schoonbroer A r t h u r Deleu was een zeer be-

k w a a m meubelontwerper en is nagenoeg
de enige die het volledige De Coenetijdperk heeft meegemaakt. De zeer getalenteerde Deleu, die aan het hoofd v a n de 'tekenzaal' stond, heeft door zijn zich steeds
vernieuwende en aanpassende ideeën een
eersterangsrol i n het groeiend succes van
de Kunstwerkstede gespeeld. De door Deleu gevormde tekenaars volgden de ontw i k k e l i n g van het meubeldesign i n Europa
op de voet, terwijl zij ook de traditionele
Europese neostijlen onder de knie hadden.

Drie periodes
De productie van het huis De Coene kan i n
drie stijlperioden van telkens circa 25 jaar
ingedeeld worden:
De beginperiode (1900-1925)
In deze eerste kwarteeuw werden naast de
Europese neostijlen zoals de neo-Franse
(Louis X V I , Directoire, E m p i r e . . . ) , de neoEngelse (Hepplewhite, Chippendale...), de
neo-Vlaams-Spaanse en de neo-Duitse ook
de 'modernen' gevolgd (dus de 'modernen'
versus de 'gotieken'). Onder de modernen
van die tijd verstond men de art nouveau

een van de toonzalen te Brussel, L u i k , Antwerpen, N a m e n , Kortrijk of elders hebben
gekocht. Veel v a n deze kwaliteitsmeubelen
werden verdeeld of verkocht. De zomertentoonstelling 'De Coene i n De Panne' i n 2001
bracht veel informatie uit deze periode aan
het licht.
De na-oorlogse periode (1950-1975)

Deze periode is nog door velen gekend, bijvoorbeeld v i a de Expo v a n 1958 i n Brussel.
O o k zijn nog talrijke familieleden, ex-medewerkers en kopers actieve getuigen v a n
deze periode. Tijdens deze kwarteeuw
werden door De Coene ook voor de Amerikaanse firma K n o l l meubelen i n licentie
gemaakt. Deze modernistische meubelen
van de beroemde Knoll-ontwerpers (Bertoia, Saarinen...) waren onlangs, i n de lente
v a n 2002, te zien op een tentoonstelling i n
de Antwerpse districtshuizen v a n M e r k s e m
en Deurne. Onder de titel ' V a n M o d e r n e
Makelij 1952-1977, De Coene' w e r d voor
deze tentoonstelling een catalogus verzorgd (zie ook de website v a n het K n o l l m u s e u m i n N e w - Y o r k : w w w . k n o l l . c o m ).

en de arts and crafts. D e beginperiode is tot

Het begin: enkele bronnen

op heden de minst bestudeerde en minst
bekende i n de De Coeneproductie. Een onderzoeksproject i n samenwerking met het
'Musée de Folklore' v a n Moeskroen bracht
i n 1999 het belang v a n deze periode aan het
licht. Het is deze periode die we hier aan
de hand v a n recent gevonden materiaal
w i l l e n belichten. Misschien kan dit artikel
ook bepaalde leemten opvullen. Immers,
veel bronnenmateriaal is i n privé-bezit en
de wetenschappelijke benadering v a n het
onderzoek naar het meubeldesign v a n De
Coene is van recente datum, n l . v a n na de
retrospectieve tentoonstelling Jozef De
Coene op de Pottelberg i n Kortrijk i n 1995.

D e beginperiode v a n de firma D e Coene
(1900-1925) w e r d tot nog toe slechts summier beschreven. Toch kende de ondernem i n g juist tijdens deze jaren haar belangrijkste expansie. Toen het bedrijf i n 1900
startte, was het een ambachtelijke ondernem i n g met slechts enkele werknemers. A a n
het einde van de periode was de Kunstwerkstede uitgegroeid tot een wereldfirma
met 1600 werknemers. Dergelijke industriële groei v o n d zijn gelijke juist over de
grens, i n de textielindustrie v a n Roubaix,
een wereld waarmee De Coene w e l vert r o u w d was. Tussen 1918 en 1925 verdubbelde de firma haar werknemersbestand.
De omvangrijke productie v a n toen is, zoals al aangestipt, nog maar zeer w e i n i g i n
beeld gebracht en geduid.
De zoektocht naar bronnenmateriaal voor
deze periode is moeilijk en tijdrovend. D e
ervaring heeft ons geleerd dat m e n deze
tocht best aan het einde v a n dit eerste tijdperk aanvat.

De tweede periode (1925-1950)

Deze periode is al vrij goed gekend als de
art-decoperiode v a n het interbellum. D e
wereldfirma De Coene bereikte op dat
ogenblik qua omzet en kwaliteit haar hoogtepunt. Veel groot- en overgrootouders herinneren zich nog de De Coene-eetkamers, slaapkamers, -bureaus en -salons die ze i n
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Aquarel van een art-nouveaubuffetkast
van Jozef De Coene uit 1899 [N.H.]

Art-nouveauvitrinekast,
uit het interieur
Van Leynseele-Debrabandere in Kortrijk,
met sleutels 'De Coene-Tavernier-Courtraï
(ca. 1900) [N.H.]

Pointillistisch zelfportret van Arthur Deleu
(monografie 1964) uit 1916 waarbij hij in de spiegel
kijkt om zichzelf te schilderen [N.H.]
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leum. D i t gebeurde o.a. met een aantal leeen plaatsje i n de z o n verwerft, w o r d e n hetwintigtal v a n die foto's, komende v a n het
zingen die i n de publicatie 'De Coene
le huizen ingericht...Nieuwe meubelmodel- kunstmeubelbedrijf Clarysse uit Izegem,
Frères, 1900-1925, Courtrai' gebundeld wer- len zullen i n reeksen op de markt komen
aan onze D e Coenearchieven k u n n e n toeden. D e bundel brengt een overzicht en
en de jaarbeurzen trekken een zeer groot
voegen.
reflectie op het ontstaan en de w e r k i n g van
clientèle aan.
het bedrijf. In datzelfde jaar 1925 nam D e
Een ontwerp uit het p r i l l e begin
Coene deel aan de 'Exposition Internationa- Drie stijlen
D e prachtige meubelmodellen, laat staan
le des Arts Décoratifs Modernes' i n Parijs.
Zoals al opgemerkt, werden niet alleen i n
de foto's of de ontwerpaquarellen v a n die
Het tijdschrift ' L a Cité' belicht de bijdrage
deze beginperiode, maar ook daarna - bij
modellen uit de beginperiode, zijn n u heel
van de Kunstwerkstede Gebroeders D e
De Coene verschillende stijlen tegelijkertijd
moeilijk terug te v i n d e n . D e zoektocht naar
Coene. Hieruit blijkt dat bij de firma D e
ontworpen en i n uitvoering gebracht. W e
en de inventarisatie v a n meubelen en docuCoene i n die tijd reeds '1200 kunstenaars
groeperen ze hier per lijnvoering.
menten, uit de eerste D e Coeneperiode
en werklieden 36 verschillende beroepen
verlopen steeds zeer moeizaam en hortend,
beoefenen'. Verder merken w e dat deze bijj Toch boekten we, zoals z a l blijken, al enig
De art-nouveauproductie
drage gerealiseerd w e r d door Jozef en
resultaat.
Aquarellen met meubelontwerpen van
A d o l f D e Coene, schoonbroer A r t h u r
Jozef De Coene waren voor het eerst te
Het onderzoeksproject met medewerking
Deleu, bijgestaan door de Gentse beeldhou- zien op de 'Retrospectieve D e Coene', die
van het 'Musée de Folklore' i n Moeskroen
wer Geo Verbanck, de kunstschilder Albert
i n 1995 op de Pottelberg i n Kortrijk gehoubracht i n 1999 talrijke meubelen bij particuI Saverys en de meestertekenaars Karei
den werd. Het betreft i n hoofdzaak meubelieren uit deze periode aan het licht. W e toI N o p p e , Louis Malfait en Geo Windels van
len i n art-nouveaustijl. In het tijdschrift
nen hiervan een aantal foto's i n combinatie
de Kunstwerkstede zelf .
'Le Cottage' van 1904 werden 11 zwart-wit
met een aantal recent ontdekte zwart-wit
In 1926 publiceerde de bedrijfsdrukkerij
foto's van D e Coenemeubelen i n art noufoto's v a n de meubelmodellen uit de
'De Eikelaar/Le Glandifer' een uitgave die
veau afgedrukt. O p de laatste foto bemerkt
toonzaal v a n D e Coene uit deze periode.
de begingeschiedenis v a n het bedrijf schetst men een piano i n art-nouveaulijnvoering .
Karei N o p p e , leraar aan de Kortrijkse
en met 18 foto's v a n eigen realisaties illusBij particulieren werden evenwel nog geen
kunstacademie en designer bij de firma D e
treert. Deze realisaties zijn voornamelijk inuitgevoerde meubelen v a n deze aquarellen
Coene, bracht wat d u i d i n g omtrent de eerzendingen voor tentoonstellingen (het
en foto's teruggevonden.
ste jaren v a n de Kortrijkse meubelproductie
promotiemedium bij uitstek i n die tijd!) i n
die reeds o p het einde v a n de 19de eeuw
Kortrijk (1899), M i l a a n (1906), Brussel
ontstond. Z o schreef hij i n 1909 een artikel
De arts-and-craftsproductie
(1908), Roubaix (1911), Brussel (1912), Gent
i n Het Kortrijksche Volk 'Vakscholen^ MeuIn 1903 n a m de k r i n g 'Onze Kunst' uit
(1913) en Parijs (1925). Een paar foto's tobelnijverheid', waarbij m e l d i n g w e r d
Kortrijk deel aan het 'Salon Triënnal des
nen ook meubels die waarschijnlijk i n de
gemaakt v a n een teken- en ambachtschool
Beaux-Arts' i n Brussel. D e deelnemers watoonzaal i n Kortrijk stonden. In 1929 en
i n de lokalen v a n de broeders Vandale. In
ren Victor Acke, Jozef en A d o l f De Coene,
1930 bracht de bedrijfsdrukkerij nog twee
1925 haalde Karei N o p p e i n een toespraak
J. en J. Laigniel, E. en J. Viérin. Een foto van
uitgaven, n l . 'Kunstwerkstede Gebroeders
voor de firma D e Coene n.a.v. het 25-jarig
h u n bijdrage w e r d i n de catalogus opgenoDe Coene' en '1830-1930 Kunstwerkstede
m e n . Het afgebeelde interieurstuk is geïns- bestaan ook enkele relevante details aan. In
Gebroeders D e Coene. Honderdste verja1890 overleed een welgestelde tapissier (De
pireerd op de arts-and-craftsbeweging v a n
ring v a n Belgiës onafhankelijkheid'. Stijn
Coene) i n de O.-L.-Vrouwestraat i n Kortrijk
R u s k i n en Morris.
Streuvels z o u de redactie v a n deze publicaen liet een jonge w e d u w e (Tavernier) n a
Daarnaast w e r d een kleine Engelstalige
ties gevoerd hebben! Het is bekend dat
met zes kinderen. R o n d 1900 verhuisde de
catalogus teruggevonden die de D e CoeneStreuvels gedurende een tiental jaren
zaak 'De Coene-Tavernier' naar de Leiproductie i n Engeland moest promoten .
(ca. 1925-1935) de bedrijfscommunicatie
De vijftien foto's getuigen van een arts-and- estraat, waar men het plan opvatte o m zelf
van de firma verzorgde.
meubelen te maken naar de smaak v a n de
craftslijnvoering. O o k het Broelmuseum i n
H o e w e l al deze publicaties onontbeerlijk
moderne tijdgeest. Jozef De Coene ontKortrijk bezit een (andere) Engelstalige
zijn voor de bedrijfsgeschiedenis van de
wierp en A d o l f De Coene maakte de meucatalogus die de D e Coeneproductie over
Kunstwerkstede, bieden ze al bij al weinig
belen. In ons onderzoek hebben w e een arthet kanaal aanprees . Deze producties, die
inzicht i n de techniek en esthetiek van het
nouveau-inrichting gevonden die dateert
namen van Engelse steden meekregen,
meubeldesign. Daarom werden andere
uit die tijd. Volgens de huidige eigenaars
werden eveneens nog niet ontdekt.
bronnen aangeboord. Dit is juist een grote
komen de meubelen v a n de textielonderneen blijvende uitdaging.Vlaanderen kende
mer V a n Leynseele- Debrabandere uit KortDe productie van neostijlen
na 1925 m.b.t. de vorige periode een soort
rijk. O p een v a n de tekeningen v a n Jozef
W e hebben tot 2002 moeten wachten voor'culturele revolutie', die zich uitte i n een
De Coene is de naam Debrabandere veraleer w e met zekerheid een aantal foto's
misprijzen en laten teloorgaan v a n (een
meld.
Twee sleutels op de kasten hebben
van dit soort meubelen uit de toonzaal v a n
groot deel van) de kunstproductie v a n dat
de
aanduiding
'DE COENE-TAVERNIERDe Coene konden identificeren. In een brief
tijdperk. D i t lot was wellicht i n belangrijke
C O U R T R A I ' . D e meubelen werden uitgevan de firma uit 1924 w o r d t meegedeeld
mate ook de productie D e Coene beschovoerd i n acajou en gegarneerd i n groen fludat er foto's van een slaapkamer Ypres tyren. Nochtans wijst alles erop dat D e Coene
weel. D e beschrijving v a n Karei N o p p e
pe 1 en 2 bij een prijsofferte werden getoen al een kwantitatief en kwalitatief be!
stemt overeen met de kenmerken v a n de
voegd. M e n vraagt de klant - nadat hij zijn
langrijke productie realiseerde. Het bedrijf
meubelen en met de aanduiding op en de
keuze gemaakt heeft - deze foto's terug te
stelde i n ca 1925 1600 mensen tewerk. E r is
geest v a n de meubeltekeningen v a n Jozef
bezorgen. Een oproep i n de krant bezorgde
ook het getuigenis v a n D e Coenes dochter
De Coene zelf uit die tijd. Dit zijn de enige
ons de eerste vier foto's v a n een eetkamer
Charlotte over de productie omstreeks de
meubelen
die w e tot nog toe uit de prille
Brussels II. Eindelijk hadden w e oorspronEerste Wereldoorlog. 'De meubelateliers
beginperiode (rond 1900) v a n D e Coene
kelijke foto's i n combinatie met de werkekennen een aanzienlijke uitbreiding. In het
hebben teruggevonden. D e meubelen werlijk gerealiseerde D e Coenemeubelen uit de
N o o r d e n v a n Frankrijk waar de firma zich
den verworven via ex-medewerkers v a n de
beginperiode. Recent hebben w e nog een
2
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firma D e Coene die blijvend respect hadden voor het mooie meubeldesign v a n de
firma, niettegenstaande er perioden volgden w a a r i n m e n deze art-nouveaumeubelen niet meer naar waarde schatte. Denk
maar aan het lot dat veel art-nouveaugeb o u w e n hebben ondergaan (o.a. van Victor
Horta).

Recente vondsten
Vóór 1914 had D e Coene zijn bedrijf ontw i k k e l d met een visie uit T e N o r d ' . N a de
oorlog trekt hij met Architect D e w i n naar
de U . S . A . en bestudeert er de triplexproductie die hij kort daarop i n zijn bedrijf
toepast. H i j voegt een Amerikaanse visie
toe aan zijn bedrijf. W i j moeten ons n u verplaatsen naar de periode rond de Eerste
Wereldoorlog o m daadwerkelijk bestaande
meubelen v a n De Coene te duiden. Het bedrijf rekruteerde zijn klanten uit een interregionale omgeving die zich uitstrekt over
heel België tot i n het noorden van Frankrijk. O p basis v a n de beeldenschat v a n de
neo-Franse stijlen (Louis X V I , Directoire,
Empire...) werden door De Coene meubelen 'gerestyled' en deze werden zeer gewaardeerd door de elite. Daarmee ging
De Coene i n tegen de neogotische beweging die i n Vlaanderen een grote weerklank gevonden had.
O o k deze kwaliteitsmeubelen werden lange
tijd ondergewaardeerd. Toch werden ze bij
bepaalde families met de grootse zorg behandeld en ongeschonden aan de volgende
generaties doorgegeven. Z o konden w e
dergelijke meubelen inventariseren die n u
80 jaar o u d zijn en i n bepaalde gevallen z o
goed als nieuw ogen. Het mooiste voorbeeld is een eetkamer Brussels II die i n 1924
verkocht w e r d aan de familie GoemaereHarteel uit Offekerque (Pas-de-Calais). Deze meubelen verhuisden nog een drietal keren i n Noord-Frankrijk, telkens op een hofstede, tot bij Parijs. Uiteindelijk k w a m deze
eetkamer terug naar België waar ze ook
driemaal verhuisde. D e offerten, de briefwisseling en de vier foto's uit de toonzaal
van de firma verhuisden telkens mee en
zijn n u een getuigenis van de kwalitatieve
manier v a n werken v a n de firma De Coene.
Een foto van een 'grand dressoir empire'
kon geduid worden als een werk van D e
Coene, omdat het vrouwenbeeld op het
meubel het spiegelbeeld is van het beeld op
het zelfportret van A r t h u r Deleu uit 1916.
Dit pointillistisch schilderijtje toont de meubelontwerper aan zijn tekentafel. O m zichzelf te schilderen gebruikte hij een spiegel.
Een foto van dit schilderijtje vindt men i n de
monografie over Arthur Deleu die i n 1964
n.a.v. zijn 80ste verjaardag w e r d geschreven.
Varianten van deze dressoir werden op verschillende locaties teruggevonden.
In 1910 verscheen de Guide illustré de Cour-
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De stoel 724 waarvan de herkomst 'ATELIERS d'ART DE COURTRAI DE COENE FRERES' met erin
gedrukte letters werd aangebracht (dus geen inktstempel), staat hier afgebeeld op de eerste zwart-wit foto
uit de toonzaal van De Coene die we in ons archief hebben [N.H.]

trai van Dobbelaere en Caullet. Deze gids
w e r d lange tijd beschouwd als een basiswerk voor de kunstgeschiedenis van Kortrijk. Deze gids bevat het hoofd van 'Ateliers d ' A r t de Courtrai D E C O E N E FRERES' als publiciteit. Dit hoofd stelt de gevel

voor van de nieuwe De Coenegebouwen
aan de V a n d e n Peereboomlaan, 90 i n Kortrijk, gebouwd door zijn vriend aannemer
A r t h u r Duyck. Dit hoofd straalt de art-nouveau / arts-and-craftslijnvoering v a n Jozef
De Coene zelf uit en bleef vele jaren be-

staan tot aan de art-decolijnvoering rond
1925 (drie verschillende hoofden i n art
deco: vroeg, hoog, laat).
W e hebben reeds eerder gemeld dat de eerste publicatie v a n D e Eikelaar foto's bevat
van interieurs v a n tentoonstellingen tot
1913. V a n dan af zijn w e aangewezen op eigen onderzoek. O o k Ingrid D e Somer
maakt m e l d i n g v a n D e Coenerealisaties i n
haar thesis aan de R.U.Gent (1985). In het
Gentse heeft zij de oudste originele meubelen gevonden, ontworpen en vervaardigd
bij De Coene, daterend v a n rond 1911. Onafhankelijk v a n haar onderzoek hebben wij
een zelfde eetkamer (in het Roeselaarse)
kunnen inventariseren. Deze w e r d volgens
haar gekocht kort vóór 1919 (in het Gentse).
De vitrinekast, de ovale eettafel en het ovale salontafeltje zijn identiek. D e stoel ('Mr.
A m e y e ' , nr. 484, die het restaurant ' L a Pergola' i n de 'Residence Palace' i n Brussel
sierde), de armstoel en de commode waren
een variante keuze. Dat de ensembles soms
minder harmonisch zijn dan vóór de Eerste
Wereldoorlog heeft te maken met de i n
mindere of meerdere mate geslaagde keuzen v a n de cliënten.
In G i l l y bij Charleroi konden w e bij de familie H e n o n (firma Piret) D e Coenemeubelen die h u n grootvader bij D e Coene had
gekocht, inventariseren. D e armstoel en de
stoel van het bureau stemmen overeen met
de D e Coenefoto uit die tijd. Z e hebben een
arts-and-craftslijnvoering naar het voorbeeld v a n Charles Rennie Mackintosh.
In Kortrijk konden w e bij de familie PolletH i l t r o p D e Coenemeubelen inventariseren.
Een zithoek had een armstoel en een stoel
die overeenstemmen met de D e Coene foto.
Het betreft hier een Louis X V I interpretatie.
V a n een D e Coenefoto met Louis X V I stoel
konden w e o p verschillende plaatsen de D e
Coeneinterpretatie fotograferen.

Enkele conclusies
Vóór 1995 werden de kunstresultaten v a n
die 'Kunstwerkstede' bijna niet vermeld.
Niet zo verwonderlijk, want de herwaardering v a n de art deco is ook nog vrij jong.
Eén van de voortrekkers hierin was D a n
K l e i n met zijn boek ' A l l Color Book of A r t
Deco' (1974). M e r k w a a r d i g genoeg wordt
i n dit boek een dressoir, dat een duidelijke
art-decorealisatie v a n de Coene ca. 1925 is,
ten onrechte als een 'French side-cupboard'
omschreven .
Dit alleen al illustreert dat een doorgedreven onderzoek v a n deze beginperiode v a n
essentieel belang is.
O o k inzake de naamgeving v a n de meubelontwerpen dient nog verder onderzoek te
gebeuren. Z o schreef Charlotte De Coene i n
1975: 'De nieuwe meubelmodellen zullen
de namen dragen van de eerste kopers
Danckaert, Fievet, Colle en v a n zoveel an9

deren.' Wij hebben op documenten slechts
zoekings- en inventarisatiewerk vereist.
de namen van Belgische steden (Brussels II,
M a a r het is evident dat de Kortrijkse
Ypres type 1 en 2) en van nummers v a n de
Kunstwerkstede Gebroeders D e Coene
stoelmodellen teruggevonden. In het begin
symbool staat voor een brede uitstraling
hadden de sleutels v a n de meubelen het
van artistieke smaak en schitterend vakopschrift ' D E C O E N E - T A V E R N I E R manschap. E n dit reeds vanaf 1900.
C O U R T R A I ' o m dan later ' D E C O E N E
F R E R E S - C O U R T R A I ' te w o r d e n . N a a r het
einde v a n de eerste periode, r o n d de jaren
NOTEN
twintig, w e r d h u n eerste brandmerk
1 La rité, Vol. 5, Num. 11, Planches XI, XII, Salle
' D E C O E N E FRERES-eikelaarmotief-COURCommune flamande. Ateliers d'Art de
T R A I ' toegepast. Dit brandmerk w e r d i n de
Courtrai. De Coene Frères. p.214 en p. 215.
art-decoperiode vervangen.
2 De Coene Charlotte, 1875-1975, (8 pagina's getypte
Uit ons hele onderzoek blijkt ook dat het
tekst opgesteld in september 1975 waarvan
aandeel van A r t h u r Deleu i n het succes van
kopie in onze De Coenearchieven). 'Les ateliers
"meubles" prennent une ampleur considede firma D e Coene moeilijk overschat kan
rable. Des maisons entières sont décorées dans
worden. In 1935 stelt A r t h u r Deleu een
le nord de la France oü la firme se fait une
honderdtal schilderijen tentoon i n de Galeplace au soleil... Les nouveaux modèles de
rie G i r o u x i n Brussel. N.a.v. deze tentoonmobiliers... sortiront en série et les salons
d'exposition attirent une clientèle énorme'.(2)
stelling verschijnt een bijdrage v a n kunst3 Nu in het bezit van zijn kleinzoon H. Coussement.
criticus Jean-Robert Delahaut over A r t h u r
Deleu als kunstschilder. Deze geeft ons een 4 Le Cottage, Deuzième Année, N° VII, 15 aoüt 1904,
Quelques meubles nouveaux: tekst (pp. 281beperkte kijk op zijn werk i n de tekenzaal
285) en 11 foto's (pp. 281-295).
van D e Coene: ' A r t h u r D e L e u is thans 5 In de thesis van Ingrid De Somer wordt melding
gemaakt van een De Coene piano in het
we zijn i n 1915 - w e r k z a a m i n de fabriek
Gentse, aangekocht door mevrouw Wermuth
van de Gebroeders D e Coene, waarvan hij
in 1906.
de artistieke leiding i n handen heeft... H i j
6 Salon Triennal des Beaux-Arts 1903, Catalogue, p. 154.
tekent meubels, ontwerpt inrichtingsprojec- 7 De Coene Furniture, An invitation, Kortrijk, London
ten, houdt zich bezig met decoratie...
(De Coene Frères), z.d., (ca. 1929,) 24 pagina's.
In het bezit van de heer Paul Thiers
Iedere dag ontsproten allerlei schetsen uit
8 Bedroom Suites of Distinction, Created by De Coene
zijn creatieve geest... 1918, het jaar w a a r i n
Frères Courtrai (Belgium), z.d.
de activiteit van de amateur-kunstenaar he- 9 Klein Dan, All Color Book of Art Deco, Londen, 1974,
lemaal i n beslag genomen w o r d t door de
p.31; de bijgaande foto van een 'dressoir' is een
fabriek. E n tot i n 1923 zal A r t h u r D e L e u
duidelijke De Coene art-decorealisatie uit de
periode rond 1925.
het tekenen achterwege l a t e n . . . ' .
10 Terres Latine, 1935, nr 8, p. 236-248: 'Arthur De Leu
Een intuïtieve manier o m de D e Coenese trouve en ce moment - nous sommes en
meubelen uit de periode voorafgaand aan
1915 - dans l'usine De Coene Frères dont il a la
de art-decoperiode te herkennen is de wijze
direction artistique... II dessine des meubles,
fait des projets d'installation, s'occupe de
van o p b o u w van h u n dressoirs en buffetdecoration, crée chaque jour des esquisses de
ten. Naast de zeer gewaardeerde restyling
toute nature... 1918, oü l'activité de l'artistevan de neo-Franse stijlen tonen deze meuamateur va toute entière être prise par l'usine.
belen de rijkdom aan grondstoffen i n België
Et jusqu'en 1923, Arthur De Leu abandonnera
le dessin...'.
aan. O o k weerspiegelen deze meubels de
inbreng v a n het vakmanschap v a n de verschillende afdelingen, zoals de houtbewerkers, de marmerbewerkers en de smeden.
In de meubelopbouw is de verwerking v a n
hout, marmer en metaal weelderig aanwezig. Er w e r d niet bezuinigd op die producten (wat men daarentegen elders v i a allerlei
spitsvondigheden, w e l deed). Het België
van toen had namelijk een overvloed aan
grondstoffen en dat mocht gezien w o r d e n .
De samengebrachte gegevens illustreren
dus duidelijk het belang v a n de eerste decennia i n de ontwikkeling v a n dit toonaangevende bedrijf. Toch hebben w e v a n deze
belangrijke ontwikkelingsperiode (19001925) v a n de firma D e Coene nog te w e i n i g
of geen beelden v a n meubelen v a n de artnouveauproductie, de arts and cra/teproductie en de productie voor Engeland. O o k zijn
er belangrijke neostijlproducties, als mooie
V o o r verdere informatie:
aanloop naar de art-decoproductie, die ont- hostens.noel@skynet.be
breken. Ongetwijfeld is hier nog veel op- www.decoeneartvillage.be
10
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De erfenis van kapitein Nemo
Over de historische betekenis
van A n d r é Demedts en zijn
archief
PETER B A L C A E N

'[E]en stille i n den lande maar een groot talent , zo beschreef een van zijn intimi
André Demedts ooit. De lofprijzing vloeide
aanvang i960 uit de pen van Johan Daisne.
Ze staat te lezen onder aan een brief over
de toekenning van de Arkprijs van het
Vrije W o o r d die H e r m a n Teirlinck hem i n
zijn hoedanigheid v a n directeur v a n het
7

Nieuw Vlaams Tijdschrift had toegestuurd .
1

In zijn antwoord stelde Daisne Teirlinck
voor niemand minder dan Demedts met de
i n oorsprong antiklerikale onderscheiding
te vereren. Rekening houdend met het feit
dat de ideologische tegenstellingen destijds
veel scherper waren dan i n ons tijdperk
van vermeend posthistorisch pluralisme
k o n Daisnes aanbeveling bepaald niet als
vanzelfsprekend w o r d e n aangemerkt. Zijn
vriend bevond zich immers i n het k a m p
van de gezagsgetrouwe katholieken, het
NVT had een uitgesproken vooruitstrevend
imago. Demedts' naam z o u nooit i n het
A r k z i l v e r w o r d e n gedreven.
W i e weet anno 2003 g i André
Demedts was? A m p e r tien jaar na zijn
overlijden lijken zijn leven en werk al nagenoeg verzwolgen door de steeds sneller
stromende Lethe waarin het op de actualiteit gefixeerd geraakte literaire bedrijf zijn
dode schrijvers dumpt. W i e echter zo onbevooroordeeld mogelijk de letterkunde en,
meer i n het algemeen, het cultuurleven i n
het Vlaanderen v a n na de Tweede Wereldoorlog w i l overzien i n het perspectief v a n
de verlate overgang v a n een overwegend
agrarische naar een sterk geïndustrialiseerde maatschappij k a n geenszins o m de
West-Vlaamse volksopvoeder heen. Het ingrijpende sociale transformatieproces dat
de V l a m i n g e n i n minder dan geen tijd
voorgoed uit het A n c i e n Régime haalde,
ging op het ideologische vlak vergezeld
van de definitieve intrede van de moderniteit i n onze contreien. M e t nogal wat aspecten v a n dat moderne gedachtegoed, niet
het minst met de doodverklaring van G o d
worstelde Demedts, een zwaarmoedig en
van ernst v e r v u l d man, die zijn hele leven
lang z o u balanceren tussen de wegkwijnende traditionele plattelandscultuur waaruit
hij was voortgekomen en de kosmopolitische, van het Verlichtingsproject doordrongen stedelijke cultuur, waarvan de opkomst
niet meer was te stuiten.
n
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niet-academicus, die van 1921 tot 1937
Cultuurpaus
werkzaam was geweest op de ouderlijke
In de periode van omstreeks 1940 tot enige
hoeve De Elsbos i n Sint-Baafs-Vijve, wist
jaren voor zijn d o o d was André Demedts
zich op eigen kracht v a n onderaf op te wer(8 augustus 1906 - 4 november 1992) een
ken tot leidinggevende hoofdarbeidersfuncder voornaamste vertegenwoordigers van
ties. Door zelfstudie k o n hij met eenenderde klasse van burgerlijk-conservatieve cultig een aanstelling krijgen als leraar Nedertuurdragers van rooms-katholieke gezindte
lands op de handelsafdeling van het H e i l i g die zich hadden opgeworpen als de voorHartcollege i n Waregem. Twaalf jaar later
trekkers v a n de beschaving (lees: verburwerd hij op verzoek van directeur-generaal
gerlijking) van de Vlaamse massa. N a de
Jan Boon van het Nationaal Instituut voor
opkomst van de neokapitalistische conRadio-Omroep (NIR) benoemd tot hoofd
sumptiemaatschappij en de afkondiging
van de gewestelijke radiozender Kortrijk
van de conciliebesluiten viel het deze groep
(naderhand omgedoopt tot Omroep Westevenwel steeds moeilijker o m haar morele
Vlaanderen), een ambt dat hij z o u vervulleiderschap te handhaven. Tekenend hierlen tot hij i n 1971 met pensioen ging. Zijn
voor was het pijnlijke vraaggesprek dat de
dagelijkse arbeid belette hem niet actief te
jonge l i n k s e ' beeldenstormers H e r m a n de
zijn i n een brede reeks van culturele vereniConinck en Piet Piryns i n 1972 met de
'rechtse' Demedts hadden voor Humo , een i gingen en instellingen. H i j was onder andej re l i d van de Koninklijke Academie voor
weekblad dat nota bene twaalf jaar eerder
nog zijn uitvoerige i n memoriam voor Wil- ! Nederlandse Taal- en Letterkunde, de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
lem Elsschot had afgedrukt . Nochtans onen het IJzerbedevaartcomité, secretaris v a n
derscheidde Demedts zich minstens hierin
de Commissie voor A d v i e s van het Natiov a n het gros v a n de Vlaams-nationalistinaal Fonds voor de Letterkunde, bestuursche intellectuele middenstand dat hij niet
der van de Kultuurraad voor Vlaanderen
uitsluitend o p k w a m voor de politieke onten van België (later: Vlamingen) i n de Wev o o g d i n g en de geestelijke verheffing v a n
reld, voorzitter van de Stichting Ons Erfzijn volksgenoten, maar eveneens oog had
deel en medeoprichter van het Christelijk
voor de materiële lotsverbetering van boeVlaams Kunstenaarsverbond en v a n het
ren en arbeiders. Z o zouden volgens hem
Komitee voor Frans-Vlaanderen. Z o mogeeind jaren dertig de vriendschappelijke belijk nog belangrijker en productiever was
trekkingen die hij onderhield met de latere
zijn medewerking aan dagbladen en periohogepriester v a n de collaboratie, C y r i e l
dieken, waarvoor hij vele honderden artiVerschaeve, met name zijn stukgelopen op
kelen leverde. H i j was redactielid v a n de
het conflict tussen diens elitistische denktijdschriften De Tijdstroom, Vormen, Dietsche
beelden en zijn eigen (egalitaristische) ideWarande en Belfort en (West-)Vlaanderen en
aal v a n sociale gelijkheid .
publiceerde met vaste regelmaat recensies
i n de kranten Het Nieuws van den Dag en
Demedts' betekenis kan bezwaarlijk worDe Standaard alsook i n het maandblad De
den overschat: valt er op de literaire kwaliteit v a n zijn roman- en dichtwerk allicht het Periscoop. Tevens besprak hij decennialang
nieuw verschenen boeken voor de microeen en ander af te dingen, toch oefende hij
foon van de Vlaamse radio.
als gezaghebbend literatuurcriticus en be2

3

4

kleder v a n tal v a n sleutelposities i n het culturele veld bijzonder veel invloed uit. De
André Demedts in 1962

Naast de verrichting van zijn talrijke al dan
niet beroepsmatige bezigheden bouwde
Demedts een enorm letterkundig oeuvre
op, dat de meest uiteenlopende genres
omvatte: hij schreef meer dan zeventig
romans, jeugdboeken (zich daarbij verbergend achter het pseudoniem K o e n Lisarde),
novellen, dichtbundels, toneelstukken,
hoorspelen (sommige onder de schuilnaam
H e r m a n Elvoort), monografieën en essays
en hield daarenboven een buitengewoon
groot aantal voordrachten, z o w e l i n binnen- als buitenland. Tot Demedts' verdienstelijkste boekpublicaties behoren ongetwijfeld zijn prozadebuut, de novellebundel
Mannen van de straat (1933) (in 1944 herzien
en uitgebreid), waarin personages, motieven en thema's uit zijn latere werk reeds i n
de k i e m aanwezig zijn, de dichtbundel
Vaarwel (1940) (die hij vanaf 1959 i n een
I omgewerkte versie z o u laten verschijnen),

de studie annex bloemlezing De Vlaamsche
Poëzie tusschen 1918 en 1941 (1941) (waarvan i n 1945 een tweede, gerevideerde en
aangevulde uitgave het licht zag: De Vlaamsche Poëzie sinds 1918), de romantrilogie
Kringloop om het geluk [= Voor de avond valt

(1947), In het morgenlicht (1949) en De ring is
gesloten (1951)], de roman De levenden en de
doden (1959), het autobiografische geschrift
De dag voor gisteren (1966) en de roman-

10

tetralogie De eer van ons volk [= De Belgische
republiek (1973), Hooitijd (1974), Goede avond

(1976) en Een houten kroon (1978)]. Demedts'
werk w e r d meermaals met prijzen gelauwerd. In 1990, toen de auteur al geruime
tijd ziek was, viel hem nog de driejaarlijkse
Staatsprijs ter bekroning v a n een schrijverscarrière ten deel.

Gebed voor L e n i n
De belijdende christen en strijdbare flamingant Demedts mag, zij het met de nodige reserve, evenzeer i n politiek als i n levensbeschouwelijk opzicht behoudsgezind
worden genoemd. 'Politiek correct' (in de
huidige, links-liberale betekenis v a n dat begrip) dacht Demedts allerminst, hoewel
hem moet w o r d e n nagegeven dat zijn opvattingen, vergeleken bij die v a n de i n zijn
tijd dominante, traditionalistische stromingen binnen de Vlaamse beweging en de
Kerk v a n Rome, getuigen v a n een grotere
openheid voor maatschappelijke en artistieke vernieuwingen dan m e n z o u geneigd
zijn te veronderstellen. Bovendien gingen
bij deze oud-kajotter nationalisme en katholieke geloofsovertuiging samen met een
sterke sociale bewogenheid. V a n de zeventienjarige debutant verscheen i n maart 1924
i n Wies M o e n s ' humanitair-expressionistische tijdschrift Pogen zowaar een 'Gebed
voor Lenin'. Later z o u Demedts, wiens
communistische sympathieën niet marxistisch getint waren, voortdurend benadrukken dat de politieke en intellectuele leidslieden over partijgrenzen en filosofische
verschillen heen eendrachtig ten dienste
moeten staan v a n het volk - i n de eerste
plaats v a n de lagere klassen en de misdeelden.

Vorm en vent
Demedts was verre v a n een literaire vernieuwer. Het was hem er hoofdzakelijk o m
te doen een boodschap over te brengen, terwijl vormkwesties hem veel minder bezighielden. A a n vormexperimenten heeft hij
zich dan ook nooit gewaagd. D e conventionele vers- en romantechniek voldeden hem.
'Zijn verhaaltrant [...] is zuiver technische
mededeling [...]', merkte zijn v r i e n d Gerard Walschap op naar aanleiding v a n zijn
roman In uw handen (1954) . Zijn stijl w e r d
gekarakteriseerd door een opvallende soberheid en klaarheid. Een dikwijls gehoord
5

zijn nooit aflatende zelfontleding. In een radiocauserie uit 1972 verklaarde hij H u g o
Claus, Jef Geeraerts en W a r d Ruyslinck zulke belangwekkende prozaïsten te v i n d e n
'omdat zij ieder een eigen persoonlijkheid
bezitten, verenigd met het talent v a n de
woordkunstenaar, dat h u n toelaat i n
schoonheid v a n taal vast te leggen hoe zij
het leven ondergaan en leiden, hoe zij het
r o n d o m hen zien en beoordelen' . In eindeloze variaties dook deze expliciete poëticale maatstaf telkens weer i n Demedts' literatuurkritieken op. H i j was zich niettemin
terdege bewust v a n de beperkingen ervan.
In het interview dat de Leuvense hoogleraar Joos Florquin hem i n 1968 afnam voor
de Vlaamse televisie zei hij daarover het
volgende:

André Demedts
(Sepiatekenig van Harold van de Perre, 1984

verwijt aan het adres v a n Demedts, voornamelijk i n het begin v a n zijn schrijversloopbaan, was dat hij onvoldoende z o r g besteedde aan zijn stijl en dat zijn taalbeheersing te wensen overliet . Alvast dit laatste
weet hij zelf aan de maatschappelijk-historisch gegroeide taalachterstand v a n de Vlam i n g . V o o r zijn streven naar heldere verw o o r d i n g was hij naar zijn eigen zeggen
schatplichtig aan de Franse letterkunde,
waar hij vrij goed mee v e r t r o u w d w a s .
6
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Demedts' h o u d i n g ten aanzien v a n de relatie tussen ethiek (inhoud) en esthetiek
(vorm) h i n g samen met de centrale r o l die
hij toekende aan de persoonlijkheid v a n de
(woord)kunstenaar en diens verbondenheid met een gemeenschap. Is het toeval
dat 'ventist' M e n n o ter Braak een der
vroegste bewonderaars van Demedts was?
In 1932 liet de Nederlandse literator zich i n
een brief aan zijn Vlaamse vakbroeder i n
lovende termen uit over de 'beheerschte en
doorzichtige stijl' v a n zijn verhaal ' D o o d
van een dichter', dat was opgenomen i n het
vierde nummer van het tijdschrift Forum,
waarvan Ter Braak samen met Edgar d u
Perron de oprichter was geweest . Net als
zij was Demedts de mening toegedaan dat
intellectuelen er niet onderuit kunnen o m
h u n maatschappelijke betrokkenheid te tonen. Het is h u n plicht zich i n te zetten voor
het welzijn v a n h u n volk.
9

Je kunt op zeker ogenblik literatuur verwarren met belijdenis [...]. Je kunt
waarheid, autenticiteit stellen boven de
voltooide vormgeving. Waar de autenticiteit maar één kenmerk mag zijn, is ze
hét kenmerk. Dat is de fout: te veel
waarheid, te w e i n i g v o r m g e v i n g .
11

H o e het ook zij, een aanzienlijk deel v a n
Demedts' eigen productie bestond uit
ideeënromans, w a a r i n hij op vrij directe
manier u i t d r u k k i n g gaf aan zijn levensbeschouwing. In zekere z i n z o u men hem
misschien hoger moeten schatten als denker en moralist dan als romancier.

K a p i t e i n Nemo
De romans v a n Demedts, die veruit de
meerderheid v a n zijn gezamenlijke fictionele geschriften uitmaken, zijn doortrokken
v a n zijn godsdienstig-filosofische denken,
dat zich waarschijnlijk het best laat omschrijven als een v o r m v a n christelijk existentialisme . Zijn gehele romanoeuvre
weerspiegelt i n feite de evolutie v a n zijn religieus geïnspireerde levensleer. Het handelingsverloop w o r d t bij Demedts overigens
niet zelden onderbroken door wijsgerige
overwegingen met een duidelijk essayistische inslag. Deze preoccupatie met reflectie
en introspectie is niet enkel kenschetsend
voor zijn priesterromans (In uw handen,
12

De levenden en de doden, Nog lange tijd en
Alleen door vuur); ze is dat bijvoorbeeld net

zo goed voor zijn familiesaga Kringloop om
het geluk en zijn sociaal-historische fresco
De eer van ons volk. Doorgaans gebruikte de
Naar Demedts' zienswijze draagt elke
auteur zijn figuren als spreekbuis voor zijn
schrijver verantwoordelijkheid voor zijn
mens- en wereldbeeld. Het is derhalve niet
medemens. D e roeping waaraan hij gehoor
verbazingwekkend dat uit narratologisch
geeft, is meer specifiek gericht o p de ontoogpunt beschouwd Demedts' romans
raadseling van het mysterie v a n het mensew o r d e n getypeerd door het optreden v a n
lijk bestaan. Deze taak kan hij slechts naar
behoren volbrengen wanneer zijn schrijver- I een alwetende verteller, die als een god
: over zijn schepping regeert. (Alleen i n Nog
schap zich grondt o p waarachtigheid: de
schrijver moet met literaire middelen getui- j lange tijd (1961) is v a n een auctoriale
1 vertelinstantie geen sprake.)
genis afleggen van zijn levenservaring en
IN E N O M DE KUNST
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• 17 hergebruikte kartonnen dozen:
Het kernthema i n Demedts' verhalende
werken, die meestal spelen i n zijn geboor• 16 bij elkaar horende Jaffa-sinaasappeldotestreek, i n het milieu v a n boeren, notabezen, vooral gevuld met zakelijke en partilen en geestelijken, is de zoektocht naar het culiere brieven aan en - i n mindere mate geluk. Aanvankelijk wordt het geluk voorvan Demedts, teksten v a n literair-kritische
gesteld als onbereikbaar. Het geluksstreven
aard van zijn hand, persknipsels, uitgaven
van de (anti)helden, vaak tragische buitenvan geringe omvang (overdrukjes, brochustaanders, die zich verzetten tegen de zinres en zo meer), notulen en verslagen, overloosheid v a n het aardse leed, strandt op de
lijdensberichten, gedachtenisprentjes en fofundamentele onvolmaaktheid v a n h u n
to's, die de auteur bij zijn leven globaal gemenselijke natuur, die h u n verhindert i n
ordend en i n mappen en enveloppen opgeharmonie met h u n omgeving te leven. Het
borgen had;
pessimistische wereldbeeld uit het vroege
• 1 doos (Otard) met officiële publicaties
werk gaat geleidelijk aan over i n een stoïover Z u i d - A f r i k a ;
cijnse aanvaarding van de tekortkomingen
• 60 elpeedozen, waarvan de i n h o u d vergevan de mens. A a n deze gewijzigde houlijkbaar is met die van de voormelde
d i n g tegenover het menselijke falen ligt
I sinaasappeldozen;
vertrouwen i n de goddelijke voorzienig! • een ruime hoeveelheid over het archief
heid ten grondslag. In een volgende stadiverspreide ongelijksoortige stukken: corresu m wordt aan de amor fati een teleologi! pondentie, beschouwend en scheppend
sche dimensie toegevoegd: het vooruitzicht
proza i n manuscript, rapporten, uitnodiginop de voltooiing v a n Gods verlossingsplan.
gen, aankondigingen, (gesigneerde) menuHet uiteindelijke geluk valt de mens weliskaarten, herinneringsprentjes, allerhande
waar pas te beurt i n een eeuwig hiernadocumentatiemateriaal, losse afleveringen
maals, doch de mensheid maakt op deze
van kranten en tijdschriften, foto's, geluidsaarde reeds een langzame ontwikkeling
opnamen enzovoorts, merendeels bewaard
door i n de richting v a n zelfverwerkelijking.
i n (59) enveloppen, omslagen, ordners, porDie wordt begrepen als een proces v a n vertefeuilles en dozen.
geestelijking en wereldverbetering, dat
noodzakelijkerwijs gepaard gaat met lijden
Het behoeft geen betoog dat deze archivale
en opoffering, en 'nog lange tijd' i n beslag
schatkamer van geweldig veel belang z o u
zal nemen. Twijfel aan de z i n v a n het bekunnen zijn voor het wetenschappelijk onstaan kan w o r d e n overwonnen dankzij
derzoek. Tekstbezorgers zouden kunnen
trouw en volharding. Illustratief i n dit versteunen op de handschriften- en brievenband was dat Demedts zichzelf tegenover
verzameling, gesteld dat er bij het lezersputv-interviewer Joos Florquin tot viermaal
bliek en aan onze letterenfaculteiten een
toe vergeleek met Jules Vernes legendarihernieuwde belangstelling z o u ontstaan
sche personage kapitein N e m o uit Vingt
voor deze getuigende schrijver uit een voor
mille lieues sous les mers, 'de m a n die alleen
het godsgeloof moeizaam tijdsgewricht. In
oorlog voerde tegen Engeland, besefte dat
ieder geval zouden literair-historici schier
het geen nut had en het toch d e e d ! ' .
eindeloos studieobjecten kunnen putten uit
Demedts' reusachtige brievenmand (waarover hieronder meer). O o k geschiedkundiKartonnen dozen
gen die zich buigen over de Vlaamse bewe'Heel mijn leven ben ik gewoon geweest,
! ging zouden h u n voordeel kunnen doen
weinig tijd te verliezen met niets te doen',
met niet w e i n i g bestanddelen uit het Degaf de zeventigjarige Demedts te kennen
medtsarchief, o m nog te zwijgen v a n de onaangaande zijn onvermoeibare ijver .
dernemende neerlandist(e) die zich z o u
Tijdens een voorleesavond i n Kessenich bij
verstouten o m de lang niet onverdienstelijBonn i n 1962, waar hij w e r d ingeleid door
ke, maar al te zeer naar het hymnische
zijn toenmalige Duitse vertaler, Georg
overhellende schrijversmonografie van R u H e r m a n o w s k i , had hij zijn toehoorders al
dolf v a n de P e r r e verder uit te bouwen tot
zijn recept voor een w e r k z a a m leven vereen volwaardige, wetenschappelijk verantklapt: 'Es ist alles Frage der Tageseinteiwoorde biografie.
lung u n d der Organisation [...]. M a n mufi
eben weniger schlafen u n d weniger Plauderstündchen halten.' De grootte van zijn
30.000 brieven
persoonlijke archief bewijst ten overvloede
In het Demedtsarchief zitten naar schatting
hoe ongemeen bedrijvig Demedts moet zijn
dertigduizend stuks correspondentie. De
geweest. Zijn papieren nalatenschap (signa- auteur, die geen brief onbeantwoord liet,
tuur: D 325), door het A M V C - L e t t e r e n h u i s
moet i n de loop v a n zijn leven met circa
officieel verworven op 27 maart 1991,
2.500 a 3.000 mensen heen en weer hebben
anderhalf jaar voor zijn d o o d , behelst
geschreven. Het betreft hier grotendeels
• 9 archiefdozen met handschriften, waaron- schrijvers en andere kunstenaars, uitgevers,
der het 267 pagina's tellende typoscript van
geleerden, politici, clerici (van kapelaans en
een onuitgegeven roman, Er is maar één Land I kloosterlingen tot hoge kerkelijke functio13
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narissen) evenals heel veel onbekende
vrienden en kennissen, en gewone lezers.
W i n d en weder dienende gingen Demedts'
antwoordbrieven steevast binnen achtenveertig uur op de bus. U i t zijn briefwisseling komt de archiefvormer naar voren als
een zakelijke en tegelijk voorkomende,
soms ook als een gestrenge, doch hoffelijke
autoriteit. Aankomende schrijvers vroegen
hem naar zijn algemeen gewaardeerde oordeel of o m voorspraak, gevestigde namen
bedankten hem voor de gunstige ontvangst
die h u n werk te beurt was gevallen of - vaker nog - voor een rake analyse ervan, onderzoekers verzochten hem o m toegang te
krijgen tot zijn rijke bibliotheek en i n gewetensnood verkerende geestelijken gingen bij
hem te rade. E r g omvangrijk is de correspondentie met (in alfabetische volgorde)
Johan Daisne, Jozef Deleu, Georg
Hermanowski, Piet Paardekooper, L u c
Verbeke, Albert Westerlinck en A n t o n v a n
Wilderode. A n d e r e m i n of meer vooraanstaande figuren uit het Nederlandse cultuurgebied met wie Demedts ooit voor kortere of langere tijd i n briefwisseling stond,
zijn (ook h u n namen zijn louter alfabetisch
gerangschikt en de droge opsomming ervan is enkel bedoeld als voorproefje): Jan
Bomans (Godfrieds broer), A r m a n d Boni,
Jan Boon, Louis Paul Boon, F.R. Boschvogel,
Gerrit Borgers, Pierre Brachin, R a y m o n d
Brulez, Pieter Geert Buckinx, Gaston
Burssens, A u g u s t v a n Cauwelaert, Ernest
Claes, H u g o Claus, Eric Defoort, Christine
D'haen, Albert Dondeyne, Jef Geeraerts,
L u u k G r u w e z , Hubert van Herreweghen,
Karei Jonckheere, W i l l e m Kloos en zijn
echtgenote, Jeanne Reyneke van Stuwe,
Hubert L a m p o , G w i j Mandelinck, Pieter
van der Meer de Walcheren, Ivo Michiels,
Geert ' G r u b ' Pijnenburg, Mare Reynebeau,
Paul Rodenko, L u d o Simons, Stijn Streuvels, Garmt Stuiveling, W i l l y Tibergien, Jos
Vandeloo, Bert Vanheste, Roger van de
Velde, C y r i e l Verschaeve, P a u l de Vree,
Gerard Walschap, Julien Weverbergh,
Johan van der W o u d e en Loekie Zvonik.

G e d u l d i g papier
De geïnteresseerde literatuurwetenschapper, editeur of historicus die met dit unieke
bronnenmateriaal aan de slag z o u w i l l e n
gaan, zal jammer genoeg nog even geduld
moeten oefenen, twintig jaar o m precies te
zijn, want het Demedtsarchief wordt pas
publiekelijk toegankelijk op de dertigste
sterfdag van de auteur. Vooralsnog is het i n
beginsel niet raadpleegbaar. U i t de omstandigheid dat een archief i n bewerking is,
mag men dus niet zonder meer afleiden dat
het weldra vrij i n te zien z a l zijn. W i e de
openbaarheidsbeperkingen verbonden aan
het Demedtsarchief geheel of ten dele w i l
laten opheffen, heeft daarvoor de toestem-

m i n g n o d i g van m e v r o u w Germaine Ide,
André Demedts' w e d u w e , die er tot hier
toe altijd op heeft gestaan dat het archief
van haar m a n tot 2022 gesloten blijft. Zolang wordt ook van de archiefbeambte verwacht dat hij als een goede biechtvader de
zwijgplicht niet verbreekt.

vende verhoging v a n de geldmiddelen
voor de archiefsector is dat de archiefachterstand op afzienbare termijn zichzelf opheft: wij laten de papierbrij gewoonweg
verzuren, verpulveren en vergaan. Dat kost
de samenleving geen ene cent.

Thans is ongeveer de helft van de correspondentie uit Demedts' nalatenschap geordend. Daarnaast zijn er een magazijnlijst (=
globaal inhoudsoverzicht) van het volledi-
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CONINCK, Herman de & Piet PIRYNS, 'Humo sprak met
André Demedts'. In Humo. Onafhankelijk weekblad voor
radio en televisie, nr. 1653,11-5-1972, pp. 41, 43, 45, 46, 49

en 51.
DEMEDTS, André, De dag voor gisteren. Brugge-Utrecht,

Desclée De Brouwer (Open Kaart; [2]), 1966,158 pp.
-,'Dood van een dichter'. In Forum, jg. 1 (1932), nr. 4,
pp. 253-261.

ge archief en een inventaris (= gedetailleer-

de inhoudsopgave) v a n het handschriftenbestand voorhanden. Beide worden eerlang
beschikbaar gemaakt voor het publiek i n de
Agrippa-on-linecatalogus, te bereiken vanaf
de thuispagina van het A M V C - L e t t e r e n huis (http: / /www.dma.be / cultuur / amvc).
Ondertussen zijn er zelfs a l enige honderden nadere toegangen o p afzonderlijke ar-

chiefbestanddelen, te weten brieven en
manuscripten, op het internet geplaatst.
Natuurlijk vertegenwoordigen deze meer
in detail beschreven archivalia nauwelijks
een fractie van de tienduizenden stukken
die nog staan te wachten o p conservering
en inventarisering.
Een klaagzang aanheffen aan de voet van
de papierberg is overbodige moeite. Eminente literatuurkenners, onder wie Geert
Lernout, docent aan de Universiteit v a n
A n t w e r p e n , hebben de afgelopen jaren ad
nauseam de alarmbel geluid over de gebrekkige toegankelijkheid v a n Vlaamse archieven en het achterblijven v a n ons land
in de kritische editie v a n wat wij bij gebrek
aan een geschiktere term 'klassieke' literaire werken noemen. Sedert het aantreden
van het paars-groene kabinet is de overheid
zich trouwens terdege bewust geworden
van de waarde v a n ons papieren geheugen,
getuige het i n het leven roepen van zogenaamde Erfgoedconvenants, die de opmaat
vormen voor een heus Erfgoeddecreet. Onze bewindslieden zijn met andere woorden
volkomen op de hoogte v a n de schrijnende
achterstand op het gebied v a n de archiefontsluiting. Hopelijk geven zij bijtijds toe
dat de oplossing v a n het vraagstuk eigenlijk voor de hand ligt. V a n u i t welke invalshoek men de achterstandsproblematiek ook
benadert en wat de toekomstige status en
opdracht v a n het A M V C - L e t t e r e n h u i s en
aanverwante instellingen ook zullen zijn,
de zaak komt hierop neer dat een zo arbeidsintensieve activiteit als het bewerken
van archieven, ongeacht w i e deze maatschappelijk relevante taak o p zich neemt,
meer structurele ondersteuning behoeft.
Projectsubsidiëring i n dezen houdt w e i n i g
meer i n dan het af en toe bekostigen v a n
een paar druppels water o p een gloeiende
plaat. Z o voert men geen ernstig archiefbeleid. Het enige alternatief voor een blij-
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H o n d e r d jaar geleden werd het
eerste tijdschrift

Vlaanderen

opgericht
STEFAN V A N DEN BOSSCHE

H o n d e r d jaar geleden w e r d een literair tijdschrift opgericht dat de naam Vlaanderen
droeg en w a a r i n de belangrijkste literaire
krachten v a n die tijd werden gebundeld.
H u n namen riepen toen al een hele wereld
op en genereerden een bijzondere literaire
resonans: H e r m a n Teirlinck, Karei v a n de
Woestijne, Stijn Streuvels, August Vermeylen en anderen. In het drukke artistieke bestaan v a n die tijd k o n die briljante generatie het zich niet veroorloven o m een literaire erfenis v a n formaat zomaar naar de archieven te verwijzen. Wellicht is er geen
tijdschrift denkbaar dat zo v a n invloed was
en vooral de Vlaamse geesten heeft verr u i m d , als het tijdschrift Van Nu en Straks.
Dat had i n twee reeksen (1893-1895 en
1896-1901) zijn vernieuwend licht over de
Vlaamse literaire akkers laten schijnen.
N a het verdwijnen ervan was het bon ton
o m zich als literair periodiek i n het kielzog
van de prestigieuze voorganger te handhaven. In de jaren 1903-1905 was h u n aantal
vrij groot en h u n impact op de contemporaine letteren niet onbelangrijk. Z o was er
het tweemaandelijkse Vlaamsche Arbeid dat

i n 1905 was opgericht. Het vestigde zich i n
de groep v a n tijdschriften die k o n d e n ontstaan i n de schaduw v a n eind negentiende,
begin twintigste-eeuwse bewegingen die
een christelijk en spiritueel reveil predikten, maar gold evenzeer als reactie tegen
het opkomende positivisme en materialisme die het Westen toen overspoelden. O o k
het kortstondige De Groene Linde (19051906) valt i n diezelfde sfeer te situeren.
Daarnaast w e r d ook De Vlaamsche Gids,
van liberale signatuur, i n 1904 door M a x
Rooses boven de doopvont gehouden.Vanuit het noorden k w a m de concurrentie
vooral v a n het pas opgerichte, anthologische tijdschrift Groot Nederland, i n 1903 i n
het leven geroepen door W . G . v a n Nouhuys, literair chroniqueur bij De Gids. M a a r
het tijdschrift dat het dichtst bij Van Nu en
Straks aansloot, was Vlaanderen (1903-1907).
M e t dit initiatief bood H e r m a n Teirlinck
ook ruimte aan oud-medewerkers v a n Van
Nu en Straks, zoals René de Clercq, Léonce
d u Catillon, Jef Mennekens of E d m o n d v a n
Offel. O o k P o l de M o n t k o n met zijn werk
i n Vlaanderen terecht, terwijl dat voorheen
i n Van Nu en Straks niet het geval was geweest. Zijn 'rehabilitatie was opmerkelijk,
en ook de medewerking v a n O m e r K . de
Laey, Caesar Gezelle en vooral A r y Delen
sprong i n het oog. Vlaanderen bewerkte een
herwaardering v a n de heimatliteratuur,
die zich n u voor enkele decennia i n het
7
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'eigenmachtige kuituur' bewerkt worden.
Het modernisme van Van Nu en Straks was
toen al voor het grootste deel verlaten.
De literatuur begaf zich op het raakvlak
van twee polen, met name de esthetische
en verinnerlijkte verfijning van een Karei
van de Woestijne, en anderzijds het realisme dat zijn resonantie v o n d i n de volkskunst, zoals die bijvoorbeeld door een Victor de Meyere w e r d beoefend en gepredikt.
U i t die oppositie ontstond de toen al tamelijk werkbare twee-eenheid kosmopolitisme-provincialisme.
2

U.l T G A V E V A N C. A. J. V A N D I S H O E C K
TE B U S S U M
* * * * * * * * * * * *

kielzog v a n het werk v a n Streuvels z o u
vestigen.
1

E i n d 1902 was de zaak beklonken: de Bussumse uitgever C.A.J. v a n Dishoeck en De
Nederlandsche Boekhandel i n A n t w e r p e n
zouden het nieuwe tijdschrift uitgeven. Het
leek ook of het aantal bladzijden v a n bij het
begin erg n a u w k e u r i g w e r d vastgesteld op
576. A l l e e n de vierde jaargang week daar
van af. O o k de namen v a n auteurs die de
redactie moesten uitmaken, lagen voor de
hand. In eerste instantie waren dat Stijn
Streuvels, H e r m a n Teirlinck, Emmanuel de
Bom, A u g u s t Vermeylen, A l f r e d Hegenscheidt en Prosper v a n Langendonck. In de
derde jaargang z o u het gezelschap met
Karei v a n de Woestijne w o r d e n uitgebreid,
en het volgende jaar verdween Hegenscheidt uit de groep. In de vijfde en laatste
jaargang (1907) v a n Vlaanderen, w e r d zijn
plaats door Lodewijk de Raet ingenomen.
Centrale figuur was hoe dan ook H e r m a n
Teirlinck. H i j tekende het omslag v a n het
tijdschrift en bezorgde de bandversiering
voor de gebonden jaargang. A u g u s t Vermeylen leverde vrijwel i n elke aflevering
van de jaargangen 1906 en 1907 het (niet
ondertekende) overzicht van de tijdschriften. Dat hoeft w e i n i g verwondering te wekken. De nieuwe w i n d die Van Nu en Straks
had laten waaien, was over heel Vlaanderen verspreid, en Vermeylen v o n d het nod i g ook nieuwe initiatieven i n die richting
met de nodige welwillendheid te bejegenen. H i j had overigens Teirlincks aanzet tot
oprichting v a n het nieuwe tijdschrift volm o n d i g gesteund. Vermeylen w o u alle
krachten verenigen die 'ons volk bewustmaken en ontvoogden willen'. V i a een brede en pluralistische samenwerking k o n een

A l i n de eerste jaargang v a n Vlaanderen was
het duidelijk dat de literaire lat relatief
hoog w e r d gelegd. Er waren gedichten te
vinden van René de Clercq, P o l de M o n t ,
Karei van de Woestijne en Prosper van
Langendonck, terwijl i n de jaren daarop
vooral de aanwezigheid opviel v a n de poëzie van Richard de Cneudt, Omer Karei de
Laey, A r y Delen, Leonce d u Catillon, A d o l f
Herckenrath, Karei van den Oever, Felix
Timmermans, Fernand Toussaint,
Caesar Gezelle, maar vooral Constant
Eeckels, vandaag nog nauwelijks bekend
maar toen goed voor verreweg het grootste
aantal gedichten i n Vlaanderen. De namenlijst keert nogal eens terug i n de tijdschriften v a n die jaren. Blijkbaar was het contemporaine dichtersbestand vrij homogeen en
tot op zekere hoogte ook voorspelbaar.
Hetzelfde gold voor literair proza. Een
groot aantal medewerkers zorgde daarvoor, maar opvallend qua omvang waren
vooral de verhalen of fragmenten van de
hand van Stijn Streuvels en H e r m a n Teirlinck, en i n mindere mate die van Reimond
Stijns, F.V. Toussaint v a n Boelaere, Karei
van de Woestijne, Jef v a n Overloop, H u g o
van W a l d e n , Gustaaf Vermeersch, A u g u s t
Vermeylen, Frans Verschoren en de onbekend gebleven Constant v a n Buggenhout.
Kritisch werk w e r d vooral geleverd door
Emmanuel de Bom, H e r m a n Teirlinck,
August Vermeylen, Karei v a n de Woestijne
en Lodewijk de Raet.
De oprichting van het 'Maandschrift voor
Vlaamsche letterkunde' liep geenszins van
een leien dakje. Er was nogal wat over en
weer gepraat en geschrijf, vooraleer men
eindelijk van een nieuw tijdschrift durfde
gewagen. Pas op 3 september 1902 k o n
H e r m a n Teirlinck aan de uitgever C . A . J .
van Dishoeck berichten: 'De zaak is geregeld. Daar komt een tijdschrift. A l wat tot
n u toe geschreven w e r d daaromtrent is omgewerkt. Die prachtige redactie, waarnaast
geen ander tijdschrift deugdelijk kan opgetimmerd worden, zal vandaag en morgen
beslissen over den brief die men u schrijven
moet, ten einde alle voorwaarden stipt aan
te teekenen.' In die 'prachtige redactie' was

er weliswaar een belangrijke, onvoorspelder en nieuwer geslacht, op breeden grondbare factor: C y r i e l Buysse. O p 27 september
slag samenwerken tot verheffing v a n taal
w e r d een en ander duidelijk. W . G . van
en volk.' De belangrijkste bestaansreden
N o u h u y s bracht de letterkundige wereld
voor het nieuwe tijdschrift bleef echter:
op de hoogte v a n de oprichting van zijn
'[...] de Vlaamsche dichters en denkers
Groot Nederland, met Buysse als redacteur.
w i l l e n vooral door h u n eigen v o l k gelezen
Eerder had z o w e l Streuvels als Teirlinck
worden, h u n eigen v o l k tot hooger leven
geweigerd op het Nederlandse aanbod i n te oproepen, en dan is een speciaal Vlaamsch
gaan. Buysse k w a m ook niet i n de eerste
orgaan beter geschikt dan welk ander o m
jaargang van Vlaanderen voor, hoewel anop heel het Vlaamsche land i n te werken,
ders was afgesproken. Pas i n de derde
en het eindelijk tot een volgroeid, rijpontjaargang z o u hij het verhaal ' Z ' n eigen Boas w i k k e l d deel van Groot-Nederland te mazien' publiceren.
ken/ O f iedereen met die tekst even blij
Redactie noch uitgever lieten zich door de | was, valt te betwijfelen. Bovendien profileerde Vlaanderen zich met een eigen redacperipetieën uit h u n lood slaan. E i n d 1902
tionele missie duidelijk tegenover de grote
I gaf V a n Dishoeck een prospectus uit waarconcurrent, Groot Nederland. O o k d i e
! bij men nogal wat namen als te verwachten
vingerwijzing mocht duidelijk zijn.
medewerkers lanceerde. Z o w a t iedereen
j die toentertijd iets voorstelde i n de Vlaamse
I letterenwereld w e r d vermeld, maar Buysse
H e r m a n Teirlinck w e r d , zoals te verwachslechts i n een kleinere letter en tussen minten viel, de eerste redactiesecretaris. M a a r
dere literaire goden als Richard de Cneudt,
die opdracht nam zoveel v a n zijn tijd i n beA r y Delen, Alberic Deswarte, Leonce d u
slag dat zijn creatieve activiteit er onder beCatillon en anderen, terwijl de namen van
gon te lijden. 'Ik geef geld uit en v i n d bijna
Lode Baekelmans, René de Clercq, W i l l e m
geen tijd o m een bijdrage te plaatsen. Ik
Gijssels, Lambrecht Lambrechts, Jef Mennekan schier niets anders doen dan mijn rokens i n kapitalen werden afgedrukt. H o e
man, dezen winter, afmaken. Dat z a l al
dan ook, Vlaanderen w o u een 'algemeen
heel dapper gewerkt heeten! [...] ik ben
Vlaamsch orgaan zijn, w a a r i n al de beste
mijn tijdschrift verkleefd en w i l er zelfs
Vlaamsche schrijvers, totnogtoe i n verschilmijn romanwerken voor verplaatsen
lende tijdschriften werkzaam, vereenigd
eenigszins. Dat weet ge allemaal. Ik heb het
zullen optreden'. Het tijdschrift stond voor
niet gemakkelijk overigens: de organisatie
'de volledigste en zuiverste uiting v a n 't ge- deugt niet/ Teirlinck hengelde naar finanzamenlijke geestesleven i n Zuid-Nederciële middelen die zijn uitgever hem ter
land. Wij meenen, dat z u l k eene uitgave er
hand moest stellen o m de voornaamste onkomen moest en dat thans vooral het
kosten te kunnen dekken. H i j startte toen
oogenblik gunstig is: i n Vlaanderen heeft
ook zijn medewerking aan De Telegraaf en
de jongere beweging haar recht doen gelde Nieuwe Rotterdamsche Courant. K o r t daarden, en die strijd is uitgestreden. N u koop w e r d hij benoemd tot ambtenaar i n de
men alle waarlijk levende krachten, van o u - afdeling Schone Kunsten bij de stad
Brussel.
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De jonge Herman Teirlinck

De tweede jaargang w e r d door Teirlinck en
Vermeylen geleid. M a a r de ergernis ging
toen vooral naar het feit dat Vlaanderen boven de Moerdijk nauwelijks v a n de grond
k w a m , terwijl Van Nu en Straks haast evenveel abonnementen i n N e d e r l a n d als i n
Vlaanderen had kunnen slijten. Dat stond
i n contrast met de weerklank v a n de romans van Streuvels en v a n Teirlinck, werk
dat toentertijd meer dan behoorlijk verkocht. Teirlincks proza w e r d overigens ook
al door V a n Dishoeck uitgegeven. M a a r
zijn nieuwe roman Het stille gesternte w e r d
door Victor de Meyere i n het tijdschrift
Nieuwe Arbeid neergesabeld. Een ongeluk
k w a m i n dit geval niet alleen, want langzaamaan sijpelden geruchten door als z o u
een groepje medewerkers r o n d De Meyere
zich van Vlaanderen afscheuren o m precies
voor Nieuwe Arbeid te gaan werken. Toch
k w a m De Meyere i n de redactie v a n Vlaanderen (vanaf de derde jaargang). Vermeylen
was Teirlinck als redactiesecretaris opgevolgd, maar een groot enthousiasme legde

het Van Nu en Straks-boegbeeld niet bepaald aan de dag. H i j z o u vanaf de vierde
jaargang door V a n de Woestijne w o r d e n afgelost.
Begin 1906 echter stelde zich al een n i e u w
probleem: de veelbesproken Victor de
Meyere w e r d i n het tijdschrift De Groene
Linde door Joris Eeckhout v a n plagiaat beschuldigd: De Meyere had enkele passages
i n bepaalde gedichten uit zijn b u n d e l
Avondgaarde bij Albert Samain opgeraapt.
Uiteindelijk n a m hij, op aandringen v a n de
overige redactieleden, uit het tijdschrift
ontslag. Daardoor verzuurde ook zijn
vriendschap met V a n de Woestijne. Het
was de voorbode v a n een vervroegd einde
van een ambitieus project dat door een gebrek aan m i d d e l e n nooit kans op slagen
had gehad.
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1946), Antwerpen, 1988 , p. 181.
2

3 's-Gravesande, De geschiedenis van het tijdschrift
Vlaanderen, p. 30, 34 en 37.
4 Het verhaal verscheen in Vlaanderen, 3 (1905), p. 57-90.

5 De titel van het prospectus luidde: Uitgave van C.A.J.
van Dishoeck te Bussum, en verscheen op
30.12.1902.

6 Herman Teirlinck aan C.A.J. van Dishoeck,
ongedateerd [eind 1903], geciteerd door
's-Gravesande, De geschiedenis van het tijdschrift
Vlaanderen, p. 54.
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Gao X i n g j i a n , avant-gardist met
taoïstische allures
JEANNE BODEN

Onder de titel 'Le goüt de l'encre' liep tot
30 maart jl. i n het M u s e u m voor Schone
Kunsten i n M o n s een tentoonstelling over
het beeldend werk van Gao Xingjian. Deze
Parijse Chinese kunstenaar verwierf i n 2000
ook de Nobelprijs voor literatuur.
Het artikel v a n Jeanne Boden (www.chinaconduct.be) schetst een totaalbeeld van de
kunstenaar.

Tao is overal in alle dingen
In Joseph Needhams Science and Civilisation
in China, een monumentale studie v a n de
geschiedenis v a n de wetenschap i n C h i n a ,
lezen we dat de taoïsten al i n de 3de eeuw
v . C . overtuigd waren v a n een van de fundamenten v a n de post-Newtoniaanse
natuurwetenschap: de eenheid van de
Natuur. Het 'taoïsme , waarvan L a o z i en
Z h u a n g z i de grondleggers zijn, gaat terug
op het begrip Tao. De term is moeilijk te
vertalen. Vertalingen als de Weg of de Orde
van de Natuur dekken slechts een deel v a n
de lading. Tao is de immanente kracht onderliggend aan het universum. Tao doordringt alles, omvat alles en is overal i n alle
dingen. Tao is het bewegingsprincipe v a n
de wereld, het gaat aan alle dingen vooraf
en brengt deze voort. Tao is de manier
waarop de dingen vanzelf gebeuren.
7

Tao in de traditionele
schilderkunst
De Chinese kunstcriticus Z h a n g Y a n y u a n
paste i n 847 n.C. het concept van de Tao toe
op artistieke activiteit en legde daarmee
een van de hoekstenen van de Chinese esthetiek. De vooronderstelling van het kosmisch principe van de Tao dat het hele universum doordringt, impliceert dat kenner
en gekende versmelten. De kunstenaar en
het object van zijn kunst w o r d e n één. Aangezien z o w e l de mens als datgene wat hij
schildert deel uitmaken van het universum
is de Tao i n beide aanwezig. Een kunstenaar
moet tijdens het creatieproces de Tao de essentie van de dingen - vatten.
Dat doel kan hij niet bereiken door intellectuele analyse. Introspectie en intuïtieve kennis zijn nodig. Alvorens aan het werk te
gaan moet de kunstenaar zich mentaal voorbereiden. H i j moet zijn ego en bewustzijn
overstijgen o m te kunnen doordringen tot
het object van zijn kunst. Het kunstwerk zal
spontaan ontstaan. Het criterium van succes
is de kwaliteit van ziran, 'spontaniteit' i n zijn
werk, de mate waarin zijn kunstwerk voorkomt als gecreëerd door de natuur zelf.
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Gao Xingjian, Portret van het geweld [Foto: Jacqueline Hyde]

In de traditionele Chinese schilderkunst
bestaan twee strekkingen: gongbi of het
'werkend penseel' en xieyi of het 'schrijven
v a n een idee'.
Gongbi zorgt voor gedetailleerde schilderingen waarbij elk blad, boom, berg, rivier
volgens een vaststaand principe worden
opgebouwd. Xieyi daarentegen suggereert
i n enkele lijnen de essentie van de dingen.
De xzeyz-methode is geïnspireerd door het
taoïsme. De esthetische ervaring van de
kunstenaar is tegelijk een ontologsiche ervaring. Wat de kunstenaar ziet en grijpt is
een manifestatie van Tao. De Tao zelf blijft
onzichtbaar en ongrijpbaar.
De geest van de kunstenaar moet vrij zijn
van externe omstandigheden o m zich volkomen te verzadigen met primordiale creativiteit o m Tao te bereiken. De taoïst Liezi
formuleert de toestand als volgt: 'Slechts
wanneer ik aan het eind van alles binnen en
buiten mij was gekomen, werden mijn ogen
als mijn oren, mijn oren als mijn neus, mijn
neus als mijn m o n d , alles was hetzelfde.
M i j n geest concentreerde zich en mijn lichaam ontspande zich, mijn beenderen en
spieren versmolten met elkaar, ik bemerkte
niet waartegen mijn lichaam leunde of
waarop mijn voeten trapten, ik dreef met de
w i n d oost en west, als een boomblad of een
verdroogde bolster en ik wist niet of de
w i n d op mij dreef of ik op de w i n d ' .
Door innerlijke reflectie wordt de geest
bevrijd van uitwendige omstandigheden. In
een flits wordt de ervaring van de kunstenaar omgezet i n de actie die het kunstwerk
oplevert. A l s een schaakspeler heeft de kunstenaar op het moment dat hij zijn penseel
neerzet het hele actieplan i n gedachten. M e t
enkele penseelstreken zet hij de essentie
neer: figuren zonder ogen moeten kijken, figuren zonder oren moeten luisteren. Details
worden achterwege gelaten.

De xzeyz-schilderkunst is sterk abstraherend. In tegenstelling tot de westerse abstracte kunst wordt echter nooit de grens
tot de volledige abstractie overschreden.
Een zekere graad van realisme blijft altijd
behouden.

Tao in de schilderkunst van Gao
Xingjian
Dubbeltalent Gao Xingjian kreeg i n 2000 als
eerste Chinese auteur de Nobelprijs voor
literatuur. Naast schrijver is hij ook schilder. Zijn schilderijen zijn typische voorbeelden van de xieyi-sti]!.
Het taoïstische principe v a n de 'eenheid
van tegengestelden' wordt toegepast i n de
kunst. M e t de 'eenheid van tegengestelden'
wordt bedoeld dat twee tegengestelde
krachten complementair, altijd beide aanwezig en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De taoïst Z h u a n g z i legt uit: 'Ontbinden is hetzelfde als opbouwen, opbouw e n is hetzelfde als afbreken. Niets is
onderworpen aan o p b o u w of afbraak, want
deze toestanden komen tezamen i n het
Ene'.
Gao's artistieke vocabulaire is hierop gebaseerd: z w a r t / w i t , hemel /aarde, recht/
k r o m , donker /licht, droog/nat, leeg/vol,
buiten/binnen, enz. Zijn schilderijen zijn
suggestief en i n hoge mate abstract. Toch
tonen ze verrassend herkenbare vormen
zoals bomen, bergen, rivieren, vrouwen.
Gao maakt vaak gebruik v a n een erg nat
penseel o m een sterke impressie van beweging te evoceren. In Le Vent (De w i n d , 1994)
zien we een wervelende w i n d door bomen
en struiken razen i n een spel van licht en
schaduw. In La Neige (De sneeuw, 1989),
een sneeuwlandschap, zijn de basisvormen
van bergen en meren uitgevoerd met een
natte borstel en erg dunne inkt die soms

nauwelijks meer lijkt dan p u u r water.
Sneeuwvlokken i n de hemel w o r d e n gev o r m d door waterachtige spatten op de al
ijle inkt. Scheuren i n de bevroren aarde
worden gesuggereerd door een droog penseel. De koude lijkt uit het schilderij te komen. W e herkennen de typische xieyi-technieken van 'gespatte inkt', waarbij met een
nat penseel spatten op het schilderij worden aangebracht en van 'vliegend wit', een
term die verwijst naar de onbeschilderde
strookjes bij het gebruik v a n een erg droog
penseel. Het principe v a n de eenheid van
tegengestelden werkt dus door tot i n de
schildertechniek.
L'Hiver précoce (De vroegrijpe winter, 1991)
is i n termen van de xzeyz-schilderkunst i n
een harmonie uitgevoerd die doet denken
aan M u q i ' s beroemde Dadelpruimen uit
1269,
schilderij dat wordt gezien als
een v a n de hoogtepunten v a n de traditie.
Een extreem voorbeeld v a n essentialisme
vinden w e i n L'Omnipresence (Alomtegenwoordigheid, 1999). M e t slechts enkele penseelstreken slaagt Gao erin o m een gigantische ruimte te creëren. Eén lijn op de linkerhelft v a n het schilderij gooit zijn scha. d u w af, en o p een andere plek die heel ver
verwijderd lijkt, nog een derde schaduw.
O p de rechterhelft van het schilderij herhaalt hij hetzelfde met een ronde v o r m .
Door de twee vormen (lijn en cirkel) en de
richting waarin ze h u n schaduw werpen tegenover elkaar te plaatsen slaagt hij er perfect i n o m te suggereren wat de titel aanduidt: alomtegenwoordigheid. Dit is een
prachtig voorbeeld van de weergave van
de essentie v a n een idee. Tegelijk toont het
de manier waarop Gao gebruik maakt van
leegte o m volheid te creëren.
Een ander, intrigerend voorbeeld is Dobsession (De obsessie, 1994). Onderaan het
schilderij is een berg afgebeeld i n erg zwarte inkt tegenover een achtergrond v a n vage
bergketens. O p de donkere berg is een kleine ronde stip geschilderd die alle aandacht
e

e

ük'V

Gao Xingjian, Zijn en niet-zijn [Foto: Jacqueline Hyde]

n

doet de bergen h u n schaduw afwerpen.
Het kleine schilderijtje L'Ombre (De schad u w , 1998) is bijna v o l k o m e n zwart, niets
anders dan donkere schaduw w a a r i n de
eenzame mens, eveneens met zijn donkere
schaduw. De perfectie waarmee dit werk is
uitgevoerd, de eenvoud, de stilte ervan,
confronteren de toeschouwer met zijn existentiële eenzaamheid.

ten, Hemel/Aar de, Impuls. Gao's taoïstische
visie komt onmiddellijk tot uiting. D e confrontatie met de natuur, de tendens tot verinnerlijking en de mens i n confrontatie met
het u n i v e r s u m zijn de terugkerende onderwerpen i n zijn gehele oeuvre.

Tao i n het literaire werk van Gao
Xingjian

Gao's taoïstische geïnspireerdheid komt
niet alleen tot uiting i n zijn schilderijen.
O o k zijn literaire werk - proza en theater zijn een product v a n die filosofie. Zijn romans zijn doorspekt met taoïstische reminiscenties. Gao beschrijft de eenheid van
het u n i v e r s u m en de mens als microkosmos i n de macrokosmos v a n de natuur.
In Berg van de ziel associeert hij de donkerte
van de nacht met een soort v a n primordiale
chaos w a a r i n alle dingen aanwezig maar
niet te onderscheiden zijn:
die
ondoordringbare, tastbare duisternis voor
de splitsing v a n de oerchaos, er was geen
hemel, er was geen aarde, er was geen
ruimte, er was geen tijd, er was geen zijn,
er was geen niet-zijn, er was geen zijn en
! van de toeschouwer trekt. D e nieuwsgierigniet-zijn, i n het zijn was niet-zijn, i n het
heid van de toeschouwer naar wat het stipniet-zijn was zijn, er was geen ontbreken
je voorstelt i n de overweldigende natuur
v a n zijn en geen ontbreken van niet-zijn../.
groeit uit tot een obsessie. Een schitterend
De confrontatie met de natuur keert steeds
voorbeeld v a n xieyi zien w e ook i n Le Vol
terug. D e natuur fascineert hem en boe(De vlucht, 1989) waarop een elektriciteitsi n tegenstelling tot de x/eyf-meesters vóór
zemt hem tegelijk angst i n : ' M i j n hele
draad met vogels, klaar voor de vlucht naar hem maakt Gao nooit gebruik v a n kalligralichaam leek w e l opgenomen i n de grote
het zuiden, is afgebeeld. Geen v a n de
fie en tekst op zijn schilderijen. D e titels
cyclus v a n de natuur en i k ervoer een onvogels heeft een realistische aanblik, ze bevan zijn werk geven echter een extra poëtigekend gevoel v a n zorgeloos welbehagen'.
staan slechts uit enkele lijnen. Toch bestaat
sche dimensie. In die titels ontdekken w e
H i j associeert zijn angst voor de diepe dongeen enkele twijfel over wat hier w o r d t
hetzelfde leidmotief als i n zijn literaire
kere nacht met een primitieve toestand: Tk
voorgesteld.
werk: Legende, Sprookje, Hallucinatie, Fantashief mijn h a n d op o m mijn eigen bestaan te
Lumière et reflet (Licht en weerspiegeling,
me, Illusie, Droom, Obsessie, Bedwelming, Extesten, maar i k k o n hem niet zien. [...] M i j n
1997) toont hoe Gao erin slaagt o m met
tase, Meditatie, Sereniteit, Aanwezigheid, De
I zwarte inkt en papier fel licht te laten straessentie van tederheid, Intimiteit, Een moment, oren waren helemaal gevuld met de duisternis. Het was een soort oer duisternis ! len. Het schitterende licht o p de achterHet universum, Versmelting, Eeuwigheid,
daarom was de mens natuurlijk ook het
grond v a n wat een berglandschap kan zijn,
Transparantheid, Alomtegenwoordigheid, Herv u u r gaan vereren, o m zijn innerlijke angst
verlicht via een opening russen twee berinnering, Natuur, Wind, Vuur, Sneeuw, Lucht,
voor het donker te overwinnen'.
gen, de voorgrond. D e felheid v a n het licht
Schaduw, Helderheid, Duisternis, Binnen/BuiIN E N O M DE KUNST

De Chinese esthetiek vraagt v a n de kunstenaar o m zich eerst het werk v a n grote
meesters uit het verleden eigen te maken
vooraleer een eigen stijl te ontwikkelen.
O o k i n de xzeyz-traditie geldt die regel.
Gao's schilderijen sluiten dan ook perfect
aan bij het werk v a n schilders uit de dertiende eeuw als L i a n g K a i of M u q i die
schilderden met een adembenemende zuinigheid v a n penseeltrekken. Of bij Bada
Shanren die i n de 17de eeuw met enkele
punten en spatten vogels en bloemen
creëerde. In zijn roman Berg van de ziel legt
Gao Xingjian expliciet zijn relatie met de
grote meesters uit het verleden uit. W e lezen over zijn bewondering voor G o n g X i a n ,
Bada Shanren en X u W e i , allemaal schilders die zich lieten inspireren door het ta-
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A l l u s i e s op Z h u a n g z i lopen als een rode
draad doorheen zijn werk. Wanneer Gao
vertelt 'Jij zei dat je zeedieren zag die er als
mensen uitzagen of mensenlichamen die
iets hadden v a n w i l d e dieren' denken we
aan Z h u a n g z i ' s verhaal w a a r i n die droomt
dat hij een v l i n d e r is. In de d r o o m is
Z h u a n g z i z i c h enkel bewust v a n zijn toestand als vlinder. H i j fladdert i n het rond,
zich niet langer bewust v a n zijn mens-zijn.
Wanneer hij plotseling ontwaakt is hij
weer zichzelf. H i j vraagt zich echter af of
hij een m a n is die droomt dat hij een vlinder Ï6 of een v l i n d e r die droomt dat hij een
m a n is.
Zoals de taoïsten wijst Gao Xingjian het
analytische denken af o m tot de essentie
door te dringen: 'Te veel analytisch denken,
te veel logica, te veel betekenissen! Het leven zelf bezat amper logica, w a a r o m z o u je
dan betekenissen gaan interpreteren met logica? Trouwens, wat stelde logica n o u helemaal voor? Ik v o n d dat ik me moest losmaken v a n dat analytische denken, want dat
was precies wat me mankeerde'. Intuïtieve
kennis brengt de oplossing.
De eenheid v a n de mens met de kosmos
komt m o o i tot uiting i n een fragment i n
Berg van de ziel waar de protagonist tijdens
een w a n d e l i n g één w o r d t met zijn omgev i n g : 'Het leek of je door de lucht zweefde,
of je uit elkaar viel, oploste en je fysieke
v o r m verloor, en als een herfstdraad stil en
sereen het diepe, sombere ravijn indreef'.
De versmelting v a n de kunstenaar met het
object v a n zijn creatie w o r d t uitstekend
beschreven i n het verhaal w a a r i n een houtsnijder w o r d t verzocht o m een beeld v a n
de G o d i n Tianluo te maken. Tianluo is de
G o d i n v a n de dood. Tijdens het creatieproces staat de kunstenaar doodsangsten uit.
Wanneer het beeld v a n de G o d i n v a n de
d o o d voltooid is, is de m a n dood. Door één
te w o r d e n met haar, sterft hij.
In Gao's theater v i n d e n we dezelfde filosofische geïnspireerdheid. H e n r y Zhao die
een uitgebreide analyse v a n Gao Xingjians
theater maakte, ziet een evolutie. Gao Xingjians verkennend-sociaal theater uit het begin v a n de jaren tachtig evolueert naar de
mythologisch-rituele stukken op het eind
van de jaren tachtig o m i n de jaren negentig plaats te maken voor wat Zhao bestempelt als xieyi-theater. De term xieyi, die aanvankelijk enkel w e r d gebruikt i n de schilderkunst, w e r d i n C h i n a i n 1962 ook i n de
theatertheorie toegepast. Het duurde echter
tot de toneelcreaties v a n Gao Xingjian uit
de jaren negentig voor er sprake was v a n
concrete voorbeelden.
Het essentialistische theaterstuk Tussen
leven en dood is een prachtig voorbeeld. A l l e
details zijn achterwege gelaten, enkel de
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essentie blijft behouden. Een vrouwelijk
personage staat vooraan op het p o d i u m en
maakt minimale bewegingen. Ze brengt
haar monoloog i n de derde persoon. Daarmee schept ze een afstand tussen zichzelf
en de persoon waarover ze spreekt. Achteraan op het p o d i u m staan twee figuren: de
'schaduw' v a n de v r o u w en de m a n uit
haar verhaal. De m a n en de 'schaduw'
maken enkel gebruik v a n non-verbale communicatie. Ze reageren met lichaamstaal op
wat de v r o u w vertelt.
De v r o u w associeert zichzelf met de grote
chaos: 'Ze heeft geen gedachten, die zoekende gedachten die haar ooit vertroebelden en tormenteerden, die ook na urenlang
nadenken onbegrijpelijk bleven, oorzaken
en gevolgen, eindeloze analyses, mogelijkheden en conclusies op basis v a n talloze
hypothetische vooronderstellingen en afgeleid v a n duizenden gevolgtrekkingen en
deducties die niet noodzakelijk betrouwbaar zijn. Zij heeft geen w o o r d e n meer, de
betekenisloosheid v a n betekenis die v o l
geluid en kleur is, oneindige welbespraaktheid, definitie, samenhangendheid en inh o u d . Zij heeft ook geen gevoelens meer,
ze zijn allemaal weggeëbd, of ze k o u d of
w a r m zijn, licht of zwaar, zichtbaar of onzichtbaar, gekleurd of kleurloos, sentimenteel of niet sentimenteel. Alles is verhuld i n
de grote chaos, enkel een flikkering van
verborgen licht is nog i n haar hart aanwez i g , n u eens helder dan weer duister, als ze
niet eens k a n vermijden dat die verdwijnt,
zal alles terugkeren naar het niets...'.
Gao ontwikkelt zijn eigen theatertheorie:
de driedeling v a n de acteur. De acteur is
zichzelf, de acteur en het personage dat hij
speelt. Innerlijke reflectie is v a n cruciaal
belang. O m een goede voorstelling te brengen moet de acteur voor hij zijn r o l gaat
vertolken een neutraal stadium bereiken.
H i j moet zich mentaal voorbereiden. W e
zien de overeenkomst met de schilderkunst waar de schilder zich mentaal moet
voorbereiden voor hij zich aan het werk
zet. Gao vraagt v a n de acteur o m tijdens
zijn performance een soort v a n derde innerlijke oog te hebben o m zijn eigen performance, die v a n de andere acteurs en de
interactie met het publiek te evalueren. O p
die manier zal hij meer tot de essentie kunnen doordringen, een betere performance
geven en de interactie met het publiek verhogen. Het publiek zal zich bewust worden v a n de eigen mogelijkheid tot innerlijke reflectie en via die w e g tot inzicht, tot
'verlichting' k u n n e n komen. Zoals i n de
schilderkunst w o r d t de kunstenaar één
met het object v a n zijn kunst en de toeschouwer met het aanschouwde. A a n de
basis ligt de ene kracht die alles doorstroomt, de Tao.

Gao, de essentialist
In zijn toespraak bij de uitreiking v a n de
Nobelprijs benadrukt Gao Xingjian de spirituele dimensie v a n kunst en literatuur.
'De relatie tussen de auteur en de lezer is er
altijd een van spirituele communicatie'.
'[Literatuur] bestaat slechts omdat de mens
zoekt naar een p u u r spirituele activiteit
buiten de bevrediging v a n de materiële
verlangens'. Literatuur is de 'weerspiegeling van een geestestoestand', de 'poëzie
verborgen i n een gedistantieerde blik'. Gao
pleit ook hier voor een derde oog dat zo
neutraal mogelijk moet zijn bij de auteur:
'Het inzicht v a n de schrijver o m door te
dringen tot de waarheid bepaalt de kwaliteit v a n een werk, woordspelletjes en
schrijftechnieken kunnen dat niet vervangen'.
Gao Xingjian streeft naar het vatten v a n de
essentie i n zijn schilderkunst, theater en romans. Volgens sommige critici is hij geobsedeerd door originaliteit. Zijn originaliteit
krijgt echter slechts betekenis binnen de
Chinese esthetische context. Gao's hele oeuvre kan w o r d e n teruggevoerd op de overtuiging v a n een onderliggende kracht aan
het universum. Gao voldoet ook aan dat
andere Chinese esthetische criterium: hij
heeft de grote meesters uit het verleden bestudeerd, alvorens zijn eigen stijl te ontwikkelen. H i j kent de oosterse meesters, hij
kent ook de westerse. Gao Xingjian w e r d
beroemd door zijn avant-gardistische
theaterstukken die deels geïnspireerd
waren door het westerse theater v a n o.a.
Becket. De filosofie die aan de basis ligt v a n
alles wat Gao Xingjian creëert, wortelt
echter onomstootbaar i n het oude C h i n a .

BlBLOGRAFIE
- Gao Xingjian, Le goüt de l'encre, red. Michel Droguet,
uitg. Editions Hazan, 2003 (catalogus van de
overzichtstentoonstelling in Mons 14/01/03 tot
30/03/03)
- Gao Xingjian, Pour line autre esthétique, red. Noël en

Liliane Dutrait, Flammarion, 2001
- Gao Xingjian, Berg van de ziel, vert. A.S. Keijser,
Meulenhoff, 2002 (roman)
- Zhao Henry, Toivards a Modern Zen Theatre. Gao
Xingjian and Chinese Theatre

Experimentalism,

SO AS, 2000
- Fong Gilbert, The Other Shore. Plays by Gao

The Chinese University Press, 1999

Xingjian,

Transit

In deze rubriek publiceren we 'literaire' vertalingen in het Nederlands van goede gedichten uit andere talen. Het is o.m. de bedoeling
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1.

Inmitten des Karstes und Leichen liegen auf ihm
Blutpfützen da und dort ein blasser Himmel und drunten
Baumgruppen ein See mit gekrauseltem Wasser inmitten
Des Steins südöstlicher Geschichte zusammengekauert
Mit Ohren als war es schwankenden Schilf eine
Gruppe von Wörtern mit Augen aus Objektiven
Hoekt in den Muiden des Karstes auf den Höhen
Sieht in zerschossnes Gehöft diese Gruppe hort auf

Midden in de Karst en lijken liggen op hem
Bloedplassen en ginds een bleke hemel en beneden
Boomgroepen een meer met gerimpeld water midden in
Het gesteente van zuidoostelijke geschiedenis bijeengehurkt
Met oren als was het wiegend riet een
Groep van woorden met ogen uit objectieven
Hurkt in de dalen van de Karst op de hoogten
Kijkt in de neergeschoten hoeve deze groep stopt ermee

In der Gegen zusammengebuckelt still zu halten
Sondern erhebt sich fahrt aus was an Triebkraft
Ihr Flügel verleiht und flattert und fliegt und entfernt sich
Von den Blutmeeren als die sie da schweigen und
Infizieren rundum alles mit Stille entfliegt
Den Jammertalen den gepanzerten Bergnasen
Gewinnt an Höhe an Breite verliert im Fluge
Die Schatten der Gegend und schlüpft in unsern Gehörgang

In de buurt bijeengekropen stil te houden
Maar verheft zich klapt uit wat aan drijfkracht
Hem vleugels verleent en fladdert en vliegt en verwijdert zich
Van de bloedzeeën als zij die daar zwijgen en
Infecteren rondom alles met stilte vliegt weg van
De jammerdalen de gepantserde bergkammen
Wint hoogte en breedte verliest in de vlucht
De schaduwen van de buurt en glipt in onze gehoorgang

2

2.

Ich melde dies war er besoffen das sah ich mit den
Gebe ich zu eignen herausgewalzten Augen vorne ein Madchen
Dazwischen ein Greis Srebenica meine Liebste von vorne
Bückt sich dein Gebihatschter samt seinem Goratsch zum Ende.
Kannitverstan! Meld er verstandlich den Greuelfakt
Herauf in unsere Kasten wen interessierts datë du da
Irgendeine Srebenica gefickt was ist mit den Messern
lm Maul der einen der andern der einen ists wahr darm ists wahr

Ik meld dit was hij bezopen dat zag ik met mijn
Ik geef toe eigen uitpuilende ogen vooraan een meisje
Ertussen een grijsaard Srebenica mijn liefste vooraan
Bukt zich je Bihacganger samen met zijn Gorazdepik ten einde.
Kanniverstaan! meldt hij verstaanbaar de gruweldaad
In onze opnameapparaten wie interesseert het dat je ginds
Een of andere Srebenica geneukt hebt wat is er met de messen
In de bek van de ene de andere de ene is het waar dan is het waar

3.

3.

Über den zentralen Alpen trennen sich die Wörter von sich
Verlassen die Kavalkade nesseln herunter verschwinden
In den Computern kommen aus diesen durchrastern die Bilder
U n d Schilf wiegt sich zu Minen Markt zu Massakern die
Wörter stofien vom Gehörgang zum Zungengrund von dort
Neue Wörter aus jenen und der Kontinent plappert
Die Gegend z u dort frühere Bauern und Arztinnen
Einstige Kinder und Soldaten ein stilles Equipment ergeben

Boven de centrale Alpen scheiden de woorden van elkaar
Verlaten de cavalcade naar beneden verdwijnen
In de computers komen eruit doorrasteren de beelden
En riet schommelt tot mijnen markt tot massamoord de
Woorden stoten van de gehoorgang naar de tongbodem van daar
Nieuwe woorden uit die andere en het continent kwebbelt
De streek vol tot ginds vroegere boeren en dokteressen
Voormalige kinderen en soldaten een stille uitrusting opleveren.

ROBERT

VERTALING:

SCHINDEL

HILDE

KETELEER

(aus: Immernie / Gedichte vom Moos der Neunzigerhöhlen),
Suhrkamp, 2000
De Karst is het noordelijk deel van het Dinarische gebergte, dat bijzondere geologische verschijnselen vertoont, doordat de kalksteenbodem in water is opgelost; bij uitbreiding is een
karst in de geologie een gebied met spleten, holen en grotten, die het gevolg zijn van het oplossen van de kalksteenbodem door smelt-, rivier- en regenwater. De Dinarische Alpen lopen
langs de Adriatische kust van het Balkanschiereiland.
Bihac en Gorazde zijn plaatsen in Bosnië.

Robert Schindel (°i944, in Bad Hall, uit joods-communistische ouders) woont in Wenen. Voor zijn poëzie werd hij bekroond met de Erich Fried-prijs (1993) en de
Eduard Mörike-prijs (2000). Zijn roman Gebürtig (1992) werd in heel wat talen vertaald en in 2001 ook verfilmd. In 1958 verscheen een bundel voordrachten onder de
titel Gott schütze uns vor den guten Menschen. Jüdisches Gedachtnis - Auskunftsbüro

der Angst, heruitgegeven bij Suhrkamp in 1995. Het bovenstaand gedicht komt uit

Immernie (Suhrkamp, 2000), zijn vijfde dichtbundel. De bundel bevat liederen, elegieën, sonnetten, balladen en scherzi die ontstonden in Berlijn, Zurich, Wenen, in
Slovenië en in 'Depressenburg'. De gedichten vertellen over liefde en herinnering, over sterven en dromen van een wereld zonder oorlog en verwondingen. Ze verwijzen zowel naar Heine als naar Brecht, naar Celan als naar Huchel.
Webstek: www.schindel.at
TRANSIT
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Poëtisch bericht

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- Kunsttijdschrift Vlaanderen, Redactiesecretariaat, 'Ter Hoogserleie', Hondstraat 6, 8joo
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
bezvijsexemplaar gestuurd en een honorarium uitbetaald- vermeld daartoe bi) iedere inzending uw bank- of postrekening

DOMMELINGEN

en geen stilte i n zicht
w e l een verte met een trein
i n het spoor v a n te laat en
vogels te w o l k o m vatten hier
hebben we ons ademen vertraagd
horizon mag onze zinnen
verhalen wat er voorbijgaat
is niet geweten geen tijd geen onderricht
dat spreekt uit haar gelatenheid
dit land is kluizenaar
met naam en taal
onbegrepen stem
CATHERINE

Gezeten aan dit beraamde uitzicht
kleeft de leegte als vlokken
werkelijkheid tegen de ruiten van het heden.
N u geen kleur nog beweegt, lijkt alles echt.
Het is bitterkoud.
Schaduwen slaan verkleumd de
armen rond het land.
Dit is het ontstaan van verte:
met krakende benen hurkt de vorst
tegen de stenen ruggen van de gevels.
Perspectieven vriezen muurvast i n het landschap.
PATRICK CORNILLIE

DE KOCK

dorp je laat me zo na
er zijn sporen gemerkt
van een winterhand
die kant o m kant
warmer tast i n haar grond
soms noem ik je ver
maar je ligt me i n de m o n d
en ik krijg je niet uitverteld
CATHERINE DE KOCK

In elke uithoek spant het ijs
de rand van een horizon aan.
Omheen de knoken van het licht
trekt het vel van de dag even wit.
Het gras versplintert.
Winters rinkelen als glas
onder voetzolen.
Er is iets aan de hand.
Voorzichtigheid wordt ten zeerste aanbevolen.
Want doorzichtig zijn onze gebaren.
E n onbuigzaam dit b e w i n d .
PATRICK CORNILLIE
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Archeologie in Vlaanderen. VI. 1997/1998, uitg. Instituut voor het Archeologisch Patrimonium, Zeilik, 2002, 298 x 210 mm, 336 blz., zwart-wit- en
kleurenillustraties, harde kaft, genaaid. - Voor de
zesde maal gaf het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium van het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap begin 2003 een jaarboek
uit. Ditmaal gaat het om de periode 1997-1998.
Gewoontegetrouw hebben verschillende medewerkers een wetenschappelijke bijdrage geschreven over het onderzoek waarmee ze in die periode bezig waren of over de opgravingen die ze
op dat ogenblik leidden. De artikelenreeks is
chronologisch gerangschikt. Dit betekent dat de
eerste teksten handelen over aspecten van de prehistorie in Vlaanderen en verder doorlopen over
de Romeinse tijd tot in de Middeleeuwen. Tussen
die bijdragen valt zeker het onderzoek op over
de Keltische goudschat die in Beringen werd gevonden en over nederzettingssporen uit de Romeinse tijd en de Middeleeuwen in Sint-Andries
nabij Brugge. Daar gebeurden de opgravingen in
samenwerking met de Stedelijke Arcneologische
Dienst van Brugge. Verder komen nogmaals de
opgravingen in Varsenare, Walraversijde (Oostende) en in Zeebrugge ter sprake. Een artikel
over een zestiende-eeuws depot van gouden en
zilveren munten uit Zingem sluit de reeks opstellen af. Het toont inderdaad, zoals minister Paul
Van Grembergen het in zijn woord vooraf
schrijft, de verscheidenheid van het lopende wetenschappelijk onderzoek en de rijkdom van het
Vlaamse arcneologische erfgoed. Het is goed dat
het resultaat van dit onderzoek geregeldin boekvorm verschijnt. Alleen betreuren we dat deze
publicaties met enkele jaren vertraging worden
uitgegeven.

JLM

waarde van dit boek tegenover vroegere publicaties van die aard. Zo komt in de teksten die over
taal handelen, de eerder recente vraagstelling aan
bod van de zin van het Nederlands als omgangstaal, ten voordele van het Engels. Wat dan
weer het fenomeen van de globalisering in beeld
brengt. 'Eén en toch apart' presenteert zich op de
flaptekst expliciet als een kijkboek. Toch biedt de
tekst veel meer dan oppervlakkige duiding bij de
afbeeldingen.

P O Ë Z I E
Jos

1

Ludo

Beheydt

Eén en toch apart. Kunst en cultuur van de Nederlanden, uitg. Waanders Uitgevers, Zwolle & Davidsfonds, Blijde-Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven,
2002, met kleurenillustraties, 320 x 255 mm,
304 blz., ingebonden € 62,50. - De culturele link
Noord-Zuid is een gegeven dat wel meer
(kunst)historici boeit de laatste tijd. Rudy Fuchs
en Jan Hoet confronteerden Nederlandse en
Vlaamse kunst uit de late 19de en uit de 20ste
eeuw in het Palazzo Grassi in Venezia (1997).
Onlangs was er nog de tentoonstelling 'Verwantschap en eigenheicf die verrassende verbanden
legde en parallellen aantoonde tussen Belgische
en Nederlandse kunst van 1890 tot 1945 (Gent,
Museum voor Schone Kunsten, 2002). De Nederlandse kunsthistorica Saskia Debodt bracht in
'Halverwege Parijs' haar onderzoeksresultaten
over Nederlandse kunstenaars in het 19deeeuwse Brussel samen. Over de aanwezigheid
van Belgische kunstenaars in Nederland is nog
maar weinig studie gebeurd, tenzij over deze die
er tijdens W O I verbleven.
'Eén en toch apart' confronteert de taal, de beeldende kunst en de architectuur uit Noord en
Zuid van de voorbije vijf eeuwen. Het betoog
wijst op gelijkenissen, parallellismen en verschillen.
De cultuurgeschiedenis van Noord en Zuid
wordt hier over 300 bladzijden breed uitgemeten
en op vele plaatsen in elkaar geklikt; op andere
helemaal niet. De nadruk ligt sterk op de beeldende kunsten en daarnaast ook op de taal (niet
zozeer op letterkunde, maar op het loutere taaifenomeen). Eeuw na eeuw, cultuurperiode na
cultuurperiode schuift het verhaal in dit boek
streng gestructureerd op van de late Middeleeuwen tot diep in de 20ste eeuw. De bibliografie
toont aan dat de auteur ook met heel recente publicaties vertrouwd is - deze publicaties dus
waarin we de meest vernieuwende inzichten
over deelaspecten van 'Eén en toch apart' mogen
verwachten. A l deze gegevens heeft Beheyt kunnen verwerken en integreren. Dat is de meer-

Smeyers

Zie je, ik hou van je. Liefhebben in poëzie en kunst, uitg.
Davidsfonds/Literair, Blijde-Inkomststraat 79-81,
3000 Leuven, 2002, geïll. met kleurenreproducties,
290 x 230 mm, 196 blz., gebonden € 49,95 - Van
'hebban olla vogala' tot 'tot de in 1973 geboren Jo
Govaerts' (met net gedicht Waar ik naar verlang
vandaag'): in een honderdtal gedichten, telkens
worden geconfronteerd met een kunstwerk (een
NH
schilderij, een foto, een tekening), biedt deze
bloemlezing een persoonlijk overzicht van wat Nederlandstalige dichters aan liefdesverzen hebben
G E S C H I E D E N I S
bijeengeschreven. Kritiek op de keuze die Jos
Smeyers maakte, kan uiteraard. Het is het lot van
Raoul Bauer
alle bloemlezingen dat gedichten die anderen er
In het teken van verzoening, uitg. Pelckmans,
wel hadden ingezet, vergeefs gezocht zullen worKapelsestraat 222, 2950 Kapellen, 2002, 220 x
den. Een bloemlezer maakt voor zichzelf uit wat hij
138 mm, 174 blz., paperback i6,€ 25 - Raoul
op het moment dat hij zijn selectie maakt, vanuit
Bauer is bekend als een eminent cultuurhistorieen aantal invalshoeken belangrijk vindt. Jos
cus. In die zin heeft deze geleerde een zoektocht
Smeyers heeft ervoor geopteerd een historisch
ondernomen naar Petrus de Eerbiedwaardige, de
overzicht te bieden van liefdesgedichten. Dat
laatste grote abt van de even bekende abdij van
daarom een aantal hedendaagse dichters (ik denk
Cluny in Bourgondië. Iedereen die zich bezigaan Leonard Nolens) geen onderkomen hebben gehoudt met middeleeuwse geschiedenis weet
vonden in deze bloemlezing, moeten we aanvaarwelke belangrijke rol deze overste heeft gespeeld.
den. In zijn keuze blijft Smeyers overigens nogal
Hij drukte ongetwijfeld een stempel op de vele
klassiek: Claus staat erin met 'Ik schijf je neer',
veranderingen die zich tijdens de eerste helft van
Gruwez met 'Sourdine' en Andreus met 'Voor een
de twaalfde eeuw in Europa afspeelden. Ten andag van morgen'. Het mooie, het uitdagende aan
dere, over deze abt zijn al vele boeken beschre'Zie je, ik hou van je' (titel ontleend aan het ook al
ven. In die publicatie gaat Bauer op zoek naar de
overbekende gedicht van Herman Groter) is de
mens Petrus Venerabilis. O m dit leven te reconstrueren beschikt de wetenschapper eigenlijk over ! confrontatie met het beeldend werk. Geen plaatjes
als uitleg bij de verzen, of omgekeerd: geen verzen
vrij veel materiaal: brieven, preken, kloosterstatuals onderschriften bij de beelden, maar een eigenten en allerlei geschriften. Vergeten we niet dat
zinnig, vaak verrassend en tot verdere exploratie
Petrus ook zeer lange tijd dit enorme benedictijuitnodigend samengaan van woord en beeld. Dit
nenklooster heeft geleid. Het boek biedt meer
prachtig uitgegeven lees- en kijkboek, een ideaal
dan een strikte biografie. O m dit doel te bereiken
geschenkboek, verdient een ruim publiek.
maakt de auteur zelf gebruik van de briefvorm,
een literair genre waarin de abt uiteindelijk ook
JvH
uitmuntte. Zeker literatuur voor hen die zich
verdiepen in de middeleeuwse geschiedenis.
Johan v a n Iseghem
JLM
Gezelle vertaald. Een meertalige bloemlezing, uitg.
Pelckmans, Kapelsestraat 222, 2950 Kapellen,
2003, 6° bl -/ paperback € 15,95 - Goede
D I S C O T H E E K
Gezellevertalingen zijn essentieel om het werk
van deze dichter te exporteren. De bloemlezing
die hier afgeleverd wordt, is echter om meer dan
Wouter M . Hessles & Mare Peire
één reden een miskleun. De publicatie wordt niet
Ander alfabet/Autre Alphabet. Taai-klankexperialleen uitgegeven vier jaar nadat het 'boek' aan
ment/Experimentation verbale et sonore met Wouter
de pers voorgesteld werd, maar bevat zelfs geen
M. Hessels, voordracht & Mare Peire, blokfluit, proenkele nieuwe vertaling. Erger: de belangrijkste
ducer M . Peire, Polderhoeklaan 31, 8310 Brugge,
vertalingen die de laatste jaren verschenen, wer2002, geïllustreerd informatieboekje (N, F),
den niet eens ingelast. De inleiding suggereert
24 blz. - Woordkunstenaar en dichter Wouter
dat de vertalers C. D'Haen en P. Claes geen
Hessels schreef tussen 1998 en 2001 een poëtische
toestemming gaven tot opname van hun vertalintriptiek waarvan elk van de drie delen, Diep Dal
gen. Met zo'nbundel verkopen we Gezelle zeker
/ Bas Bas, Hoge toppen / Point Culminant en
niet aan buitenlandse lezers. De inleiding (een
Harmonie, bestaat uit een reeks gedichten, in het
aaneenschakeling van clichés) is eentalig NederNederlands of in het Frans, gebaseerd op een
lands en in de selectie werden er in totaal slechts
letter uit het alfabet. In de drie delen komen alle
vijf Engelse vertalingen opgenomen, inclusief
letters aan bod, keurig in alfabetische volgorde.
dan nog twee vertalingen uit 1937! Een derde EnEen virtuoos woordenspel is dit waarbij in ieder
gelse vertaling is die van Boerke Naas (Farmer
edicht de betrokken letter basis is van een
Nick of all poems!). Omdat Gezelle in 1899 overlank- en kleurenspel. Toch is het geen louter
leed, mogen er blijkbaar wel vijftien (15!) Latijnse
taal- en klankexperiment op zich. De auteur wil,
vertalingen in. Het boek biedt de anderstalige
zo schrijft hij in net informatieboekje, 'zowel
lezer bovendien geen enkele steun om zich in
onrust en angsten als dromen en verlangens'
deze vertalingen terug te vinden: een apparaat
uitdrukken 'van een leven dat geleid en geleden
met een taalkundige, literaire, historische of culwordt op het einde van oude en het begin van
turele duiding ontbreekt volledig. Ook over de
nieuwe tijden'. Het driedelige geheel is, aldus
achterliggende vertaalstrategieën, die de laatste
weer de auteur, opgevat volgens het dialectische
decennia het internationale literaire landschap zo
principe van these, antithese en synthese (zie de
sterk gewijzigd hebben, wordt met geen woord
onderscheiden titels) en 'is ook psychoanalytisch
gerept. Onze eigen perceptie van het werk van
(Freud) te duiden'. Met een klinkende smak
Gezelle wordt door dit amalgaam van vertalmdompelt dergelijke gedateerde duiding ons
en evenmin gewijzigd of genuanceerd. Ook aan
meteen terug in de oude tijden waarvan sprake.
et meertalige aspect wordt in het licht van een
Het geheel, waarvoor Mare Peire een partituur
mogelijke polysysteembenadering evenmin volschreef voor respectievelijk tenor-, sopraan- en
doende aandacht besteed. Beter had men de cenaltblokfluitsolo (al even dialectisch dus: nu eens
ten gebruikt om een reeks goede, nieuwe versfeerscheppend, dan woord- en toonschilderend
talingen via het internet internationaal
of commentariërend) is al even gedateerd. Je
toegankelijk te maken. Gezelle vertaald is dus een
hoort hier Van Ostaijen en zijn geestesgenoten,
maat voor niets, erger zelfs: het is twee stappen
lang na datum; en de eerste experimenten van
achteruit. Van een Gezellekenner als Johan van
Louis de Meester, zij het dan niet elektronisch.
Isehem die de exclusieve verzameling GezelleInteressant, maar een 'taai-klankexperiment' dat
vertalingen van Jos Verheyen mocht gebruiken,
vandaag niet echt een experiment meer is.
hadden we beter verwacht,
z

f
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REGIONE
TOSCANA

Toscane is één van de 20 regio's waarin het Italiaanse grondgebied is verdeeld.
Meer dan 50 procent van de kunstschatten op de wereld bevindt zich in Italië en
meer dan 50 procent van het Italiaanse kunsterfgoed bevindt zich in Toscane.
Toscane is een streek van krachtige en wijdverbreide vreugde. De pracht omlijst een
oude en hechte passie voor vrede tussen de mensen en sociale rechtvaardigheid.

Toscane: veel goede redenen in een Italiaanse regio
www.regione.toscana.it

TOSCANA
P R O M O Z J O N E

Toscana Promozione is het bureau voor de economische promotie van Toscane.
Ons merk signaleert, presenteert en begeleidt de kwaliteit van de producten van
onze grond, de pracht van onze landschappen en de verscheidenheid en zorg van
onze toeristische faciliteiten.

Toscana: veel goede redenen in een Italiaanse regio
www.toscanapromozione.it

J E U G D L I T E R A T U U R
Ina Vandewijer

Hartsteen, uitg. Afijn, Amsterdam, 2002, verdeeld
door uitg. Clavis, Vooruitzichtstraat 42, 3500
Hasselt, 215 x 150 mm, 86 blz., gebonden € 13,95
- Freya is de dochter van het hoofd van een van
de Noormannenclans die het Frankische gebied
hebben veroverd. Sommige Franken werken als
slaven in het Noormannendorp maar voor het
overige staan de twee groepen vijandig tegenover elkaar. Freya ontmoet aan de rotsachtige
kust een inlandse iongen Thiry, tot wie ze zich
aangetrokken voelt. Hun vriendschap krijgt geen
kans want tijdens de feestelijkheden naar aanleiding van de Walpurgisnacht wordt Thiry bespot
en geslagen door Freya's broer. Het bericht dat
de koning van de Noormannen zich wil laten
dopen en samenwerken met de Frankische vorst,
wordt op gemengde gevoelens onthaald. Dankzij
Thiry, kunnen de Noormannen Freya van de verdrinkingsdood redden. Een teken van hoop voor
een nauwere samenwerking tussen de inlanders
en de bezetters?
Het verhaal speelt zich af in drie dagen, van
woensdag (Wodans dag) tot vrijdag (Frigga's
dag), rond het Walpurgisfeest. De oude Noorse
godenverhalen en de geheimen van de runen
spelen in dit verhaal een belangrijke rol. Net als
in haar vorige boeken over de Inuit, verwerkt Ina
Vandewijer tal van rituelen en verhalen verbonden met de cultuur en het geloof. Ook de
maatschappelijk belangrijke rol van een ziener, in
dit geval Freya's moeder, komt opnieuw naar
voren. De belevenissen van Freya zijn niet spectaculair en het verhaal is vooral gefocust op de
belevenissen in het dorp naar aanleiding van het
feest. De figuur van Freya is niet zo sterk geprofileerd, al komen haar emoties wel goed op de
voorgrond via overpeinzingen en suggestieve
beschrijvingen. Een steviger plot zou een sterker
verhaal kunnen opleveren. N u domineert de
mythische, esoterische wereld van voorspellende
dromen, goden en betekenisvolle runen al te zeer
het verhaal. Toch is dit een sfeervol, goed
geschreven boek voor jongeren vanaf twaalf jaar.
RDS
Ted v a nLieshout

Jij bent mijn mooiste landschap & 300 andere
gedichten en tekeningen, uitg. Leopold, Amsterdam, 2003, verdeeld door WPG Kindermedia, Lil
51, 2450 Meerhout, 225 x 215 mm, 92 blz., gebonden € 17,50 - Ted van Lieshout is een veelzijdig
en veelvuldig bekroond auteur, illustrator, kunstenaar. Hij is auteur van tal van boeken en dichtbundels die hij telkens opnieuw voorziet van
aparte illustraties en een vaak opvallende vormgeving. Deze bundel brengt een overzicht van
zijn dichtwerk met, naast enkele nieuwe
gedichten en tekeningen, een ruime selectie van
gedichten uit zeven bundels, gepubliceerd tussen
1986 en 1999. Het is een fraai overzichtswerk,
mooi gelay-out met tientallen eigenzinnige illustraties in zwartwit en oranje, meestal getekend
met Oostindische inkt. Per openliggende bladzijde vormen gedichten en tekeningen een harmonieus, thematisch geheel. In de meeste
gedichten is de ikfiguur dominant aanwezig. Ze
handelen expliciet, soms ook subtiel impliciet,
over gevoelens. De hang van de dichter naar
geborgenheid, tederheid en liefde en naar een
gelukkige thuis, zindert doorheen de verzen.
Daartegenover staat zijn onzekerheid,
machteloosheid, eenzaamheid en angst om te
Verdwalen' in een wereld die hem niet begrijpt.
Als puber komt daar nog de verlegenheid over
het eigen lichaam en de onzekerheid over zijn
seksuele geaardheid bij. Een belangrijk thema in
zijn gevoelsgeladen gedichten is dood en afscheid nemen: herinneringen aan de dood van
zijn vader en een broertje, afscheid nemen van
opa en oma. De gedichten zijn dan ook overwegend ernstig, diepzinnig en beschouwend.
Slechts af en toe slaan enkele gedichten met een
speelser ritme en woordspelingen een luchtiger
toon aan. Van Lieshout verrast vaak door zijn
originele beelden en suggestieve verwijzingen.
Hij suggereert meer dan hij zegt, verbindt onge-
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wone elementen en tegenstrijdige gevoelens met
elkaar. Zijn gebalde stijl, doordachte woordschikking en weglatingen maken de gedichten
soms complex. Toch zijn ze voor twaalf- a vijftienjarigen best begrijpbaar. Deze bundel brengt
een boeiende staalkaart van het poëtisch werk
van Ted van Lieshout. Een register op titel en op
de eerste versregel, met verwijzing naar de oorspronkelijke publicatie, vergemakkelijkt opzoekwerk.

Marcus Sedgwick

troerende observaties. De opluchting van de
grootmoeder wanneer de haarkleur van het
ikpersonage 'Ein-de-lijk!' (p. 11), nl. op zijn
twaalfde, zwart is, zoals dat van de rest van de
familie, kan alleen des grootmoeders zijn. Je lacht
mee met 'ouwe gabber Mark' en de ikfiguur
wanneer zij het samen besterven en iemand opmerkt dat er 'niks meer heilig' is voor hen (p. 46).
Grappig zijn de brieven van ene Sylvie aan
'Patrick mijn lief' waarin ze er wonderwel in
slaagt om eerst ongelooflijk verliefd op hem te
zijn en even later te gaan lopen met Eddy - Tk
weet niet of ik wel verliefd ben op hem', terwijl
Patrick intussen voor Ingrid koos. Maar... 'Als gij
Ingrid beu zijt moogt ge altijd terugkomen.'
(p. 92) Ook leuk is de anekdote dat de vriend van
dochter Hanne ein-de-lijk aan de weet komt dat
ze een dochter is van. Humor en ontroering
liggen dicht bijeen. Wanneer de familie de
donkere strafinrichting van Merksplaskolonie
passeert tijdens een avondlijke autorit van
Weelde naar huis, merkt zoon Simon op: 'Mama
kijk! De dieven zijn al gaan slapen'. De titel van
het boek is een prachtig eerbetoon van vader aan
zoon. Familieliefde is Pleysier helemaal niet
vreemd. Mooi zijn de passages over 'la famiglia':
'Maar ik zou de warmte die die hoop mensen

Zwart paard, uitg. Van Goor, Amsterdam, 2003,
verdeeld door Standaard Uitgeverij, Belgiëlei
147a, 2018 Antwerpen, 210 x 130 mm, 188 blz. paperback € 14,75 - Op een niet nader genoemde
plaats en in ver vervlogen tijd leeft het volk van
Storn in een primitief dorp ergens aan de kust.
Horn is de Wetspreker, maar er is nog steeds een
sterke rivaliteit met Olaf die de strijd om de
macht van H o m verloor. Olafs zoon Sigurd en
zijn geadopteerd zusje Muis vinden op een dag
een geheimzinnig kistje. Later duikt de al even
vreemde bezitter van net kistje in het dorp op.
Muis, een tenger meisje dat als kind van bij de
wolven weggehaald is, beschikt over bijzondere
I (soms) afgeeft toch ook niet graag missen' (p. 34).
gaven waardoor ze met dieren kan communiceHij beschrijft er zijn (schoonbroers en
ren. Zij alleen kan het kistje openen en de
! (schoon) zussen, tantenon, Leen, de uitzwervreemde man is op pad met een missie die met
mende kinderen en de vier jongenskleinkinderen.
Muis te maken heeft. Er heerst hongersnood in
Als Leen (tweede) kleinzoon Nathan eten geeft,
het gebied en het dorp wordt bedreigd door de
betrapt de schrijver haar op de ontwapenende
schrikwekkende ruiters van de stam van Zwart
familietrek dat moeders toch zo graag voor gePaard. Na enkele dramatische gebeurtenissen
noeg eten zorgen.
wordt de zestienjarige Sigurd Wetspreker. De
Van een andere orde, maar al even aangrijpend
komst van Zwart Paard brengt dood en ellende,
vind ik de passage waarin Pleysier zijn bewonmaar ook een hele ommekeer in de relatie tussen
dering uit voor de brevierende priester Juul
Sigurd en Muis wiens verleden stilaan onthuld
Sterkens. Maar ook het verhaal van de stervende
wordt.
duif, nadat ze tegen het raam gevlogen was, en
Dit meeslepende verhaal wordt verteld door Side korte opmerking dat 'gestremdes' een vregurd die terugblikt op zijn jeugdjaren met Muis.
selijk Afrikaans woord is voor 'gehandicapten'
Het is uitermate spannend doordat de lezer
(p. 141). Andere woorden waarvoor de auteur
slechts fragmentarisch informatie krijgt over het
even tijd uittrekt, zijn de vergeetwoorden
verleden van Muis en over de dreiging van
'vaderons' en 'geelogen'. Doet dit alles u ook aan
Zwart Paard. Wisselingen in vertelperspectief en
vroeger denken? Tot slot nog even dit: de enkele
flashbacks brengen dynamiek in het verhaal. De
drukfoutjes in de tweede helft van het boek ververteller of ikfiguur anticipeert geregeld op raadgallen het leesplezier niet, maar de dt-fout op
selachtige wijze op het verhaalverloop, wat
p. 117 stoort wél. Wat er ook van zij, hier is een
nieuwsgierigheid wekt. Sigurd en Muis zijn de
man aan het woord die de kunst beheerst om,
hoofdfiguren en hun bijzondere vriendschap
doodgewoon, tegengas te geven tegen het 'monwordt treffend beschreven. Zowel de relaties en
diale gekwek' dat 'met geen pen te beschrijven'
intriges tussen de dorpsbewoners zelf als de drei(p. 145) is én de opzichtigheid (p. 75) die ons wilging van buitenaf dragen bij tot een onheilspellens nillens allen achtervolgt. 'Het naklinken van
lende sfeer. Het verhaal is exotisch, met een
iemands stem, je herinneren hoe die persoon
vleugje magie en een flinke dosis emoties en
praatte, de ritmiek van zinnen die nazinderen.
avontuur. De schrijfstijl is soepel en beeldend.
Noem het voor mijn part de akoestische imprint
Voor lezers vanaf dertien jaar is dit een boeiende
die de ene mens op de andere achterlaat. Die imjeugdroman.
print is een herinnering. Een bijzonder intieme
RDS
herinnering, trouwens. Maar soms vormt die imprint ook een litteken. Het litteken van de moedertaal.' (p. 147) Men mag hopen dat De dieven zijn
L I T E R A I R
P R O Z A
al gaan slapen een imprint mag nalaten bij een indrukwekkende schare lezers.
Leo

Pleysier

De dieven zijn al gaan
slapen, uitg. De Bezige
Bij, Amsterdam, 2003,
L E O
verdeeld door WPG
Uitgever, Maarschalck
Gerardstraat 2, 2000
P L E Y S I E R
Antwerpen, 200 x 125
mm, 166 blz., paperDe dieven
back, € 16,50 - Dit
boek, dat volgens de
zijn ai
achterflap als een begaan slapen
knopte autobiografie
elezen mag worden,
evat korte notities die
ons een prachtige
mozaïek tonen van 's
schrijvers besognes.
Het boek is zeer rustig
vormgegeven en leest,
zoals we van Pleysier gewend zijn, erg vlot.
Daarom is het aanbevelenswaard om net met
mate te consumeren, kwestie van het leesplezier
zo lang mogelijk te rekken. Want Pleysier mag
dan veel universeels beschrijven, hij charmeert in
de gevatte, rake, nu eens grappige, dan weer on-
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Karei de Stoute en de laat-Bourgondische cultuur

Stedelijke dynamiek. Over architectuur en design

Samenstelling: Jean Luc Meulemeester

Samenstelling: Marc Dubois en Emmanuel Van Lierde

J A A R G A N G

Nog steeds spreekt de laat-Bourgondische cultuur

Het buitenland keek met be-

tot de verbeelding. We denken dan aan feestelijke

wondering naar de pareltjes

banketten, grootse tornooien en grandioze blijde

van onze private woningbouw

intreden in de meeste steden van Vlaanderen. Het

en tuinen. Op het gebied van

is de tijd van Karei de Stoute die op 10 novem-

publieke

ber 1433 in Dijon als zoon van Filips de Goede

openbare ruimte had Vlaan-

en Isabella van Portugal werd geboren. Geregeld

deren weinig

kwam hij in conflict met zijn vader. Na het overlij-

projecten te tonen. De laatste

den van de Grote Hertog wilde hij niet alleen de

jaren is daarin verandering gekomen. Er kwam een groter bewustzijn bij beleids-

koningstitel verwerven, maar evenzeer een machtig vorstendom creëren tussen het

bouwwerken

en

kwaliteitsvolle

verantwoordelijken en door de inbreng van de Vlaamse bouwmeester ontstond

keizerrijken het Franse koninkrijk. Het kostte hem uiteindelijk zijn dood in 1477. Toch

een ander klimaat. Die stedelijke dynamiek werpt vandaag haar vruchten af in

ontstond in die periode een enorme culturele bloei met de aanmaak van wandtapij-

de realisatie van nieuwe stadhuizen, gerechtshoven, musea en crematoria, maar

ten, edelsmeedwerk en boekverluchtingen. Daarnaast besteedt dit themanummer

evengoed in de aanleg van nieuwe bruggen, parkeerplaatsen, parken en straten.

ook aandacht aan de oorlogsvoering, de gastronomische geneugten en allerlei an-

Vertrekkend vanuit enkele casestudies in Kortrijk, de stad die zich profileert als

dere aspecten van deze laat-Bourgondische cultuur.

'designstad', gaat dit themanummer na hoe het gesteld is met architectuur en
vormgeving in de Vlaamse steden.

326 -juni 2009
Souvenirfotografie aan zee

328 - november 2009

Samenstelling: Antoon Devogelaere, Mare Constandt en Norbert Hostyn

Migrantenliteratuur
Samenstelling: Henriette Louiverse

Net zoals de kunstschilders werden ook fotografen geboeid door de zee en het bruisende

wam

324 -februari 2009

toeristische leven. Tussen 1880 en 1950 waren

H H

Strips in Vlaanderen

er grote evoluties in de souvenirfotografie aan

H l

Samenstelling: Toon Horsten

onze kust. Van het geposeerde naar het spon-

I^^^H^
||^^^^^^^^^

tane, van zwart-wit naar kleur en van profes-

^^HRk

ll

WM

Nederlandstalige auteurs van buitenlandse

H

origine hebben de laatste jaren het literaire

I

landschap sterk beïnvloed. Kader Abdolah be-

.H
H

kijkt onze samenleving doorheen een Iraanse
bril en creëert fascinerend proza dat tussen

H

twee culturen staat. Abdelkader Benali en

Eind januari 2009 is Vlaanderen gast-

sioneel werk naar amateurwerk. Aanvankelijk

V

B " H

land op het Franse stripfestival van

werd in de studio het strand kunstmatig na-

Angoulême, het grootste van Europa.

gebouwd o m de ernstig kijkende klanten te

hun

Kunsttijdschrift Vlaanderen grijpt die

vereeuwigen. Strandcabines, ezels en strand-

Mustafa Kor en Nilgun Yerli integreren Turkse

gelegenheid aan o m een state of the
arts te maken van het beeldverhaal in

*

~

-

speelgoed behoorden tot de gebruikte attri-

buten. Iedere badplaats had wel een of meer studio's waar de toerist terecht kon.

Hafid Bouazza verrijken onze literatuur vanuit
Nederlands-Marokkaanse achtergrond.

componenten in hun werk. Tientallen andere
^ H B

auteurs maken vanuit hun specifieke context

Vlaanderen. Een overzicht van de kin-

Na de Eerste Wereldoorlog werden de toeristen voortaan gefotografeerd op het

de multiculturele maatschappij zichtbaar: een dynamische wereld met heel con-

deren, kleinkinderen en bastaardkinde-

strand. Maar stilaan nam het amateurwerk echter toe: voor beroepsfotografen was

crete problemen en tastbare uitdagingen. Terzelfder tijd bieden deze schrijvers en

ren van Suske en Wiske, Jommeke, Piet Pienter en Bert Bibber en Nero. Van striproman

de strandfotografie niet meer rendabel De souvenirfotografie biedt een fascinerende

schrijfsters ons heel boeiende en vaak authentieke, autobiografische verhalen.

tot kinderstrip, van underground tot mainstream. Een rijk geïllustreerde who's who en

kijk in een stuk van ons verleden en is tevens een unieke historische bron die de

what's what van de strip in Vlaanderen anno 2009

beeldvorming rond de toerist (én de toenmalige mode!) in kaart brengt.

www.kunsttijdschriftvlaanderen.be
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Verdi,
Maestro del Risorgimento
Bart Van den Bossche

1. Op de schoolbanken hebben we allemaal geleerd hoe een kapitale gebeurtenis in
onze Vaderlandse Geschiedenis op gang gebracht werd door een operavoorstelling. De
stomme van Portici mag dan, net als het grootste deel van het oeuvre van zijn geestelijke vader Daniel Auber, al lang van het muzikale toneel verdwenen zijn, in de geschiedenis van
België blijft de opvoering van de opera op 25
augustus 1830 in de Muntschouwburg voor
eens en voor altijd verbonden met de omwenteling van 1830. En De stomme van Portici is
niet de enige negentiende-eeuwse opera die
op deze manier in de politieke annalen belandde. Gedurende een flink deel van de negentiende eeuw vormen opera- en theatervoorstellingen meer dan eens de aanleiding tot het
openlijk uiten van liberale en patriottische sympathieën. De opgevoerde stukken krijgen meer
dan eens een min of meer expliciete politieke
lading mee, en de operahuizen krijgen het geregeld aan de stok met argwanende censoren.
Kunst zal misschien dan toch de wereld niet
redden, maar in de negentiende eeuw waren
de podiumkunsten toch geregeld goed voor
een flinke portie politiek tumult. Je kan het de
theatermakers van nu moeilijk kwalijk nemen
dat ze, zo lijkt het soms, met heimwee terugdenken aan de negentiende eeuw, toen een
niet eens zo goede opera al genoeg was om de
Nederlanden uit elkaar te laten vallen, terwijl
zij vandaag er slechts af en toe in slagen uit de
cocon van de rijkgevulde cultuurbijlagen te
breken, en doorgaans dan nog alleen maar
voor wat diepblauw gemor over een scatologische scène.
2. In de geschiedenis van de negentiende-eeuwse kruisbestuiving tussen politiek
en podiumkunsten bekleedt Giuseppe Verdi
een bijzondere plaats. Het ontstaan, de evolutie en de receptie van een belangrijk deel
van zijn oeuvre is onlosmakelijk vervlochten
geraakt met de geschiedenis van de Italiaanse eenmaking.

Giuseppe Verdi in
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In het zogenaamde com degli ebrei
ontsnappen de joden in verbeelding uit hun
ballingschap en halen zich het landschap van
hun vaderland voor de geest ; dit koor, het bekende Va pensiero, met zijn verwijzingen naar
de door en door Italiaanse clivien colli, lijkt de
Milanese toeschouwers op een onweerstaanbare wijze te confronteren met hun eigen situatie van overheersing door een buitenlands regime - dat van de gehate Oostenrijkers. Of
Verdi zich van meet af aan bewust was van
deze politieke draagwijdte is niet duidelijk,
maar wel is het zo dat het com degli ebrei
soortgelijke enthousiaste reacties losweekt in
de meeste andere Italiaanse staten, geregeerd
door al dan niet buitenlandse, al dan niet verlichte, maar stuk voor stuk autocratische dynastieën. Het Va pensiero sull'ali dorate is in
geen tijd zo populair dat het met recht en reden kan doorgaan voor de Italiaanse nationale
hymne avant la lettre, en het is ook vandaag
nog steeds bekender én populairder dan de
inno di Mameli, het officiële Italiaanse volkslied.
1

Een jaar na het succes van Nabucco,
op 11 februari 1843, gaat Verdi's volgende
opera in première. / lombard! alia prima crociata is gebaseerd op een episch dichtwerk
van Tommaso Grossi, een romantisch auteur
en vriend van Manzoni. Anders dan in Nabucco verwijst deze opera uitdrukkelijk naar
het nationale verleden van Italië. Het com dei
Lombard! in deze opera, waarin strijdvaardige
kruisridders en pelgrims zingen hoe ze eendrachtig gehoor gaven aan de oproep tot een
heilige gelofte , roert eens te meer de snaar
van de vaderlandsliefde, en krijgt een enthousiast onthaal.
2

Op het moment van deze eerste, duidelijk politiek getinte, muzikale successen, die
Verdi de eretitel van Maestro del Risorgimento
opleveren, is de politieke situatie in Italië eigenlijk niet zo rooskleurig. Sinds enkele decennia lijkt Italië, zoals een flink aantal andere
Europese landen, in een soort kat-en-muis-

De manier waarop (en vooral het ogenschijnlijke gemak waarmee) opstanden in de
verschillende Italiaanse staten de kop worden
ingedrukt, zet zowel radicale als gematigde
hervormingsgezinden aan het denken. De idee
van een eengemaakt Italië is al een hele tijd
prominent aanwezig in het politieke en culturele debat, maar toch wordt het Risorgimento
van de Italiaanse natie in de eerste decennia
van de negentiende eeuw vooral in brede zin
opgevat als een algehele maatschappelijke,
morele en culturele wedergeboorte van Italië,
zonder dat het streven naar staatkundige eenmaking noodzakelijkerwijs de hoogste prioriteit
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Het revolutionaire oproer van 1848 en
1849 laat op dat vlak al enige verandering
zien. Er is voor het eerst sprake van enige
vorm van samenwerking tussen de patriottische bewegingen in de verschillende staten:
na de Milanese opstand (de zogenaamde cinque giornate milanesi), tijdens dewelke de
opstandelingen de troepen van Radetzky uit
de stad verjagen, verklaart het Koninkrijk
Piëmont Oostenrijk de oorlog, een campagne
die bekend staat als de Eerste Onafhankelijkheidsoorlog. Voor het eerst kan men gewagen
van een poging tot nationale bevrijding, zij het
een weinig succesrijke: daarvoor was het
wantrouwen tussen het gematigd-monarchistische en het radicaal-republikeinse kamp te
groot. Piëmont wordt tweemaal door de Oostenrijkers verslagen, en de haarden van Republikeins verzet zullen één voor één sneuvelen - hoewel Mazzini's Repubblica romana
zich pas in juli 1849 gewonnen geeft.
Pas met de Tweede Onafhankelijkheidsoorlog, in 1860, zal Piëmont er - met de
hulp van het Frankrijk van Napoleon III - in
slagen de Oostenrijkers uit een groot deel van
Noord-ltalië te verdrijven en zo de basis te
leggen voor een eengemaakt Italië. In dit
nieuwe Italië heeft de gematigd-monarchistische stroming, onder impuls van de behendige Cavour, het pleit gewonnen van de radicale en republikeinse stromingen, en dit
ondanks de populariteit en de successen van
de republikeinsgezinde Garibaldi, die met zijn
'tocht der duizend' zorgde voor een van de
meest tot de verbeelding sprekende bladzijden van het Risorgimento.

R I S O R G I M E N T O
DEL
M A E S T R O

spelletje verstrikt te zitten, waarbij liberale en
patriottische bewegingen om de zoveel jaar
met veel bevlogenheid maar niet altijd met
even veel realiteitszin en organisatietalent in
actie komen, waarop doorgaans vrij snel een
gespierde reactie komt die de toegestane hervormingen geheel of gedeeltelijk terugschroeft
en repressief optreedt. In Italië was de hoop
op een eengemaakt, vrij en modern Italië voor
het eerst zeer concreet geworden onder het
bewind van Napoleon, die echter de hoge verwachtingen slechts gedeeltelijk inloste (Ugo
Foscolo's autobiografisch getinte briefroman
Le ultime lettere di Jacopo Ortis is het meest
beklijvende literaire testament van de grote
bevlogenheid en diepe teleurstelling van de
generatie Italiaanse hervormingsgezinden ten
tijde van Napoleon). Na 1815 komen in Italië
de autocratische regimes opnieuw aan de
macht, maar de geest is uit de fles. Allerlei
gematigde en radicale hervormingsbewegingen zien het licht, en zullen in de verschillende staten van het schiereiland van zich laten horen. In 1820 slaat het Spaanse oproer,
gevolgd door de instelling van een liberaal-democratisch regime, over naar Zuid-ltalië, maar
het regime van de Bourbons krijgt de situatie
vrij snel onder controle. Een jaar later is het
de beurt aan Piëmont, waar na een periode
van verwarring de Restauratie de bovenhand
haalt en de hervormingsgezinde krachten onderdrukt. In 1831, enkele maanden na de
Franse julirevolutie van 1830 en de installatie
van het gematigde regime van Louis Philippe,
breken op verschillende plaatsen in Noord-ltalië (o.a. in de ministaatjes Modena en Parma,
en in verschillende steden van de Pauselijke
Staat) onlusten uit, die echter door de Oostenrijkers vakkundig de kop worden ingedrukt.

krijgt. Hoewel de liberale en de patriottische
agenda in Italië - net als in andere delen van
Europa - voor een flink deel samenvallen, valt
toch op dat de hervormingsbewegingen gedurende de jaren twintig en dertig de facto kiezen voor lokale actie in elk van de Italiaanse
staten afzonderlijk. Dit had niet uitsluitend met
kortzichtigheid of gebrek aan organisatietalent
te maken, maar ook met enkele meer fundamentele vragen, zoals de onduidelijkheid omtrent de staatsvorm die een eengemaakt Italië
zou moeten aannemen (één staat of een min
of meer losse confederatie; een republiek of
een monarchie), en in het bijzonder met de
vraag wat de positie van de Kerk en de Pauselijke Staat in dit toekomstige staatsverband zou
dienen te zijn. Na 1830 zou daar niet meteen
een consensus over ontstaan - wel integendeel, er tekenen zich nu duidelijke kampen af
die de ene of de andere staatsvorm verdedigen - , maar wel groeit, zoals reeds aangestipt,
het besef, met name in het kamp van de radicale republikeinen, dat de strijd voor politieke
en sociale hervormingen sterker gekoppeld
dient te worden aan het streven naar nationale
bevrijding en staatkundige eenheid.

V E R D I ,

We schrijven 1842. De negenentwintigjarige Verdi heeft enkele moeilijke jaren
achter de rug: na het lauwe onthaal van zijn
debuutopera Oberto in 1839 en de complete
mislukking van Un giorno di regno (een opera
buffa), heeft de jonge componist het gevoel
dat hij terug naar af gestuurd is. Op dat moment krijgt hij het libretto van Nabucco in
handen; de première van deze opera, op 9
maart 1842 in de Scala van Milaan, is een gigantisch succes, en in 1842 en 1843 wordt
Nabucco 57 keer hernomen. Nabucco speelt
zich af ten tijde van de ballingschap van het
joodse volk in Babylonië, en verhaalt hoe de
koning van Babyion, Nebukadnessar (alias
Nabucco), na een wonderbaarlijke genezing
de glorie van de God van Israël bezingt en
het joodse volk de vrijheid schenkt.

Falstaff, productie 1998-1999;

[Foto Teatro Comunale di Firenze]

3. Het succes van Nabucco en / Lombard/' alia prima crociata aan het begin van de
jaren veertig kan, in het licht van het voorgaande, geen toeval genoemd worden. Conform de romantische poëtica van aandacht
voor het collectieve verleden en de ontwikkeling
van een nationale identiteit, werden de epische
lotgevallen van Israël in ballingschap, en a fortiori die van de Lombarden in het Heilig Land,
gelezen als duidelijke allusies op de eigentijdse
politieke gebeurtenissen. Zelfs als Verdi het
oorspronkelijk allemaal niet zo expliciet bedoeld
had, bracht hij wel de juiste muziek op het
juiste moment; om het met een vleugje negentiende-eeuws pathos te zeggen: elke keer dat
het Va pensiero in de Italiaanse theaters uit
volle borst meegezongen werd, laaide het patriottische vuur hoger en sterker op in de zielen
en harten van de Italianen. Meer dan de vaak
nogal geëxalteerde en abstracte politieke
ideeën van Giuseppe Mazzini waren het Verdi's
koren die de publieke opinie blijvend warm
maakten voor de Zaak van het Vaderland.
Verdi's muzikale carrière en de geschiedenis van de Italiaanse eenmaking zullen
ook na het succes van Nabucco meermaals,
en soms op vrij verrassende wijze, eikaars pad
kruisen. De componist, die aanvankelijk
slechts matig in politiek geïnteresseerd was,
vat in de loop van de jaren veertig, 'n beetje
op de vleugels van zijn eigen succes, steeds
meer sympathie op voor de republikeinse

ideeën van Mazzini. Een aantal van Verdi's
opera's uit de jaren veertig leveren direct of indirect commentaar bij politieke evoluties, geven concreet gestalte aan al dan niet latente
verzuchtingen van het publiek, en vormen in
een aantal gevallen zelfs een niet te veronachtzamen factor in het tot stand komen van
gebeurtenissen. Kortom, Verdi's operamuziek
uit de jaren veertig en vijftig heeft veel weg
van een score die het zich met horten en stoten ontwikkelende Risorgimento begeleidt.
Een paar voorbeelden. In maart 1846
gaat in het Teatro La Fenice in Venetië de
opera Attila in première; wanneer de Hunnen
de scène opstormen, dood en vernieling zaaiend in Aquileia (een stad niet zo ver van Venetië vandaan), roept het publiek spontaan
'Italia! Italia' uit. Voor de trotse Venetianen,
die al sinds een halve eeuw moeten dulden
dat hun duizendjarige Serenissima deel uitmaakt van het Habsburgse Rijk, kan er geen
twijfel bestaan over met wie de Hunnen uit
Verdi's stuk geïdentificeerd dienen te worden.
In maart 1846 wekt de verkiezing van
de hervormingsgezinde Pius IX tot paus grote
verwachtingen bij liberalen en democraten. Enkele maanden later kondigt Pius IX een amnestie af, op het moment dat in Bologna Ernani
wordt opgevoerd, Verdi's bewerking van het bekende stuk van Victor Hugo. In het derde bedrijf drukt Keizer Karei (Don Carlo) zijn bewondering uit voor Karei de Grote: 'O sommo Carlo
- p i ü del tuo nome / le tue virtudi - aver vogl'io,
/sarö, lo giuro - a te ed a Dio, / delle tue gesta
imitator' ; het Bolognese publiek zingt de tekst
mee, maar vervangt de aanspreking 'O sommo
Carlo' door 'O sommo Pio'.
3
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Ruim een jaar later, in het voorjaar van
1848, bezoekt Verdi, kort na de Milanese cinque giornate en de verjaging van Radetzky, enthousiast de Lombardijse stad. Hij wil een
opera schrijven die het nationaal gevoel op een
meer directe manier moet aanwakkeren. Uiteindelijk wordt dat La battaglia di Legnano,
een opera waarin de eerste 'Italiaanse' overwinning op 'Duitse' troepen centraal staat: in
Legnano, een plaatsje in de buurt van Milaan,
hadden de Noord-Italiaanse steden, verenigd
in de Lega lombarda, in 1176 keizer Frederik I
(beter bekend als Barbarossa) verslagen. Het
libretto van La battaglia di Legnano, van de
hand van Salvatore Cammarano, is klaar in oktober 1848, wanneer Milaan alweer een poos
onder Oostenrijks bestuur staat. De première
van deze openlijk patriottische opera, die
opent met het veelzeggende koor 'Viva l'ltalia!
Un patto sacro unisce tutti i tuoi figli' (Leve Italië! Een heilig verbond verenigt al jouw zonen),
vindt op 27 januari 1849 plaats in het Teatro
Argento in Rome, een stad die op dat moment
in handen is van Giuseppe Mazzini en zijn medestanders. Verdi zelf, die aanwezig is tijdens
de première, wordt door de nokvolle zaal talloze malen het podium opgeroepen; overal in
de stad wappert de Italiaanse driekleur. Op 9
februari, twee weken na de première van de
opera, roepen de democraten de Repubblica
romana uit. Wanneer Rome uiteindelijk opnieuw in handen komt van de Pauselijke Staat,
in juli 1849, zit Verdi alweer een tijdje in Parijs.
Maar verontwaardigd om de Franse steun aan
Pius IX verlaat hij de Franse hoofdstad en trekt
hij zich terug op zijn landgoed Sant'Agata, in
de buurt van zijn geboortedorp Busseto.
4. Verdi laat in de jaren 1848-49 weinig twijfel bestaan over zijn steun aan de zaak
van het Risorgimento. Toch krijgt de expliciete
politieke inslag van La battaglia di Legnano
geen vervolg. Op artistiek vlak lijkt Verdi na de
woelige jaren een andere richting in te slaan.
In maart 1851 gaat Rigoletto in première, een
opera gebaseerd op Le rol s'amuse van Victor
Hugo, waarin Verdi muziek en handeling op
een soepele manier bij elkaar laat aansluiten
en breekt met een aantal conventies (o.a. door
de vermenging van sublieme en groteske elementen in de figuur van Rigoletto). In januari
1853 gaat // trovatore in première, en twee
maand later is het de beurt aan La traviata,
een stuk dat, na het legendarische fiasco van
de première in Venetië, een jaar later met
meer succes wordt hernomen en een van Verdi's meest opgevoerde stukken zal worden.

In de daaropvolgende jaren blijft
Verdi, onder andere met opera's als / vespri
siciliani (1855), Simon Boccanegra (1857) of
Un ballo in maschera (1859), de geschiedenisboeken doorploegen, maar op muzikaal
vlak zet hij de nieuwe lijn verder.
Ook in de stukken uit de jaren vijftig en
zestig stoot het publiek met de regelmaat van
de klok op verwijzingen naar de politieke situatie. Zo zal het publiek van Rigoletto zich waarschijnlijk moeilijk aan de indruk hebben kunnen onttrekken dat de figuur van Hertog van
Mantua (die in het overbekende La donna è
mobile de wispelturige aard van de vrouwen
bezingt maar in feite - als een echte nareist vooral een zelfportret schetst) verwijst naar de
ondraaglijke lichtheid van de kleine Italiaanse
vorstenhuizen. In de loop der jaren heeft de
politieke interpretatie van Verdi's oeuvre een
haast dwingend karakter gekregen, ook in het
geval van opera's waarin het politieke slechts
marginaal aanwezig lijkt: Verdi is nu eenmaal
Verdi, Maestro del Risorgimento, of hij het nu
wil of niet. Dat Verdi's opera's niet ontkomen
aan een politieke lectuur, mag ook blijken aan
de bezwaren van de censuur: / vespri siciliani
zou na de grote successen in Parijs niet zonder
slag of stoot in Italië opgevoerd raken; Un ballo
in maschera wordt geweigerd in Napels, en in
Rome krijgt het stuk pas groen licht wanneer
de handeling wordt overgeplaatst naar NoordAmerika, om elke verwijzing naar de Europese
vorstenhuizen (de oorspronkelijke titel was Gustavo III di Svezia) in de kiem te smoren. Tevergeefs eigenlijk, want wanneer de opera in februari 1859 in première gaat, is Cavour al
volop de nakende onafhankelijkheidsoorlog tegen Oostenrijk aan het voorbereiden. De roep
'viva Verdi', waarbij de familienaam voor de
componist wordt gelezen als een acroniem voor
'Vittorio Emanuele Re d'ltalia', verspreidt zich
na de eerste opvoeringen van Un ballo in maschera snel over het Italiaanse schiereiland.

R I S O R G I M E N T O
V E R D I ,
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Deze drie stukken vormen samen de zogenaamde trilogia popolare, die een hoogtepunt
vormt in Verdi's oeuvre. De artistieke keuzes
veranderen grondig, en de nadruk - ook in
stukken die, zoals Rigoletto of // trovatore, zich
nog aan een hof afspelen - komt nu te liggen
op het vertolken van een grote verscheidenheid van emoties, in een grote verscheidenheid van muzikale accenten, waarbij muziek,
woord en handeling op een innige wijze verstrengeld worden. Gevoelens worden verscheidener, maar ook 'gewoner', oprechter, inniger
door de muziek uitgedrukt. In het geval van La
traviata betekent de keuze van het onderwerp
- de in de eigentijdse bourgeoismaatschappij
gesitueerde affaire tussen Violetta Valéry en
Alfred Germont, een fait divers haast - zelfs
een radicale breuk met de epischpatriottische
inslag van de historiestukken.

Giuseppe Verdi's begrafenisstoet op 27 februari 1901

Tijdens de Tweede Onafhankelijkheidsoorlog, die zal leiden tot de Italiaanse eenmaking, manifesteert Verdi zich opnieuw op het
politieke toneel. Hij organiseert inzamelingen
voor de families van gesneuvelden, en wanneer de bevolking van Emilia zich in 1860 in
een volksraadpleging met een overweldigende
meerderheid uitspreekt voor aansluiting bij het
koninkrijk Piëmont-Savoie, is de componist lid
van de delegatie die de 426.000 stemmen
persoonlijk aan koning Victor Emmanuel II
overbrengt. Verdi heeft zich, zoals vele van
zijn generatiegenoten, neergelegd bij de nederlaag van de radicale republikeinen en bij
de overwinning van de monarchie. Een jaar
later, in 1861, zal Verdi aanvaarden om in het
Italiaanse parlement te zetelen; tot aan de
dood van de door hem bewonderde Cavour, in
1865, zal Verdi zijn mandaat waarnemen. In
1862 componeert Verdi zijn Inno delle
nazioni, op tekst van Arrigo Boito, een werk
dat citaten bevat uit de Marseillaise, God Save
the Kingen uit de inno di Mameli, een door
de republikein Goffredo Mameli gecomponeerd lied dat vanaf de onlusten van 1848 al
een soort 'officieus volkslied' van Italië was geworden, maar uiteindelijk pas in 1947, wanneer Italië een republiek wordt, tot het officiële
Italiaanse volkslied wordt gekozen. Aan het
eind van de bombastisch uitgevallen Inno
delle nazioni wordt Italië gedefinieerd als het
'verraden vaderland' ('patria mia tradita'), een
duidelijke verwijzing naar het 'onvoltooide' karakter van de Italiaanse eenmaking, onder
meer te wijten aan het 'verraad' van Napoleon
III, die het op een akkoordje gooide met de
Oostenrijkers en hun Venetië afstond. Uiteindelijk wordt Venetië in 1866, Rome en Latium
pas in 1870 in de nieuwe staat opgenomen.
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Na 1870 boekt Verdi op muzikaal vlak
nog enkele van zijn grootste successen (o.a.
Aida in 1871 en in 1880 - het jaar van de
succesvolle Parijse première; de première
van Otello in de Scala in 1887, en de première van Falstaff, ook in de Scala, in 1893),
maar hij krijgt ook kritiek te incasseren, o.a.
van de scapigliati, een groep jonge schrijvers
en musici die Verdi's muziek passé vinden en
openlijk hun bewondering uitspreken voor de
instrumentale muziek van Duitse origine. Op
politiek vlak lijkt Verdi na de realisatie van de
Italiaanse eenheid naar het achterplan te
schuiven. Verdi behoort nu samen met o.a.
Manzoni tot de selecte club van de grand old
men (vrouwen zijn er in dit gezelschap niet te
bespeuren) waarvan het werk een bijzondere
bijdrage leverde tot de Italiaanse eenmaking.
Met een feilloos gevoel voor timing zal Giuseppe Verdi, die zo door en door negentiende-eeuwse muzikale vader des vaderlands, in de eerste maand van de nieuwe
eeuw, in een hotel aan de via Manzoni in
Milaan, een punt achter zijn leven zetten. 'È
morto Giuseppe Verdi!', roept een jongetje
aan het begin van Bernardo Bertolucci's
Novecento. De twintigste eeuw kan beginnen.
NOTEN
1

2

3

'Va, pensiero sull'ali dorate / va, ti posa sui chvi, sui colli, /
ove olezzano trepide e molh / l'aure dolci del suolo natal';
ga, gedachten, op gouden vleugels / ga, rust op heuvels en
hellingen, / waar de zoete bries van je geboortegrond / trillend en zachtjes blaast.'
'O signore, dal tetto natio / ci chiamasti con santa promessa,
/ noi siam corsi all'invito d'un pio, / giubilando per l'aspro
sentier'; 'O heer, uit ons geboortehuis / riept gij ons weg
met een heilige gelofte, / WIJ kwamen toegesneld op uitnodiging van een vroom man, / jubelzangen zingende tijdens
de harde tocht'.
'O allerhoogste Karei - eerder dan je naam wil ik je deugden
bezitten, en ik zal - zo zweer ik bij jou en bij God - jouw
grootse daden navolgen'.

Het Muziektheater i n Bali
Zachar Laskewicz

Muziektheater is belangrijk in het leven
van bijna elke Balinees. Praktisch alle
Balinese kunstvormen gaan terug op het
muziektheater, dat bijna elke avond voor
zowel toeristische als religieuze
doeleinden uitgevoerd wordt. Het belang
hiervan kan niet onderschat worden. De
vele genres van muziektheater, zoals
Wayang

Kulit en Topeng hebben veel

verschillende functies zoals onderwijs,
religie (het Balinese hindoeïsme) of
gewoon om de tijd door te brengen in
gezelschap van andere leden van de
banjar.

De banjar

is het kleinste onderdeel

van de Balinese maatschappij. Het
bestaat uit een bepaald aantal families die
dicht bij elkaar wonen, een buurt waar de
mensen veel contact hebben met elkaar.
Normaal gezien werken de leden van
een banjar samen om gemeenschappelijk rituelen te realiseren en maatschappelijke taken
te vervullen. Het Balinese levenspatroon heeft
een ontzettend drukke kalender vol belangrijke
zaken en daarom hebben ze elkaar nodig.
Hoewel ze heel dicht op elkaar wonen en werken, achten ze een soort afstandelijkheid
noodzakelijk. Verder in dit artikel zal ook naar
voor komen hoe zowel muzikaliteit als theatraiiteitdoor de Balinezen gebruikt wordt om zich
te behoeden voor gedwongen intimiteit. Afstand houden is belangrijk om het gevoel te
hebben zichzelf te kunnen zijn, te midden van
de drukke maatschappelijke omgeving. Dit begint thuis in het gedrag van mensen ten opzichte van elkaar, en het eindigt op het podium
in een bijzonder fascinerende muziektheatertraditie. Ik zal ook proberen aan te tonen hoe
belangrijk de tekstuele systemen in het muziektheater zijn om een omgeving te vatten die

constant aan het veranderen is. Dit probleem
is erg acuut nu de Balinezen geconfronteerd
worden met krachten zoals globalisatie en interculturaliteit. Noties zoals theatraliteit en
plankenkoorts worden gebruikt om de Balinese situatie beter te begrijpen. Ze moeten ook
verduidelijken hoe het in deze cultuur aangeleerd wordt om maskers te dragen, letterlijk èn
figuurlijk. Hier stel ik ook het idee van muzikale uitvoeringen als teksten voor in de zin van
gerealiseerde culturele vattingen. Tekstualiteit
wordt voorgesteld als het middel waarover de
Balinezen beschikken om muziek (en daarom
muziektheater) te vatten. De bedoeling is te leren begrijpen hoe belangrijk deze dynamische
teksten zijn, maar de nadruk wordt gelegd op
het feit dat hun teksten uit veel meer dan
woorden alleen bestaan; we moeten eerst een
goed inzicht hebben in hoe deze muzikale en
theatrale teksten aangeleerd worden binnen
de Balinese cultuur.
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Eerst zal ik de verschillende genres
voorstellen die nog steeds een rol spelen in
het leven van de Balinezen zowel op financieel, sociaal als religieus gebied.
We beginnen met een bespreking van
een oeroud genre van Balinees muziektheater
dat dateert van vóór het ontstaan van de gamelan zoals we die nu kennen (een orkest
dat voornamelijk uit slagwerk bestaat) op
Bali: de Gong Gambuh. Hierna bekijken we
Wayang Kulit en de speciale manieren die gebruikt worden door vooral Balinese mannen
om teksten aan te leren in het kader van sekehe bebasan. De mannen komen samen om
antieke teksten te bespreken, teksten die
soms rechtstreeks vertaald worden uit het
Oude Javaans of zelfs het Sanskriet. Het is
belangrijk om eerst de teksten te bestuderen
om een inzicht te krijgen in de oorsprong van
het Balinese muziektheater. Hierna volgen 7bpeng (Balinees muziektheater waar één uit-

Voor de Balinezen is de bekende metafoor van de wereld als toneel goed gepast.
Sinds de eerste ontmoetingen tussen Europeanen en Balinezen hebben veel bezoekers
commentaar geleverd op het theatraal gezicht
van de Balinezen. Zowel onder elkaar als voor
het publiek worden ze in het algemeen bekeken als mensen die altijd op het podium
staan. Dergelijke veralgemening blijft natuurlijk aanvechtbaar, maar toch is ze gedeeltelijk
waar. Balinezen worden opgevoed in een omgeving waar ze altijd een gevoel hebben door
anderen bekeken te worden en daarvan zijn
ze zich terdege bewust. De roiien die ze aannemen in het dagelijkse leven worden bijzonder ernstig genomen. Vaak wordt de vergelijking gemaakt tussen de letterlijke maskers
die gebruikt worden in het Balinese muziektheater (vooral Topeng) en de figuurlijke maskers die ze in het dagelijkse leven dragen. De
Balinezen hebben een term /e/com de angst
te noemen om door hun medemens gezien te
worden zonder masker — hoe ze werkelijk
zijn — en Clifford Geertz (de bekende Amerikaanse antropoloog) gebruikte de term StageFright (plankenkoorts) om dit woord te vertalen naar het Engels om deze angst te
beschrijven. Geertz schrijft over deze belangrijke Balinese emotie het volgende:
Whatever its deeper causes, stagefright consists of a fear that, for want of skill
or self-control, or perhaps by mere accident,
an aesthetic illusion will not be maintained,
that the actor will show through his part and
the part thus dissolved into the actor.' (Geertz
Clifford, The Interpretation of Cultures, New
York, 1973, pA02).

Deze houding noem ik theatricality.
Theatricaliteit is een houding ten opzichte
van elkaar zowel in het dagelijkse leven als in
de uitvoerende kunsten. Het houdt de
speelse manier van optreden in die ze vaak
gebruiken. Het is een uiting van geluk dat ze
deel kunnen uitmaken van het gebeuren. In
optredens die alleen uit stukken voor de gamelan bestaan, is theatricaliteit wan heel groot
belang. De opvoering is een ingewikkelde
mengeling van speelse interacties tussen de
opvoerders en het publiek. De /cenc/angspeler
(een kendangis een Balinese trommel)
speelt met zijn bewegingen: een slag wordt
getransformeerd in een groot handgebaar, en
hij speelt evenveel met zijn ogen als met zijn
handen. In veel niet-sacrale dansopvoeringen
spelen de dansers mee met de muzikanten.
Rond de eeuwwisseling vond men een dans
uit die gebaseerd was op de theatrale bewegingen die gebruikt werden om een instrument (de Balineze trompong) te bespelen
(genoemd Kebyar Trompong of Kebyar Duduk). In Bali is muziek op zich een vorm van
theatrale uitdrukking. Dat vóóronderstelt wel
een zekere mate van vrije uitdrukkingsmogelijkheid, en die is er niet altijd. Vóór de fundamentele veranderingen rond de eeuwwisseling waren muziek en dans vooral een
aangelegenheid van de koninklijke familie en
hun priesters. Na de vreselijke puputan waar
een groot deel van het Balinese koningshuis
een soort rituele zelfmoord pleegde door in
ceremoniële kledij voor de Nederlandse

De grens tussen het theater en het
dagelijkse leven wordt hierdoor vervaagd,
aangezien de ingewikkelde Balinese-Hindoe-
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Naast hedendaagse ontwikkelingen in
de laatste honderd jaar zijn er natuurlijk veel
verschillende genres van muziektheater uit de
Balinese oudheid die vergeleken kunnen worden met westers muziektheater zoals Gong
Gambuh, Wayang Kulit, Topeng en Arja die ik
verder zal omschrijven.

Balinese man leest thuis een tekst
die zijn betekenis krijgt door het zingen
of uitspreken ervan
[Foto: Zachar Laskewicz]

Maar eerst is het belangrijk om Balinese teksten te bespreken, aangezien ze deel
uitmaken van de meeste Balinese muziektheatervormen. Het Balinese muziektheater
gebruikt vooral teksten in het Oud-Balinees,
het Oud-Javaans of het Sanskriet. Wegens
het feit dat deze talen voor de meeste Balinezen volledig of maar gedeeltelijk begrepen
worden, worden ze allemaal kawi genoemd
(kawi betekent versierde taal). De Balinezen
geloven in het algemeen dat deze teksten
een iconische betekenis hebben, dat wil zeggen dat het uitspreken ervan op zich en als
zodanig betekenis heeft.
De talen zijn op zich erg muzikaal;
veel mensen genieten van de klanken ervan
zonder ze te begrijpen. De grens tussen lezen
en zingen in Bali is heel nauw. Kawi teksten
hebben een ingewikkeld stel inflecties en in-
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kalender ontzettend veel opvoeringen in de
vorm van odalan (tempelfeesten) vraagt. Gedurende odalan geloven de Balinezen dat de
goden uit de hemel neerdalen en hun tempels bezoeken. De talrijke opvoeringen, zowel
traditionele als nieuwe, moeten de goden tevreden stellen. Het belang dat in Bali aan de
odalan wordt gehecht is een weerspiegeling
van de essentiële gedachte dat men zich altijd bekeken voelt. Het dragen van persoonlijke (figuurlijke) maskers is een deel daarvan,
ledereen, zelfs vrienden en familie, zou leyak
(Balinese demonen en heksen) kunnen zijn,
en hier hebben ze een andere reden om een
soort theatrale controle te hebben over de
manier waarop ze door anderen bekeken
worden.

krijgsmacht te lopen, kwam de gamelan terug
in de handen van de dorpelingen. Zij roofden
de gamelans uit de paleizen om ze niet in
handen van de Nederlanders te laten vallen.
Zo kregen ze er meer controle over dan ooit
tevoren. Daarmee hangen de nieuwste genres
van theatricaliteit samen.

HET

voerder verschillende rollen aanneemt die
vertegenwoordigd worden door verschillende
maskers), en Arja (Balinese opera) en ook
moderne vormen zoals Send'ratari die een andere sociale functie heeft in de Balinese cultuur. Vervolgens bekijken we de genres die
uit hedendaagse rituelen opgebouwd zijn,
vaak in aansluiting op oude animistische of
paringsrituelen zoals de bekende Cak [apendans] en Janger. Ten slotte bekijken we genres van hedendaags abstract muziektheater
die samen met de Gong Kebyar het orkest
ontwikkeld hebben in een cultuur die ontzettend veel veranderingen doorgemaakt heeft in
de periode rond de eeuwwisseling. Hiermee
zetten we de verschillende genres van muziektheater op een rij die nog steeds een ontzettend belangrijke rol spelen in het leven van
veel Balinezen.

tonaties die alleen gerealiseerd kunnen worden als ze werkelijk gezongen worden. Uitvoeren, zingen en lezen zijn daardoor nauw
verwante begrippen.
In de verschillende genres van muziektheater zoals Wayang Kulit (schimmenspel) zingen de goden en de koninklijke poppen deze teksten in kawi. Omdat dergelijke
dode taal niet begrepen wordt zijn er karakters die de functie van tolk uitvoeren. Zij vertalen het kawi van de goden in de taal gesproken door de meeste Balinezen (die tot
het laagste niveau behoren van het Balinese
kastensysteem). Deze karakters heten pa rekan of penasaren spelen de rol van dienaars
of clowns. Onder de Balinezen zijn ze heel
populair omdat ze grappig zijn en vaak ook
commentaar leveren op de inhoud van de
teksten. Op die manier spelen ze ook een rol
in de interpretatie van de teksten. De penasar
zijn interessante karakters omdat ze zowel uit
de dagelijkse ervaringswereld van het publiek
kunnen komen, als uit de verhalen die ver in
het verleden plaatsvinden. Nadat een bepaald stuk tekst in kawi gezongen is door een
heilig karakter, zou een penasar daarop een
verklaring kunnen maken die zin heeft voor
het publiek, bv. in verband met een huwelijk,
een begrafenis of een moeilijke familieruzie in
de banjar.
Dalang, de poppenspeler in Wayang
Kuiit, heeft veel verantwoordelijkheid naar zijn
publiek toe. Hij moet alle rollen spelen in zowel kawi als in het Balinees (en soms nu ook
in het Indonesisch of het Engels afhankelijk
van het publiek) en ook nog het Gender
Wayang orkest dirigeren. Dit orkest bestaat
uit vier xylofoonachtige instrumenten die gender heten. Het wordt vaak verwacht van het
publiek dat het dalang teksten kiest die passen in de omstandigheden waarvoor ze uitgenodigd werden en dat betekent soms snel
kiezen en improviseren met toepassing van
de interpretatie van de sacrale teksten. Het
Balinese publiek kan snel ontevreden worden
als een opvoering haar niet relevant schijnt.
De dalang moet daarom ontzettend veel oude
teksten uit het hoofd kennen, maar ook de
betekenis daarvan en hoe die kan toegepast
worden in concrete situaties.

Achter de schermen van Wayang Kulit
[Foto: Zachar Laskewicz]

De verhalen in Wayang Kulit komen
meestal uit de Mahabharata of de Ramayana,
de belangrijke hindoemythen. Deze teksten
en de andere belangrijke sacrale teksten zijn
van Indische herkomst en ze worden nog
steeds gebruikt in ofwel Sanskriet ofwel OudJavaans en soms ook Oud-Balinees. Deze talen zijn moeilijk om te leren, omdat ze op de
juiste manier moeten uitgesproken worden
om betekenis te krijgen. Elke lettergreep in
deze oude talen heeft inflecties die ook moeten aangeleerd worden. Hoewel de teksten
neergeschreven staan in boeken, is er ook
een orale cultuur die generaties lang wordt
overgeleverd. Deze inflecties geven de talen
de bovengenoemde muzikale kwaliteit.
Hoe wordt de dalang opgeleid om dit
allemaal aan te kunnen? In de Balinese
maatschappij komen oude mannen samen in
groepen die sekehe bebasan of seka ma basan heten. Seka zijn groepen binnen banjar
die functies of activiteiten uitvoeren, van hanengevechten tot wegen herstellen. Het
woord mabasan wijst naar de interpretatie
van de oude teksten. Als Balinese mannen
een bepaalde leeftijd bereikt hebben worden
ze verwacht om hun activiteit meer te richten
op de interpretatie en toepassing van de
oude culturele tradities en de toepassing
daarvan in de culturele omgeving van hun
banjar. In deze groepen worden de teksten
gelezen of gezongen. Na de lezing spreken
de mannen over de mogelijke betekenis van
de tekst en ook of de lezer de juiste tonen en
inflecties gebruikt heeft. Daar bovenop spreken ze over de toepassing van de teksten.
Het is in deze groepen dat de dalang deze
teksten kan leren en oefenen. Met andere
woorden leert hij niet alleen de teksten uitspreken, maar ook de hedendaagse interpretatie daarvan die een invloed zou kunnen
hebben over hoe hij later de teksten toepast
in opvoeringen. De Wayang Kulit traditie in
zowel Bali als Java is heel oud en de verhalen
en melodieën spelen nog steeds een belangrijke rol in de hedendaagse Balinese cultuur.
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Er is wel een muziektheater-traditie
die uit een nog oudere periode dateert. Dit
genre van muziektheater heet Gong Gambuh.
Het is een zeer belangrijk genre, omdat het
een bron blijft voor vele componisten. Het
wordt nog wekelijks beoefend in sommige
Balinese dorpen voor zowel toeristen als Balinezen zelf. Gambuh is een belangrijke verrijking voor de Balinese cultuur. In het grote Javaanse Majapahit- rijk werd vanaf 1343 het
cultureel erfgoed naar Bali gebracht. Dit gebeurde voornamelijk gedurende de periode
van de islamisering van Java. Talrijke Javaanse zangers, schrijvers, vertalers en kunstenaars, opgeleid in de hindoe-boeddhistische kunsten, vluchtten tijdens deze periode
naar Bali. Dit werden de cultureel gouden jaren van de Balinese -Javaanse cultuur. Het
rijk is uiteindelijk uit elkaar gevallen in de
vroege 16de eeuw, maar zijn invloed wordt
heel hoog geprezen door de Balinezen die nu
kunnen terugblikken op de schitterende culturele bloei van die tweehonderd jaren. Dat
tijdperk blijft onderwerp van nostalgie. Het is
niet te verwonderen dat een oeroude vorm
van muziektheater uit die periode nog steeds
hoog gewaardeerd wordt en van grote invloed
blijft op de hedendaagse Balinese muziekcultuur. De Gambuh brengen verhalen over de
hoven uit het Majapahit-n\k: zijn intriges, koninklijke pracht, de liefde en ook komische
elementen. De vocale muziek was redelijk
eenvoudig; de heilige instrumentale melodieën van oude Javaanse oorsprong zijn complex. De vocale muziek bestond uit lange recitatieven die vrij gezongen werden boven
een tonale structuur gespeeld door het Gong
Gambuh- orkest. De teksten die gebruikt werden waren vooral de bekende Pa/T/V-verhalen
over prinsen en prinsessen in het Majapahitrijk, hoewel Gambuh al bestond vooraleer
deze teksten gebruikt werden. Deze muziektheatertraditie werd heel populair, omdat ze
kunst en leven vermengden, zoals het gebeurde in de oude hindoemythes. Dit was
een nieuwe ontwikkeling die de kunst dichter
bij de mens bracht.
Vóór de gamelaninstrumenten bestonden die we nu kennen in het hedendaagse
Balinese gamelanorkest, gebruikte deze vorm
van muziektheater een beperkter ensemble
dat uit een groep zangers en een klein orkest

Topeng Tua is een komisch personage uit
de Topeng [Foto-. Zachar Laskewicz]

en de uitvoerder gebruikt de dans om de verhalen te vertellen. Er is ook een karakter met
een ha If masker dat bondres heet. Bondres is
een spreekrol die vaak bemiddelt tussen het
Men mag niet vergeten dat de melopubliek en de mythe. Het is dus een soortgedieën uit de Gong Gambuh vandaag als heilijke rol als de penasar in Wayang Kulitóie
lige melodieën worden gezien en daarom zijn
boven beschreven werd. Hiermee worden zaze een belangrijke bron voor hedendaagse
ken behandeld die de stille uitdrukking van
componisten. Bewerkingen van deze oude
de dans toegankelijk maken. Ed Herbst geeft
melodieën zijn nog steeds bij veel componisten van vandaag terug te vinden. Het zou een commentaar over het feit dat de bondres heel
speels wordt; hij wandelt soms zelfs door het
misverstand zijn daaruit te besluiten dat de
publiek en spreekt individu's aan. (Herbst, Ed
Balinezen zich vasthouden aan het verleden.
Voices in Bali: Energies and Perceptions in
De versieringen hierop zijn ontzettend uitgeVocal Music and Dance Theater, Hanover:
breid en vaak speels en de uitvoerders gaan
Weslyan University Press, 1997, p. 89). De
er soepel mee om. Het wordt eerder gebruikt
voorstelling wordt begeleid door het hedenals een middel om een verbinding te maken
daagse Gong Kebyar orkest, hoewel Topeng
tussen het verleden en het heden. Hierdoor
heel wat ouder is. De kendang speler die de
kunnen Balinese uitvoerders een verhoogde
rol van dirigent speelt in het orkest moet ontlichamelijke en spirituele staat bereiken die
zettend goed letten op de bewegingen van de
taksu genoemd wordt. Taksu betekent een
danser. Geen opvoering kan dezelfde zijn,
verbinding met het verleden en gelijktijdig
omdat de structuur van de muziek afhankeeen unieke realisatie van iets nieuws. Dit is
lijk is van het humeur, de snelheid en de behet hoofdkenmerk van de Balinese muziek-,
wegingen van de danser. De karakters zijn
dans- en theatercultuur. Taksu kan bereikt
heel goed bekend bij de Balinezen die de
worden in andere belangrijke traditionele vorvoorstellingen bekijken en ze genieten ontzetmen die ook bruggen kunnen slaan tussen
tend van de dynamische interactie.
het verleden en het huidige leven in Bali. Zo
is er bijvoorbeeld Topeng en Arja en nieuwere
vormen die hun oorsprong vinden in de boArja is een genre dat vaak met de
vengenoemde tradities.
westerse opera vergeleken wordt. Dit genre is
Topeng is een belangrijk genre dat
vaak wordt beoefend gedurende tempelfeesten, de zogenaamde odalan. Ook dit is weer
zowel voor de goden als de Balinezen zelf bestemd. Eén en dezelfde acteur speelt meerdere rollen. Die worden van elkaar onderscheiden door maskers die de acteur zelf
kiest. Sommige ervan zijn volledige maskers

recenter dan Gong Gambuh, Wayang Kulit
en Topeng en is gebaseerd op een verschillende oude groep verhalen die geguritan heten. Geguritan- teksten vormen een belang-
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Naast traditionele genres die nog
steeds populair blijven onder de Balinezen
worden er, gedeeltelijk onder druk van de B a linese-lndonesische regering en gedeeltelijk
door de natuurlijke Balinese drang naar vernieuwing, nieuwe genres van muziektheater
gecreëerd die beter lijken op westers muziektheater: Drama Gong en Sendratari. Drama
Gong is vooral een herneming van Arja onder
invloed van het Javaans theater dat populair
was rond de eeuwwisseling. Drama Gong
heeft de Balinezen teruggebracht naar het
theater en gelijktijdig wekte het genre ook de
interesse van de televisie. De Balinese teksten voor Drama Gong worden wel genomen
uit Geguritan-bronnen, maar het is opgevoerd
op een grotere schaal. Heel vaak vinden opvoeringen plaats in een theater waar het publiek zich ver van het podium bevindt, waardoor veel van de subtiliteit verloren gaat.
Sendratari lijdt onder soortgelijke problemen, maar heeft wel langer invloed uitgeoefend op de Balinese cultuur. Sendratari is
uitgevonden in 1962 door I Wayan Beratha,
een belangrijke Balinese componist. De term
is een versmelting van de Indonesische woor-
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rijk deel van de Balinese tradities. Ze zijn belangrijk omdat ze een verandering weerspiegelen in de houding van de mensen ten opzichte van het koningsdom. Voor de eerste
keer werden zowel dienaars als koningen tegelijkertijd op het podium gebracht die werkelijk betrokken werden in het verhaal (maar
die soms ook aan het publiek kritische commentaar leverden op de hogere gezagsdragers). In het algemeen wordt het begin van
Arja in 1825 gedateerd, onder koning Dewi
Agung Sakti in Klungkung, Oost-Bali. De verhalen gaan vooral over koningen en hun dienaars. De acteurs moeten de teksten heel
goed kennen, omdat ze vaak niet weten welk
deel uit de verhalen ze zullen zingen tot enkele minuten vóór hun optreden. Deze teksten worden natuurlijk in kawi gezongen,
maar ook hier uit de dode taal vertaald naar
het hedendaags Balinees zoals in Wayang
Kulit. In Arja spelen de vertolkers een grotere
rol in de verhalen zelf. De dienaars maken
vaak grappen over het gedrag van de koninklijke karakters of de algemene omstandigheden waarin ze zich bevinden. De persoon die de opvoering organiseert geeft de
opvoerders een vaag idee over wat hij of zij
van de uitvoerders verwacht, en de acteurs
moeten vaak het verhaal improviseren op de
basispatronen. De verhalen worden gezongen en gesproken met constante begeleiding
van het gamelanorkest, een belangrijk kenmerk van een groot deel van de Balinese
muziektheater-tradities.
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bestond. De centrale melodieën werden gespeeld op een groep van ongeveer vier heel
lange, diep klinkende fluiten die allemaal een
beetje uit elkaar gestemd waren. Een spookachtige klank werd hierop geproduceerd, begeleid door de rebab, de gestreken Indonesische luit. Hiernaast zijn er instrumenten die
meer bekend zijn in het hedendaagse Balinese orkest zoals de gong en de kendang. De
functie van de gong in de Balinese muziek
verwijst naar de cyclische, herhalende patronen die vooral in de vroege gamelanmuziek
ontzettend belangrijk waren. Dit systeem van
cyclische herhaling die uitsluitend in de Indonesisch - Zuidoost - Aziatische muziek voorkomt, heet in de ethnomusicologie colotomie.
De spelers in het orkest en de zangers werden begeleid door een kendang. Kenmerkend voor de Balinese muziek is ook de
kajar, een instrument dat het constante
tempo van de muziek blijft aangeven door het
hele stuk. De verhalen die gedeeltelijk gedanst, gesproken en gezongen werden door
de uitvoerders, gingen over het leven aan de
hoven van heel lang geleden, wat veel Balinezen vandaag als ouderwets ervaren.

steld worden. Deze karakters vervielen haast
tot het clowneske, maar desondanks is Sendratari in zijn tijd ontzettend populair geweest
zowel bij de Balinezen als bij mensen uit andere delen van Indonesië.

Personage uit de Balinese Ar ja
[Foto: Zachar Laskewicz]

den se/?/ (kunst), drama (tekst) en tarl (dans).
De oorspronkelijke bedoeling had veel met
het politieke klimaat te maken. Het beleid
streefde naar een vorm van nationaal theater
dat het hele land kon verenigen. Men wilde
ook indruk maken op een internationaal publiek en daarom werden veel dansers op het
podium gezet met de hoofdrollen gespeeld
door aparte acteurs (die vroeger door één
masker of schaduwpop vertolkt werden). De
dalang (die juru tandak heet in Sendratari)
wordt zelfs ingenomen door een figuur die
tussen het orkest zit en die werkelijk de verschillende rollen leest, terwijl de dansers op
het podium vertolken wat gezongen of gesproken wordt. Veel subtiliteit is natuurlijk
verloren, en omdat de verhalen allemaal op
voorhand gekend zijn kan de juru tandak dus
niet bemiddelen of niets aan de voorstelling
toevoegen, zoals het mogelijk is in vormen zoals Wayang Kulit of Topeng. De teksten van
de zogenoemde heilige karakters kunnen dus
niet meer gecontextualiseerd of in vraag ge-

Naast de Sendratari is er ook een redelijk nieuw genre dat zich ontwikkeld heeft
vanuit oeroude Balinese tradities, vermengd
met invloed uit het Westen. Dit genre van
muziektheater heet Kecak eenvoudigweg
Cak, maar voor de duizenden toeristen die
deze voorstelling volgen heet het de Apendans (hoewel het werkelijk weinig te maken
heeft met apen). Deze voorstelling is vooral
gekend, omdat Walter Spies, een Duitse
schilder, de Balinezen 'geholpen' heeft in de
creatie van wat nu vaak beschouwd wordt als
een oeroud Balinees ritueel. Het heeft wel bepaalde trekken van een oud ritueel dat Sang
Huang Dedari heette, maar in de werkelijkheid werd Kecak in zijn hedendaagse vorm
vooral gemaakt dankzij de raad van Spies om
stukken uit de Ramayana (belangrijk hindoeverhaal over de redding van de prinses Sita
uit de handen van de kwade Sugriwa door de
prins Rama) te combineren met andere traditionele rituelen voor vrienden uit Duitsland
die een film maakten over Bali. De koppeling
van de rituelen zijn te danken aan zowel
Spies als Ida Bagus Mudiara, een Balinese
choreograaf. Het is in elk geval een heel succesvolle muziektheatervorm geworden voor
de Balinezen. Kecak is ontzettend populair bij
de toeristen. Nu geloven ze dat dit nieuwe ritueel zijn eigen bovennatuurlijke kracht ontwikkeld heeft. (Laskewicz, Zachar
'The Self-Reflexive Cultural Myth: Bali and
the Western Anthropological Fantasy Fulfilled, ' in Myths, Rites, Simulacra: Semiotic
Viewpoints, Vienna: Austrian Association of
Semiotics, pp. 235-250, 2001)
Een koor van Balinese mannen zit in
een cirkel rond een centrale opvoeringplaats.
De mannen in het koor zingen een spannende ritmische begeleiding door de klank
'cak' te maken, en de acteurs lopen binnen
en buiten de cirkel en nemen de rollen in van
karakters uit de Ramayana in de vorm van
dans, zingen en spreken. Het koor is eigenlijk
afgeleid van de gamelan suara, een orkest
dat gebruikt wordt als er geen gamelan aanwezig is en er toch muziek moet gemaakt
worden voor rituele doeleinden. Het is een
spannende opvoering en heeft ontzettend
veel invloed gehad op veel kunstenaars die
Bali bezocht hebben. Ook hedendaagse Balinese componisten worden beïnvloed door
deze unieke vorm van muziektheater.
Janger is ook een interessante mengeling van muziektheater en ritus. Deze opvoe-
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ring wordt in het algemeen alleen getoond
aan de Balinezen. Zijn oorsprong kan teruggevonden worden in paringsrituelen zoals Joged Bumbung waar mannen worden uitgenodigd door een danseres om te dansen met
begeleiding van grote pentatonische instrumenten gemaakt uit bamboe. In Joged Bumbung probeert de man de danseres te versieren met zijn bewegingen, terwijl zij haar
uiterste best doet om de man te negeren of af
te wijzen. Zowel Joged Bumbung als danger
worden nu meestal niet meer als ritus maar
als entertainment gezien. De naam Joged
Bumbung verwijst naar de instrumenten die
bespeeld worden gedurende de dans, maar
de naam Janger verwijst naar een dwaze verliefdheid. Hier is de westerse invloed niet te
onderschatten. De Janger worót opgevoerd in
een traditionele westerse theateromgeving
(met proscenium arch). Het decor doet denken aan een theaterontwerp uit de 19de
eeuw dat waarschijnlijk te maken heeft met
het koloniaal theater uit Nederland dat in
Java of Bali opgevoerd werd. Het kostuum
van de mannen is eigenaardig: Franse baret,
een korte broek, kniesokken en tennisschoenen. Sommigen dragen ook een zonnebril.
Men veronderstelt dat deze kledingstukken
gebruikt worden om een soort westers exoticisme op te roepen. De groep op het podium
zingt een lied om het publiek te verwelkomen. Hierna worden de bovengenoemde
cak-stemmen in een soortgelijke manier als
de apendans gebruikt als de mannen zich tonen aan het publiek door strak te wandelen
heen en weer langs het podium. Dan verschijnen de vrouwen, gekleed als tempeldanseressen. Het wordt geopend met een soort
verwelkomingsdans, een dans die vaak gezien kan worden in de pura (Balinese tempel). Hierna wordt een liedje gezongen in het
Balinees dat vaak begeleid wordt door een
cak-koor. De bedoeling van dit interessant
stuk muziektheater was wellicht om jonge
mannen aan hun toekomstige vrouwen voor
te stellen. Deze functie is verloren gegaan,
maar het is wel interessant om op te merken
dat Balinese vrouwen nu worden vervangen
door goden of dode familieleden. Dit kan gezien worden op het podium wanneer de vrouwen in trance vallen gedurende de opvoering.
Daardoor wordt dit stuk in een nieuw daglicht

Reong en Rebab uit het Gong Kebyar-ensemble

De Balinezen hebben een woord voor
deze unieke theatrale kracht, en ze wordt
hoog geprezen in muzikale wedstrijden genaamd gaya. Spelers die gaya hebben (een
bepaald charisma) zijn belangrijk in elke gamelan.
Ondanks de snelle veranderingen in
het begin van de twintigste eeuw, bleven de
podiumkunsten tot vandaag een belangrijke
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[Foto-. Zachar

Laskewitcz]

atricaliteit, en die tref je dan ook overal aan,
het weze de maskerdans of een Gong Kebyar-crea\\e. De zin om te genieten van hun
eigen cultuur zal nooit veranderen.

IN

B A L I

ö

De theatricaliteit die deze vorm kenmerkt is niet iets dat bij de dans of zang
hoort. Het is veeleer een naam voor de manier waarop de muzikanten met elkaar communiceren en hun instrumenten bespelen,
en ook voor de dynamische relatie tussen de
spelers en het publiek. Gong Kebyar-rr\us\c\
zijn heel wat meer dan alleen robotten voor
de uitvoering van abstracte muzikale stukken.
De musici worden behandeld als acteurs die
improviseren in een soms heel komisch spel.
Deze theatricaliteit is een heel belangrijk onderdeel van de opvoering, en veel meer dan
slechts een mooie versiersel op voorafbestaande structuren. Wayne Vitale geeft een
uitleg over hoe deze theatricaliteit uitgedrukt
wordt in de praktijk:

rol spelen in de opvoeding van Balinese kinderen. De nieuwigheden die elk jaar in het
wereldbekende festival in Denpasar te zien
zijn leveren het bewijs hoezeer deze kunst
met de maatschappij mee verandert. Het publiek staat ontzettend wantrouwig tegenover
opvoeringen die ze niet begrijpen. De Balinezen vragen een geleidelijke ontwikkeling van
hun tradities, die ze liever zelf willen ervaren
dan overrompeld te worden door wat in Europa avant-garde zou heten. Ze zijn niet bang
en ze weten wat ze willen. Een opvoering die
hen niet bevalt wordt verbannen, en ze zijn
voor zoiets heus niet bang. Wat belangrijk
blijft in al hun kunstvormen is de speelse the-

M U Z I E K T H E A T E R

Het volgende en laatste onderwerp
betreft het hedendaagse abstract muziektheater dat het essentiële theatrale karakter
van de Balinese mens vertegenwoordigt. In
Bali is het theater overal aanwezig. Het is
meer dan een kunst, het is een levenswijze.
We hebben al gesproken van een algemeen
gevoel voor theatricaliteit die aanwezig is in
het Balinese denken. Dit is opvallend vanaf
het begin van de 20ste eeuw toen de gamelan opnieuw in handen van de dorpelingen
terecht kwam. Het was het begin van een
ware revolutie. Tot die tijd bestond het standaardorkest uit grote, zware instrumenten
waarop redelijk langzame muziek gespeeld
werd. Dit orkest heette Gong Gede en werd
vooral gebruikt voor religieuze doeleinden aan
de hoven. Met de kolonisatie van Bali door
Nederland veranderde dit allemaal. Na de
bovengenoemde puputan heeft het volk de
gamelan uit de hoven gehaald om te vermijden dat ze in handen van de Nederlanders
zou komen. Voor de eerste keer konden de
dorpelingen toen zelf beslissingen nemen
over de ontwikkeling van hun muziekcultuur.
De oude instrumenten werden weliswaar gesmolten en hermaakt in een dynamisch ensemble dat de naam Gong Kebyar gekregen
heeft. Het woord kebyar betekent barst in de
zin van 'in vlammen uitbarsten'. Dit is een
goede metafoor voor de muziek zelf die vol zit
van dynamische veranderingen en snelle ontwikkelingen.

If performed within the context of a
festival, the display would find not only sonic
but visual expression. The 'featured' musicians often augment their playing with elaborate, highly stylised body language, mostly
exaggerated arm and hand gestures that
arise in some way from the playing technique. These sometimes include the postures,
eye movements and facial expressions found
in dance. ... They flirt, tease and play with
the musical gestures, often raising both
hands in a dance-like pose.' (Vitale, Wayne-,
Music of the Gamelan Gong Kebyar, 1996, p. 19
Volume 1, [book accompanying CD], El Cerrito, California: Vital Records)
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geplaatst. Wat oorspronkelijk een paringsritueel was, is nu gewoon entertainment geworden, maar het kreeg wel een nieuwe spirituele betekenis. Dit bewijst nog eens dat het
Balinese muziektheater een proces van constante verandering doormaakt.

Muziek voor open ogen:
het instrumentaal theater van M a u r i c i o Kagel
Björn Heile

Toen d e C h i n e s e k e i z e r H u i - t s u n g in 1 1 1 6
a a n d e K o r e a a n s e k o n i n g muziek

ta-ch'

e n g y a - y ü e h als g e s c h e n k gaf, z a t e n er in
hetzelfde pak behalve de
d a a r b i j b e h o r e n d e h o n ' g a en t u n g g a ook
instrumenten, k o s t u u m s en
dansrekwisieten.

1

Dit verhaal is in het westerse muziekdenken moeilijk te verstaan. Hoe kan men iemand muziek als geschenk geven? En wat
hebben kostuums en dansrekwisieten met
muziek te maken? Muziek is voor ons meestal
een abstract begrip, merkwaardig zonder
substantie, en zoals de geluidsgolven onttrokken aan het menselijk voorstellings-vermogen. Maar, zoals men echter in bijna elke inleiding van de muzieketymologie als eerste
opmerking kan lezen, is ons muziekbegrip
haast een unicum in de wereld. Praktisch
overal is muziek nauw verbonden met culturele kaders zoals feesten of religieuze rituelen. Dat men muziek uitsluitend met de oren
waarneemt en dat muziekbeluisteren een autonome bezigheid is, zou voor de meeste
mensen uit andere culturen traditioneel bevreemdend zijn. De Koreaanse anekdote hierboven is er een voorbeeld van. Maar ook in
Europa is die autonome voorstelling van betrekkelijk recente datum. Het is bekend dat
tot ver in de 18de eeuw muziek werd voorbehouden voor kerkelijke feesten, danspartijen,
party's of toneelvoorstellingen. Het zou Johann Sebastian Bach bijvoorbeeld als een
heiligschennis voorkomen, dat men zijn cantaten en oratoria voor het esthetische genot in
een concertzaal uitvoert. Het was voornamelijk de Aufklarung die de akoestische grondslag van de muziek beklemtoonde en die ze
van externe indrukken wou bevrijden. De Romantiek die het begrip van begrips- en substantieloosheid van de muziek, die voor Kant
nog een smet was, tot ideaal verhief, droeg
ook haar steentje bij. Sindsdien wordt het begrip muziek zonder meer vereenzelvigd met
de concertsituatie. In het klassieke concert of

Mauricio Kagel is een hoofdspeler op het veld van de 20ste-eeuwse muziek, maar paradoxaal evenzeer een buitenbeentje. Hij componeert, speelt, acteert en dirigeert eigen
werk. Hij is kineast en regisseert eigen films en luisterspelen. Hij werd geboren op 24 december 1931 in Buenos Aires en woont sinds 1957 in Keulen. Al spoedig deed hij de
hele kunstwereld versteld staan met wat hij instrumentaal theater noemde. Hij vertrekt
vanuit de handeling van het instrument, instrument dan in de ruime betekenis, want hij
gebruikt ook niet-conventionele geluidsbronnen. Als gastdocent was hij onder meer welkom bij de Internationale Ferienkurse für Neue Musik in Darmstadt, in Göteborg, Berlijn
en New York. Zijn cursussen aan de Rheinische Musikschule en de Kölner Kurse für
Neue Musik kenden veel succes. Hij vormde er vele componisten. Uitgeverij Dumont publiceerde drie boeken over Kagel.
thuis voor de stereoketen luistert men aandachtig en geconcentreerd. Hoewel die luisterhouding slechts voor een klein doelpubliek
van de hoogcultuur toegankelijk is, en zelfs
daar niet meer dan een ideaal vertegenwoordigt - want we horen allemaal meer muziek
in films en televisie dan in concerten om nog
te zwijgen van disco's, clubs en achtergrondmuziek - die luisterhouding kan de kracht
van de definitie van het abstracte muziekbegrip nauwelijks bedreigen.
Zeker leeft het klassieke concert van
de sociale functie van zelfverzekerdheid en
zelfbewustzijn van de verlichte burgerij. Theatrale en ceremoniële elementen zijn daarom
ook niet weg te denken uit de concertzaal.
Het optreden van de muzikanten wordt gekenmerkt door haast choreografische nauwkeurigheid, kledij is zorgvuldig voorgeschreven voor musici en, in mindere mate,
publiek; er gelden nogal strikte regels voor
het groeten, het applaus, het gedrag van de
dirigent. Het hele virtuozendom kan men zich
zonder showeffecten eenvoudigweg niet voorstellen. Maar al deze elementen, hoe wezenlijk ze ook voor de concertcultuur mogen zijn,
blijven voor de echte muziekliefhebber bijkomstig uiterlijk vertoon en daarom een
beetje bedenkelijk. Het is veelzeggend dat de
begrippen showen spektakel'in de klassieke
bedrijfswereld - volledig in tegenstelling tot
de populaire cultuur - schimpwoorden zijn.
Wie in het clubje wordt opgenomen, heeft
snel door dat het veel respect oplevert om
met gesloten ogen te luisteren. Zij behoren
zowat tot de priesterklasse. (Ik herinner me
dat ik in het begin ook op concerten probeerde mijn ogen te sluiten, maar ik vond dat
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nogal irritant, en dat deed me twijfelen aan
mijn eigen muziekroeping).
Het substantieloze muziekbegrip, zoals ik het beschreven heb, is voor ons
meestal zo vanzelfsprekend, dat we het ideologische radicalisme dat achter die gesloten
ogen schuilgaat nauwelijks opmerken. Het is
een signaal, een teken dat zelfs het fysisch
realiseren van muziek een uiterlijke afleiding
is van haar eigenlijke wezen. Wellicht is hier
ook een reden te zoeken waarom de taakverdeling in de industrialisatie de fysische bezigheden van musici verdoezelt, als zou het iets
storend en onartistieks zijn. Deze houding
heeft Goethe in de figuur van de gecultiveerde Oheim in Wilhelm Meisters Lehrjahre
tot uitdrukking gebracht:
Er konnte nicht ohne Musik, besonders nicht ohne Gesang leben und hatte dabei die Eigenheit, daB er die Sanger nicht sehen wollte. Er pflegte zu sagen: 'Das Theater
verwöhnt uns gar zu sehr, die Musik dient
dort nur gleichsam dem Auge, sie begleitet
die Bewegungen, nicht die Empfindungen.
Bei Oratorien und Konzerten stort uns immer
die Gestalt des Musikus; die wahre Musik ist
aHein fürs Ohr; [...] wer mir singt, soil unsichtbar sein, seine Gestalt soil mich nicht
bestechen oder irremachen [...].' Ebenso
wollte er auch bei Instrumentalmusiken die
Orchester soviet als möglich versteekt haben,
weil man durch die mechanischen
Bemühungen und durch die notdürftigen, immer
seltsamen Gebarden der Instrumentenspieler
so sehr zerstreut und verwint werde. Er
pflegte daher eine Musik nicht anders als mit
zugeschlossenen Augen anzuhören, urn sein

Speciaal voor Kagels muziek geldt, dat
ze, met de woorden van Goethe, niet enkel
alleen voor de oren bestemd is, en dat zij de
mechanische inspanning en zonderlinge gebaren van de spelers niet als verwarrend,
maar integendeel als een verrijking van de
esthetische ervaring en als integraal bestanddeel van de muziek zelf opvat. In deze zin is
het wellicht misleidend om überhaupt van
theater te spreken, omdat elementen zoals
handeling en rollenspel (zeker dit laatste toch
een basisbegrip in het theater) meestal van
minder belang zijn. Daarom is ook een vergelijking met de opera, in details misschien verhelderend, toch erg misleidend. Het gaat veeleer om een uitbreiding van het begrip
muziek als zodanig, en om een verrijking van
de concertervaring door de specifieke combinatie van theater en muziek of door het narratieve. Het instrumentaal theater vertrekt van
een oorspronkelijke eenheid van actie en
klank, die natuurlijk kunstzinnig in zijn oorspronkelijkheid hersteld moet worden, terwijl
het bij de opera altijd gaat over verschillende
kunsten die samengebracht worden (wat verklaart waarom het in het puriteinse verlichte
Europa altijd een verantwoording moest afleggen).

Het experimentele muziektheater
heeft meer gemeen met andere vormen van
experimenteel theater dan met de opera. Ook
in het experimentele theater werd het logocentrisme van het traditionele gesproken toneel doorbroken ten gunste van een totale
zintuiglijkheid. Dat gebeurde zo in Dada, het
Italiaans futurisme, het Russische suprematisme, Artauds Theatre de la cruauté, het absurde theater of het Living Theatre. Maar ook
de ontdekking van de kinese, dynamische
processen en de fascinatie van het onherhaalbare in de beeldende kunsten waren belangrijk. Doorslaggevend waren bijvoorbeeld
Action Painting, de happening en wat later de
performance. Voor Kagel moet zeker nadruk
gelegd worden op de invloed van Fluxus, een
invloed die ook biografisch aanwijsbaar is. In
Keulen werden vele happenings georganiseerd onder meer door Nam June Paik. Natuurlijk moet ook de grensverleggende John
Cage hier vermeld worden, die op een bepaald moment erg belangrijk was voor Kagel.
Kagel heeft aan de klassieke operacomponisten verweten dat ze een verouderd
dramatisch concept volgden door aan te leunen bij het gesproken toneel. Het was een
achterhaalde opvatting geworden, met zijn
scheidsmuur tussen handeling en muzikale
schildering, tussen podium en orkestbak, met
zijn ideologie van scenische illusie, die voor
de opera nooit enige geloofwaardigheid heeft
gehad. In het instrumentale theater, zoals Kagel het benoemde, is het instrumentale spel
geen begeleiding van wat zich op de bühne
afspeelt, liefst zo verdekt mogelijk en eigenlijk
nauwelijks geduld. Het is integendeel zelf
theatrale handeling. Het voortbrengen als
handeling voor het voortgebrachte geluid vormen een integrale visueel-akoestische actie.
En nogmaals, dit verwijdert ons van het recente traditionele muziekbegrip en van onze
traditionele opvattingen over muziektheater,
maar het brengt ons wel weer dichter bij de
andere culturen waarin uitvoering en omstandigheden onlosmakelijk zijn van het muziekstuk als zodanig.
Ook het feit dat men afstand neemt
van scenische illusie, legt een band met tradities van muziektheater in die vele culturen,
waarin muziek en scène altijd één waren, en
waar noch gesproken toneel noch een idee
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Kagels instrumentaal theater beweegt
zich hoofdzakelijk tussen twee polen. De ene
pool is het bespelen van een instrument opgevat als kinetische, scenische handeling. De
andere pool plaatst een muziekuitvoering in
een theatraal kader. Het is tekenend voor Kagels systematische aanpak van het muziektheater, dat zijn twee eerste, gelijktijdig gecomponeerde werken op dit gebied ook
meteen deze beide uitersten vertegenwoordigen. Uit deze eerste werken, Sonanten Sur
Scène, worden later steeds meer combinaties
en mengvormen ontwikkeld. Er is nauwelijks
een ander componist te vinden die zich zo
blijvend en zo intensief met het muziektheater heeft ingelaten. Want zelfs in de meer
recente composities, waar expliciet scenische
elementen meestal op de achtergrond staan,
is en blijft het theatrale denken aanwezig, inderdaad ook als het schijnbaar om zuivere instrumentale composities gaat. Wat ik verder
wil aantonen is precies dat het niet zozeer uiterlijke of aanwijsbare kenmerken zijn die het
instrumentale theater bepalen. Het zijn momenten die de luisteraar uitnodigen tot een
omvattende waarneming, tot een luisteringesteldheid met open ogen. Instrumentaal
theater moet vanuit de waarneming gedefinieerd worden.

O G E N
O P E N

Na enige belangrijke voorlopers tijdens de eerste helft van de 20ste eeuw is er
eerst tijdens de jaren zestig een tegenwind tegen deze muziekopvatting, die meestal als
muziektheater bestempeld wordt. In deze samenhang worden componisten van de oudere generatie genoemd zoals John Cage,
George Brecht, Georges Aperghis, Sylvano
Bussotti, Luciano Berio, Karlheinz Stochkhausen, György Ligeti, Dieter Schnebel en ook
Mauricio Kagel. Het gaat hier niet over een
samenhangende groep van componisten die
een gezamenlijk doel en esthetische principes nastreven, maar om een willekeurige verzameling van kunstenaars, die elkaar gedeeltelijk beïnvloed hebben, maar gedeeltelijk ook
los van elkaar werkten of zelfs tegenovergestelde doeleinden verdedigden. Gemeenschappelijk is het hen hierom te doen, dat ze
iets opnieuw ontdekten, wat in de westerse
concertmuziek overal onderdrukt was: het visuele en het kinetische aspect van muzikale
uitvoeringen, het fysische van het musiceren,
de lichamelijke aanwezigheid van de musicus, het gebruik van de driedimensionale
ruimte, het spectaculaire en het evenement
van de concertervaring. Het gaat hier dus
over een samenhangend, zintuiglijk en lichamelijk muziekbegrip, een beetje te vergelijken
met de hierboven geciteerde anekdote uit het
Korea van de 12de eeuw.

van realisme ontwikkeld werd. Ook in het Europese muziektheater overigens (zoals in de
mysteriespelen, de muziek van de minnezangers, de commedia dell' arte en de vaudeville) vormden muziek, scenische handeling
en gedeeltelijk ook de dans één groot samenhangend geheel. Vragen over scenische illusie of realisme waren daar niet aan de orde.
Soms hoor je het bezwaar tegen opera, omdat er voortdurend gezongen wordt, wat men
in werkelijkheid niet doet en wat dus onrealistisch zou zijn. Maar waar hoor je datzelfde
bezwaar tegen een musical of tegen een film?
Een natuurlijk bergtafereel wordt daarin soms
begeleid door een volledig symfonieorkest!
Deze genres hebben geen illusie-esthetiek
ontwikkeld, zoals de operatheorie die sinds
eeuwen over begrippen gaat als scenische illusie, dramatische werking en woord-toon
verhouding. In werken zoals Presentation of
Variété. Konzertspektakel für Artisten und
Musiker {be\6e uit de cyclus Quatre degrés,
1977), of in zijn Musik-Epos über den Teufel
- La Trahison orale (1983) legt Kagel ondubbelzinnige verbanden met populaire tradities.
Dat gebeurt niet zozeer om grenzen te verleggen, noch uit ressentiment tegenover de burgerlijke hoogcultuur. De belangrijkste reden is
dat zijn multimediawerken veel meer voortbouwen op die traditie waarover we het hadden, waar die vragen van scenische illusie of
realisme buiten spel staan.
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games Dasein auf den einzigen, reinen GenuB des Ohrs zu konzentrieren.

opzicht is het deel Piece de resistance van
Sonant. Dit deel vraagt brede, plaatsrovende
handelingen, aan de grenzen van de speelbaarheid, en dan mondt al die moeite uit in
geluid dat nauwelijks hoorbaar is. In het deel
Pièce jouée, pièce touchée voorziet de partituur zelfs een nog radicalere uitvoeringsmogelijkheid, namelijk mime. De spelers kunnen
de handelingen stellen, zonder echter enig
geluid hoe dan ook te produceren. Zoiets ligt
bijzonder dicht bij ideeën in de concept art
en de verwante ideeën over een virtuele muziek, die men wel zien kan en vermoeden,
maar niet echt horen. Dit alles is voor Kagels
werk van het grootste belang gebleven.
Ten slotte zijn in een ander deel uit
Sonant, Fin II - invitation au jeu, voix, de
handelingen van de instrumentalisten alleen
verbaal, in woorden, meegegeven. De partituur levert hier dus alleen maar een kader,
helemaal geen resultaat.
Het gaat hier alweer zoals in de conceptuele kunst meer om de idee zelf en het
productieproces dan om het akoestische effect. De mogelijkheid wordt ook gegeven de
teksten luidop te lezen, waardoor het proces
ook voor de luisteraar transparant wordt. Dat
staat haaks op een veel voorkomend waanidee van compositie als een ietwat alchemistische esoterische kennis.

Mauricio Kagel, Akoestische kamer uit Repertoire,

Het boven genoemde Sonant
1960/...(1960) voor gitaar, harp, contrabas en
membranen, is een schoolvoorbeeld voor getheatraliseerde muziek, waarbij het scenische
effect wordt voortgebracht door het instrumentale spel zelf. De muziek is een direct
resultaat van de speeltechnieken op de betreffende instrumenten. Het druist regelrecht
in tegen de algemene voorstelling van muziek
maken, alsof ze zou bestaan los van het instrumentale voortbrengen. Men beschouwt
muziek dan als datgene, dat in allerlei bewerkingen en arrangementen fysisch aanwezig
kan worden gesteld. In Sonant is de muziek
niet te scheiden van de manier waarop en hoe
een instrument wordt behandeld om er geluid
aan te ontlokken. Het spel is dus geen middel
meer voor een doel, een bepaalde muzikale figuur, maar integendeel resulteren de muzikale
figuren uit de handelingen van de spelers. Het

Staatstheater

instrumentale spel is, met andere woorden,
niet zomaar een noodzakelijke procedure om
tot een bepaalde muziek te komen, maar het
is de inhoud. De schetsboeken van Kagel uit
die periode illustreren dat ook. Daarin zijn niet
eerst zogenaamde muzikale ideeën genoteerd
zoals toonopeenvolgingen of akkoordverbindingen, die dan aan de gebruikte instrumenten
worden aangepast. Het omgekeerde is waar:
eerst ontstaat er een verzameling en cataloog
van welbepaalde speeltechnieken, en daaruit
worden dan speelfiguren ontwikkeld. Het resultaat is een uitgesproken tastbare muziek,
waarvan de zachte tokkel- en wrijfgeluiden
zelfs bij puur beluisteren een eigen lichamelijkheid behouden.
Maar er zijn ook opzettelijk visueel opgevatte elementen in Sonant. Het hele stuk is
bijvoorbeeld zo zacht mogelijk te spelen. De
bedrijvige bemoeienissen van de spelers
staan daarmee in een disproportie tot het
akoestische resultaat, horen en zien vallen uit
mekaar. Dat stelt de visuele dimensie, die in
onze concertsituatie normaal onderdrukt
wordt, pas bewust aanwezig. Het sterkst in dit
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Het mag duidelijk zijn dat Sonant geen
theater is in de gewone betekenis van het
woord. Er is geen handeling, geen actie behalve het instrumentale spel zelf, en er is geen
rollenspel. Door de soms extreme gesticulatie
van het instrumentale spel en enkele handelingen die aan repetities doen denken, zoals een
inzet aangeven, fragmenten dirigeren of meeneuriën - allemaal in de partituur voorgeschreven - treedt een licht vervreemdingseffect op,
alsof de uitvoerders zichzelf uitbeelden. Het
lijkt wel of het niet om een werkelijke uitvoering gaat, maar om een gespeelde (maar hoe
kan men dit onderscheiden?). Vooral het accent op het praktische oefenen thuis, wat vaak
voorkomt bij Kagel, haalt de publieke en de
private sfeer door mekaar. Dat impliceert ook
de vermenging van dagelijkse oefening en artistieke ambitie. Dat brengt ons bij de oude
verzuchting van de avant-garde om de muur
tussen kunst en leven te slopen, het weze dan
in nogal symbolische vorm. Ondanks alles gaat
het in Sonant niet zozeer om nieuwe kunstvormen in het leven te roepen, dan wel om de
verrijking van de concertervaring.
Dit schept nieuwe perspectieven die
Kagels muziek overstijgen. Wie gesensibili-

Dit theatrale kader verandert de waarneming van de uitgevoerde muziek aanzienlijk. Het wordt veeleer als een deel van een
surrealistisch drama ervaren, dan als een directe uitvoering. Met andere woorden of de
musici de muziek spelen of de muziek op het
podium scenisch voorstellen is niet altijd even
duidelijk. Om dit onderscheid voor de geest
te halen kan men zich een theaterstuk indenken waarin een figuur musiceert. Oscar Wildes The Importance of Being Earnest bijvoorbeeld begint met pianomuziek van achter het
podium. Een beetje later komt de speler op,
Algernon Moncrieff, de hoofdrol. Wilde geeft
niet aan wat er gespeeld wordt, maar laten
we de mogelijkheid nemen dat het een Nocturne van Chopin is. De vraag die ons bezighoudt is nu, wat het verschil is tussen deze
Nocturne gespeeld door hoofdrol Moncrieff,
en dezelfde nocturne van Chopin die je door
een beroemd pianist als Maurizio Pollini hoort
spelen op een concert. In het eerste geval
horen we de muziek semantisch, dit betekent

In Sur scène is de scheidingslijn tussen de muzikale uitvoering of de theatrale opvoering vervaagd. Er is geen duidelijk verschil
tussen het esthetische en het semantische
luisteren. Zijn de instrumentalisten in dit stuk
nu Algernon Moncrieffs of zijn het Pollini's?
Luisteren wij kritisch of wij het mooi vinden,
of is het een theaterstuk? Het werk zelf is op
beide manieren te benaderen, en de meeste
toehoorders of toeschouwers zullen waarschijnlijk beide waarnemingsvormen combineren of heen- en weer pendelen. Door die
vermenging van waarnemingsvormen ontstaat
een surreële, droomachtige toestand waarin
de musici die ergens ook acteurs zijn, een

keuze van het instrument. De slagwerker blijft
dus muzikant, hij wordt geen scheidsrechter.
Hij verenigt beide functies in één persoon,
waarbij het ene of het andere aspect soms
meer of minder opvalt. Hetzelfde geldt voor
de cellisten. Zij onderbreken hun spel niet
om sportlui uit te beelden, maar hun spel lijkt
sterk op een sportieve wedstrijd. Dit is het
beste voorbeeld om het wezen van Kagels instrumentale heater duidelijk te maken. Muziekbeoefening en scenisch effect vormen
een ondeelbare eenheid. De uitvoerders wisselen niet tussen muziekuitvoering en rollenspel, zoals dat het geval is in vele vormen van
experimenteel muziektheater - overigens weinig overtuigend. Zij voeren handelingen uit,
die beide aspecten in zich hebben en vanuit
beide invalshoeken ook zinnig zijn.
Die dubbele identiteit verklaart ook
weer het droomkarakter van het stuk, zoals
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De droom speelt ook een grote rol in
het kort nadien geschreven Match fürdrei
dat we de muziek als een deel van de hande- Spieier (1964), misschien wel het bekendste
werk en alleszins een schoolvoorbeeld voor
ling waarnemen. We gaan ervan uit dat er
het instrumentale theater. In Match spelen
een bepaalde reden is voor het gebruik van
twee cellisten een akoestische tafeltenniswedde muziek, en dat deze reden met de handestrijd, met de slagwerker als scheidsrechter.
ling samenhangt. Inderdaad wendt Algernon
Het scenische effect wordt visueel beklemzich tot zijn butler en vraagt hem of hij zijn
toond door de opstelling van de musici. Beide
spel gehoord heeft. Wanneer de butler neen
cellisten zitten aan de tegenoverliggende uiterzegt, voegt hij eraan toe ik speel niet met
sten van het podium, al zijn ze dan wel naar
grote precisie - iedereen kan precies spelen,
maar ik speel met wondermooie uitdrukkings- het publiek gewend. En daartussen als een
scheidsrechter in het midden staat de slagkracht. Algernon is klaarblijkelijk een charwerker. Maar doorslaggevend voor de allusie
meur en een levensgenieter, en die scène
op tafeltennis is het klinkende gebeuren. Het
diende om dit te tonen. Al het andere is van
werk begint met ritmisch over- en weer getokbijkomstig belang: welk stuk het was, of wij
kel van harde pizzicati, waarbij de snaar op de
het kennen, hoe het echt was uitgevoerd.
Zelfs of wij van die muziek houden, is bijkom- toets terugstuit. Het klinkt verbazend veel als
pingpongballetjes. Vanaf het begin suggereert
stig. De vraag wordt niet eens gesteld. Want
dit geluid het sportieve, zeker in samenhang
het gebruik van dit stuk had een functionele
met de titel. Dat wakkert een semantische
reden. Deze aanwending van muziek, die in
luisteringesteldheid aan. Maar het blijft er dan
het theater toneelmuziek en in de film actuele
weer bij. Het verdere verloop is abstract. Toch
of diëgetische muziek heet, stemt overeen
blijft een wedstrijd ka rakter bestaan door het
met semantisch horen. Bij een uitvoering van
opbod aan steeds moeilijke capriolen, die na
hetzelfde stuk door Pollini liggen de zaken toverloop haast atletische uitvoeringshandelintaal anders. Nu zijn de uiterlijke omstandiggen vereisen. Tafeltennis is niet meer duideheden bijkomstig. De muziek moet op zichlijk, een wedstrijd wel. Het eerste is overigens
zelfbeluisterd worden (liefst nog met gesloten
moeilijk muzikaal uit te beelden, terwijl het
ogen). Dat Pollini een nocturne van Chopin
tweede ruime muzikale mogelijkheden biedt.
speelt, is nu niet langer van ondergeschikt
belang. Dat zijn interpretatie op de eerste
De slagwerker vervult een bijzonder
plaats iets over zijn eigen karakter moet duibelangrijke rol. Hij komt geregeld tussenbeide
delijk maken, kan niet in ernst volgehouden
en onderbreekt soms een cellist. Hij geeft enworden. De reden voor onze aanwezigheid is
kele keren een inzet, wat nu eens wel en een
nu de kwaliteit van zijn spel, en wij stellen
andere keer niet wordt opgevolgd. Deze hanons kritisch op. Dat zou in het geval van Aldelingen zijn in hoge mate geïntegreerd in het
gernon Moncrieff niet eens bij ons opkomen.
instrumentale spel. Het aangeven van inzetDeze manier van waarneming is wat men esten is een doodgewone praktijk in de kamerthetisch luisteren noemt.
muziek. Vaak heeft het ook te maken met de
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Ging het in Sonant om een uitbreiding
van de gewone uitvoeringssituatie van muziek, Sur scène stelt het omgekeerde voor,
een theatrale situatie met muzikale inhoud.
De uitvoerders zijn een pantomimespeler, een
spreker, een bariton en drie instrumentalisten. Zij stellen de hoofdacteurs van het muzikale leven voor. De pantomimespeler is een
luisteraar, de spreker een criticus, en de musici spelen zichzelf. Op deze wijze wordt een
drogbeeld van een echt concert geschapen.
De pantomimespeler zit reeds op een stoel in
het programma te lezen als het publiek binnenkomt. De criticus geeft in real time zijn
commentaren op de uitvoering. Of de musici
illustreren de uitspraken van de criticus, zoals
de schetsen van Kagel blijken te bedoelen.
Ondertussen zingt de bariton schijnbaar onverstoord zijn vocalises. Het echte rollenspel,
hoe rudimentair het ook is, wordt aan de professionelen overgelaten. Want het is Kagels
motto om zeker niet goede musici in slechte
acteurs te veranderen. De musici in Sur
scène blijven in hun rol van muzikant. Overigens werkt het altijd erg pijnlijk als de niveaus van schouwspel en voorstelling dramaturgisch doorbroken worden.

dubbele identiteit hebben. Dergelijke dubbele
identiteit is kenmerkend voor de droom.

M U Z I E K

seerd is door Kagel zal wellicht ook een klassiek symfonieorkest met open ogen ervaren,
en de bewegingen van de dirigenten en de
emfase van de solisten niet louter geniepig
voyeuristisch bekijken, maar bewust ervaren.
Zoals Cages maxime let the sounds be themselves ook als een uitnodiging begrepen kan
worden om het dagelijkse esthetisch te ervaren, zo kan ook Kagels gecomponeerde muziek niet voor het oor alleen een integrale belevenis van alle muziek in de hand werken.

je beweren dat de choreografie er alleen
maar toe dient om de ritmes voort te brengen. In Die Himmelsmechanik (1965) gaat
het dan over de toneelmachines. Een beetje
zoals het machinetheater uit de barok wordt
een kleine vertelling uitgebeeld met decors
en scènemiddelen zoals sneeuw. In Camera
Oscura. Chromatisches Spiel für Lichtquellen
und Schauspieler (1965) zijn de dikwijls onderschatte theatertechnici aan de beurt, de
mensen van het licht. Het stuk is voornamelijk voor schijnwerpers en diaprojectoren.
Daarbij komt wel een tape. De in de titel genoemde acteurs dienen als bewegende projectieschermen. Deze drie stukken zijn geschreven voor wat in het traditionele theater
zuivere achtergrond is voor het eigenlijke gebeuren. In Kommentar und Extempore
(1967) dan, bestaat uitsluitend uit dialogen
en gebaren, die door de acteurs uit een reservoir gekozen en gecombineerd worden.
Daarmee zijn de bestanddelen van het traditionele theater er allemaal geweest.

bij Sur scène. Daar wisselden de uitvoerders
alleen maar tussen muzikanten en toneelspelers. Hier gaat het verder. De uitvoerders zijn
instrumentalisten of sportlui, respectievelijk
scheidsrechter. Het surreële wordt nog versterkt door het feit dat een sportwedstrijd regels en verloop oplegt aan de muziek, die
daar schijnbaar incompatibel mee is, en tot
ieders verbazing worden zij uiteindelijk toch
succesvol met mekaar verbonden.
Op het eerste gezicht lijkt Match
vooral op Sur scène, maar nader beschouwd
moet het toch meer in de lijn van Sonant begrepen worden. Het scenische effect ontstaat
immers uit het instrumentale spel zelf. De traditionele concertsituatie wordt misschien wel
verruimd, maar niet doorbroken. Maar in elk
geval is het dan toch een belangrijke uitbreiding van het concept van Sonant door het feit
dat de beweging van het instrumentale spel
nu van een inhoud wordt voorzien.

Kagel werkte terzelfder tijd ook het
concept van muziektheater uit, zoals het in
Sur scène was gevormd. Hij hield doorheen
vele jaren een dagboek met theaterideeën bij,
zijn Journal de Theatre. Later werd het de
verzamelnaam voor op zichzelf staande podiumstukken, waarin Kagel systematisch de
verschillende technieken van het theater geïsoleerd bestudeert. In het eerste daarvan,
Pas de cinq (1965) gaat het over de rollenleiding. Vijf stomme spelers stappen in alle richtingen over een stervormig opgebouwd podium, in zijn omtrek een pentagram. Hun
stappen, soms met een wandelstok erbij, zijn
ritmisch uitgeschreven. Het podium is met
uiteenlopende materialen belegd, zodat er
even zovele klankkleuren ontstaan. Dit is wel
de innigste verbinding van podiumhandeling
en muziek. Hier kun je echt niet beweren dat
de muzikale ritmes een toevallig resultaat zijn
van de podiumchoreografie, en evenmin kun
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Het getheatraliseerde instrumentale
spel zoals in Sonant, de in theatraal kader geplaatste muziek zoals in Sur scène, of het uitcomponeren van geïsoleerde bestanddelen
van het theater zoals in Journal de Theatre,
het wordt uiteindelijk verenigd in wat niet alleen naar kwantiteit Kagels grootste instrumentale theater is, namelijk de scenische
compositie Staatstheater (1971). Het biedt
een synthese van vele vondsten en uitgeprobeerde technieken, maar het multimediale
concept verdiept de compositie ook nog. In
Staatstheater schijnt het visuele aspect analoog gestructureerd te zijn met het akoestische. Zoals visuele processen als geritmeerde
bewegingen voorkomen, zo wordt omgekeerd
de muziek als resultaat van kinetische handelingen begrepen. Bijgevolg worden zelfs de
decors, de attributen en de rekwisieten onderdeel van de muziek, net zoals de muzikanten
als hoofdrolspeler van het podiumstuk en hun
instrument als rekwisiet voorkomen. Zoiets
moet de Chinese keizer Hui-tsung gezien hebben, als hij de kostuums en de dansrekwisieten als onderdeel van muziek begreep. Het
omvattende concept van muziek, zoals het in
Kagels Staatstheater uitgewerkt wordt, zou
Hui-tsung heel vertrouwd zijn voorgekomen.
(Nederlandse vertaling: Simonne
Claeys)
Noten
1 Ae-Kyung Choi, Einheit und Mannigfaltigkeit Eine
Studie zu den funf Symphonien von Isang Yun
(Sinzig: Stud lo-Verlag, 2002) (Berliner Musik Studiën, Bd.25), 26.
2 Johann Wolfgang Goethe, Wilhelm Meisters Lehrjahre (Stuttgart. Reclam, 1982), 569

Eerst en vooral is dit geen
wetenschappelijke studie. De
geïnteresseerde lezer kan over dit thema
een uitvoerig beeld krijgen in Charles
Hamm's Music

in the New World (Norton

1983). Daar vind je een bespreking van
alle belangrijke theaterwerken, en vooral
dan de vroege werken die in de
beeldvorming van vandaag meestal
onduidelijk en dubbelzinnig zijn. Dit
artikel is bedoeld als een verslag van een
componist die het van binnen uit beleeft,
en bevat een pleidooi voor hybride
werken. Dit pleidooi wordt geplaatst tegen
een historische achtergrond, waar
voorbeelden en modellen te vinden zijn
die men zou moeten evenaren of
integendeel vermijden.
Opera in de Nieuwe Wereld
Opera is in de Verenigde Staten een
importproduct. Er is geen andere, en hoe het
ter plekke functioneerde bleef altijd twijfelachtig. Opera was een zo prestigieuze aangelegenheid dat alleen de rijken er naartoe konden gaan - of zich tenminste konden
inschrijven. Het was voor deze lui irrelevant
welke kwaliteiten het genre op zich kon hebben, en of het luisteraars kon ontroeren of
niet. Deze houding is in beeld gebracht in
twee beroemde films, de eerste is A Night at
the Opera van de Marx Brothers en de tweede
The Age of Innocence van Martin Scorsese.
Beide films laten zien hoe de hogere burgerij
de opera bevolkte en negeerde. Alle dwaashe-

den en overdrijvingen, dramatisch zowel als
vocaal, die in het kielzog van de Europese
opera aanspoelden, gaven voedsel aan grappen en parodieën. Een poging om er zelf op
voort te bouwen en het genre te ontwikkelen,
was er nauwelijks. Zelfs als het per uitzondering gebeurde, was het resultaat nooit echt
overtuigend. Het was smakeloos of, in het
beste geval, roerend naïef. Dat is bijvoorbeeld
het geval bij Louis Moreau Gottschalk, Charles
Wakefield Cadman en Amy Beach.
In schrille tegenstelling stond een
krachtig, maar erg beperkt soort muziektheater dat musical comedy werd genoemd,
tegenwoordig algemeen als musical aangeduid. Het was muzikaal levend, vrijelijk puttend uit populaire liederen, maar dramatisch
en filosofisch niet in orde.
Sinds de jaren 1920 was er een zekere mate van cross-over, de ene keer al briljanter dan de andere keer, en dat viel samen
met het nabootsen van de nieuwe Europese
theaterexperimenten - die trouwens zelf ook
fundamenteel een verzet zijn tegen het conservatisme van de opera en van de klassieke
muziek in het algemeen. Toch moet men
goed voor ogen houden dat klassieke muziek
en opera, ondanks het mogelijk snobisme als
statussymbool, een zekere frisheid behielden
in de Verenigde Staten wanneer ze 'ontdekt'
werden. Anders dan in Europa, behoorde
deze muziek niet vanzelfsprekend tot het algemene cultuurgoed.
Het gebeurde wel eens dat een enkele profeet, zoals Leopold Stokowski of Leonard Bernstein, cultuur voor het volk probeerde te brengen in Trotskiaanse zin, en
dan was het publiek enkele jaren enthousiast
en de componisten voelden zich gestimuleerd. Dat resulteerde in een tijdelijke opflak-
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kering van klassieke muziek, maar dan wel
met de opname van levende elementen die al
in de populaire muziek bestonden. Dat bleek
gemakkelijker te werken in het symfonische
repertoire dan in de opera.
Tot op een zekere hoogte volgde de
geschreven Amerikaanse muziek het Engelse
voorbeeld, en volgde ze op een veilige afstand de vernieuwingen in Engeland. Maar
een cordon sanitaire scheidde deze geschreven traditie van de volkse, orale traditie die in
feite werkelijk iedereen toebehoorde. Deze
muziek was men midden de negentiende
eeuw wel beginnen uit te schrijven. Maar zij
werd slechts moeizaam aanvaard in de Music
Hall geïmporteerd uit Engeland, of in de operette. De grote opera bloeide in Europa op
een moment dat het muziektheater in de Verenigde Staten nog in een beginstadium
stond, en vele Amerikanen zagen het genre
dan ook alleen maar als een exotisch evenement voor de betere stand.
Het is moeilijk te achterhalen of het
tragische en het universele of de familieverhalen de Amerikanen beroerden (hoewel er
vele verwijzingen zijn naar de schoonheid van
de muziek en de ontroering bij het horen van
prachtige stemmen). Het Amerikaans muziektheater bleef op het niveau van de lichte
komedie met een erg beperkt inhoudelijk bereik.
The Minstrel Show
Toch het vermelden waard is de
krachtige, hoewel weinig hoogstaande Minstrel Show, een vorm van volks en semi-volks
muziektheater doorheen bijna de volledige
19de eeuw. Vandaag zouden we het ook nog
een show noemen, dat wil zeggen zonder verhaal. Blanke zangers en muzikanten maakten
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zich zwart en vertelden grappen en zongen
liedjes in de trant van de zwarte slaven. De
nabootsing van het zwarte dialect werd al
vlug een eigen Minstreljargon. De kracht en
langdurige vitaliteit van deze pseudo-raciale
ontspanning kan men zich nog maar moeilijk
voorstellen. Maar men moet bedenken dat
het, eerst en vooral, de blanke entertainers
toeliet dingen te zeggen en zinspelingen te
maken op onverbiddelijke taboes voor de puriteinen. Het waren tenslotte alleen maar nabootsingen op 'de zwartjes'. Op de tweede
plaats en uiteindelijk van gelijke betekenis,
functioneerde het als een publiek medium
voor het soort muziek dat zich in het zuiden
ontwikkelde, een combinatie van neo-Afrikaanse ritmes en Anglo-lerse harmonie,
waaruit die typische 'Amerikaanse' melodische wendingen groeiden die gemakkelijker
te herkennen zijn dan te definiëren. Na verloop van tijd, vooral na de emancipatie, gingen zelfs zwarte entertainers zich zwart grimeren als minstrels. Het is niet bekend of het
publiek vooral uit zwarten of uit blanken bestond.
De geschiedenis van de Minstrels begon rond 1830, en verrijkt met de talenten
van bijvoorbeeld Stephen Foster leefde de
traditie nog, geheel of gedeeltelijk, in mijn
jeugdjaren.
Toen Ierse en Duitse liedjesschrijvers
de nieuwe populaire muziekhandel gingen
beheersen, veranderde de Engelse atmosfeer
van de music-hall en het theater. Ze vervingen de Engelse melodieën door Ierse, omdat
het volgens hen Amerikaanser klonk. Rond
1880 volgden de joodse immigranten dezelfde lijn, toen het muziektheater een commercieel feit werd. Deze joodse componisten
beperkten zich niet uitsluitend tot het joodse
theater. Zij schreven in de gangbare stijlen,
los van de gevoeligheden van de tijd vóór de
Burgeroorlog, en geraakten zo ook geïnteresseerd in zwarte minstrel imitaties, ragtime, en
ten slotte in dixieland.

ren fortuinen, amoureuze verwikkelingen van
huwbare personen, merkwaardig altijd zonder
geldproblemen. Het verband tussen de 'nummers' (liedjes) en het verhaal was willekeurig
en verwisselbaar. Als een lied de regisseur
niet aanstond, kon je het als componist eenvoudig weghalen en in een andere show verkocht krijgen. Eventueel wijzigde de tekstdichter een paar woorden. Dat was inderdaad
het lot van veel nummers van succescomponisten. Zolang het geld opbracht, was iedereen gelukkig.
Maar de situatie veranderde in de jaren 30. Theaterbezoekers verwachtten meer
substantie in de verhalen en de wind kwam
van Europa overgewaaid met de komst van
de gevluchte componisten en schrijvers.
Show Boat van Jerome Kern bracht een grote
verandering, doordat het plot meer een melodrama was dan een komedie, en de daarin
opgeworpen problemen ernstig werden genomen.
Kerns muziek was altijd al ernstig, of
triestig geweest, overschaduwde alleszins de
kleine verhaaltjes. In Show Boat vond hij dan
een medium om de luisteraars tot tranen toe
te bewegen, iets wat tot dan toe alleen in de
grote opera had gekund.
Met Porgy and Bess van George
Gershwin komen we tot een volledige opera
met alles erop en eraan. Soms, zoals in het
begin, kan dat wat als imitatie van de Europese opera klinken. Maar meestal verwezenlijkt hij echt zijn eigen idioom, een versmelting van de muziek van de Amerikaanse
Afrikanen en van de romantische muziek,

harmonisch geënt op Frederic Chopin. Porgy
and Bess brengt een gevoel voor realiteit en
pathos, wat onder ideale omstandigheden de
grote opera onderscheidt van de operette en
musical. Voor een goed begrip van deze
opera zou men behalve het geschreven zwart
dialect ook Adventures of Huckleberry Finn
gelezen moeten hebben.
De volgende belangrijke gebeurtenis
is de impact van Dreigroschen Oper van Berthold Brecht en Kurt Weil op de Amerikaanse
schrijvers. Dat wordt belichaamd in The
Cradle Will Rock van Mare Blitzstein. Ook
hier gaan, zoals in het model, politiek zelfvertrouwen en een neopopulaire stijl hand in
hand. Het verband tussen populair materiaal
en linkse ideeën was niet volstrekt nieuw in
de Verenigde Staten, maar het is wel belangrijk het op te merken. In de periode van de
Koude Oorlog werd ook de kunst opgedeeld.
Abstractie gold dan als Westers, het representatieve als pro-stalinistisch.
Modernisme en polarisering
Het begin van de twintigste eeuw
wordt nog beheerst door de opdeling tussen
dwaze muzikale komedies en grote ernstige
opera - of dat nu wel of niet een strikt gescheiden publiek had of niet. Maar na WO I
komt er verandering in deze situatie. Avantgarde of expressionisme uit Europa krijgen
navolging in de Verenigde Staten, bijvoorbeeld bij Gertrud Stein en Virgil Thomson,
veel later nog van invloed op John Cage. Enkele componisten kiezen voor heuse grote
opera's, zoals Gian Carlo Menotti, Samuel
Barber, Pink Floyd en Douglas Moore. Ook
het theater ondergaat iets gelijkaardigs met
O'Neill, Clifford Odets, invoerproducten uit
Engeland en Ierland. Dat heeft dan ook zijn
weerslag op het muziektheater.
Nog vóór Oklahoma, een succesvolle
musical van Rodgers en Hammerstein, bestond er een show Pins & Needles, opgevoerd in de Needle Trades High School, een
politieke satire met linkse strekking. Het was
een productie van de International Ladies
Garment Workers Union. Daarnaast was er
Cradle Will Rock, die we al vermeldden.

Musical versus Opera
De Amerikaanse muzikale komedies
van het begin van de 20ste eeuw waren alle
lichte stukken. Het plot en het spel zijn dom
en voor het publiek van vandaag oninteressant. Het zat vol persoonsverwarringen, verlo-

In deze samenhang hoort ook weer
Porgy and Bess van Gershwin thuis, dat niet
in de Metropolitan Opera werd gebracht,

Een scène uit Porgy and Bess van George
Gershwin
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Verbinding met de rockmuziek
Natuurlijk bestond bij componisten de
wens wel om actuelere verbindingen tussen
stijlen tot stand te brengen. Zo is Flair (1967)
van Galt MacDermot niet vreemd aan soul,
psychedelische rock. Merkwaardig ging
Tommy (1969) van en door de Britse rockgroep The Who in het deftige Metropolitan
Opera House. Jesus Christ Superstar (1971)
van Andrew Lloyd Webber was in deze richting een bijzonder groot succes.
In werkelijkheid zijn rock lyrics niet
dramatisch. Men spreekt tot de lucht, of tot
God, of tot zichzelf. Soms neigt het zelfs naar
preken. Een nieuw paradigma voor een sterk
muziekdrama zit er niet in. Critici spreken
van rock poetry om deze lyrics ie beschrijven.
Ze hebben het nooit over rock dialogue.

Michael Sahl

trade van Ira Gershwin en Edgar Yipsel Harburg), met een voortdurende verwijzing naar
wie jij bent en wie w/y zijn, naar het model
van Gilbert&Sullivan. Het is wellicht daarom
dat een musical comedy zo lang een comedy
bleef.
De Rock writers proberen niet langer
intellectueel te zijn, zoals in het Algonquin
Hotel. Dit hotel in 59 West 44th Street in New
York was de ontmoetingsplaats waar artiesten
hun lunch kwamen gebruiken. Daar kon men
mensen vinden zoals Groucho Marx, Dorothy
Parker, George S. Kaufman. Deze Algonquin
Crowd werd synoniem voor sarcasme en
kwinkslag, en vrijgevochten opvattingen over
seks, politiek en religie. Zij gingen zelfs niet
op Sondheim voort, schatplichtig aan de
lach-met-een-traan van een Cole Porter in Ladies who Lunch of Another Hundred People
just go off the Train.
Het woord dat rock lyrics het best beschrijft, is: ernst. Ernst is goed verenigbaar
met lyriek, hysterie, neerslachtigheid of ruim-

De meest geschikte geestestoestand
voor deze lyrics vindt men niet zozeer in de
musical dan wel in de deftige opera. In de
musical is er een tendens om geestig te willen zijn, in hele en halve rijmen, (de stock-in
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Dit opende nieuwe mogelijkheden
voor mixed media, en werd zelfs synoniem
met mixed media, door het gebruik van elektronische middelen en gelijktijdig met de opkomst van de rock.
Je kunt het hierover niet hebben zonder op John Cage in te gaan. Hoewel hij zelf
nauwelijks echte theaterstukken schreef in de
strikte zin van het woord. Zijn werk is theatraal in het algemeen en gekenmerkt door
een spectaculair karakter, zodat het publiek
geconfronteerd wordt met een theatraal gebeuren. Zelfs als zijn werk klinkt als een gewone compositie, dan nog is het bijna altijd
een soort van theatrale gebeurtenis.
Het Theater Piece dat ik met het Buffalo Ensemble in 1966 uitvoerde, bestond uit
transparanten waarop een experimentele notatie. De uitvoerders moesten uit de notatie
de acties afleiden, een wijze van componeren
die hij in die periode toepaste. De discussie
rond toeval was Cages oorspronkelijke bedoeling maar het gaf in de praktijk aanleiding tot
een spel of een geïmproviseerde inhoud
waarin alles mogelijk was, zolang het maar
geen muziek was. Dit laatste stond niet in de
notatie of de bijsluiter vermeld, maar zodra je
echt muziek begon te maken, fluisterde een
kenner je wel in het oor dat het niet op die
manier behoorde. Het kwam dus neer op het
scheppen van een soort 'natuurlijke' wanorde, en dat sprak heel wat mensen uit de
theaterwereld en de kunsten in het algemeen
wel erg aan. Met één klap werd de totaaldeterminatie van de dodecafonie van tafel geveegd, en er daagde een nieuwe onuitgesproken canon zowel in de Verenigde Staten als
in Europa. De betekenis van Cage is grotendeels gemaakt door diegenen die zijn ideeën
navolgden. De feiten zijn gekend, zoals ze be-

EN
O P E R A

Fluxus en Mixed Media
Gelijktijdig met deze ontwikkeling ontstond er iets nieuws, waarschijnlijk geïnspireerd op de dadaïsten in Europa, Marcel
Duchamp en Kurt Schwitters. Het was inderdaad nieuw om een soort van publieke gebeurtenis of een verrassing te creëren. Het
maakte niet altijd gebruik van de stem maar
de bedoeling van het spektakel nodigde latere schrijvers uit om het met opera te versmelten. Hieruit onstonden 4Saints in 3 Acts
en The Mother of Us All van Virgil Thomson /
Gertrude Stein. Uiteindelijk versmelten de
Fluxus bewegingen The Theater of the Absurd. Dit creëerde een permanente plaats
voor de uitvoerende kunsten, desondanks
was het hoogtepunt in de jaren zeventig met
John Cage en David Tudor.

M U S I C A L
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De grootste successen zetten zich
echter ostentatief af tegen de Amerikaanse
massacultuur, en zijn zelfs door Europese artiesten geschreven: My Fair Lady van Lerner
en Loewe, The Sound of Music van Rodgers
en Hammerstein, Fiddler on the Roof van
Jerry Bock, Cabaret van John Kander.

T U S S E N

Dat belette niet dat deze nieuwe combinatie belangrijke navolging kende. Ze hield
op Broadway stand, ook toen rond 1955 de
rock-and-roll een revolutie in de popmuziek
had teweeggebracht. Het vermelden waard
zijn Meredith Wilson The Music Man (1957)
of Henry Krieger Dreamgirls (1981). Zelfs een
Steven Sondheim brengt geen echte synthese
tot stand. Hij gebruikt een beperkt aantal
idiomen uit de popmuziek vermengd met
Stravinskyaanse ritmiek. De teksten zijn eenvoudig en begrijpelijk. Het hoort in het commerciële circuit thuis, maar toch wordt de
muziek ernstig genomen, alsof het hoge
kunst was. Tot zijn beste werken behoren
Company, Sweeney Todd en Sunday in the
Park.

tevaartescapisme dat de jaren zestig kruidde.
We zijn altijd beter af wanneer niemand persoonlijk wordt aangesproken.

W I S S E L W E R K I N G

maar op Broadway. Tussen deze tendensen,
de kunstige in de jaren 20 en de politieke in
de jaren 30, ontstond een wisselwerking die
behoorlijk wat zand deed opwaaien in het
cultuurleven.
Pas na Oklahoma begon het publiek
werkelijk naar een veeleisender zangkunst te
vragen, en naar een meer gedegen behandeling van het onderwerp. In tegenstelling tot
Europa waren het in Amerika de operahuizen
die zich het langst tegen deze ontwikkeling
verzetten. Ze wierpen een conservatieve dam
op tussen deze en de gevestigde opera op
zijn Europees.

schreven worden door Charles Hamm in Music in the New World.
Cage organiseerde in 1952 in het
Black Mountain College in North Carolina
een complex van op zichzelf staande activiteiten. Hijzelf gaf een lezing, David Tudor
speelde piano, Merce Cunningham danste,
Robert Rauschenberg zat aan de oude fonograaf, Mary Caroline Richards las gedichten
voor en er werden films geprojecteerd op
het plafond. Dit werd begrepen als de aanzet tot de happening. Ook in de late jaren
50 werd Cage in de New School for Social
Research in New York omringd door jonge
kunstenaars die de ideeën van indeterminacy of onbepaaldheid, toeval, op allerlei gebied wilden toepassen. Er zaten echte muzikanten tussen zoals Toshi Ichiyanagi of John
Brooks, componisten-dichters, zoals
Jackson MacLow, Allan Kaprow, Dick Higgins, George Brecht en Al Hansen. De happening ontstond in de herfst van 1959 met
de 18 Happenings in 6 parts in de Rueben
Gallery, van Allan Kaprow. Er ontstond onmiddellijke navolging, zoals bij Red Grooms
Burning Building (1959), Robert Whitman
The American Moon (1960), of Jime Dine
The Car Crash (1960). In 1961 ontmoetten
enkele van deze artiesten George Maciunas
en Nam June Paik, Robert Filliou, Emmett
Williams, Ben Vautier. Deze groep werd bekend onder de naam Fluxus. Zij realiseerden
projecten die monostructureel en a-theatraal
waren (zonder de idee van podium en gescheiden publiek) en niet reproduceerbaar.
Een groep aansluitend bij de ideeën van
Cage ontstond in Ann Arbor, met componisten zoals Gordon Mumma, Robert Ashley,
George Caccioppo. In California was er een
groepering met ondermeer Terry Jennings,
Pauline Oliveros, Terry Riley, Larry Austin,
Morton Subotnick.
Sta mij toe uit eigen ervaring mijn
contact met deze stroming te vertellen, meteen het begin van mijn vriendschap met
Beth Anderson. In december 1973 realiseerde zij (zelf student van sommige van de
genoemde componisten in Davis en Mills College) een mixed media opera voor Mills College. Queen Christina was een 'opera in evolutie', wat wij vandaag in progress of under
construction zouden noemen. Ik werd ervan

in kennis gesteld door een kritiek van Charles
Shere, die in de Oakland Tribune het volgende over haar opera schreef: 'De opera, de
oudste mixed media kunstvorm die er nog
steeds is, kan nog verder verrijkt worden.
Deze gedachte kwam bij mij op tijdens het
bijwonen van Beth Andersons opera Queen
Christina die op een zaterdag plaats had in
Mills College
Het was niet 100 % geslaagd natuurlijk. Sommige elementen schenen onvoldoende theatraal, en niet voldoende
afgestemd op het publiek. De inleiding was
een beetje lang en een criticus ging weg
vooraleer het gedaan was. De volledige productie was jammer genoeg niet voldoende ingestudeerd. .. Descartes zingt Zippety Doo
Dah, Christina The Temple Bells, en dan volgt
een lang gesproken deel dat begint met een
tape terwijl het publiek wordt aangemoedigd
om te discussiëren over de relatie met vrouwen in hun leven...

het artiestenmilieu en de theaterwereld. Daarnaast was er John Adams, die zoals Glass uit
de minimal vertrok, maar naar een meer traditionele richting evolueerde, met opera's zoals Nixon in China.

Voor de liefhebbers aan de zijlijn, die
naar muziek bleven hunkeren en vocale muziek in het bijzonder, op verstaanbare teksten, moet de hele ontwikkeling vanuit Cage
als een vernietigende vloedgolf geweest zijn.
Maar er was een complementaire beweging,
de krachtige opkomst van muziek die op eenvoudige en directe muzikaliteit gericht was.
Zij kwam voort uit rock, folk en populaire
kunst in het algemeen. Vooral bij de nog studerende jonge componisten ontstond een inDe politieke crisis van de koningin be- teresse die zowel naar Rock keek als naar de
zogenaamde ernstige muziek. Verbazend
gint met een ballet op een wals uit Gayne,
voor wie logica zoekt, hoorde men enthoutraditioneel voorgesteld op het podium maar
ondertussen knalt een pistool met losse flod- siasme voor Rock en enthousiasme voor
Cage uit dezelfde monden komen. Wel loders tegen de tijd in, ergens in het publiek.
gisch wordt dan de zin voor eclecticisme te
Christina's geliefde komt op en verleidt haar,
begrijpen, die een van de doodzonden was
weg van Descartes. Dan zingt Christina Shalimar en Diamonds Are A Girl's Best Friend, en bij Amerikaanse neoclassicisten en bij de serialistische avant-garde. Eclecticisme nu, is
de opera is gedaan. De drie langste 'ernstige'
het bloed en het merg voor het genre opera.
gedeelten zijn pakkend. Het zijn afzonderlijke
maar geïntegreerde stukken, zoals een orkes- Want muziek voor het podium vraagt onvermijdelijk een grote verscheidenheid aan
trale collage gebaseerd op de inleiding, een
ideeën en mogelijkheden. Alleen dan kan
Dream Sequence voor tape, en een abstract
men geloofwaardige scènes krijgen van zigeugeluidsgedicht Valid For Life.'
ners, balletten, kerkhofscènes, boerenkoren,
Deze experimentele vormen van
clowneske figuren en noem maar op wat er
theater verdrongen spoedig alle andere, nerniet allemaal voorkomt in de traditionele
gens was nog een lineair verloop op het poopera. Het verlevendigt de muffe eentonigdium te bespeuren. Zelfs politiek geëngaheid van wat de modernistische opera of het
geerde groepen zoals het Living Theater
clichématige
maakwerk van de musical bosloten zich daarbij aan. De deconstructie van
den.
In
een
kunsttijdschrift
leest men mishet schouwspel gaf de indruk dat om het
schien niet graag dit optimisme, maar de onteven wat en alles in één stuk te beleven viel.
stane wirwar na de jaren zeventig zie ik als
Het werd allemaal wat je in D'Ailleurs van
veelbelovend.
Georges Bataille ziet: alles wat in een sociaal
roerige periode gebeurt, zelfs het persoonlijke
geweld, wordt gecatalogeerd en genummerd.
Het grijze decor
Ongetwijfeld heeft Cage ruimte geschapen in
We moeten dringend, ongetemd en
een wereld die beklemd zat tussen enge doeonbeleerd, ontsnappen aan de ketenen van
ken en coulissen, maar er werd roofbouw op
goede smaak. Als dat betekent dat we een
gepleegd.
ambivalent inzicht in de geschiedenis krijNieuwe synthese
Aansluitend bij de mening van de
Grove's Dictionary, overstegen twee heel verschillende componisten deze problemen van
de jaren 70. Vooreerst was er Philipp Glass
Einstein on the Beach (1975), dat zowel bij
zijn première in de Metropolitan Opera als
nadien in de Brooklyn Academy of Music algemeen aanvaard werd. Het succes kwam
echter niet van de operakenners, maar van
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gen, dan zijn we niet slechter af dan een
groot aantal andere herrieschoppers. De
kwaliteiten van een niet gestandaardiseerde
training en een inconsistente smaak blijven
niet beperkt tot de Verenigde Staten, maar
worden ook gevonden in Latijns-Amerika,

Ik begrijp dat dit bevreemdend kan
klinken. Het lijkt alsof ik over Amerika de fouten opsom of anders de nationalistische trompet blaas. Maar dat bedoel ik niet zo. Ik doel
op de gevaren van grijze éénwording. Zo is er
in feite geen geo-cultureel verschil meer tussen Europa en Amerika, maar er is een generatieverschil zowel hier als ginder. Ik ben me
daarvan bewust geworden, toen ik merkte dat
er eerst in Europa een wezenlijke ontwikkeling van jazz en jazzpoetry was, nauw aanleunend bij het muziektheater. Maar voor de generatie nadien is de rock en wat meestal
'wereldmuziek' wordt genoemd de algemene
cultuur geworden. Dit is het nieuwe culturele
environment, dat de oren van jonge musici
vult en hun ideeën vorm geeft. Bij oververzadiging, zoals in Amerika door de zwakheid
van de klassieke instituten, vervalt elke keuzemogelijkheid. Hoe zou een componist zich
nog vragen kunnen stellen als 'een collage
met neoprimitivisme?' of 'een tapijtwerk van
blues?'. Alles wordt van buiten uit aangeleerd
en gaat deel uitmaken van het eigen denken
en improvisatietraagheid. Amerikanismen zijn
deel van het algemene geheel geworden, voor
zover amerikanismen al iets authentiek Amerikaans hebben. Alles is, sedert de jaren 60,
een grijze zone geworden tussen pop en klassiek-modernistisch, wat ik pretentieuze pop
noem. Misschien hadden sterke jazztalenten
in de jaren 50 zich daar goed in gevoeld,
maar ze konden er niet van leven. Maar blijkbaar wil toch niemand het opgeven. Onwillekeurig gaan onze gedachten naar een Frank
Zappa, een onmiskenbaar popsucces, die
toch altijd bleef proberen zijn publiek meer
inspanningen te vragen. Hij schreef trouwens
ook ernstige muziek, die zo verschilt van zijn
gewone stijl dat men hem niet herkent (denk
aan 'Boulez dirigeert Zappa'). Een componist
die zijn publiek wel wist mee te trekken, was
Astor Piazzola. Ook Miles Davis was in iets
dergelijks geslaagd. En toen Billy Joel een gelijkaardig project in het vooruitzicht stelde,
hielden we onze adem in. Maar het bleef bij
een schuchtere poging die ver beneden zijn
ander werk lag.

Die zangers die in werkelijkheid ook
acteurs zijn, en die hun karakter en hun muziek totaal beheersen, zijn voor deze uitdaging
opgeleid, zodat zij volledig bezeten worden
door hun rol. Dit fenomeen schijnt ook in de
instrumentale muziek meer en meer in te sluipen, nu meer en meer half improvisatorische
partijen worden geschreven en meer musici
naar de repetitie komen in wederzijds overleg.
De gewijde mantel van de componist
ontrafelt, maar dat is misschien nog geen tragedie. De keizerlijke hoogwaardigheid die de
oude avant-gardecomponisten zich toematen,
was hoe dan ook aan herziening toe. Ook
hierin is de invloed van Cage wel heilzaam
geweest.
Slechts enkelen hebben eerlijk geprobeerd om de relatie tussen multimedia,
cross-over en opera neer te pennen. Eén ervan is Barry Drogin die in NewMusicBox vol.2
n r l 2 schreef:
De term 'Amerikaans Muziektheater'
kan verengd worden tot een aantal werken overigens nog zeer talrijk - waarin de Amerikaanse wortels kunnen geïdentificeerd worden. Er zijn de operettes van Victor Herbert,
de melodrama's van het Yiddisch theater, de
burleske shows, de 'follies', en de mijlpalen
van de Broadway musicals zoals Snowboat,
Of Thee I Sing, en Oklahoma.
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Progress van Igor Stravinsky, maar tussen de
tekst en mijn gevoel voor stemmen, neigde
alles naar een combinatie van talrijke voorbeelden: de Italiaanse opera met pop invloeden, soms van het oude Broadway- podium,
veel van Rock en Folk-Rock, en het werd uiteindelijk een synthese gericht op tekstuitdrukking. Dit werd nog erger (of beter?) bij de
volgende stukken, Boxes en John Grace Ranter. Het is moeilijk te zeggen naar welk genre
van muziek je daarbij aan het luisteren bent.
Voor een gedeelte is het te verklaren door de
invloed van de jazz, die zovelen van mijn generatie ondergingen, en deze jazz was zelf al
een vat vol stijlontleningen. Dan is er de bijzondere geschiedenis van het Amerikaanse
volkslied en zijn eigen ongecontroleerde vermenging met allerlei invloeden, die in hoge
mate bepaalt hoe de meesten van ons een
tekst op muziek zetten. Als je een Engelse
tekst op muziek zet naar om het even welk
'klassiek' model, inbegrepen de 20steeeuwse, dan krijgen wij het gevoel alsof er
een andere taal wordt gebruikt dan wij normaal spreken, of het wordt hotsebotsend of
zelfs onbegrijpelijk. Ook de opvatting die zangers over dictie hebben, (voor zover dictie
van zangers al geen oxymoron is!), waar de
mondstand in dienst staat van een mooie
toon, berooft de Engelse klanken van hun eigenheid. Er bestaat een kinderspelletje waarbij die om het even wat ze zeggen in grote intervallen zingen, met onnatuurlijke frasering,
en vervorming van het Engels naar opera-Engels. En als we nu de omgekeerde weg bewandelen en uit de muziek weglaten wat de
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Populaire liederen, ragtime, jazz, en
novelty songs (dit zijn komische liederen die
niet in een bestaande categorie passen) dragen alle bij tot de ontwikkeling van een eigen
Amerikaanse sound. In het midden van de
eeuw was het Amerikaanse Theater zeer acJe vraagt je misschien af wat dit met
tief, en geniale componisten als Rodgers en
opera of muziektheater te maken heeft. UitHammerstein, Lerner en Loewe, Adler en
eindelijk heel veel, want het is de ruimte
Ross en Loesser creëerden hun beste werwaarin dat muziektheater zijn plaats zoekt.
ken, terwijl ook producties van Weill, Menotti,
Blitzstein en Bernstein op Broadway podia
De veelvoudige realiteit
uitgevoerd konden worden. Experimenteel
Muziektheater is een omslachtige en
muziektheater bestond ook maar vond geen
ingewikkelde zaak, ook vol praktische probleplaats op het Broadway podium. De
men zoals geld, planning, teamwork. Je kunt
Thomson-Stein opera's waren een beetje te
niet op een willekeurig moment in je leven als
excentriek voor én het Amerikaans Muziekeen bevlieging beginnen. Geen zinnig mens
zou er zich voor geven, als het niet was uit in- theater én voor de Europees-geobsedeerde
opera-instituten. Harry Partch, John Cage en
nerlijke gedrevenheid. Dat wil zeggen dat de
George Crumb werden evenmin toegelaten.
meesten er in hun jonge jaren aan verslaafd
Terwijl Broadway zich aanpaste aan rockopegeraken. Het is een harde werkelijkheid. Op
ra's, realiseerden Stephen Sondheim, Offhet podium 'kan een kat naar een koning kijBroadway en off-off-broadway werk van Al
ken', maar elk detail wordt door iedereen beCarmines, Polly Pen, William Finn, en Mikritiseerd, of het een noot is, een tonaliteit, de
chael
Sahl...
uitdrukking van een bepaalde zin, de instrumentatie, alles. De artistieke immuniteit verIn 1975 dacht ik eraan om een modwijnt. Niets is af.
derne opera te componeren zoals de Rake's
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Australië, Oost-Europa, kortom overal behalve in wat Pierre Boulez het centrum
noemt. Het ontbreken van een gevestigde
canon van klassieke muziek, gekoppeld aan
de rijkdom van de originele folklore, het verzet van verschillende subnationale groepen
aan de druk van het conservatorium, deze
kwaliteiten vindt men overal waar de cultuur
niet wordt gecontroleerd. Zij kunnen eventueel vorm geven aan nog ongedachte combinaties waarbij dikwijls verloren gewaande
stukken verleden worden herontdekt. Je zou
het een 'vruchtbare' dwaling kunnen noemen.

uitspraak misvormt, dan kom je willens nillens bij een popsynthese uit.
Of om het vanuit een andere gezichtshoek te benaderen, het is de theatrale opzet
die de muziek in een bepaalde richting drijft.
Die theatrale opzet bepaalt de muziek, of ze
nu diepe emotionele uitdrukking op het oog
heeft of het tegendeel ervan. De componist
drijft dat door zijn muzikaliteit zoveel mogelijk
naar een componistvriendelijk project. Ik zelf
zocht altijd eenvoudig de theatrale situaties
uit die mij lagen. Onnodig hieraan toe te voegen dat deze vrijzinnige opvatting slechts kan
gerealiseerd worden in een smal niemandsland tussen de streng bewaakte orthodoxe
gebieden van de grote opera aan de ene
kant, en de showbusiness aan de andere
kant. Des te opvallender, zoals ook Barry Drogin stelt, dat dergelijke projecten onuitroeibaar lijken, tenminste in de Verenigde Staten.
Dat wordt voor een deel vergemakkelijkt door
het feit dat theater een klassieke plaats is geworden voor oppositie en protest. En die
schijnbaar kwetsbare plek floreert, omdat de
deftige operagezelschappen hun stalen repertoire hebben moeten veilig stellen door elk
avontuurlijk project weg te sparen.
(Nederlandse vertaling: Simonne Claeys)

John Grace Ranter, een opera van Michael Sa hl op tekst van Margaret Yard.
New York, januari 1998
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Yves Senden

Het is niet evident om het begrip
'kameropera' adequaat in te vullen.
Enkele componisten die in deze tekst
aan bod zullen komen, reageren zelfs
enigszins onverschillig op de vraag of de
betrokken werken als 'kameropera'
moeten bestempeld worden. Ze vragen
zich niet zozeer af onder welke vlag hun
lading de wijde muziekwereld wordt
ingestuurd, dan wel of hun werk
überhaupt uitgevoerd kan raken. In de
praktijk blijkt het genre 'kameropera'
bovendien veel ruimer gehanteerd te
worden, dan het op het eerste gezicht
lijkt. Om de boeiende verscheidenheid die
de Vlaamse muziekscène op het vlak van
kameropera kenmerkt, in kaart te
brengen, viel ons oog op een vijftal
componisten: Raoul De Smet, Wim
Henderickx, Xavier Verhelst, Johan De
Smet en Boudewijn Buckinx. Elk heeft op
zijn eigen manier een steentje aan de
bonte muziektheatermozaïek toegevoegd.

Muziek, om om naar te kijken
'Kameropera' is een term die hoofdzakelijk gebruikt wordt voor muziek in de twintigste en eenentwintigste eeuw, waarbij een
aantal kenmerken van de opera (gezongen,
geacteerd, een 'dramatische' handeling)
binnen een kleiner, intiemer kader gepresenteerd wordt. Dat kleinschalige kan bijvoorbeeld blijken uit de duur, het decor, het aantal zangers, het aantal orkestmuzikanten.
En bij dit laatste kan men natuurlijk aan een
uit de kluiten gewassen kamerorkest denken,
maar in bepaalde gevallen zal een componist
zich graag beperken tot een minimum van
pakweg vier uitvoerders.
In een dergelijke omschrijving treffen
we de kameropera in Vlaanderen slechts bij
enkele componisten aan. En tegelijk is het

opmerkelijk dat we, bij diezelfde componisten, maar ook bij anderen, een aantal verschijningsvormen aantreffen die door hun originaliteit het vermelden meer dan waard zijn.
Deze verschijningsvormen hebben betrekking
op 'een' verbinding tussen muziek en theater
en zijn te situeren binnen een rijk gevarieerd
spectrum dat zich tussen het lied en de
opera bevindt.
In sommige gevallen werd (en wordt)
de grens tussen een 'gewone' muzikale uitvoering, en een meer theatrale, haast spontaan overschreden. Bij een uitvoering van bijvoorbeeld een liedcyclus van Schubert wordt
als het ware spontaan verwacht dat de zanger
in zijn lichaamstaal iets méér doet dan alleen
maar zingen. En dat geldt ook bij bijvoorbeeld
Pierrot Lunaire van Schönberg. Maar echt
manifest wordt muziek een vorm van theater
in de jaren zestig. In die periode kwamen
componisten tot het inzicht dat er aan muziek
ook een visueel, theatraal aspect zat dat compositorisch geëxploiteerd kon worden. Exemplarisch daarbij was het instrumentaal theater
zoals dat door de Argentijn Mauricio Kagel
werd beoefend. In zijn Match (1964) laat hij
twee cellisten plaatsnemen op een hoog podium om ze vervolgens een wedstrijd te laten
spelen, waarbij een slagwerker als scheidsrechter optreedt. Op die manier wordt het
'gewone' auditieve (de muziek) gekoppeld
aan het visuele (de actie). Voor alle duidelijkheid: die actie was er voordien ook al: elke
muziekuitvoering heeft iets visueels. Alleen
werd die actie nog niet geïnterpreteerd als
iets dat je effectief ook kon componeren; en
in het instrumentaal theater wordt die actie
geïntegreerd in het gehele scheppingsproces
van de compositie.
Kagel is een duidelijk voorbeeld van
muziektheater, omdat hij expliciet voor het
theatrale kiest. In een ander geval, bijvoorbeeld de Sequenza's van Luciano Berio, ligt
het accent in eerste instantie op het muzikale, maar is de theatrale bijwerking als het
ware onvermijdelijk: de sequenza voor zang is
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er om beluisterd én om bekeken te worden.
Maar je kan de verbinding van muziek
en het visuele nog anders invullen, door in de
richting te gaan van het multimediale. Reeds
vanaf de jaren vijftig gebeurde het dat er
beelden bij muziek geprojecteerd konden
worden: denken we bijvoorbeeld aan het Philipspaviljoen in Brussel, op de Expo 58, waar
muziek van Edgar Varèse met beeld projectie
gecombineerd werd; of aan HPSCHD (1969)
van John Cage, waar de muziek van toetsinstrumenten kwam en van draagbare geluidsbronnen, terwijl het publiek deelnam aan
de handeling door van het ene instrument
naar het andere te lopen en er boven de
hoofden beelden werden geprojecteerd.
Door het muziektheatrale en het multimediale in het concept van dit artikel te
integreren, wordt het mogelijk om enkele
markante werken uit het Vlaams componistenwereldje een plaats te geven, gaande van
lichtjes ontspoorde liederen {Piotr Lunaire) tot
kameropera's {Ulrike, Triumph of Spirit over
Matter), met daartussen en daarrond een
bonte verscheidenheid aan mengvormen,
afwijkingen, parodieën, excessen en andere
bezienswaardigheden.
Opera: niet alleen duur...
Wie naar de geschiedenis van de
(grote) opera kijkt, zal, misschien met enige
verbazing, vaststellen dat het genre in de
twintigste eeuw niet spectaculair veel beoefend is geweest. Natuurlijk heb je een mijlpaal als Wozzeck (1921, Alban Berg), en natuurlijk heb je Lady Macbeth van Mtsensk
(1932, Dmitri Sjostakovitsj), en natuurlijk
schreef Britten opera's,... maar in vergelijking
met vroeger is het, zeker in de tweede helft
van de twintigste eeuw, relatief stil op het terrein. Het is wachten tot 1976 voor het genre
een nieuwe (en betwiste) injectie kreeg met
Einstein on the Beach van Philipp Glass, die
overigens in twijfel trekt of die productie wel
een echte opera is.
Uit het complexe netwerk van oorzaken en factoren die tot deze situatie hebben
bijgedragen, willen we er die twee uitlichten,
die zeker voor de operaproductie in Vlaande-
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ren een doorslaggevende rol gespeeld hebben. Een eerste factor heeft betrekking op
het pragmatische, een tweede op het ideologische.
Hoe je het ook draait of keert: een
opera kost geld. Veel geld. En dat wist Wagner ook al. Om zijn Gesamtkunstwerk te realiseren moest deze romantische kunstenaar
ook een manager zijn, een onderhandelaar,
een diplomaat, een boekhouder en vooral
een nuchter zakenman. Er was een grote
portie business nodig om het publiek de aangename illusie van de opperste vervoering te
bezorgen, om de walkuren het slagveld te
doen betreden, om Tristan en Isolde de
liefdesdood te laten sterven.
De thematiek van de opera mag dan
sinds Wagner sterk veranderd zijn, wat gebleven is, is het prijskaartje. En een van de redenen waarom componisten in Vlaanderen niet
gauw tot het schrijven van een grote opera
zullen komen, is gewoonweg de hoge kostprijs van de productie. Hier komt een pragmatisme om de hoek kijken dat voor veel
muziekliefhebbers onfatsoenlijk aards zal
overkomen, maar dat daarom niet minder
waar is: niet elke componist schrijft een opera
enkel en alleen voor het plezier van het
schrijven. Niet elke componist is bereid om
ettelijke maanden (jaren) te werken aan een
opera, wanneer hij op voorhand weet dat het
eindproduct toch niet zal gespeeld kunnen
worden, omdat er geen geld voorhanden is.
Dergelijk idealisme past misschien binnen de
romantische beeldvorming van Kunst-om-deKunst, maar strookt niet met dagdagelijkse
realiteit: als componist wil je dat je werk niet
alleen als partituur bestaat, je wilt ook dat het
gespeeld wordt, en liefst zoveel mogelijk, en
dat het een publiek bereikt.

schien enigszins vreemd, maar was in de
jaren zestig en zeventig wel onmiskenbaar
actueel: het was in die periode namelijk niet
politiek correct om je met opera bezig te houden. Algemeen gesproken was opera een traditioneel genre, dat, zeker in de jaren zestig,
moest opgegeven worden ten voordele van
nieuwe, experimentele genres en kunstuitingen. Bovendien was de opera, in het strijdbare nieuwlinkse gedachtegoed, een exponent van de bourgeoiskunst, en diende
daarom verworpen te worden. Dergelijke
extreme stellingname, waardoor niet alleen
Wagner en Strauss (allebei trouwens 'fout' in
de oorlog, hoewel de eerstgenoemde daar
niet rechtstreeks voor verantwoordelijk was),
maar kortweg alle operacomponisten genegeerd werden, is begrijpelijk vanuit een politiek standpunt; niettemin hadden sommigen
(waaronder Boudewijn Buckinx) toen al het
gevoel dat een dergelijke verloochening te ver
ging.
Vast staat dat deze anti-opera-houding
tot ver in de jaren zeventig in Vlaanderen is
blijven doorwerken. Het werd onder meer
doorbroken door een werk als Ulrike I (1979)
van Raoul De Smet ( ° 1 9 3 6 ) .
Een p o l i t i e k g e t i n t e
kameropera
De aanleiding tot Ulrike I kwam er via
het theater. Het Nieuw Vlaams Theater (aan

de Ankerrui in Antwerpen) programmeerde
een aantal avant-garde werken, waaronder
zeer recent theater van eigen bodem. (Zo
hadden ze in 1979 een productie van Jan
Fabre in huis.) Aan Leo Geerts werd gevraagd
om een nieuw toneelstuk te schrijven rond de
Baader-Meinhof-Groep (ook bekend als RAF,
Rote Armee Fraktion) en Raoul De Smet werd
verzocht voor een muzikale omlijsting te zorgen. Daarbij werd er ook een vocale inspanning gevraagd van de vijf acteurs (afkomstig
uit de Studio Herman Teirlinck). Door acteurs
te laten zingen, kon men Ulrike I niet meer
echt als een toneelstuk zien: het werd een
kameropera. De muzikale bezetting was minimaal: er waren vijf muzikanten, die elk verschillende instrumenten moesten bespelen.
Deze eerste versie van Ulrike, uiterst sober
qua opzet, werd zeventien maal in Antwerpen
gespeeld, en kende ook uitvoeringen in Den
Haag. In 1987 herwerkte Raoul De Smet Ulrike tot een 'echte' kameropera, met zestien
muzikanten, maar zonder nieuwe personages; de zangers waren deze keer wel allemaal
professioneel als zanger opgeleid; tijdens de
uitvoering werden op een scherm documenten, persfoto's en feiten uit de actualiteit ge-

Als er het laatste decennium dan toch
meer en meer opera's geschreven worden,
zijn dat niet zelden opdrachtwerken, die tenminste één uitvoering garanderen. En afhankelijk van het beschikbare budget zal het
gaan om een grote kameropera, of een kleine
opera, of - een cultuurwonder is niet bij voorbaat uitgesloten, hooguit zeer onwaarschijnlijk
- van een werkelijk groots opgezette opera.
Een tweede factor die als verklaring
kan ingeroepen worden voor de verminderde
belangstelling voor opera, klinkt vandaag mis-

Ulrike, een antieke tragedie; muziekdrama van Raoul De Smet op libretto van Leo Geerts; versie I,
eerste opvoering 13 maart 1979
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Raoul De Smet begon ten tijde van de
uitvoeringen van Ulrike II aan een nieuwe kameropera (voor 17 orkestmuzikanten en 5
zangers): Vincent. Apologie van een schilder.
Vertrekpunt was een passage uit de theaterproductie Apologie van een acteur van Michel
Thijs (in 1986 door Stan Milbou gecreëerd),
waar Vincent Van Gogh na zijn mislukte zelfmoordpoging stilaan uitdooft. Raoul De Smet
liet Thijs een nieuwe tekst schreven, in dialoogvorm, over die laatste momenten van Vincent. Om de veellagigheid binnen de schilder
bloot te leggen, laat de auteur verschillende
schimmen optreden die met Vincent een dialoog aangaan.- wanneer hij strompelend binnenkomt, na zijn mislukte zelfmoordpoging,
spreekt hij met de schimmen van zijn vader,
van zijn geliefde Kee, die hij niet wist te behouden, evenmin als Sien; ten slotte treedt
zijn broer Theo naar voren, de enige nietschim. In tegenstelling tot Ulrike is Vincent
een werk dat zich concentreert op innerlijke
dramatiek, het is een psychologische dwarsdoorsnee van de hoofdfiguur, die aan het
einde van zijn leven vaststelt welke kansen hij
heeft laten liggen.

Faust in de 20ste eeuw
Uit de praktische geschiedenis van de
kameropera's van Raoul De Smet blijkt dat
hun ontstaan onlosmakelijk met een mogelijkheid tot uitvoeren verbonden is. Dat is minstens even duidelijk bij Triumph of Spirit over
Matteren Achilleusvan Wim Henderickx
(°1962), beide geschreven in opdracht van
Muziektheater Transparant. Naast het grote
voordeel dat de componist zeker wist dat zijn
werk zou worden uitgevoerd, kwam er nog bij
dat hij automatisch een beroep kon doen op
goede zangers en regisseurs. Het beschik-

In Triumph of Spirit over Matter
(1999) verkoopt een mislukte kunstenaar
Beek vervalsingen en wordt precies daardoor
rijk en beroemd; zijn vrouw Elsie blijft in zijn
talent geloven, de galerijhouder Dreck niet.
Naar het einde van het verhaal wordt de wezenlijke vraag naar de ethiek aangaande het
kopiëren terzijde geschoven en vervangen
door de nog meer wezenlijke vraag of Beek
uiteindelijk schoonheid bereikt: het antwoord
lijkt ja te zijn. Deze thematiek is overigens
enigszins verwant aan het Faustverhaal: je
kan Faust als de kunstenaar beschouwen en
de galerijhouder als Mefistofeles.
Henderickx vat deze opera op als een
'drama giocoso': in de relatief snelle opeenvolging van de delen, waarbinnen het ernstige
verhaal zich quasi rechtlijnig afspeelt, is er geregeld plaats voor ironie, alsook humoristische
verwijzingen naar de historische opera.
In tegenstelling tot wat men misschien
zou verwachten, voelde Henderickx niet de
behoefte om met een groot orkest te werken;
integendeel: de kleinere bezetting in bijvoorbeeld Achilleus geeft volgens hem het voordeel van een grotere flexibiliteit. Bovendien
wilde hij het accent leggen op het muziektheatrale en het dramatische, meer dan op het
orkestrale aspect. De elekronica en video die
hij daartoe benutte, gaven overigens, naast
de verwachte mogelijkheden, ook de nodige
praktische problemen, waardoor zelfs een
stevig logistiek onderbouwd project als dit,
niet probleemloos geprogrammeerd zal kunnen worden in de culterele centra.
(Voor meer informatie rond Achilleus.zie artikel Vides etaudis elders in dit nummer).

Twee bomen
Terwijl Raoul De Smet via het theater
tot kameropera kwam, en Wim Henderickx
via opdrachten van Muziektheater Transpa-
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Ulrike was een relatief actueel onderwerp in 1979 (Ulrike was twee jaar daarvoor
aan een hongerstaking gestorven). Op muzikaal vlak koos Raoul De Smet voor een aanpak die niet vies was van het dramatische, en
tegelijk het relativerende (in de figuur van
Holger, via 'lichtere' deuntjes). Het werk
stond, naast de inhoudelijke controverse,
bloot aan verschillende kritieken. Vanuit literaire hoek maakte men bezwaar tegen het
zingen van de teksten, vanuit muzikale hoek
werden de vocale prestaties van de acteurs
ter discussie gesteld. En het blijft hoe dan

ook paradoxaal, én ironisch, dat deze linkse
problematiek wordt aangekaart uitgerekend
door datzelfde opera-genre dat binnen diezelfde linkse hoek grondig verguisd werd.
Overigens nóg een markant detail: in
de partituur staat onder de tekst 'geweld is
goed' de muziek van het Hallellujah van Handel, maar de dirigent weigerde deze combinatie uit te voeren, zeer tot ongenoegen van
de componist. Toch wel een tamelijk rechtse
houding van de dirigent, voor zo'n links
stuk...

bare budget liet ook zijn (positieve) sporen na
in het totaalconcept, maar leidde niet, zo benadrukt Henderickx, tot een andere componeerhouding. De ontstaansgeschiedenis voor
beide kameropera's (of, om een andere term
te gebruiken: small scale opera) is wel duidelijk verschillend. In het geval van Triumph of
Spirit over Matter was Henderickx via Transparant in contact gekomen met een aantal
voorstellen van de librettist Johan Thielemans. Uit die voorstellen koos Henderickx
waarna het libretto werd opgesteld. Tijdens
het compositieproces werd dan nog een aantal wijzigingen in de tekst doorgevoerd. De
thematiek van Achilleus daarentegen heeft
Henderickx zelf vastgelegd, om vervolgens in
Imme Dros een librettiste te vinden. En ook
hier zijn er nog wijzigingen doorgevoerd
tijdens het compositieproces.

K A M E R O P E R A

projecteerd die in rechtstreeks verband stonden met wat er op dat moment in het verhaal
gebeurde. Het is deze Ulrike //die door
Transparant in 1988 vijf maal werd uitgevoerd, tijdens de week van de Nieuwe Muziek
in Gent, en daarnaast ook in Antwerpen en
Brussel, op de radio en op de Italiaanse televisie. Er bestaat ook een Duitse versie van,
maar die is nooit in Duitsland opgevoerd. En
daar is een verklaring voor. De thematiek van
Ulrike is niet vanzelfsprekend, en zeker niet
in Duitsland. Leo Geerts heeft getracht in zijn
tekst de complexiteit van een fenomeen als
de Baader-Meinhof-Groep en het terrorisme
te schetsen, zonder te vervallen in een
zwart/wit-denken. Hij geeft het werk de ondertitel een antieke tragedie mee, op die manier refererend aan een werk als Antigone en
de complexiteit die ook daar in de verhaallijnen zit. Zowel Antigone als Kreoon hebben
daar hun gelijk, en hoewel de sympathie
meestal naar Antigone gaat, slaagt zelfs Kreoon er soms in begrip bij het publiek los te
weken. Deze relativerende aanpak heeft bij
Ulrike niet als doel terrorisme goed te praten,
maar wel om een klimaat te scheppen waarbinnen beweegredenen duidelijk worden,
waar de zwakke punten van een maatschappij zich bevinden, een klimaat waarbinnen
het mogelijk is om sympathie voor de figuur
van Ulrike Meinhof te krijgen. Als burgervrouw van de persmagnaat Klaus merkt ze
dat de samenleving waarin ze leeft moet veranderen (enkele van de steeds terugkerende
thema's zijn de Vietnamoorlog en de repressie door de politie). Ze laat zich meeslepen
door de korte-termijn-'oplossing' van Andreas
Baader, namelijk het kapitalisme opblazen,
en gaat daarmee zwaar in de fout. Ze raakt
verzeild in een circuit waarbij de strijd voor
de goede zaak, het terrorisme en de criminaliteit met elkaar verweven worden. Nadat hun
acties mensenlevens beginnen te eisen, begint Ulrike te twijfelen aan haar daden. Het is
deze menselijke kant die in Ulrike sterk naar
voren komt en die, volgens Raoul De Smet,
ook een diepe indruk maakte op de dochter
van Ulrike, toen zij in 1988 een uitvoering in
Brussel bijwoonde.

loop. Opmerkelijk is de welluidendheid die de
compositie vanaf het begin uitstraalt, als de
afspiegeling van de eenvoudige schoon- en
goedheid van de personages.
rant, komt Xavier Verhelst (°1954) via nog
een ander kanaal tot iets dat je een kameropera zou kunnen noemen. In het midden
van de jaren tachtig maakte hij als bassist
deel uit van Cheops-kwartet, een ensemble
dat zich in die tijd toelegde op de promotie
van hedendaagse muziek van eigen bodem.
Zowel in de groep zelf, als bij het publiek ontstond het verlangen om de boog wat langer
gespannen te houden, wat bij Verhelst het
idee deed ontstaan een werkstuk te maken
rond het verhaal van Philemon en Baucis uit
de Metamorfosen van Publius Ovidius Naso.
Voor wie het verhaal niet zou kennen, hier
nog even de grote lijnen. Nadat enkele goden
op de aarde overal de deur gewezen zijn,
worden ze door het oude en arme echtpaar
Philemon en Baucis gastvrij onthaald. De
goden openbaren hun ware identiteit en - na
eerst de ongastvrije mensen te straffen met
een zondvloed - belonen ze de oudjes door
hun een wens toe te staan. Deze vragen om
gewoon verder te mogen leven, maar, als het
zover is, om dan samen te mogen sterven,
zodat het verdriet om alleen achter te blijven
hun bespaard blijft. Later, wanneer hun uur
gekomen is, veranderen ze in twee dicht bijeen groeiende bomen. In een nieuw leven
zijn ze met elkaar en met de wereld verenigd.
Verhelst koos dit verhaal omwille van
de positieve gedachte die het gegeven uitstraalt, omwille van de eenvoud en de diepte
van de gevoelens tussen de ouderlingen, en
hoe die gevoelens tot voorbij de dood reiken.
Om de inhoudelijke schoonheid van het verhaal zo veel mogelijk te bewaren, liet hij Peter
Cnop een Nederlandstalige dialoog schrijven,
met de bedoeling die te laten zeggen (en dus
niet zingen: een gezongen tekst zou de inhoud volgens Verhelst te zeer naar de achtergrond gedrukt hebben). Cnop koos als
dramatisch moment het ogenblik van de metamorfose; terwijl ze zich in bomen voelen
veranderen blikken Philemon en Baucis terug
op hun voorbije leven.
De instrumentale muziek van Philemon en Baucis (1993-1994) vormt een soort
auditief landschap, een ondersteunende
krachtstroom. Het ensemble fungeert in zekere zin als het koor in het antieke theater,
dat wil zeggen nu eens als begeleider van,
dan als commentator op het scenisch ver-

Of dit gegeven nu een kameropera is
of niet, is het minste van de zorgen van Verhelst; hij vraagt zich zelfs af of dit nu al dan
niet een melodrama is. Philemon en Baucis
bevindt zich ergens tussen lied en kameropera: het is méér dan louter tekst met begeleiding, maar er is geen echte dramatische
handeling, hooguit een minimum aan theatrale enscenering via belichting en opstelling;
de bezetting is gediversifieerder dan ogenschijnlijk lijkt, aangezien elke uitvoerder twee
instrumenten moet bespelen.
In dezelfde schemerzone, nu zelfs
zonder menselijke hoofdfiguren en ook weer
zonder dramatisch gebeuren, is Voyage au
Centre des Elements (1997) te situeren. Toch
kan men nu wel van muziektheater spreken.
Verhelst zelf omschrijft het als een multimediafantasie. Centraal in deze productie staat
de verwondering. Verhelst bracht uit het werk
van Jules Verne vijf passages samen die in
meer of mindere mate verwondering over een
gebeuren verwoorden, waaronder de Niagara,
de grot van Fingal, 12000 voet in de lucht,
enz. Om eenheid binnen deze passages te
realiseren, koos Verhelst voor de vier natuurelementen als hoofdpersonage: water, aarde,
lucht en vuur. De muzikale werking van de
partituur is gericht op een live-uitvoering met
een zangeres en vier instrumentalisten, inclusief samples en live-electronics. Daarnaast
gebruikte hij sonorisering (gespatialiseerde
geluidsversterking) en effectapparatuur om
zowel de akoestische en elektronische klanken beter te laten versmelten, als om bij bepaalde passages een soort gehoorsbedrog-effect te bekomen. Dit muzikaal aspect wilde
Verhelst nog versterken door er een andere
dimensie aan toe te voegen. Dit zou na lang
zoeken resulteren in het toevoegen van
beeldmateriaal, geleverd door Zjuul Devens.
Deze projecteerde beelden van edelstenen en
mineralen die van zo dichtbij waren opgenomen dat ze nauwelijks nog herkenbaar waren. De projectie geschiedde met zes diaprojectoren op twee schermen die als de balken
van een kruis op elkaar lagen. Op sommige
momenten leidde dat zelfs tot een gevoel van
driedimensionaliteit.
Door de verbinding van het muzikale
en het visuele wilde Verhelst het aspect 'oerkracht' met dat van het 'licht' met elkaar verbinden.
Analoog met Verne, die ook erg geïnteresseerd was in de technologische vernieuwingen van zijn tijd, hanteert Verhelst nieuwe
technieken op klassieke instrumenten,
nieuwe instrumenten (samplers, synthesizer),
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nieuwe muzikale computertoepassingen, alsook... het accordeon (dat in de tijd van Verne
een nieuw instrument was). Terwijl in Philemon en Baucis de kracht van de liefde het
publiek moest aanspreken, is het in Voyage
au Centre des Elements de verwondering van
het publiek die hij tracht te bespelen.
Alle voorstellingen van deze productie
gingen door in de Rode Pomp in Gent.
Ratten, Euthanasie en passie
(Johannes, wel te verstaan)
De Rode Pomp lijkt overigens zo stilletjes aan een toevluchtsoord te worden voor
de kameropera. Naast het laatstgenoemde
werk van Verhelst kenden tal van producties
van Boudewijn Buckinx en Johan De Smet
hun creatie in De Rode Pomp. Zowel Buckinx
als Johan De Smet hebben een grote sympathie voor Kagel, en dat is, achteraf bezien,
echt niet zo verwonderlijk; niet alleen vanwege de voor de hand liggende band met het
theatrale, maar ook vanwege de notie 'humor'
die in hun beider muziek aanwezig is, zij het
in een totaal andere gedaante.
Hoe problematisch humor tot op heden blijft, kan duidelijk worden uit Het Ratten kasteel (1984), de opera die Johan De
Smet (°1956) schreef op een libretto van
Arne Sierens. Alleen al het feit dat Sierens de
tekst van een stripverhaal gebruikte (in casu
Nero), maakt de artistieke geloofwaardigheid
van de productie problematisch, tenminste in
sommige kringen. De integratie van bijvoorbeeld niet-courante geluidsbronnen (deurbel,
paardenbelletjes) versterkt van de ene kant
het 'onnozele', maar tegelijk gebeurt dat op
zo'n organische manier dat de verbinding
met de klassieke instrumenten wel werkt.
Evenzeer problematisch - in sommige kringen - is de zapachtige componeermethode,
waarbij Johan De Smet moeiteloos van jazz
(Detective Van Zwam begeleid door een James Bondachtige begeleiding) naar Oosterse
deuntjes overschakelt. Ook hier kan men zich
best voorstellen dat het een voorwerp van kritiek kan zijn, maar het switchen van de ene
stijl naar de andere gebeurt, nogmaals, zo organisch dat de eindbalans ontegensprekelijk
positief uitvalt.
Sinds Het Rattenkasteel levert Johan
De Smet met een zekere regelmaat muziek-

Infoboekje bij cd Watervalwater van Johan De Smet

theatrale producten die qua omvang en concept allemaal rond het begrip 'kameropera'
cirkelen, zij het dat er altijd wel een bijzondere invalshoek in het oog springt.
In De liefde voor de drie manen
(1988, naar een libretto van Carlo Gozzi, in
een regie van Arne Sierens) wordt een soapachtige plot in een Star Warskader geplaatst.
Nu is het soapgehalte van sommige 18deeeuwse opera's ook aan de behoorlijk hoge
kant, dus daar kan het specifieke van deze
productie niet in verscholen zitten, maar het
verhaal vertoont enkele verrassende en bijzonder goed gevonden passages, die overigens adequaat op muziek werden gezet. Zo'n
moment in het werk is ontegensprekelijk de
scène waarin de Poort van Referentie moet
geopend worden. Het hoofdpersonage, Star
Moderne, vergezeld door de robot Pluto-correctie-Plato (het verband met Star Wars moge
bij deze aangetoond zijn), is op zoek naar de
drie manen en moet daartoe langs de Poort
van Referentie. Die kan hem alleen getoond
worden door Massa, Afstand, Energie en Tijd;
maar deze notabelen moet hij eerst kunnen
overtuigen van de kracht van de liefde. Deze
passage behoort alleszins tot het betere hu-

moristische werk dat ons land de laatste decennia geteisterd heeft. Ook het einde is
evenzeer het vermelden waard: na tal van
misverstanden vormen zich onvermoede liefdesrelaties, en temidden van deze eclatante
euforie - een cliché dat kan tellen - wordt dit
happy end door een onbekend vliegend voorwerp aan gruizelementen geknald.
Dat Johan De Smet ook graag 'speelt'
met het genre, kan men afleiden uit het
concept van de mini-opera, dat hij meer dan
eens uit de lade haalt. In het nog geen kwartier durende werk Woestijn der denkers
(1994, op libretto van Kamagurka) slaagt hij
er in het publiek volledig te desoriënteren
wanneer er na het lossen van een schot uit
een alarmpistool, iemand in de zaal toch gewond raakt. Een andere mini-opera waarvan
het concept tot de verbeelding spreekt, is
DENYS (1998) voor het 50-jarig bestaan van
de firma Denys, gespecialiseerd in bagger-

Het parodiërende moet Johan De
Smet hoe dan ook in het bloed zitten. In de
kinderopera Raponsel (1996, naar het bekende sprookje van Grimm, op een libretto
van Wim De Wulf; er wordt op dit moment
trouwens gewerkt aan een versie voor poppentheater) wordt het Amerikanisme dat vele
liefdesscènes kenmerkt (men denke aan de
gemiddelde weekendfilm) genadeloos geparodieerd in de eerste ontmoeting tussen de
prins en Raponsel.
Weer een totaal andere benadering
van het vocale en het theatrale biedt DECAP
(2001, voor een midi-gestuurd decap-orgel,
midi-piano, zangers en salondansers; op tekst
van Wim de Wulf). Johan De Smet mijmert
over de vergane glorie van danszalen en laat
een aantal zeer alledaagse gesprekken elkaar
opvolgen, door het decap-orgel aan elkaar
gelijmd. Intussen dansen de paren op muziek
die ze in hun hoofdtelefoons horen en die absoluut geen verband houdt met wat er door
de decap wordt gespeeld, wat resulteert een
hallucinant, consequent volgehouden vervreemdingseffect: het lijkt alsof de dansers
niet in het gebeuren thuishoren.
Of hij het originele nu opzoekt, of dat
het hem in de schoot wordt geworpen, kan
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Dat De Smet overigens een bijzondere
band met religie moet hebben, mag blijken
uit de Johannespassie (2000) die hij componeerde in het Gents dialect. Zelf noemt hij
het 'een hedendaags oratorium' voor 12 zangers en 11 instrumentalisten. De openluchtversie is een opmerkelijk voorbeeld van
muziektheater vanwege de opstelling met
videografische omkadering: de uitvoerders
stonden achter een scherm, en onder meer
hun hoofden werden op het scherm geprojecteerd. Bij een eerste benadering is deze
Johannespassie natuurlijk gewoon grappig,
soms hilarisch, soms ronduit platvloers, maar
tegelijk is het méér dan louter een parodie;
het maakt je als luisteraar bewust van de verheven taal waarvan componisten zich reeds
eeuwenlang bedienen om de meest alledaagse gebeurtenissen weer te geven,... een
bewustwording die tot nadenken stemt.

K A M E R O P E R A

werken, met (uiteraard) geluidssamples van
boren en 'freezen'.
Toen Kamagurka met de theaterproductie Tante Euthanasie gaat achteruit (1994)
begon te toeren, was er de behoefte om een
koorpassage aan het einde in te lassen. Omdat het zonde was een volledig koor op te
trommelen voor één passage, schreef Johan
De Smet het Requiem Euthanasia (voor koor,
solisten en balorkest) dat vervolgens een eigen leven ging leiden en waarvan talrijke elementen ('I love you', telefoonsignalen) niet
direct met een dodenmis in verband worden
gebracht.

men in het midden laten, maar ook dat andere project uit 2001 mag bepaald uniek genoemd worden: Watervalwater is een muziektheaterproductie (met als ondertitel 'écrits
bruts'-oratorium) met patiënten van het psychiatrisch centrum Caritas in Melle, waarbij
zangers van het Vlaams radiokoor muziek
vertolken op teksten van psychotische mensen. Johan De Smet gebruikt in het eerste
deel {Parafernalia) zogenaamde 'écrit brut'teksten, de geschriften van auteurs die het
courante taalsysteem aanpassen aan hun
eigen manier van denken. In het tweede deel
{Perpetuum Mobile) maakt het publiek een
razendsnelle reis door het leven van het personage Marleen: synchroon met plechtige
rituelen als doopsel, huwelijk en begrafenis
laat Johan De Smet de chaos horen die zich
in een mensenhoofd kan afspelen. Het eindresultaat is ook hier, net zoals bijvoorbeeld in
de Johannespassie, bij een eerste impressie
ongewoon, grappig en dergelijke meer, maar
nodigt naarmate de beluistering vordert meer
en meer uit tot nadenken.
Een oeuvre om naar (op)
te kijken
Een componist in wiens werk de
meest uiteenlopende verschijningsvormen
van muziektheater duidelijk vertegenwoordigd
zijn, is Boudewijn Buckinx (°1945). Om te
illustreren hoe talrijk de wegen zijn die je als
componist kan inslaan op het pad van 'muziek zien' wordt hieronder een aantal markante invalshoeken min of meer gegroepeerd
overlopen.
Het instrumentaal theater, in de zin
van Kagel, wordt door Buckinx graag verbonden met een op Cage georiënteerd concept.
Dat mag blijken uit het nooit uitgevoerde Allotropie (BBWV 1964.08) waar er verschillende
podia, met eigen instrumentarium, temidden
van het publiek werden opgesteld, en de uitvoerders van het ene naar het andere podium
liepen. In Piotr Lunaire (BBWV 1985.14)
wordt het acteren van de pianist (nota bene
met een zotskap op het hoofd) gekoppeld
aan een zingende actrice en een acterende
zangeres.
Andere projecten zijn meer multimediagericht. Fransologie (BBWV 1968.07, door
WHAM gecreëerd op een geruchtmakend

concert, inclusief politie-interventie, in het
toenmalig museum van actuele kunst in
Gent). Opvallend is de vermenging van het
instrumentaal theater met de idee van dubbele-bodemigheid en veelheid: tijdens het optreden worden geluiden op band opgenomen,
worden platendraaiers gemanipuleerd (als
DJ's avant la lettre). Sl0jd (BBWV 1968.09)
bestaat uit een groot aantal zeer verscheiden
acties die ofwel muzikaal, ofwel literair, ofwel
theatraal zijn. De partituur is in hoge mate
ook tekenkunstig opgevat. Literair is bijvoorbeeld de ter plaatse dichtende dichter, of de
onomatopeïsche tekst die het publiek verondersteld wordt te lezen tijdens de ouverture
(klanken zoals przjtkr zijn herkenbaar op het
juiste moment in het muziekstuk). De gezongen teksten gaan van pure fonemen tot en
met een gedicht van Cees Nooteboom. In het
Symfonisch Gedicht (BBWV 1974.03) slaat
de balans volledig over naar het visuele en
theatrale: het publiek is de uitvoerder geworden en kan verschillende quasi identieke
schilderijtjes 'activeren' door te raken aan geluidmakende voorwerpen (een speelgoedkoe
die loeit, een rammelaar, een fluitje enz). Het
meest grootschalige, complexe en veelzijdige,
en van talrijke betekenislagen doordrongen
project is het nog nooit uitgevoerde Ra
(BBWV1975.01). In dit werk is Buckinx duidelijk niét de pragmatische componist die
schrijft in functie van de haalbaarheid. In
deze partituur is er immers sprake van ongeveer 40 muzikanten, 6 acteurs, 20 figuranten, levende dieren, verschillende te bouwen
muziekinstrumenten, honderden attributen
(waaronder een ijswagentje, hotdogkraam,
poppenkast, enz.), een uitgebreid decor en
een al even uitgebreid klederenarsenaal, diaen lichtprojectie, en dat alles het liefst tijdens
een festival van hedendaagse muziek. In Ra
is er geen enkele concessie gedaan in de
richting van het pragmatische (zo moet een
symfonisch orkest in het totaal een minuut of
2 spelen); de realisatie ervan is en blijft een
hele kluif voor een productiehuis, en een
natte droom voor elke creatieve regisseur.
Voorlopig blijft het echter hoopvol wachten op
een context waarbinnen dit reusachtig multimedia project mogelijk kan worden.
Toch is Ra een uitzondering in het
werk van Buckinx wat de uitvoerbaarheid
betreft: de meeste andere werken die een theatraal element bevatten, hebben intussen
minstens hun creatie gekend. Buckinx geeft
blijk van een grote vindingrijkheid in het integreren van theatrale aspecten: Gate, gate,
paragate (BBWV 1982.04) is een stripverhaal
dat door de uitvoerder, een 'eenzame slagwerker', moet geacteerd worden; Eclips (O hoe
mooi is de maan als ze weg is) (BBWV
1989.13) is een pianoconcerto waar de
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maansverduistering wordt uitgebeeld door het
feit dat de solist een groot gedeelte van het
werk weg is (bij voorkeur verstopt onder de
piano). In Der schwergefasste Entschluss
opus 135 (BBWV 1991.04) zitten de twee pianisten te bekvechten over welles nietes en komen pas tot handelen op het einde. In die zin
zijn ook de twee Musiques Téléphoniques
(BBWV 1991.21 en 23) opgevat. In het eerste
{De Boodschap) speelt de pianist pianist die
aan het spelen is en daarom zijn (haar) antwoordapparaat heeft opgezet. Het tweede,
{Blijf aan de Lijn) geeft de pianist weer die het
ministerie heeft opgebeld en nu wordt doorgeschakeld. Hij speelt wachtmuziek, een kwartier lang, en komt pas terug tot de handeling
door helemaal op het einde 'hallo' te zeggen.
In Blauwe Galm (BBWV 2002.07) worden de schilderijen van Helene Keil waarmee
de muziek interactief is ontstaan, door projectie als podiumkunst aanwezig gesteld. Het
omgekeerde gebeurt in werken waar de muziek of de inhoud zeer theatraal is, wat dan
aanleiding geeft om dit ook daadwerkelijk uit
te beelden (zoals reeds in Piotr Lunaire). Een
werk waar de inhoud uitnodigt tot theatrale
actie is La Sonate de Vinteuil (BBWV
1996.03): aan de zanger wordt gevraagd
uiteindelijk echt als de figuur Odette op een
sofa te gaan zitten, terwijl dan ook de violist
zichtbaar wordt die in het salon de 'Sonate'
van Vinteuil gaat spelen, zoals in Proust verteld wordt. Van eenzelfde theatrale dimensie
is Nietzsche Talk Show (BBWV 2000.08),
waar de tenorsolo zichzelf laat interviewen,
daarbij zijn rol verduidelijkend door telkens
een snor te dragen wanneer hij Nietzsche
speelde, en die snor af te nemen wanneer hij
interviewer was. Culinair aantrekkelijk maar
slecht voor de lijn is Praline (BBWV 2000.10),
waar de zangeres daadwerkelijk drie pralines
opeet en met de mond vol verder zingt.
In nog een ander soort werken ontstaat de theatraliteit door de ruimtelijkheid,
zoals in De Hand van Guido (samen met
Frank Agsteribbe, BBWV 1995.03; teksten
van Gezelle worden op verschillende podia
uitgevoerd en het publiek wandelt ertussen
door) en Abseits (BBWV 1999.05) voor stem
en instrumenten, met een 'ver-weg'-effect en
verre ruimtelijke spreiding.
Het Zen Requiem (BBWV 2000.05)
kan eventueel als dodendienst geënsceneerd

CD'S:

Boudewijn Buckinx, Karoena The Mermaid, Vox Temporis, VTP
CD92 028
Johan De Smet Waterval water, Fern Records (te bestellen viajohan.demets@pccaritas.zvl.org)

Affiche bij de première van Sokrates

WEBSITES EN CONTACTADRESSEN:

worden (waarbij in het derde deel dan ook
daadwerkelijk op de kist wordt geklopt), maar
het is niet wezenlijk voor het stuk.
Station Play (BBWV 2003.01) ten
slotte is vooral een ruimtelijk en een simultaan werk, dat daardoor getheatraliseerd geraakt. De gelijktijdigheid van het gebeuren
maakt het de luisteraar fysisch onmogelijk om
alles te horen wat gespeeld wordt, hij moet

kiezen. Van de drie gespeelde werken zijn
Codex lacobinus en Codex Gandensis opvallend verhalender en anekdotischer dan het
eigenlijke Station Playóai veeleer een ruimtelijk en bewegend gebeuren is.
En naast dit alles heeft Buckinx ook
'echte' kameropera's geschreven, waarbinnen
hij zichzelf oplegt nooit hetzelfde te doen (een
paradoxaal modernistisch trekje in de schoot
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Boudewijn Buckinx: httpV/www.boudewijnbuckinx.com
boudewijn.buckinx@pandora.be
Johan De Smet: fax 09/225 19.29
http://www.pccaritas.zvl.org (cd Watervalwater)
Raoul De Smet: Ruytenburgstraat 58, 2600 Berchem;
03/239.41.19
Wim Henderickx: hendenckx.wim@pandora.be;
of via Muziektheater Transparant.
Xavier Verhelst: xavier.verhelst@pandora.be
http://users.online.be/~tdn37159/voyage/index.htm (Voyage au
Centre des Elements)
http://users.pandora.be/michel.mast/pb/index.htm (Philemon
en Baucis)
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Ongetwijfeld zijn er naast de vijf geciteerde componisten en hun werken nog verschillende andere de moeite van het vermelden waard (ik geef slechts één voorbeeld:
Hercule Haché van Lucien Posman). Het was
dan ook niet de bedoeling om een exhaustief
beeld te geven, wel om te illustreren hoe
groot het potentieel wel is van het huwelijk
tussen muziek en theater. De kameropera is
daar een belangrijk onderdeel van. Maar niet
het enige.

K A M E R O P E R A

van een kleine porno). Karoena (BBWV
1995.02, met een eigen libretto) gebruikt het
genre opera als conventie waarbinnen hij
tracht na te gaan of tekens (bv. 'twaalf jaar later') ook als dusdanig overkomen. Het is een
sprookje (maar wat een verschil met Raponsel!) dat bol staat van de verdoken betekenislagen, en waarvan Buckinx in alle ootmoed
moet vaststellen dat niet alle tekens gewerkt
hebben, zoals hij gewenst had. Sokrates
(BBWV 1996.17) is een aaneenschakeling
van zeven scènes, waarbij de luisteraar zelf
de verbanden tussen de scènes legt. Het is
een diepzinnige en zeer poëtische reflectie
over de Sokrates-figuur. Le Valchirie (BBWV
1997.02, op een eigen libretto) is een simultane dubbelopera: op de scène is er een
tweede podium waarop zich een eigen verhaal afspeelt. Van alle Jijden (BBWV 1997.23)
is de meest 'gewone' opera, ware het niet dat
hij een drieluik is waarvan de eerste twee luiken gecomponeerd zijn door respectievelijk
Gerard Ammerlaan en Jacob ter Veldhuis.
Dhammapada (BBWV 2002.02) brengt een
voorlopig hoogtepunt van een ondramatische
opera, in de zin dat er geen 'verhaal' is: tekst,
handeling en muziek zijn drie onafhankelijke
gegevens die gelijktijdig verlopen.

Vides et audis
Een muziektheaterseizoen i n Vlaanderen
Jaak Van Holen

Een muziekgeschiedenis

der Nederlanden,

recente publicatie (anno 2001) onder
hoofdredactie van Peter Louis Grijp, bevat, voor
wat de periode na 1975 betreft, een bijdrage van
Frits van der Waa onder de titel
Muziektheatercultuur

in Nederland (p. 819-827).

In negen regeltjes wordt terloops even verwezen

Een productiehuis:
Muziektheater Transparant
Welke eer is jou waardig,
mijn almachtige citer,
als jij zelfs in het rijk van de Tartarus
alle harten van steen kon vermurwen?
(uit Orfeo van Claudio Monteverdi;
vertaling Patrick Lateur)

naar 'de operacultuur' in België. Daar gaat het ook
verder haast uitsluitend over, over operacultuur,
over dat specifieke segment van het
muziektheater. Enkel de laatste twee alinea's leren
ons wat over "het buitengewoon moeilijk af te
bakenen verschijnsel 'muziektheater"; in
Nederland wel te verstaan. Geen woord over de
rijke bloei, over de onbegrensde diversiteit van
deze toch ook in Vlaanderen uitgebreid beoefende
kunstvorm. In het Vlaamse kunstenlandschap zijn,
hetzij occasioneel, hetzij exclusief, zo opmerkelijk
veel theatermakers, instellingen,
festivalorganisatoren, ensembles, componisten,
musici en kunstenaars uit alle disciplines met
muziektheater bezig, dat het onmogelijk is er ogen
en oren voor te sluiten. Even opmerkelijk als het
grote en diverse aanbod is het feit dat een niet
onaanzienlijk deel van de Vlaamse muziektheaterproductie zich richt naar jongeren en
kinderen; een dam tegen Samson & Gert en K3.
Drie belangrijke actoren in het
Vlaamse muziektheaterlandschap, prominent
ook aanwezig op de buitenlandse scène, zijn
Het muziek Lod, Muziektheater Transparant
en muziektheatercollectief WALPURGIS.
Wie ze zijn, wat ze doen, wat ze beogen, getoetst aan wat ze realiseerden (en
hernamen) in het overvolle en veelzijdige muziektheaterseizoen 2002-2003.

Muziektheater Transparant, een nazaat van de Vlaamse Kameropera, noemt
zichzelf 'een productiehuis dat de artistieke
grenzen van opera- en muziektheater verkent.' Een productiehuis zonder huis, toerend, spelend op locatie, in culturele centra,
in theaters, in de heuse operabastions;
samenwerkend met andere organisatoren,
instituten en festivals.
In hun verdere statement liggen de
keuzes van Transparant vervat: 'Steeds weer
staat muzikaliteit en het vocale voorop bij de
uitwerking van de projecten. Oud en nieuw
worden gelijktijdig geprogrammeerd en geconfronteerd.... ook hedendaagse makers
van eigen bodem worden binnen Transparant
gekoesterd en groeikansen geboden....
Transparant wil ook een labofunctie behouden, waar jonge artiesten worden uitgenodigd
het genre te verkennen...'
Prima la musica dus; de partituur, het
vocale, de muziek als vertrekpunt en zwaartepunt; de muziek en een kwalitatief hoogstaande uitvoering ervan als primordiale voorwaarde voor het maken van muziektheater.
Het is een optie die ruimer ligt dan uit een
oppervlakkige lezing zou kunnen blijken.
Want ruimte latend voor experimenten. Zoals
in Carmen, een productie van Toneelgroep
Amsterdam, Transparant en de Ruhr Triënnale (die achteraf bedankte voor uitvoeringen
tijdens de triënnale). Vertrekkend vanuit 'oud'
materiaal wordt hierin een stap in de richting
van de rockmuziek gezet. Oscar van Woensel
baseerde zijn tekst op Prosper Mérimée's oorspronkelijke novelle. Stef Kamil Carlens, van
de Belgische popgroep Zita Swoon, schreef
de muziek. Carmen, die we sedert Bizet kennen als het prototype van de femme fatale -
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compromisloos, amoreel, verleidend, misleidend, brutaal, met een alles verschroeiende
vrijheidsdrift - is in de lezing van Van Woensel klein, fragiel, tenger, mysterieus. De muziek van Carlens is zo mogelijk nog kleiner.
Wanneer passie en drama dan toch even oplaaien, wordt die spanning brutaal afgebroken
door banale, sentimentele songs; flets, smartlapperig; harmonisch arm; met simpele instrumentale improvisaties. De songteksten
zijn even nietszeggend, soms zelfs ronduit
simplistisch moraliserend. 'Wat een geslijm
en gezwijmel', is een citaat uit de tekst dat
beter dan welke woorden ook het geheel typeert. Guy Coolen, huidig artistiek directeur:
'Het is belangrijk een ander, een jong publiek
aan te trekken. Het is onze initiële opzet met
het oude materiaal van Carmen iets te doen
voor jongeren. We moeten risico's durven nemen. Durven op onze bek gaan. Het is eenvoudiger om op veilig te spelen, maar dat
doen de operahuizen al meer dan voldoende,
dus moeten wij deze taak op ons nemen.'
Aanvankelijk was Transparant een
soort projectgezelschap dat vooral werk
bracht van Rossini, Mozart en andere meer
traditionele kameropera. In 1993, met de
komst van Guy Coolen - Kameropera Transparant werd toen prompt Muziektheater
Transparant - werden nieuwe krijtlijnen uitgezet die ook nu nog de programmatie bepalen:
van barok (bij voorkeur werken die jarenlang
onder dikke lagen stof op herontdekking liggen te wachten) tot de jonge Mozart enerzijds, hedendaags werk (geregeld creaties)
anderzijds. Niet het ijzeren repertoire. Guy
Coolen: 'Dat repertoire komt in de Munt en
de Vlaamse Opera al genoeg aan bod. Die
keuze is ook een optie om een welbepaald
publiekssegment te bereiken. Als we die
beide dingen, die twee uitersten in eenzelfde
seizoen brengen, bereiken we gewoon een
ruimer publiek.'
Vaste partners voor Transparant wat
het luik oude muziek betreft, zijn Paul

Voor de toekomst lonkt Transparant
naar Hasse, Johann Christian Bach en Vivaldi.

In de voorbije jaren organiseerde
Transparant op eerder bescheiden schaal
maar heel doelgericht een aantal zomerproducties met jongeren; producties die ook
internationaal in hoge mate werden gewaardeerd. Die artistieke jongerenproducties en
een reeks educatieve projecten worden meer
en meer een structureel onderdeel, een kerntaak van Transparant. De coördinatie ervan
berust bij Wouter van Looy. Guy Coolen: 'De
confrontatie van jongeren met het medium is
belangrijk. Verheugend is bijvoorbeeld dat in
de Vlaamse Opera zeventig procent van het
publiek dat naar Zone Orfeo kwam kijken,
jonge mensen waren. Op die manier krijgen
we een ander publiek. Jonge mensen voelen
zich aangesproken, omdat hun leeftijdsgenoten dat doen.' Zone Orfeo, een Orfeo-verhaal
met een 'collage' van fragmenten uit opera's
en madrigalen van Monteverdi, is het resultaat
van een tweedelige zomerstage (één week
muziek, één week scène) met jonge zangers
en instrumentalisten tussen zestien en vijfentwintig. Dergelijk project, onder muzikale leiding van Jan Van Outryve, toont terzelfder tijd
de mogelijkheden (uitstekend koor!) en de beperkingen (solistisch minder sterk en nog beperkt qua acteervaardigheden) van 'volwassen' muziektheater met jongeren.

Zone Orfeo, productie Muziektheater
Transparant i.s.m. Cultuurcentrum
Brugge en Brugge 2002-Cultuurstad van
Europa. [Foto Herman Sorgeloos]

Guy Coolen: 'Een belangrijke doelstelling, en dat is nog iets van vroeger, een erfenis van de Vlaamse Kameropera, is jonge
zangers kansen te geven. Ook dat is een gat
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In coproductie met het Festival de
Liège en de Munt werkte Transparant ook
mee aan Take a Note, het jongerenfestival van
de Munt. Op het programma: WeiBe Rose,
Szenen für 2 Sanger und 15 Instrumentalisten
(1985) van Udo Zimmerman, een bijzonder
veeleisend werk voor jonge zangers (in dit geval van de Opera Studio): brede tessituren,
een uitgebreid gamma aan vocale expressievormen. WeiBe Rose gaat over de laatste uren
van Sophie en Hans Scholl, twee leden van
een Duitse verzetsbeweging; over de laatste
uren in hun dodencel, vlak voor hun executie
(19 april 1943). De tekst van Wolfgang Willaschek is een mengeling van poëtische overwegingen, herinneringen, bespiegelingen, paniekaanvallen en doodsvisoenen. In een
aangrijpende toonzetting; zeer intens emotioneel; met een orkestpartij die het desolate van
de situatie pijnlijk en ruw onderstreept. Aan
het eind van het werk wordt de roep om de
waanzin te stoppen gesmoord in orkestraal
oorlogsgeweld. Onbegrijpelijk dat dit werk pas
in 2003 voor het eerst in België werd uitgevoerd. Maar akelig getimed: de Brusselse première (na eerdere voorstellingen in Luik) vond
plaats twee dagen na het begin van de Amerikaans-Britse agressie tegen Irak.
Transparant werkt ook voor en met
een nog jongere leeftijdscategorie. Little
Orfeo, ook op basis van Monteverdi, met jongeren van dertien tot twintig. Ik vlieg, een Peter Panverhaal van Bas Teeken met muziek
van Jan Van Outryve waarin Purcell, jazz en
folk tot een bijzonder kleurrijk geheel worden
verwerkt. In Manicuur speelt Jan Goovaerts
eigen werk op de piano; zijn vingers fungeren
daarbij als acteurs en dansers; Pat Van Hemelrijck filmt dat vingerverhaal, betrekt in zijn
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Traetta's Antigona, naar de tragedie
van Sophocles, heeft een al even merkwaardige happy end als // re pastore: Creonte
schenkt vergeving, Antigona en Emone huwen. Traetta schreef deze opera voor tsarina
Catharina de Grote. Wat meteen de verklaring
is voor de gelukkige afloop: het was destijds
gewoon ondenkbaar de keizerin te confronteren met het beeld van een onverzoenlijk despoot. Antigona, de verzetsstrijder, is aan het
eind ook nergens meer tegen. Keurig wordt
ze ingepakt door het establishment. Universeel en van alle tijden. Die akelige tweespalt
zit duidelijk in de verstild melancholische
muziek op de jubelende slottekst. Regie
(van Gerardjan Rijnders) ook vol contrasten:
hedendaags decor met achterin een doorkijk
op de 18de eeuw; statische poses van een
voortreffelijk koor (La Sfera del Canto), als
zingende burgers van Calais, tot vervelens toe
zelfs, tegenover dramatische actie die echter
te laat op gang komt.

dat we moeten opvullen. We werken ook
graag met regisseurs die hun eerste stappen
zetten in de opera.' Anne Cambier kreeg bij
Transparant haar eerste rol; de jonge zussen
Rafaella en Giorgia Milanesi (in Antigona),
eerder toevallig 'ontdekt': een revelatie;
operaregiedebuten van Nasr en Rijnders...

Wouter van Looy en Jan Van Outryve
houden blijkbaar van knip- en plakwerk. Met
de Opera Studio Nederland, een ensemble
van zangers in voortgezette opleiding en dus
met zowel vocaal als theatraal reeds een ruimere bagage, realiseerden ze een eigenzinnige
'reconstructie' van Monteverdi's tweede opera
Arianna. Op een Lamento na ging alle muziek
verloren, maar het libretto van Ottavio Rinuccini trotseerde de tijd. Arianna is één van de
vele dramatische figuren uit de klassieke oudheid. Voor Theseus verloochent ze familie en
vaderland. Theseus, uit op roem en eer in
Athene, laat haar in de steek. De goden sturen
haar echter Bacchus als nieuwe minnaar. Met
het libretto als uitgangspunt werden rond het
Lamento d'Arianna een aantal composities van
Monteverdi gegroepeerd. Niet echt een reconstructie dus, maar een stilistisch coherent
Monteverdi-concert, geënsceneerd in minimalistische bewegingstaal, in het anachronistische decor van een stationswachtzaal.

V I D E S

Dombrecht en II Fondamento. In het voorbije
seizoen brachten zij, in coproductie met de
culturele hoofdsteden 2002, Brugge en Salamanca, Antigona van Tommaso Traetta, sinds
meer dan tweehonderd jaar wellicht niet
meer opgevoerd; en er was een herneming
van Mozarts jeugdwerk // re pastore in een
humorvolle hertaling en regie van Ramsey
Nasr. Een opgemerkt regiedebuut overigens
waarin Nasr de spot drijft met de zwakheden
van deze opera. Het is een verhaal over het
conflict tussen liefde en plicht, conventie en
vrijheid, natuur en maatschappij, over het
achter zich laten van de zorgeloosheid van de
jeugd, oplossend in een happy end zoals dat
alleen in het theater kan. Zonder muzikale
hoogtepunten. Weinig meer dan een aaneenschakeling van concertaria's verbonden door
recitatieven die het zwakke verhaal met grote
tussenpozen laten voortsudderen. De decors
van Stef Stessel, de speels gestileerde kostuums van Valentine Kempynck, het (nog te
bescheiden) spel met typografische effecten
in de boventiteling resulteren in een barok
kijkstuk dat de toeschouwer van vandaag ongetwijfeld aanspreekt. En het karikaturiseren
van personages gaf er op het moment van de
herneming, februari 2003, een bijtend actueel tintje aan: de figuur van Alessandro tekende gevat George Bush jr. tijdens de Irakcrisis, zijn politieke onmacht en onkunde,
gecamoufleerd in een wolk van weerzinwekkende arrogantie.

opname een onwaarschijnlijk arsenaal prullaria die op de scène verspreid liggen en projecteert dat boven de piano. Zo ontstaat een
woordeloos muziek- en beeldverhaal; muziek
en beeld van de oerknal tot de hedendaagse
realitieit, muziek en beeld van plant- en diergeworden vingers, van kleine en grote dansende, springende, krullende, kruipende,
slingerende, flikflooiende en parende fauna
en flora, die het hele meubel van de piano
bezetten als hun natuurlijke biotoop; griezelig,
spannend, snoezig, leuk; boordevol poëzie,
humor en fantasie en tegelijk ruimte latend
aan de fantasie van de kijker-luisteraar.
Transparant heeft ook een stevige vinger in
Oorsmeer, 'muziekfestival voor een jong en
avontuurlijk publiek'. Aanvankelijk was dit
een initiatief van Vooruit en Mallemuze (nu
Musica); onder impuls van Wouter van Looy
(en dus Transparant) werd de fakkel doorgegeven aan Zonzo Cie. Oorsmeer is een happening waarop musici van uiteenlopende
pluimage korte voorstellingen brengen waarbij
de kinderen vaak actief betrokken worden.
Dankzij structurele subsidie kan dit festival
een vaste waarde worden en wellicht nog
meer musici en ensembles aanzetten tot het
maken van producties voor kinderen.

>

Kinderen bedienen de knoppen en maken
'instantmuziek' in Radio Ping Pong,
productie van Muziektheater Transparant
en John Torso o.a. te zien tijdens Oorsmeer

Componist Wim Henderickx (°1962)
is zowat huiscomponist van Transparant. Althans wat het aspect muziektheater van zijn
oeuvre betreft. Eerder schreef hij voor Transparant Behouden stem (1998) en Triumph of
Spirit over Matter (2000). Zijn nieuwste
opera, Achilleus, is een coproductie van
Transparant, de Vlaamse Opera en HETPALEIS. Deze opera over de Trojaanse oorlog,
op een libretto van Imme Dros, heet een
'opera voor jongeren' te zijn. Merkwaardig,
want bestaat er wel zoiets als 'opera voor jongeren'? Wat is dan wel het verschil met
'opera'? Moeten we hieruit concluderen dat
jongeren niet in staat geacht worden 'volwassen' opera te waarderen en/of te bevatten?
Het libretto vat heel klaar en kernachtig het verhaal van Homeros samen; in rijmvorm. In een context van conflict en geweld
werkt dat echter nauwelijks; komt soms zelfs
knullig en lachwekkend over. De partituur van
Henderickx is dubbelgelaagd. Enerzijds is er
de zang met begeleiding van een kamerensemble (ieder personage gelinkt aan een
klankkleur en geschraagd door leitmotieven),
anderzijds een tape met oorlogsgeluiden, een
elektronisch gemanipuleerde soundscape die,
vaak in combinatie met de live-muziek, de
luisteraar middenin hedendaags oorlogsgeweld dompelt. Op die manier wordt de Trojaanse oorlog veralgemeend tot een universele oorlog. Brandend actueel: Achilleus werd
gecreëerd in Antwerpen op 14 maart 2003,
luttele dagen slechts voor het uitbreken van
de oorlog in Irak. Is het inschakelen van de
elektronica - gecombineerd ook met videobeelden - zeker een link naar de leefwereld
van de jongeren, in zijn muzikale uitwerking
doet Henderickx geen toegevingen aan de
smaak van het jonge publiek; geen leuke
liedjes, geen musicalachtige songs, maar een
persoonlijke hedendaagse muziektaal die erg
suggestief en communicatief is. Het inlassen
van een kinderkoor, commentariërend en
agerend, werkt uitstekend; flinterdunne grens
tussen kinderlijk oorlogje spelen en de rauwe
realiteit van de kindsoldaten. 'Niemand heeft
gewonnen, iedereen verloren.', zingen ze aan
het eind. Nog belangrijker dan het jonge publiek de oren te openen voor opera is het feit
dat, door deze timing, opera een bijdrage kan
leveren tot het openen van de ogen voor wat
in de wereld omgaat. Opera als middel tot het
bevorderen van preventieve vrede.
In weinig tijd is het Institute for living
voice (ILV) een vrij centraal onderdeel van de
werking van Transparant geworden. Het //Vis
het resultaat van een eerder toevallige ontmoeting van Guy Coolen met vocalist David
Moss die de artistieke leiding van dit initiatief
op zich nam. Basis van dit grensdoorbre-
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kend, internationaal educatief project is een
diep respect voor alle vormen van vocaal muziekmaken. Het //Vis een intercultureel forum, een plek van ontmoeting, van exploratie
van de menselijke stem; het wil de grenzen
tussen entertainement, klassieke, traditionele
en alle andere denkbare zangtechnieken
doorbreken; van pop tot opera en belcanto,
van 'extended voice' tot etnische muziek en
extreme stemexperimenten. Als rondtrekkend
instituut - in november '02 in Antwerpen,
dan achtereenvolgens te gast in Marseille,
Berlijn en op het Hollandfestival - organiseert
het, niet alleen voor professionelen maar voor
alle geïnteresseerden, workshops, seminaries,
debatten, lezingen en concerten, geleid door
de meest markante stemkunstenaars van nu
en overal.
Het muziek Lod: muziek- en
muziektheatermakers
blijf maar zitten en geniet
van dit lied
zuk schoon lied
dit nieuw lied
(uit Diep in het bos van Eric De Volder
en Dick Van der Harst)
Zeven vrouwen. Naamloze vrouwen.
Moeders. Karikaturen a la Jeroen Bosch,
James Ensor. Ze spelen en zingen (a capella)
hun verhaal. Een verhaal 'al van doodslag en
verdriet... In zijn kelder heeft hij zich aan
haar misdreven dreven drifte jahal... daar
gotfer zo een gruwel en
tragiek.Diep
gewortelde angsten. Als De kreet van Edvard
Munch. Dat is: Diep in het bos /Au fond du
bois (1999) van Eric De Volder en Dick van
der Harst, geschreven naar aanleiding van de
Dutroux-affaire (coproductie met Kunstencentrum Vooruit-Gent en Limelight-Kortijk; Franstalige versie: Paul Pourveur). Vrij luchtig
beginnend, maar steeds grimmiger en beklemmender. Clownesk en monsterachtig tegelijk. Geen echt verhaal, maar verwoordend
wat diep in ieder mens sluimert. Vragen,
angst, twijfel, pijn, onbegrip. Van der Harst
baseerde zijn liederen op de vertelstructuur
van Bretoense vrouwengezangen. Werkend
met de in vele muziektradities voorkomende
oerstructuur van vraag en antwoord, met ge-

Het muziek Lod nü, dat zijn dus in
eerste instantie drie muziek- en muziektheatermakers: Kris Defoort (1959), Dick Van
der Harst (1959) en Jan Kuijken (1964). Drie
componisten in residentie die onder de vleugels van Lod hun ideeën vrij kunnen uitwerken. Met wisselende maar vaak terugkerende
partners (Eric De Volder, Quatuor Danel, Guy

Non vides sed audis (je ziet het niet,
maar je hoort het wel) en Tranende Vogels
bijvoorbeeld zijn avondvullende concerten.
Het eerste opgebouwd rond het nieuwe
accordeonconcerto van Van der Harst, aangevuld met bewerkingen van o.a. Mozart en
Telemann; creatie door Philippe Thuriot en
Oxalys op 22 april '03 in het Concertgebouw
in Brugge. Het tweede is een project waarin
mondeling overgeleverde Griekse klaagzangen werden geconfronteerd met door Van der
Harst gecomponeerde lamento's. En naar
aanleiding van de opening van Brussel 2000
maakte Van der Harst Het huis der verborgen
muziekjes I La casa de las musiquillas ocultas, productie die onverminderd succesvol
blijft toeren. Ook dit is geen theater maar een
concert; waar het musiceerplezier van afdruipt. In Het huis spelen en zingen musici
met verschillende culturele achtergrond een
suite waarin Mozart, de Machaut, folk, jazz
en hedendaags klassiek naadloos met elkaar
verbonden en vermengd worden tot een wonder van muzikale symbiose, in een Huisóat
getuigt van een openheid van geest en een
ongeremde geestelijke en muzikale verbeeldingskracht. Hans Bruneel: 'Dat soort producties wordt dan onmiddellijk gelezen als
een pleidooi voor een multiculturele maatschappij. Maar noch Dick noch ons gaat het
in eerste instantie om een politiek statement.
Dick vertrekt gewoon vanuit zijn intense waardering voor die diverse culturen. Anderzijds is
engagement een wezenskenmerk van ons
werk, zonder boodschapperig te willen doen.
Het gaat daarbij én om de muziek én om de
thema's die gekozen worden. In The woman
who walked into the doors bijvoorbeeld
[opera van Kris Defoort, 2001] is het centrale
personage een drankverslaafde vrouw: nau-
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De muziek van Van der Harst heeft
hoorbaar veel wortels; wortels in hier en elders, in nu en vroeger, in klassiek en hedendaags, in jazz en folk, zonder onderscheid van
rang of stand. Hans Bruneel: 'Het lijkt alsof iedereen iets nieuw moet schrijven terwijl heel
de geschiedenis beschikbaar is. Vernieuwen
om te vernieuwen is weinig zinvol. 'Nieuw' wat
is dat? Nieuw is een samenstelling van dingen, een andere combinatie, zodat je een andere invalshoek krijgt om naar dingen te kijken of naar dingen te luisteren. Dat is nieuw,
de besmetting - dat is een woord dat we veel
gebruiken in ons werk - de besmetting van
culturen. Dat maakt iets nieuw, je laten besmetten door andere zaken.'
Zo liet Van der Harst zich voor Zwarte
vogels in de bomen (2002; productie van Lod
en Toneelgroep Ceremonia, in coproductie
met Zeeland Nazomer Festival en KunstenFESTIVALdesArts) besmetten door de muziek
uit de 13de-14de eeuw. Hij gebruikte daarvoor o.a. 'middeleeuwse' instrumenten als
doedelzak en vedel, maar leverde zeker geen
simpele pastiche van die muziek. Integendeel, melodievoering en harmonisering zijn
onmiskenbaar eigentijds; soms neigt hij naar
het volkslied, dan weer naar het gregoriaans,
en naar polyfonie, maar de muziek is tonaal
veel wijder en weidser dan de inspiratiebron
laat vermoeden, schuwt clusters noch polytonaliteit, onderstreept soms met de meest
eenvoudige middelen (één enkele minutenlang aangehouden toon) de mesthoop van de
situatie. Want daar gaat het o.a. over in dit
stuk waarvoor ook Eric De Volder de tekst
schreef: over de mesthoop. 'Over boze boeren, zieke beesten, vergiftigde levens en alle
andere kadavers die achterbleven op het
slagveld van vijftig jaar agrarische beleidsplannen en moderniseringen, en over hoe dat
men beerputten heeft laten overlopen en hoe
daar duizenden gezinnen door verdronken
zijn.' Zwarte vogels in de bomen is als zovele
producties van Lod gegroeid als een coöperatief werkstuk. Op een rudimentair gegeven
wordt door de acteurs geïmproviseerd. Daaruit groeit een nieuwe concrete tekst waarop
weer verder wordt geïmproviseerd enz., tot
uiteindelijk een verhaal ontstaat waarvan
niemand vooraf wist hoe het eruit zou zien.
Daardoor worden alle medewerkers verantwoordelijk voor het geheel dat een sterk door-
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Het begon zowat vijftien jaar geleden
toen een klein vzw-tje in een Gentse brasserie
'Lunch Op Donderdag' verzorgde. Hans Bruneel, algemeen leider van Lod: 'Dat kon een
concert zijn, een kleine theatervoorstelling,
een toespraak. Maar we voelden ons belemmerd. We wilden meer. We onderzochten,
o.a. in een aantal vertelfestivals, het spanningsveld tussen vertellen, taal en muziek,
de muzikaliteit van de vertelling, de mogelijkheden van taal binnen de muziek. Zo zijn we
stilaan naar muziektheater toe gegroeid. Dat
is een lijn die door Dick van der Harst is uitgezet. Op een bepaald moment, in 1998, was
er ruimte om er nog iemand bij te nemen.
We vroegen toen Kris Defoort die eerder al
dingen gedaan had in onze vertelfestivals,
om verder te werken binnen ons huis. Sinds
2000-2001 hebben we ook Jan Kuijken in
onze rangen. Ik sluit niet uit dat er op termijn
nog mensen bijkomen.'

Cassiers, Fatou Traoré, Karine Ponties, Oxalys...) werken ze aan de meest uiteenlopende
producties. Hans Bruneel: 'Wij volgen hun
werk. Uiteraard moeten onze componisten
geïnteresseerd zijn in muziektheater, moeten
ze iets met dat hybride medium willen doen.
Ze moeten binnen dat medium iets willen
vertellen; een meerwaarde zoeken in het aangaan van een relatie met andere media. Maar
we leggen hen geen vorm op. Meestal leidt
dat tot een vorm van muziektheater maar niet
noodzakelijk.'

welijks middelen om haar kinderen op te voeden, mishandeld geweest, haar man buiten
gegooid, eigenlijk een complete antiheldin.
Stemgeven aan de stemlozen. Maar het engagement zit ook in de muziek zelf, in de vermenging van diverse muzikale culturen die
daarin aanwezig is, in de versmelting van
hoog- en laagcultuur. Dat is een gemeenschappelijk kenmerk van onze componisten.'

V I D E S

balde, obsederend herhaalde ritmisch-melodische patronen, worden de concrete verwijzingen naar het gebeurde (die er wel degelijk
zijn!) geabstraheerd naar een collectief niveau
van algemeen-menselijke gevoelens. Vitalistische, oerkrachtige muziek die door merg en
been gaat. Ook de gesproken taal wordt muziek, door ritmering, herhaling van woorden
en lettergrepen. Een bijzonder stuk muziektheater waarin onbevangen gemusiceerd
wordt op een intens gevoelig liggend maatschappelijk thema. Reflecties in woord en
toon. Het onuitspreekbare artistiek verwoord
en verklankt: '... het aftasten van mogelijkheden om een nieuwe inhoud te geven aan muzikale theatraliteit. ', zo heet het in het juryrapport van de zesde en laatste Océ Podium
Prijs die op 14 oktober 2002 unaniem aan
Het muziek Lod werd toegekend. Lod kreeg
die fel gegeerde prijs niet omwille van die ene
productie maar om het geheel van zijn werking: 'Het muziek Lod vaart al vele jaren een
avontuurlijke en eigenzinnige koers en blijft
tegelijk een gastvrij huis met open vensters
en deuren en dunne scheidingswanden waar
kunstenaars ruimte krijgen om hun eigen
parcours en eigen muzikale stijl uit te stippelen. Het resultaat is een indrukwekkend palmares van voorstellingen die niet alleen in eigen land maar ook in het buitenland respect
en bewondering afdwingen.', aldus nog hetzelfde rapport.

leefde, van binnenuit gegroeide cohesie krijgt.
In dat proces groeit ook de muziek geleidelijk
mee. Hans Bruneel: 'Ons werk is de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van alle
deelnemers, van zangers, musici, acteurs.
Niet enkel van de regisseur en de dirigent.
We werken trouwens zelden of nooit met een
dirigent. Luisteren naar de anderen, samen
verantwoordelijk zijn voor hoe iets daar ter
plekke gebracht wordt, dat is belangrijk. Het
collectief primeert op de individuele prestatie.' Zwarte vogels in de bomen is een danse
macabre op het slappe koord tussen leven en
dood. De toeschouwer kijkt binnen in het leven van een boerengezin dat tot aan de lippen in een spiraal van problemen zit, 'met
hun smoel in de stront'. Het verhaal is in flarden opgebouwd, verbrokkeld als het desintegrerende boerengezin zelf, anekdotisch, met
flarden ranzige humor, met veelzeggende
beelden en gebaren in soms verpletterend
woordeloze momenten. Maar het anekdotische wordt met vele middelen - bijzonder
ritmische en plastische taal, soms nauwelijks
verstaanbaar, vol herhalingen, kreten, associaties; groteske, expressionistische personages; een vocaal vrouwen kwartet dat als het
koor in de antieke tragedie beschouwende
commentaren levert (op Latijnse teksten!) overstegen tot een archetypisch verhaal.

Ook in Achter 't eten, de nieuwste
productie van Lod, samen met Toneelgroep
Ceremonia en Theater Zuidpool (gecreëerd
op 28 mei '03 in de Gentse Minardschouwburg), brengen Eric De Volder en Dick van
der Harst 'gewone' mensen op het toneel.
Uitgangspunt was een bundel brieven uit de
jaren '70 van vorige eeuw. Maar de feitelijkheden worden ook hier overstegen tot een
universele voorstelling. Een moeder en een
dochter zijn op een bijzonder moeilijk moment in hun leven gekomen. In de greep van
overrompelende emoties proberen ze het
verleden te reconstrueren. Beetje bij beetje
vertellen ze aan elkaar, aan de dokter en de
commissaris, aan de vader-echtgenoot Ineke Nijssen en Marijke Pinoy speelden virtuoos, en met slechts heel weinig attributen,
al deze personages - wat er 'achter 't eten' is
gebeurd. Het is een verhaal over een groot en
donker geheim, over dingen die iedereen
weet maar waarover iedereen zwijgt; een verhaal van hypocrisie, incest, verkrachting en
kindermoord. De personages beginnen te zingen, a capella, op momenten dat ze het echt
niet meer zien zitten. De zang groeit organisch uit het spelen. De hortend geuite flarden van hun verhaal worden grillige melodieflarden die de radeloosheid van moeder en
dochter nog benadrukken. Daarnaast improviseerde Van der Harst op deze thema's
pianomuziek die tijdens het spel weerklinkt;
beklemmende verstilling in sterk contrast tot
de liederen die paniek en verwarring uitdrukken.

Net als bandoneonist Van der Harst
zijn ook Jan Kuijken en Kris Defoort zowel
componist als uitvoerend musicus. Kuijken
kreeg een klassieke opleiding als cellist en
pianist maar heeft die eenrichtingsweg achter
zich gelaten. Zijn activiteiten in beide hoedanigheden worden evenzeer als die van zijn
collega's bij Lod, gekenmerkt door stijlbesmetting en vermenging van disciplines. Brutalis (2002), een danssolo van Karine Ponties
is daar een mooi voorbeeld van. Deze multidisciplinaire 'dansvoorstelling' (productie van
Dame de Pic asbl-Cie Karine Ponties, in coproductie met Lod, De Brigittinen-Brussel,
Charleroi/Danses en Centre Chorégraphique
de la Communauté francaise Wallonie-Bruxelles) is immers het resultaat van een intense
samenwerking tussen Ponties, Kuijken, Florence Richard (lichtontwerp), Eric Domeneghetty, Wilfrid Roche (scenografen) en Thierry
Van Hasselt (striptekenaar). Aan de grondslag
ervan ligt een ontmoeting tussen tekening en
dans. Uit dansbewegingen ontstaan tekeningen (die in boekvorm waarin het afgelegde
parcours is gekristalliseerd, werden uitgegeven), uit tekeningen ontstaan nieuwe dansbewegingen. Kuijken schreef de muziek, zodra
een basischoreografie was uitgewerkt, eerder
va nop afstand. Het resultaat is een poëtische
voorstelling waarin beweging, beeld en muziek een organisch geheel vormen. Een voorstelling van bewegende lichaamsdelen die tot
portretten worden, tekeningen en bewegingen
oplichtend uit de duisternis, vanuit steeds andere invalshoeken belicht. Gedanste schilderijen, momentopnames, verwarrend, zonder
houvast. Mysterieus, grappig, anekdotisch
soms. De muziek onderstreept dit alles,
filmisch: speels, sinister, swingend, verstillend, pasticherend, stilte.
Jan Kuijken werkte reeds eerder
samen met Ponties, Roche en Domeneghetty.
In Capture d'un cail'lot (2001), een voorstelling
die in de loop van het vorige seizoen werd
hernomen. Vlot in het oor liggende muziek, afwisselend live en met geluidsmontage - hierdoor ontstaat een akoestisch ruimtegevoel van
nabijheid en afstand - begeleidt een voorstelling die een mengeling is van disciplines:
dans, bewegingsexpressie, mime, theater.
Capture d'un caillot vertelt op tedere, melancholische, leuke en confronterende wijze over

Mieke Nijssen en Marijke Pinoy in Achter 't eten van Eric De Volder en Dick van der Harst.
[Foto Tan ia Desmet]
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Kris Defoort was in het voorbije
seizoen minder nadrukkelijk aanwezig op de
scène. Hij werkt aan een concertproject voor
het komende seizoen, ConSerVations/ConVerSations, een nieuwe stap in zijn zoektocht
naar een synthese van oude muziek en jazz,
en wil dan aan een nieuwe opera beginnen
(net als Van der Harst overigens) waarvoor hij
Lod drie jaar tijd vroeg. Enkel Passages
(1998; eerder ook al in o.a. Salzburg en Avignon) werd hernomen. Passages is een dansen muziekvoorstelling; choreografie van Fatou
Traoré. Uitgangspunt is Die Stunde da wir
nichts voneinander wussten, een theatertekst
zonder dialogen van Peter Handke, over het
komen en gaan op een stadsplein. De choreografie is, in een bijzonder veelzijdig en aantrekkelijk amalgaam van danstalen, een snel
en schijnbaar wanordelijk op elkaar volgen
van solo's, duo's,... tutti's, waarbij ook musici
betrokken worden; een wervelend chaotisch
stadsbeeld waarin mensen mekaar voorbij lopen, wat met elkaar hebben, botsen, twisten,
praten, nadenken, liefhebben, roddelen.
Daartussen loopt een passant die alles met
niet begrijpende ogen aanstaart en soms in
de actie meegesleurd wordt. De muziek - in
uitvoering door Defoorts eigen Dreamtime,
met o.a. Jan Kuijken, cello - sluit daar wondergoed bij aan. Of is het andersom? Of zijn
ze gewoon onlosmakelijk één? Veel tempo- en
sfeerwisselingen, kleuren, fors, swingend,
maar ook verstild; een mix van hedendaags
klassiek en jazz, met het accent toch op dit
laatste.
Het Muziek Lod dat is in tweede instantie ook een gastcomponist: Walter Hus
(°1959). Op 11 september 2002 - een symbolisch gekozen datum? - werd in het Gentse
Publiekstheater zijn opera Titus Andonderonikustmijnklote op tekst van Jan Decode (naar
Shakespeare's Titus Andronicus) gecreëerd.
Het is het sluitstuk van een Shakespeare-trilogie waarvoor Hus samenwerkte met Decode
en regisseur-theatermaker Jan Ritsema. In
weinig stukken is de spiraal van geweld zo
onthutsend als in Titus Andronicus. De wreedheid, de totale afwezigheid van enige moraal,
wordt hier nog verhevigd, doordat Decorte in
zijn bewerking af en toe een kinderlijk, onschuldig klinkend taaltje hanteert. De cultus
van brutaliteit en geweld als het meest vanzelfsprekende wat er is. De uitermate koele
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herinnering, verlies, breekbaarheid, waanzin,
het desintegreren van geest en lichaam. In
het slotbeeld bewegen twee vrouwen achter
een wand van vergrootglazen. Hun lichamen
worden versplinterd in oplichtend rood. Een
poëtisch beeld dat helaas aan kracht verliest
door het te lang vasthouden ervan.

Nicoletta Brancini en Nathalie Elghoul in Chers amis van Paola Bartoletti en Dick van der Harst.
[Foto: Raymond Mallentjer]

muziek van Hus heeft daar niets meer aan toe
te voegen; lijkt af en toe door een lichte volksliedpastiche wat te willen relativeren, maar
slaagt daar op geen enkel moment in. Wat de
inbreng van regisseur Ritsema is, blijkt volkomen onduidelijk: vijf musici spelen en zingen
alles, zonder enige personenregie; één van
hen gaat enkele keren drie trapjes hoger
staan dan de uitgangspositie. Verpletterend
nihilistisch, op alle gebied.
Het Muziek Lod dat is in derde instantie: kansen bieden aan jongeren. Hans
Bruneel: 'Vroeger heette dat "vers werk". We
wilden een aantal, in veel gevallen jongere
artiesten, de kans bieden om iets te doen,
eenmalig, hen op die manier een mogelijkheid geven hun werk in de belangstelling te
fietsen. Zodat ze eventueel binnen andere
structuren zouden kunnen worden opgenomen. We werkten o.a. met Rik Verstrepen,
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David Bovée, Benjamin Verdonckt... mooie
projecten, maar het probleem is dat de verwachtingen van publiek en organisatoren,
vanuit onze andere producties, te hoog gespannen zijn. Ze willen eigenlijk altijd maar
hetzelfde zien, hetzelfde horen. En dan krijg
je zoiets moeilijk verkocht. We zijn daar al
een tijdje mee gestopt.'
Toch wil Lod die draad weer opnemen. Zodra zich de mogelijkheid voordoet
van een heuse eigen studio. Dat perspectief
is er nu: net als Les Ballets C de la B zou Lod
vanaf 2006 zijn werking kunnen inplanten in
het Bijlokecomplex in Gent. Als voorproefje
op wat die studiowerking zou moeten worden,
werd in de Bijloke LOdGENOTEN 1 georganiseerd, een initiatief dat onder de meest onvoorspelbare vormen op regelmatige basis
moet terugkeren. Op het programma van de
eerste editie: een video-installatie van Jan
Vromman, een documentaire van videaste
Inge Staelens, foto's van huisfotograaf Patrick
De Spiegelaere en Chers amis, zang- en
dansvoorstelling van Paola Bartoletti en Dick
Van der Harst. Hiervoor verwerkte Van der
Harst brieffragmenten van Bartoletti, met

vriendschap als thema, tot een cyclus van
veertien liederen voor twee sopranen. Hedendaagse middeleeuwse muziek lijkt het wel.
Sterk polyritmisch, bitonaal soms, met toepassing van allerlei 'nieuwe' stemexpressiemiddelen maar ook gregoriaans aandoende
melodiewendingen en flarden volksmuziek.
Van der Harst ten voeten uit: fris, ongebonden, veelzijdig, fantasierijk, uniek.
'Het' muziek? Hans Bruneel: 'Als de
generatie van mijn ouders praatte over hun
kind dat op een of andere manier met muziek bezig was, in harmonie of koor of wat
dan ook, dan zeiden ze "hij is bij 't muziek".
Wij wilden dat gebruiken omdat wij ons ook
niet vastzetten op één genre. En we houden
ook van het plezant foute aan die uitdrukking
'het muziek'. Dat is een bewuste keuze. Niet
duiden op een specifiek aspect. Niet inkapselen. Niet opsluiten. Niet sectair zijn. Juist het
tegenovergestelde. En het mogen fout gaan.
Het kan en het mag fout gaan.'
Een ensemble:
muziektheatercollectief
WALPURGIS
we willen de geestelijke dimensies zien,
de gewijde woorden horen

mee. In die zin heeft muziektheater altijd iets
van maatschappelijke, van politieke betrokkenheid. Het gaat over de inhoud, de vorm
komt op de tweede plaats. Daarom voel ik me
binnen een circuit als muziektheater nog altijd best, omdat dat het meest ruimte biedt
om wat dan ook te doen, inhoudelijk. En daar
gaat het om.', aldus sopraan Judith Vindevogel die sedert 1999 de artistieke leiding van
WALPURGIS waarneemt.
Judith Vindevogel studeerde ballet,
filosofie, theater en zang. Zij was o.a. te gast
in de Koninklijke Muntschouwburg, de
Vlaamse Opera, het Landestheater in Salzburg, de Berliner Staatsoper, het Festival für
Alte Musik in Innsbruck en de Nederlandse
Opera in Amsterdam. Zij werkte samen met
dirigenten als Sylvain Cambreling en René
Jacobs; met regisseurs als Guy Joosten en
Ernst Theo Richter; solisten en ensembles als
Markus Groh, het Ictus Ensemble en het
Nouvel Ensemble Moderne. Zij doceerde o.m.
aan het Hoger Instituut voor Dramatische
Kunsten in Antwerpen, P.A.R.T.S. en het Conservatoire Royale de Musique in Luik.
Judith Vindevogel: 'In mijn opleiding
al vond ik moeilijk mijn weg. Ik wist nooit echt
goed te kiezen tussen theater of opera. Ik
zocht naar iets wat van beide wat heeft. Ik
begon mijn eigen producties te maken en zo
is WALPURGIS ontstaan [1989]. Als een productiehuis. Lukas Pairon [nu Ictus Ensemble]
nam de artistieke leiding op zich. We werkten
telkens met losse medewerkers, met mensen
die ik, als beginner, nauwelijks kende. Gelei-

delijk groeide de behoefte om dat te veranderen, om te werken met gelijkgezinden, met
mensen met wie ik me artistiek verwant
voelde, met wie je echt een parcours kon
afleggen. Werken als een ensemble; zoals ik
dat bijvoorbeeld zag bij theatergezelschappen
als De Roovers en Discordia. Samen nadenken over datgene waar je mee bezig bent;
echt vanuit het collectief een idee uitwerken,
repertoire ontwikkelen; elk individu verantwoordelijk voor het geheel. Binnen het
theater is dat een doodgewone zaak, maar in
de wereld van opera en muziektheater is dat
lang niet zo evident. Zeker binnen de opera
is daar geen plaats voor. In de opera word je
gevraagd binnen een concept. Er zijn maar
weinig operaregisseurs waarmee je in dialoog
kunt treden. Je wordt er eigenlijk gewoon gevraagd om andermans ding te doen. Zonder
wat dan ook in vraag te kunnen stellen. Dergelijk werkmodel vind ik niet meer van deze
tijd. Het is uiteraard veel moeilijker, veel minder efficiënt en het vraagt een veel grotere
tijdsinvestering, om binnen een collectief te
werken, maar voor mij is het de enig mogelijke manier binnen de maatschappij waarin
we leven. Je moet de veelvuldigheid van
mekaars persoon, van mekaars gezichtspunt
leren kennen, respecteren, aanvaarden,
verwerken.'

ja
eindelijk de prachtige kleuren aanraken
hoort!!
(uit Kopernikus van Claude Vivier; vertaling muziektheatercollectief WALPURGIS)
'Muziektheater is voor mij essentieel
iets waarmee ik binnen deze samenleving
mens probeer te zijn. Ik maak geen muziektheater omdat ik graag zing; voor mij gaat het
veel dieper dan alleen maar het verlangen om
te zingen, het verlangen om te dansen, het
verlangen om... weet ik veel waarom men
aan theater kan doen. Voor mij is het mijn
manier om iets over de wereld te zeggen,
over de mens te zeggen, over de maatschappij te zeggen. Dat is voor mij essentieel.
Je bent altijd bezig met vragen die op dat
moment relevant zijn. Je stelt dingen in
vraag. Je neemt een standpunt in. In de manier waarop je je uitdrukt, in de keuzes die je
maakt, geef je onvermijdelijk een boodschap
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Gerrie de Vries (mezzo), Vaughan Schlepp (toesenist) en Henk de Laat (contrabas en basgitaar)
in Max T [Foto: Raymond Mallentjer]
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Max T, 'gerecycleerde opera voor jongeren vanaf 12', is het verhaal van een jongen die door een foute ontmoeting verkeerde
keuzes maakt, die valt voor de verlokkingen
van geld, seks en drugs, en uiteindelijk
krankzinnig wordt. Max té dus; als zovele pubers wil hij té veel. Judith Vindevogel, Gerrie
de Vries en Stef Depover worden als ouders
geconfronteerd met de grillen en de woelige
zoektocht van hun eigen kinderen in de puberteit. Voldoende aanleiding om te proberen
die zoektocht muziektheatraal te evoceren en
een aantal waarden en inzichten aan te kaarten. De wereldliteratuur biedt voldoende precedenten: Faust (Goethe), Peer Gynt (Ibsen),
Pinocchio (Collodi), Tom Rakewell (Auden).
Een poging om al deze verhalen dooreen te
laten lopen, mislukte. Vier weken voor de
voorziene creatie lag een tekst voor die niet
voldeed. Alle dialoog ten spijt. De creatie
moest verdaagd van 9 naar 18 januari 2003.
Judith Vindevogel: 'Dat risico moet ge soms
durven lopen. Dat is alleszins veel boeiender
dan op zekerheid te spelen en vanuit bepaalde zekerheden heel voorspelbare dingen
af te leveren.' Acteur, schrijver en zanger Pieter Embrechts schreef inderhaast een nieuw
scenario, vrij getrouw gebaseerd op het libretto van W.H. Auden en Chester Kallman
voor The Rake's Progress, opera van Igor
Stravinski. Een uitstekende hertaling, op rijm;
lichtvoetig en diepzinnig tegelijk; direct, ongecompliceerd, zonder franjes; zonder overdreven eigenwijs te moraliseren; het verhaal getransponeerd in een vandaag voor iedereen
herkenbare context. Muzikaal gaat WALPURGIS verder dan Stravinski in de vermenging
van stijlen. Rossini, Stravinski, Gainsbourg's
Je t'aime moi non plus, Coldplay e.a. bewerkt
en vertolkt door clavecinist en oude muziek-
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Judith Vindevogel: 'We werken rond
twee dingen. Enerzijds zijn we op zoek naar
nieuw werk, geven we opdrachten aan schrijvers en componisten om vorm te geven aan
thematieken waar wij mee bezig zijn. Anderzijds gebruiken we bestaand repertoire in die
zin dat we lezingen maken van bestaand
werk zoals Mozarts Cosi fan tutte en Die
Fledermaus van Johann Strauss. Maar dan
focussen we nadrukkelijk op de tekst, op de
inhoud. Enerzijds wil je daardoor aan publieksverbreding doen. Er is nu eenmaal die
druk van overheidswege en uiteindelijk wil ieder kunstenaar toch ook een zo groot mogelijk publiek bereiken. Anderzijds is het een
kernvraag of je niet teveel met publieksverbreding bezig bent en als gevolg daarvan niet
te veel water in de eigen wijn doet. Hoe ver
kan je daarin gaan zonder je eigen opvattingen te verloochenen? Dat is een moeilijke
evenwichtsoefening.'
De fladdermuis, 'feestelijke lezing van
Johann Strauss' operette', tekst van Sam Bogaerts, is een kolderieke versie van genoemd
werk. Bogaerts slaagt erin de mottenballengeur van het genre weg te blazen en er een
frisse bries door te laten waaien. De gesproken dialogen nemen meer plaats in dan in
het origineel; in de aria's, begeleid door een
kamerensemble van strijkers, klarinet, accordeon en cimbalon, is aardig gesnoeid. De
acteurs spelen elk meerdere rollen, sommige
ervan nog eens verdubbeld door de zangers;
ze spelen met de tekst in de hand, improviseren er op los; rijkelijk vloeiende champagne zorgt voor een nog chaotischer repetitiesfeer; meelachen, de medespelers voor
schut zetten, initiatief nemen, uit zijn rol vallen, het kan allemaal. In een verhaal over
een ordentelijke samenleving waarin ieder
zijn plaats kent, waarin alle rollen haarfijn
zijn verdeeld en afgelijnd, worden theaterstereotiepen doorbroken; het keurig ingestudeerde, het afgewerkte maakt plaats voor het
improvisatorische, het momentane, de pure
speelpret. Door deze heel aparte en eigenzinnige aanpak worden theaterclichés omvergekegeld, worden het ten tonele gebrachte
samenlevingspatroon en het theater zelf uitgekleed.
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Judith Vindevogel: 'Muziektheater is
heel breed; alles waar muziek en theater samenkomen is gewoon muziektheater. Dat heb
je in de opera ook natuurlijk, maar daar ligt
het zwaartepunt hoe dan ook bij de muziek;
ondanks alle lovenswaardige pogingen om via
theatermensen in de regie nieuwe impulsen
in te brengen en te pogen het genre op die
manier te vernieuwen. Het muziektheater
waarnaar ik op zoek ben, erkent dat er verschillen zijn tussen theater en muziek, dat
dat twee totaal verschillende culturen zijn,
totaal verschillende werelden; met eigen wetmatigheden, met eigen manieren om naar de
dingen te kijken, met eigen middelen om zich
uit te drukken en om te communiceren. Die
eigenheden respecteren en bewaren, tot hun
volle recht laten komen, met elkaar confronteren en proberen ze met elkaar in dialoog te
laten komen, vanuit een gelijkwaardige positie, dat is voor mij de essentie. Dat is ook een
politieke noodzaak. Muziektheater is een
metafoor voor het samenbrengen van verschillende culturen. Van westerse en nietwesterse culturen ook. Dit is iets waar ik ook
mee bezig ben, maar ik heb het gevoel daar
nog niet helemaal klaar voor te zijn. Ook omdat ik weinig mensen ken van die andere culturen. Want het is belangrijk datje de mensen waarmee je samenwerkt, kent, dat je
mekaars werk kent en apprecieert. Verschillende culturen in hun eigenheid respecteren,
vanuit die verschillen in dialoog treden, uitzoeken waar je mekaar kunt vinden, dat is de
uitdaging, dat is de essentie. Eigen principes
en zekerheden loslaten; normen ter discussie
stellen; praten en nog eens praten. Als kunstenaar moet je op ieder moment bij het
groeiproces van een productie betrokken zijn.
Eigenlijk zitten we meer rond de tafel dan we
op scène repeteren. In Max Tbijvoorbeeld
heb ik mensen samengebracht uit theater- en
muziekwereld, zowel uit de klassieke als de
moderne muziekwereld en dan merk je telkens weer hoe moeilijk het is je open te stellen voor die andere cultuur. Enerzijds als zanger tegenover de acteur en vice versa omdat
je op een andere manier bezig bent met het
overbrengen van betekenissen; dat functio-

neert op een totaal andere manier. Anderzijds
voor de musici onderling om eikaars genre te
begrijpen, te respecteren en te interpreteren.
En toch werkje aan hetzelfde ding; inhoudelijk werk je aan hetzelfde ding maar de expressiemogelijkheden zijn totaal anders. Hoe
vind je mekaar daarin, hoe laatje ook ruimte
voor de ander om zich helemaal te kunnen
uitdrukken en zijn steentje te kunnen bijdragen om het inhoudelijke project waar je samen rond werkt optimaal te kunnen verwoorden, te kunnen verklanken?'

specialist Vaughan Schlepp (hier ook keyboards), jazzcontrabassist Henk de Laat en
percussionist Piet Jorens die actief is in de
wereld van pop, house en techno. Een op het
eerste gezicht onwaarschijnlijk allegaartje dat
door het voortdurend flitsend balanceren zowel tekstueel als muzikaal - tussen luim en
ernst, maar zeker ook door het grote inlevingsvermogen van de musici in zo uiteenlopende stijlen, nooit de indruk geeft van een
onmogelijk te lijmen stijlbreuk.
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Naast Judith Vindevogel bestaat de
artistieke kern van WALPURGIS momenteel
uit mezzosopraan Gerrie de Vries en scenograaf Stef Depover. De Vries studeerde zang
en muziekdramatiek aan het Sweelinck
Conservatorium in Amsterdam en is vooral
bekend voor haar vertolkingen van het
20ste-eeuwse repertoire met o.a. creaties van
Steve Reich, Klaas de Vries, Karei Goeyvaerts
en Rob Zuidam. Stef Depover werkte voor
verschillende theatergezelschappen,voor film
en televisie in binnen- en buitenland.

Judith Vindevogel: 'Het is mijn hoop
om via dat soort "kaskrakers" echt interesse
te krijgen van het publiek voor onze gehele
werking. Aan publieksverbreding doen is
goed, al was het maar voor onze eigen moraal. Maar we willen absoluut nieuwe wegen
blijven exploreren, ook al is dat voor het publiek vaak moeilijk. Het publiek gaat immers
graag kijken naar wat het al kent, wil steeds
weer hetzelfde zien. Maar ook het publiek
moet openstaan voor nieuwe dingen. Kunst
is, ook voor de cultuurparticipant, een oefening in het zich openstellen, in het zich verruimen. Ogen en oren openstellen voor wat
op het eerste zicht niet evident lijkt, voor wat
niet meteen deel uitmaakt van de eigen leefwereld.'
De helling van de oude wijven, 'een
muzikaal gedicht', is een merkwaardig poëtische voorstelling geïnspireerd door de klanken- en stemmenwereld uit Pedro Paramo,
novelle van Juan Rulfo, waarin ook teksten
van o.a. Ernst Jandl en Jaime Sabines zijn
opgenomen. Judith Vindevogel en Gerrie de
Vries zingen, spelen en dansen een voorstelling vol klank, beweging, licht, talen en geluid. Niet een rechtlijnig verhaal, maar losse
verhaalflarden waaruit allerlei betekenissen
en associaties ontstaan; sfeerscheppend en
suggestief; geestig, pittig, weemoedig, grappig. Muziek van Rod Zuidam en Klaas de
Vries wordt aangevuld met fragmenten uit het
werk van Claude Vivier en Kaija Saariaho, het
geheel gedragen door een electronisch geluidsdecor van (gemanipuleerde) klokkengeluiden. Een voorstelling om zich mee te laten
drijven op de oneindige dimensies van zangstemmen en klanken. 'Leven-slaap-droomdood. Gedaanteverwisselingen. Het overschrijden van de door de werkelijkheid
gestelde grenzen is slechts mogelijk in de illusoire werkelijkheid van poëzie, muziek en
theater. De ultieme onvervulbaarheid van het
verlangen die grenzen te overschrijven.' (uit
de programmabrochure).

De nieuwste productie van WALPURGIS is One two...three?, 'een voorstelling rond
de liederen en idealen van de Amerikaanse
componist Charles Ives'. Verzekeringsmakelaar Charles Ives (1874-1954) wordt algemeen beschouwd als één van de belangrijkste vernieuwers van de Amerikaanse muziek:
veelvuldig gebruik van polytonaliteit en polyritmiek in een melodische mix van o.m.
populaire tunes uit gospels, marsen en cowboysongs. Aan de grondslag van veel van zijn
composities lagen maatschappelijk en politieke idealen die in de context van de Amerikaanse oorlogspolitiek - One two... three?
liep in WALPURGIS' eigen muziektheaterwerkplaats 'De Feniks' in Borgerhout op het
moment dat de Iraakse oorlog in volle hevigheid woede - verbluffend actueel blijken te
zijn:
(...) Brave boys are now in action.
They are there, they will help to free
the world.
(...) Most wars are made by small stupid
selfish bossing groups
while the people have no say.
But there'll come a day
Hip hip hooray
when they'll smash all dictators to the
wall. (...)
Ives' patriottische idealen, zijn opvattingen over Amerika's (gewapende) vrijheidsdroom, over een wereld politiestaat, waren
hem in 1914 zonder enig voorbehoud een
oorlog waard.
Een gevarieerde selectie uit Ives' liedoeuvre - uitmuntend vertolkt door mezzo
Gerrie de Vries, Ivan Siller (piano), Wilbert
Aerts (viool) en Benjamin Dieltjens (klarinet)
- wordt in deze productie gelardeerd met een
tekst van Ives, gebracht door acteur Maarten
Boegborn. Een surrealistisch verhaal,
pseudo-filosofisch, over de Amerikaanse imperialistische en globalistische waarden.
Verbijsterend om vast te stellen dat Ives al in
de eerste helft van de 20ste eeuw een tekst
schreef die net zo goed nog maar enkele
maanden geleden door Bush, Rumsfeld of
generaal Franks geredigeerd had kunnen
zijn. De originele titel van Ives' verhaal luidt
overigens: The adventures of George. Dat
resulteert in een gedifferentieerd beeld van
Ives: muzikaal beeldenstormer, maatschappelijk conformist.
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Auteur Maarten Boegborn en op de
achtergrond mezzo Gerrie de Vries
in One two... three?
[Foto: Raymond Mallentjer]

Opvallend in het werk van WALPURGIS is dat er totaal uiteenlopende dingen
gemaakt worden die onmogelijk onder één
noemer te vangen zijn. Tussen de vier voorstellingen van het afgelopen seizoen, Max T,
De fladdermuis, De helling van de oude wijven en One two... three?, ligt telkens een wereld van verschil. Geen enkele voorstelling is
representatief; ze zijn het allemaal samen,
vormen elk een deeltje van het caleidoscopische geheel.

Info over het lopende seizoen:
-

WWW.TRANSPARANT.BE

-

WWW.HETMUZIEKLOD.BE

-

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

H E T BOS

POÈME, E E N P A R F U M

Ik zag vlinders zoeken tussen dennen
naar bloemen die nooit verwelkt waren
Hoorde vogels door de stilte roepen
naar de w i n d die met wuivende gebaren,
door brem en k r u i d de dag inging.

M i j n liefste heeft niets dan een gedicht o m het frêle lijf.
Dat draagt zij moeiteloos v a n het ontwaken,
Het wakkerworden uit een vervluchtigende d r o o m ,
Tot het naderen v a n andermaal
Een uitverkoren nacht.

Tussen mos en bladeren ontdekte ik,
de archaïsmen die met G o d waren geboren,
de kruiperige streling v a n insekten,
de warmte die de holtedieren wekte,
de ontwakende rilling v a n w o u d bij ochtendgloren.

In de bedding v a n ons bed,
Waar het oeverloos verwijlen i n liefde is,
Lees ik haar er helemaal op na, reik ik,
M u z i e k , naar haar hals, de hemelse
Geur waarvan mij betovert: i n de ban

Ik proefde b l a d en bitterheid,
de gal van groen i n ster en paardebloem
Rook dorheid v a n hete zomers
i n naalden en o n k r u i d , dacht aan roem,
aan onbeloonde oude bomen

V a n de poëzie die haar lichaam
A d e m t , berooft zij mij v a n alle zinnen
Die ik vrijgevig aan haar frêle lijf had gewijd.

Ja, ik vertel graag onzin
Weet je nog, die hartjes, inkervingen,
van eeuwig ik-jou, jij-mij beminnen,
alsof die bomen n u nog leven,
alsof ik ooit o m je heb gegeven.
JOHAN

CLYMANS

A L L E S KOMT TERUG

De boemerang hangt boven de akkers,
omschrijft het land, beweegt zich i n w e e r w i l
terug naar de binnenkant van mijn hand.
Een meisje i n zomerjurk jojoot,
bijt op haar tong, vult i n met haar m o n d ,
amper bewust van het kritieke punt:
hout scheert een boom, touw keert zich om,
i n het ongewisse streelt een tol de grond,
hangt stil, richt zich op.
PHILIP

HOORNE

PATRICK

AUWELAERT

SCHAVOT

Een m a n is geen m a n of hij weet zich geknecht
Door een v r o u w die hij zwoer de dure eed
Van trouw. N u eens ze lichtzinnig is,
D a n weer z u i n i g ze omspringt met licht.
Haar grillen inwilligen: een zure plicht.
Liever vist een m a n i n vreemde wateren.
De ene treedt toe tot de loge en kauwt
O p formules die hij stapelhoog verstouwt,
De andere vindt als de dichter Jan
Arends i n slaafs gedrag zijn grootste genot.
Eerder dan te knielen voor het afgodsbeeld
Van een vrouw, kiest een m a n voor het schavot.
PATRICK

AUWELAERT

BLOEMENABCDARIUM

Bloemen laten zich lezen
Van azalea tot roos
E n v a n lelie tot aster.
Elke bloem is een letter
Van het geurenalfabet,
Het aap en Mies van de neus
Die snuivend bladert i n dat
Grote emblemenalbum
Waarin gebloeid wordt v a n a
Tot zaan hoog leestempo.
PATRICK

AUWELAERT
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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

IMAGES A CRUSOÉ

BEELDEN V A N CRUSOE

L A VILLE

D E STAD

L'ardoise couvre leurs toitures, ou bien la tuile oü végètent les mousses.
Leur haleine se déverse par le canal des cheminées.
Graisses!
Odeur des hommes presses, comme d'un abattoir fade! aigres corps
des femmes sous les jupes!
Ö Ville sur le ciel!
Graisses! haleines reprises, et la fumée d'un peuple trés suspect - car
toute ville ceint l'ordure.
Sur la lucarne de l'échoppe - sur les poubelles de l'hospice - sur l'odeur de vin bleu du quartier des matelots - sur la fontaine qui sanglote dans les cours de police - sur les statues de pierre blette et sur les
chiens errants - sur le petit enfant qui siffle, et le mendiant dont les
joues tremblent au creux des machoires,
sur la chatte malade qui a trois plis au front,
le soir descend, dans la fumée des hommes...
- la Ville par le fleuve coule a la mer comme un abces...
Crusoé! - ce soir prés de ton lie, le ciel qui se rapproche louangera la
mer, et le silence multipliera l'exclamation des astres solitaires.
Tire les rideaux; n'allume point:
C'est le soir sur ton lie et a 1'entour, ici et la, partout oü s'arrondit le
vase sans défaut de la mer; c'est le soir couleur de paupières, sur les
chemins tissés du ciel et de la mer.
Tout est sale, tout est visqueux et lourd comme la vie des piasmes.
L'oiseau se berce dans sa plume, sous un rêve huileux; le fruit creux,
sourd d'insectes, tombe dans l'eau des criques, fouillant son bruit.
L'ïle s'endort au cirque des eaux vastes, lavée des courants chauds et
des laitances grasses, dans la fréquentation des vases somptueuses.
Sous les palétuviers qui la propagent, des poissons lents parmi la
boue ont délivré des bulles avec leur tête plate; et d'autres qui sont
lents, tachés comme des reptiles, veillent. - Les vases sont fécondées Entends claquer les bêtes creuses dans leurs coques - II y a sur un
morceau de ciel vert une fumée native qui est le vol emmêlé des
moustiques - Les criquets sous les feuilles s'appellent doucement - Et
d'autres bêtes qui sont douces, attentives au soir, chantent un chant
plus pur que l'annonce des pluies: c'est la deglutition de deux perles
gonflant leur gosier jaune...
Vagissement des eaux tournantes et lumineuses!
Corolles, bouches des moires: le deuil qui point et s'évanouit! Ce sont
de grandes fleurs mouvantes en voyage, des fleurs vivantes a jamais,
et qui ne cesseront de croïtre par le monde...
Ö la couleur des brises circulant sur les eaux calmes,
les palmes des palmiers qui bougent!
Et pas un aboiement lointain de chien qui signifie la hutte; qui signifie
la hutte et la fumée du soir et les trois pierres noires sous l'odeur de
piment.
Mais les chauves-souris découpent le soir mol a petits cris.
loie! ö joie déliée dans les hauteurs du ciel!
...Crusoé! tu es la! Et ta face est offerte aux signes de la nuit, comme
une paume renversée.
SAINT-JOHN PERSE

Op hun daken liggen leien, of pannen waar mossen groeien.
Hun adem vloeit weg langs schoorsteenpijpen.
Vetten!
Geur van haastige lieden, als van een weeïg slachthuis! Schriele vrouwenlichamen onder de rokken!
O stad tegen de hemel!
Vetten! Herademde wasem, en de walm van een erg verdacht volk want elke stad omgordt het vuil.
Over het dakraam van de bazaar - over de vuilnisemmers van het armenhuis - over de geur van goedkope wijn in het schipperskwartier
- over de fontein die snikt in de politiehoven - over de beelden in
verweerde steen en over de zwervende honden - over het fluitende
kind, en de bedelaar wiens wangen diep in zijn kaken trillen,
over de zieke kattin met drie plooien op haar kop,
valt de avond, in de walm van de mensen...
- Langs de rivier stroomt de stad naar zee als een abces...
Crusoe! - vanavond, dicht bij je Eiland, zingt de naderende hemel de lof
van de zee, en versterkt de stilte de schreeuw van de eenzame sterren.
Sluit de gordijnen; maak geen licht:
Het is avond op je Eiland en in de omgeving, overal waar het volmaakte vat van de zee zwelt; het is avond op de wegen geweven van
hemel en zee, een avond met de kleur van oogleden.
Alles is zilt, alles is viskeus en log als het leven van de plasmen.
De vogel wiegt zich in zijn dons, in een gladde droom; doof van insecten valt de holle vrucht in het water van de kreken, op zoek naar
haar geluid.
Gewassen in warme stromingen en vettige hom dommelt het eiland
weg in de arena van de weidse wateren, waar welig slik aanspoelt.
Onder de mangroven die het verbreiden, hebben trage vissen in het
dras bellen geblazen met hun platte kop; en andere die traag zijn, gevlekt als reptielen, waken. - Het slik is bevrucht. - Hoor hoe de holle
dieren in hun schalen klepperen - Over een stukje groene hemel ligt
de wemelende muggenzwerm als een haastige damp. - De krekels
onder het bladerbed roepen zacht naar elkaar - En andere zachte dieren die weten dat de avond valt, zingen een lied, zuiverder dan de
nakende regen: ze slikken twee parels door die hun gele keel laten
zwellen...
Het zwakke kreunen van kringelend en lichtend water!
Kronen, monden van gevlamd metaal: rouw die oprijst en ontluikt.
Het zijn grote bewegende bloemen op reis, bloemen die eeuwig leven,
en die op aarde altijd blijven groeien...
O, de kleur van briesjes die over rustig water waaien,
de palmen van wuivende palmbomen!
En geen ver geblaf van een hond dat wijst op een hut; dat wijst op
een hut en de rook van de avond en de drie zwarte stenen onder de
geur van piment.
Maar de vleermuizen doorklieven de luwe avond met zwak gekrijs.
Vreugde! O , uitbundige vreugde hoog in de hemel!
Crusoe! Daar ben je! En als een open hand is je gelaat gewend naar de
tekens van de nacht.
VERTALING:

KATELIJNE DE

VUYST

Saint-John Perse (1887-1975). Pseudoniem van Alexis Saint-Léger. Hij werd in Guadeloupe geboren. Onder de naam Alexis Léger begon hij aan een briljante carrière als diplomaat. Zolang hij actief was bij het ministerie van Buitenlandse zaken, verbood hij de publicatie van zijn werk in Frankrijk. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, werd hij door
het Vichy-regime afgezet, waarna hij naar de Verenigde Staten uitweek. In 1960 ontving hij de Nobelprijs voor de literatuur. De poézie van Saint-John Perse is hermetisch en
moeilijk, rijk aan symbolen. Hij streeft naar een eenheid van klanken, beelden en ritme. In een gedreven, vloeiende stijl met epische kenmerken probeert hij via exotische of fantastische mythen zijn innerlijke, geheime leefwereld in visioenen om te zetten, het ondoordringbare land van de droom te verkennen. Hij schreef: Eloges (1911-1948); Anabase
(1924-1948); Exil (1942-1946; deze bundel bevat ook Pluies en Neige); Vents (1946); Amers (1950-1953); Chronique (1960)
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In en om de kunst

B E E L D E N D E

en snellere beweging, zelfs binnen de statische factuur v a n het bronzen beeld zelf.

K U N S T

Beeldhouwer Edward Vandaele

Vrouw met linnen doek bijvoorbeeld, is daar-

F E R N A N D BONNEURE

De Duitstalige dichter Rainer M a r i a Rilke
was i n het begin van de twintigste eeuw
enkele jaren particulier secretaris van A u guste R o d i n , de beroemde Franse beeldhouwer. H i j schreef later een belangrijk essay over deze meester w a a r i n volgend citaat voorkomt: Net als het schilderij is het
beeldhouwwerk een ding op zichzelf. Het heeft
echter in tegenstelling tot het schilderij geen
wand, zelfs geen dak nodig. Het is een ding dat
op zichzelf kan bestaan en het is goed het volledig het wezen van een ding te geven, waar men
omheen kan lopen en dat men van alle kanten
kan bekijken. Het beeld moet een eigen plaats
krijgen, door de kunstenaar bedacht en toege-

'Beeldenmaker' Edward Vandaele
aan het werk in zijn atelier

kend, niet uit willekeur maar ingeschakeld in de
stille duur van de ruimte en in haar grote wetmatigheden.

Deze uitspraak lijkt mij zeer goed te passen
als commentaar bij of als opstap naar de
kunstwereld van E d w a r d Vandaele. H i j
w e r d i n Tielt geboren i n 1962 en woont i n
Bredene. H i j w e r d voor zijn vak als beeldend kunstenaar degelijk opgeleid aan de
Stedelijke Academie v a n Oostende en specialiseerde zich naderhand meer concreet i n
beeldhouwkunst en i n keramiek. Sinds enkele jaren is hij professioneel beeldhouwer.
H i j heeft al opgemerkte tentoonstellingen
achter de r u g en zijn werk w e r d met enkele
prijzen bekroond.
Zelf beweert E d w a r d Vandaele dat het zijn
betrachting is i n het kunstwerk zijn eigen
gemoedstoestand uit te d r u k k e n en v a n
daaruit aan de beschouwers over te brengen. D i t verklaart alvast w a a r o m hij voor
de stijl v a n zijn kunst verwant is met het
expressionisme, dat i n alle tijden de kunst
heeft beïnvloed, maar vooral i n de twintigste eeuw als richting w e r d onderkend en
verdedigd, aanvankelijk i n Europa, later
over de hele wereld.
Het expressionisme w i l niet langer afbeelden, hetgeen ten overvloede gebeurde i n
het impressionisme, maar w i l eerder verbeelden wat i n de kunstenaar omgaat en be! weegt. Het expressionisme v i n d e n wij te-

j

rug i n alle kunstdisciplines vanaf literatuur
en toneel, i n ballet en f i l m , en ook i n de
beeldende en grafische kunsten. Expressionisme w e r d dus een universeel verschijnsel
dat zijn plaats kreeg i n alle culturele evenementen en a fortiori i n de meest plastische
van alle kunsten, de sculptuur. Het werk
van Vandaele is daar een treffend en apart
voorbeeld van.
Wat toont hij ons? Wat zien wij? Figuren,
gestalten van mens en dier uitgevoerd i n
brons. Een van de oudste werkwijzen i n de
geschiedenis van de beeldhouwkunst,
reeds door Grieken en Romeinen beoefend,
vinden wij terug i n de hedendaagse kunst.
Vandaele heeft de moeilijke, omslachtige,
lastige en delicate techniek v a n het modelleren i n klei of was, zijdelings ook v a n het
bronsgieten en vooral v a n het finale afwerken van het kunstwerk goed onder de knie.
M e n ziet aan elk beeld dat hij met genoegen aan zijn kunst werkt, dat hij erin opgaat en dat hij w e l nooit nog ander materiaal z a l gebruiken. Brons is bovendien een
van de duurzaamste en rijkste materies, die
een typische warme uitstraling bezit en die
daardoor voor het publiek goed herkenbaar
en aanspreekbaar blijft.
Een van de typische aspecten v a n Vandaeles sculpturen bestaat i n het oproepen van
verschillende stadia v a n ritme en v a n trage

van een goed voorbeeld. Wij zien een bedachtzame expressie v a n het gezicht uitgaan. De fijn gesneden trekken v a n ogen,
neus en m o n d tekenen het karakter uit,
waarin een wereld v a n zorgzaamheid verborgen ligt. Enige nadruk ligt op de hanj
den met wat uitgerekte vingers, die w e l
verwijzen naar de langdurige en zware arbeid die hier w o r d t gesuggereerd. Uiteraard v i n d e n wij diezelfde ritmiek terug i n
The Runner en i n de figuur v a n de fameuze
danser en choreograaf Nijnsky, twee schitterende creaties, w a a r i n de kunstenaar zich
voluit met zijn onderwerp heeft vereenzelv i g d . Ritme, beweging en gedrevenheid
vallen i n deze sculpturen op vooral i n de
gebaren v a n handen, armen en benen.
Soms komt een gebaar of een h o u d i n g w e l
eens wat hoekiger, wat afwijkend voor,
omdat ze meer w i l l e n weergeven dan de
normale functies waarvoor zij dienen.
Het hele lichaam, ledematen én torso, vertoont i n alle beelden een zelfde eenheid en
eigenheid. M e n ziet duidelijk dat de kunstenaar i n zijn aanvankelijk wasmodel, met
veelvuldige toetsen, inkepingen, overlappingen en vingerafdrukken naar de meest
perfecte, dit w i l zeggen de meest sprekende
voorstelling zoekt v a n de gestalte die hij
w i l uitdrukken. A l h o e w e l hij zonder model
werkt, zijn dit i n elk geval zeer lichamelijke, af en toe sensuele beelden die bijna o m
tactiele benadering vragen. Ze zijn door deze aantrekkingskracht vanzelf de betere expressies i n de hedendaagse beeldhouwkunst.
Een tweede kenmerk v a n Vandaeles kunst
ligt nog dieper en i n de kunstgeschiedenis
zelf. H i j moet een bijzondere waardering
hebben voor E g o n Schiele, naar w i e hij expliciet verwijst i n de titel v a n enkele beelden. Schiele was een heel aparte Oostenrijkse schilder en tekenaar. H i j overleed i n |
1918, slechts 28 jaar o u d . H i j staat bekend
o m zijn talrijke curieuze zelfportretten en
vooral o m zijn erotisch getinte naaktfiguren. H i j is een v a n de grote expressionisten
geweest, die een uiterst beeldende stijl
heeft ontwikkeld. In het beeldhouwwerk
IN E N O M DE KUNST
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v a n E d w a r d Vandaele zien wij ruimtelijke
en plastische verwantschap uitgedrukt,
weeral vooral i n de gebaren v a n zijn figuren en h u n houdingen. D e structuur van de
lichamen laat voluit vlezige partijen zien,
maar onderstreept tevens en zelfs bij voorrang de plaats v a n gewrichten, botten en
spieren, die dan weer met meer dan fysische waarde geladen worden.
De beelden v a n Vandaele verschijnen aldus
als krachtige constructies, maar die meteen
ook delicate passages niet ontwijken.
Kracht en energie gaan hier samen met verstilling en eenvoud. In zijn figuren weet de
kunstenaar waarneming en inventie, ruimtelijkheid en anatomie te combineren. Zijn
sculpturen stralen een innemend karakter
uit, dat ver verwijderd staat v a n elke modieuze sentimentaliteit. Dit laatste gebeurt
dan vooral door de aantrekkelijke korrelige
opperhuid waarin alle beelden te voorschijn treden. H i e r d o o r ziet men tevens hoe
de kunstenaar waarschijnlijk op een dynamische wijze vlakken en plekken vult of
leeg laat en accenten legt o m het lichaam af
te werken i n eenklank met het thema dat
hij bedenkt en bedoelt. D e schoonheid v a n
deze kunst ligt immers i n de o p b o u w v a n
man, v r o u w , paard, altijd met de natuurlijke fysiek als uitgangspunt, maar door de
kunstenaar ontworpen en uitgevoerd tot
monumentale scheppingen, ongeacht de
grootte of de omvang.
Vandaele houdt vast aan de figuratie en het
verschijnen ervan i n zijn kunstwerken. H i j
is een echte factor, een beeldenmaker, die
de fysische inspanning niet schuwt, die zijn
toevlucht niet neemt tot gemakkelijke installaties of conceptuele armoede. In kunst

L E T T E R K U N D E

Meezingen op de tonen van het
Hooglied
E M M A N U E L V A N LIERDE

Kunstenaars en intellectuelen krijgen w e l
vaker het verwijt te horen dat ze zich opsluiten of dreigen op te sluiten i n een
'ivoren toren'. Maar deze beeldspraak had
voor de 19de eeuw niets negatiefs en heeft
zelfs bijbelse wortels. In het Hooglied wordt
de hals van de b r u i d vergeleken met een
ivoren toren (7,4), symbool van zuiverheid
en beschuttende kracht, maar ook v a n
j schoonheid en wijsheid. Deze vergelijking
i is maar één van de vele lyrische bewoordingen uit het Hooglied, waarmee de gevoelens en gedachten tussen b r u i d en bruidegom w o r d e n bezongen vooraleer de liefde
te beleven.
Dankzij de nieuwe vertaling van Pius
Drijvers en Jan Renkema kunnen w e opnieuw genieten van de rijke poëzie v a n
deze meest tedere, bijbelse boekrol (in de
Hebreeuwse bijbel behoort het Hooglied tot
de groep 'Rollen , 'Megillot', samen met
7

Ruth, Esther, Prediker en Klaagliederen). D i t is

geen opschepperij, want z o w e l de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst als deze vertaling staan v o l schitterende poëzie. Niet
voor niets is de benaming v a n dit bijbelboek Hooglied (een benaming die voor het
eerst door Luther w e r d gebruikt), het hoogEdward Vandaele, Danseres met vlechtjes,
1998, h 45 cm, brons

moet er volgens mij nog altijd iets zitten
van het w e r k w o o r d kunnen. Dat w i l dan
zeggen een zeldzame combinatie v a n inspiratie, verbeelding, gedegen vakmanschap,
uitgekiende technische vaardigheid en dit
alles gedragen door een innerlijke gedrevenheid. Dit alles tilt ook de kunst v a n
Vandaele tot een hoog niveau. Het ruimelijke inzicht van de artiest en zijn gevoel voor
krachtige monumentaliteit garanderen bovendien het essentiële evenwicht, de typische geconcentreerde spanning die hij oproept tussen het geheel en de onderdelen
van zijn creaties.

HOOGLIED
Vertaald door Pii« Df y«w en Jan R«tbma

Edward Vandaele, Het verlangen, 2000,
h 65 cm, brons
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Edward Vandaele exposeert in de Lndwig Lefevere
Art Gallery, Zeedijk 732, Knokke-Zonte van
4 tot 26 oktober 2003 op zaterdag, zondag en
maandag

ste en het grootste lied, het lied bij uitstek,
het Lied der Liederen (de letterlijk, He-

thematiek is louter menselijk. Dankzij
enkele rabbijnen, waaronder vooral rabbi
A k i v a (ca.50-135 n.C.) kreeg het boek toch
zijn plaats i n de Bijbel, maar meteen w e r d
ook de stempel gezet op dit werk: het
moest w o r d e n beschouwd als een viering
van Gods liefde voor de mensen. Zelfs de
meest geestelijk ingestelde mens kan toch
niet ontkennen dat het hier i n de eerste
plaats gaat o m lichamelijke liefde en erotische ontboezemingen. Een gewijde kaars
brandt ook! Het is dan ook niet verwonder-

• Hooglied Vertaald en van commentaar
voorzien door Pius Drijvers en Jan Renkema,

uitg. Ten H a v e , Baarn & Davidsfonds Uitbreeuwse titel van het boek: shir hashirim).
geverij, Blijde-Inkomststraat 79-81, 3000
Naast de vlotte en hedendaagse vertaling
Leuven, 2003, 220 x 140 m m , 92 blz., gebonheeft deze uitgave nog twee zaken te
den € 14,95 bieden. Vooreerst zijn er de zes etsen die
toegeschreven w o r d e n aan Salvador Dali.
• Iny Driessen, Wat ben je mooi, mijn lief!
De ene kunstvorm zet de andere kracht bij.
Spiritualiteit van de liefde op de tonen van het
Z o w e l de poëzie als de etsen zijn uitHooglied, uitg. Carmelitana, Burgstraat 46,
drukkingen van de lichamelijke eenheid, de
9000 Gent, 2001, 205 x 125 m m , 147 blz., paverlangens en de liefde tussen man en
perback € 12,50.
v r o u w . M a a r daarnaast en nog meer van
lijk dat i n de f i l m El crimen del Padre Amaro
belang zijn de vele toelichtingen: de aantekeningen, de lezenswaardige historischj
M U Z I E K
1 (regie: Carlos Carrera, Mexico, 2002) de
literaire situering binnen de joodse en de
jonge priester A m a r o , die bezwijkt voor de
christelijke overlevering, de verantwoorbloedmooie A m e l i a , geen andere woorden
Visser-Neerlandia-Prijs voor
d i n g bij de vertaling, de degelijke
vindt o m zijn liefde te verwoorden dan die
A n d r é Laporte
literatuurlijst en het praktische leesadvies.
uit het Hooglied. In deze warme, hartsVolgens sommigen is het Hooglied gewoon
tochtelijke mensentaal v a n de bijbel mogen
YVES KNOCKAERT
een bundeling van liefdesgedichten die op
mensen telkens weer inspiratie putten voor i André Laporte heeft op 12 juli zijn 72ste
bruiloften werden gezongen. Daar deze
de eigen relaties die ze aangaan.
verjaardag gevierd, een maand eerder heeft
'profane' uitleg niet leek samen te gaan met I In een tijd waarin het lichaam verworden is I hij i n D e n H a a g de Visser-Neerlandia-Prijs |
het 'sacrale' karakter v a n de bijbel, w e r d
tot (ver-)koopwaar en de seksuele liefde
I plechtig i n ontvangst mogen nemen. V o o r
het Hooglied meestal als een allegorie
voor velen een consumptieartikel is, verde Vlaamse m u z i e k w e r e l d betekent dit veel
gelezen, een geestelijke beeldspraak voor
dient het Hooglied opnieuw al onze aanmeer dan een bekroning v a n een componisde liefde van G o d voor het volk Israël of
dacht. Hier weerklinkt een boodschap
tenloopbaan: Laporte is ongetwijfeld i n de
voor Christus' liefde voor zijn kerk (zoals
waarin het lichaam naar waarde wordt
top drie van de Vlaamse levende compoook gebeurt i n Ef.5,32 en 2 K o r . 11,2). Pas
geschat en bewonderd. Het Hooglied vernisten te plaatsen naar kwaliteit. Een terecentelijk beklemtoonde men opnieuw dat
mijdt de preutsheid en de vijandigheid
rechte bekroning dus, 'koninklijk' met een
het i n eerste instantie gaat o m de viering
tegenover het lichaam (waaraan ook de
knipoog, zoals zijn 'Fantasia-rondino con
I
v a n de liefde tussen m a n en v r o u w . D e
kerkgeschiedenis zich nogal schuldig heeft
tema reale'.
I
spirituele lezing is niet foutief, maar ze
gemaakt), maar behoedt ons evenzeer voor
komt niet op de eerste plaats! G o d wordt
de zielloze seks en het permissieve van de
Laporte 'durfde' inderdaad i n zijn 'Fanta|
niet genoemd i n dit Lied der Liederen en de
huidige genotscultuur. H i e r krijgt het
sia-rondino con tema reale' het Belgisch nalichaam een ziel ingeblazen.
tionale lied te citeren, en dat klonk dan
In haar boek Wat ben je mooi, mijn lief! w i l
twaalfmaal tijdens de K o n i n g i n ElisabethIny Driessen ons een 'spiritualiteit van de
wedstrijd i n 1988: het ging immers o m het
liefde op de tonen van het Hooglied' aanreiken.
plichtwerk tijdens de finale. Natuurlijk is
A l s geen ander weet Iny Driessen op een
z o ' n volkslied een hommage, ernstig beperfecte manier haar eigen ervaringen en
doeld, maar wie Laporte beter kent, weet
belevingen als v r o u w , moeder, v r i e n d i n en
dat hij graag lacht (achter de hand), dat hij
geassocieerde van de K a r m e l i n V i l v o o r d e
graag een relativerend humoristische opte spiegelen aan de teksten v a n het Hooglied
merking maakt, die heel vaak meer voor de
i n combinatie met aanverwante bijbel'kenner', de muziekkenner i n dit geval, beperikopen en commentaren v a n kerkdoeld is en door de 'liefhebber' niet direct
vaders, mystici en geestelijke auteurs. D i t is
zal doorgrond worden. Gereserveerd voor
geleefd en doorleefd geloof. Bijbel lezen is
de kenner dus, een soort 'musica reservata'
geen zaak v a n kennis opdoen, een theorie
naar de goede oude Vlaamse traditie van
of systeem ontdekken. Het is door de omMeester Josquin Desprez: blijkbaar hebben
gang met de tekst de ervaring van de auj goede Vlaamse componisten een Franse
teur en zijn volksgenoten achterhalen en zo naam. Naar de goede oude traditie: voor
tegelijk de z i n en richting i n zijn eigen
André Laporte is de muziekgeschiedenis
leven zoeken. Bij het lezen van de bijbel
een open boek, ligt alle muziek open voor
gaat het niet o m een leeservaring, maar o m
hem als hij zelf aan het componeren is. D a n
een levenservaring. Geen droge theorie,
weet je v a n tevoren al met zekerheid dat je
maar doorleefde spiritualiteit.
het Tristanmotief zal horen als je zijn opera
'Das Schloss' naar Kafka beluistert. M a a r
I W e mogen i n het Lied der Liederen de poëtigaat het hier o m de liefde v a n K , de onmo- '
sche vertaling lezen v a n de twee voorgelijke liefde te identificeren met die v a n
naamste geboden: ' U zult de Heer u w G o d
Tristan en Isolde, of gaat het o m de onmoliefhebben' (Dt.6,4-9) en ' U zult u w naaste
gelijkheid van de liefde of o m de onmogeliefhebben als uzelf' (Lev. 19,18). Ooit heeft
lijkheid als heersend element i n de hele weeen rabbijn gezegd: ' A l s G o d de Thora niet
reld van Kafka. Het derde, lijkt mij althans
aan Israël had gegeven, z o u het Hooglied
i n dit geval het meest voor de hand liggenvoldoende zijn o m de wereld te regeren'.
de, en dat K daar ook i n de herberg een lief1
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desavontuurtje poogt te beleven, is mooi
meegenomen. Z o citeert Laporte dus: niet
open en bloot een universeel gegeven als
een Tristanmotief, niet open en bloot vanuit
de herhaling van de symboliek die Wagner
eraan gaf, maar het motief herbruikend met
een wezenlijk nieuwe i n h o u d en betekenis
en bovendien i n een context waar je het helemaal niet verwacht, waar het totaal ongepast is. Dat v i n d ik n u zo typisch aan Laporte: hij lacht achter de hand als hij je op
het verkeerde been zet: het is absoluut niet
evident, bedoel ik, dat je het Tristanmotief
citeert i n de context van 'Das Schloss' van
Kafka en toch doet hij dat, op een meervoud i g sublieme manier v o l nieuwe i n h o u d en
betekenis, toch doet hij dat m u z i k a a l ingebed als een evidentie.
De 'muzikale evidentie' z o u je ook als epitheton kunnen gebruiken voor de omschrijj v i n g van de componeer wijze v a n Laporte:
het lijkt w e l alsof hij altijd de beste oplossing heeft gevonden. Dat hij tot muzikale
evidentie kan komen is zeker veroorzaakt
door het feit dat hij als componist ten volle
i n de klank denkt en v a n de klank geniet.
V o o r Laporte is componeren de klank
| 'sculpteren', de klank kneden en vormen
naar het gegeven waarrond hij werkt. Dat
pure klankdenken toont een componist, die
tegelijk ook groot orkestrator en instrumentator is, die de klankmogelijkheden v a n elk
instrument v o l k o m e n doorgrond heeft en
met die middelen aangepast aan elke context gaat werken: i n solostukken, zoals
| 'C-isme' voor cello of de twee 'Sequenza's'
(resp. klarinet solo en drie klarinetten en
basklarinet) of 'Harry's W o n d e r l a n d ' (voor
basklarinet en twee tapes). M a a r Laporte
vergeet het genot aan de klank zeker niet:
zijn muziek klinkt nooit 'doorwrocht' moeilijk en voor de uitvoerder is het effectief
j ook een genot een partituur te krijgen die
zo goed klinkt op zijn instrument. Zelf heb
ik enkele malen met André Laporte mogen
samenwerken, o.a. voor 'Het Eerste Oordeel' op Radio 3 (tegenwoordig 'De Vuurproef' op Klara) en het was onbeschrijflijk
hoe gedetailleerd analyserend Laporte de
I 'sound' van een orkest k o n doorgronden en
zelfs herkennen: hij is op het gebied van
orkestratie natuurlijk ook door en door getraind door zijn jarenlange taak als productieleider van het Orkest v a n de Radio
(BRTN). Laporte is een componist, die de
klank hoort als geen ander en doorheen
zijn innerlijk voorstellingsvermogen i n
staat is o m creatief de meest bijzondere
timbres aan te wenden i n zijn composities.
;

Zoals de klank mobiel is i n zijn werken, zo
is ook zijn compositietechniek zeer beweeglijk. Het zal een componist tot eer strekken
dat je van hem zegt dat hij niet onder één
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stijl is thuis te brengen, dat hij niet i n het
vlindernetje van de musicoloog te vangen
is. Die mobiliteit, noem het breedheid of
openheid, ontstaat door het zich aanpassen
aan het concept van elk afzonderlijk werk.
Een componeerwijze is bijgevolg telkens op
een bepaalde manier functioneel aangew e n d door Laporte. Door zijn waaier i n
verscheidenheid zeer breed open te stellen,
schept hij natuurlijk enorm veel mogelijkheden, veel meer dan iemand die zich binnen één bepaalde techniek vastpint. Elke
techniek is echter even doorgrond door
Laporte en dat is dan misschien het resultaat v a n zijn levenslange ervaring als compositieleraar, waarbij hij alle mogelijke
'handen' aan het werk zag, bestudeerde,
raad gaf en beoordeelde. M a a r zeer zeker is
het ook weer te danken aan het feit dat
Laporte de westerse muziek(geschiedenis)
zeer goed kent. Je kan zijn h o u d i n g met het
brede palet enkel vergelijken met die van
A l b a n Berg i n de eerste helft van de 20ste
eeuw: niet het exclusief atonale of dodecafonische, maar ook het tonale moest nog
kunnen voor deze modernist van de Tweede Weense School, die zich van i n zijn eerste composities anders opstelde dan Schönberg of Webern. Niet het exclusief absolute
van de muziek, maar ook het verhalende
en het programmatische moest kunnen, er
mocht wat verborgen symboliek zijn. E n als
je verder gaat zoeken, ga je nog meer gelijkenissen kunnen v i n d e n tussen Berg en
Laporte. De open h o u d i n g van Laporte
doet hem n u eens een klankveld (in de z i n
van Ligeti) gebruiken, dan weer een vechtende dissonante atonale sfeer scheppen (in
sommige momenten van 'Icarus' Flight', of
onze Vlaamse polyfonie strijdlustig aanwenden (in 'Peripetie'), of zelfs het tonale
element gebruiken op een wijze, dat het
kan 'ongenoegen' scheppen, wat i n 'Das
Schloss' herhaaldelijk het geval is. Een gelijkenis, die Berg en Laporte ook gemeen
hebben is een uitgesproken voorkeur voor
het verhalende. Zonder dat de muziek dicterend is vanuit het verhaal (zelfs niet i n
'Das Schloss', ook al is dat een traditionele
opera, het gaat er meer over de situatie dan
o m de feiten uit het verhaal), staat het narratieve voorop. Dat is niet enkel sprekend
uit de titel, maar ook vanuit de muzikale
structuur. De wijze waarop Laporte zijn
composities opbouwt, is van een menselijke
natuurlijkheid, met opbouwen naar climaxen, met ontladingen, met het 'bedrog'
van het niet invullen van een verwachting.
Dat narratieve gaat zelfs tot en met het
kleinste details van het gebruik van spreekritmes (zoals i n 'Story'), waar Laporte dan
weer aanleunt bij een ander groot componist uit de eerste eeuwhelft: Leos Janacek.
I
Janacek had de gewoonte te luisteren naar
mensen r o n d o m hem, niet omwille van de

inhoud van wat ze vertelden, maar o m w i l l e
van het ritme i n h u n spreekwijze. Dat ritme
noteerde hij en verwerkte het later i n zijn
composities. Door op een analoog te noemen wijze tewerk te gaan, kan Laporte zijn
muzikale ritmiek een zekere onregelmatigheid geven, een zekere natuurlijkheid kan
je het ook noemen, die op een heel andere
wijze de vanzelfsprekendheid of evidentie
van het zo goed klinken v a n zijn muziek
stuwt.
W i e over het narratieve spreekt, moet het
ook hebben over de onderwerpskeuze van
de componist. Je ziet André Laporte als het
ware als iemand die de wereld bekijkt,
overschouwt en beschouwt. H i j laat zijn
visie op die wereld horen i n zijn muziek,
met alle middelen van klankdirectheid,
klankopenheid, maar ook v a n symboliek en j
'reservata', zodat de luisteraar ook de
openheid behoudt o m op zijn manier, met
zijn begrip van en inzicht i n de dingen,
door te dringen i n deze (klanken)wereld
van Laporte. De letterlijke over schouwing
van het leven is bijvoorbeeld het onderwerp van 'Testamento de Otono', waarvoor
Laporte een gedicht v o n d i n de bundel
'Estravagario' van Pablo N e r u d a . U i t dat
gedicht 'Herfsttestament' heeft hij enkel het
laatste deel gekozen: 'recomendaciones
finales' of 'laatste aanbevelingen'. De dichter overschouwt zijn voorbije leven en stelt
bij de verschillende metamorfosen die zijn
persoonlijkheid onderging, één terugkerende constante vast: zijn geloof i n de poëzie
en i n de kunst. Bij het uitcomponeren van
dit geloof onderstreept Laporte de versmelting van muziek en poëzie: 'Verbondenheid
met de kosmische wereld en terzelfder tijd
een voortdurend hunkeren naar het transcendente, vormen de essentie en de achtergrond van de symbiose tussen poëzie en
muziek.' Dat z o u de ultieme boodschap i n
het werk van Laporte kunnen zijn, dat z o u
zijn 'verhaal' kunnen zijn, dat op narratieve
wijze i n de themakeuze v a n vele stukken
terugkomt. De herfst als ' a v o n d ' na de zomer i n de avondsfeer v a n 'Nachtmuziek'
en Tncontro Notturno'; de nachtelijke sfeer
met een 'dark' doodsidee verbonden i n
'Eight Songs of Innocence' op tekst van
W i l l i a m Blake of i n ' L a Morte Chitarre'; de
z i n voor relativering voor realiteit waaraan
niet te ontkomen is i n 'Das Schloss' en
'La Vita non è sogno', en daartegenover natuurlijk het verlangen naar de escapade,
naar de ontsnapping uit het aards gebondene i n de drang naar het vliegen van Icarus
('IcarusTlight'), i n een direct sprekende
titel als 'Transit' of ook i n de humorvolle
'vlucht' die zijn bewerking v a n Tielman
Susato neemt i n ' A Flemish R o u n d ' .

Het narratieve element is echter niet alleen
de 'helpende h a n d ' of 'handleiding' vanuit
de titel o m i n de composities van Laporte
door te dringen. V o o r hem is het duidelijk
veel meer dan dat, het gaat o m de diepere
laag doorheen en onder de muziek. André
Laporte heeft zich altijd geassocieerd met
de grote wereldliteratuur. Naast Hoffmann
en Poe ('Story'), komen Joyce ('Chamber
Music'), Quasimodo ('La vita non è sogno'),
Kafka ('Das Schloss'), Beckett ('Transit II')
en N e r u d a ('Testamento de Otono') voor.
Geboeid door bepaalde ideeën en situaties,
stoot Laporte i n de literatuur soms op teksten die zijn denkbeelden weerspiegelen.
Vanuit deze herkenning gaat hij bepaalde
teksten muzikaal verwerken. Samuel
Becketts 'The Unnamable' gaat over de problematiek van de communicatie, over de
twijfel of daadwerkelijke communicatie tussen mensen mogelijk is. Onbegrip en storingen i n communicatie zijn ook het basisgegeven van K . , die zich te pletter loopt op
de ondoorgrondelijke bureaucratie i n 'Das
Schloss'. Laporte onderstreepte i n zijn commentaren bij 'Das Schloss' de zoektocht die
Kafka ondernomen had naar de rechtvaardiging van zijn kunstenaarschap: 'Met dit
verhaal deed Kafka een laatste vertwijfelde
poging (het bleef onvoltooid) o m een allesomvattende artistieke gestalte te geven aan
zijn persoonlijke problematische situatie als
kunstenaar en als mens i n de maatschappij,
die, steunend op het machtsprincipe (onverschillig of dit zich uit i n de tirannie van één
persoon, van een ras of van o m het even
welke anonieme collectiviteit), aan de individuele mens en a fortiori aan de scheppende kunstenaar elke mogelijkheid tot zelfontplooiing en tot harmonische intergratie ontzegt.' De situatie van de overbodige landmeester K . is volgens Laporte direct met de
kunstenaar vergelijkbaar: 'Menselijk geluk
schijnt voor K . niet weggelegd: als landmeter kan hij slechts de oppervlakte, de buitenkant van de werkelijkheid beschrijven.
O o k de schrijver, de kunstenaar kan niet
aan het werkelijke leven deelnemen, omdat
hij dan zijn observatiepost z o u moeten verlaten, die noodzakelijk is o m overzicht over
het geheel van de werkelijkheid te hebben.
De zoektocht naar het geluk wordt uiteindelijk een enquête over de onmogelijkheid
van dat geluk i n een bepaalde autoritaire
maatschappijvorm, die aan de individuele
mens geen kans meer laat. Meer dan het
ontdekken van deze situatie en het geleidelijk ontmaskeren van de mythen die er de
oorsprong van zijn kan de enkeling niet
doen; hij kan enkel hopen dat zijn persoonlijke enquête ook anderen de ogen zal openen.'
Bij de viering van een componist is een terugblik o p zijn carrière zeker ook gepast.

het Instituut voor Psycho-akoestiek en
Elektronische M u z i e k i n Gent. Onder de
stichters v i n d e n w e componisten, uitvoerders en musicologen, omdat creatie en
onderzoek hand i n hand moesten gaan:
Boesmans, Coppens, Goethals, Goeyvaerts,
Laporte, De Meester, Rosseau en Sabbe. De
componisten hadden geen gemeenschappelijke esthetische noemer en streefden ook
geen gemeenschappelijke esthetiek na.
'Spectra' maakte het bijvoorbeeld mogelijk
dat i n september 1964 het Eerste Internationaal C o l l o q u i u m over de Elektronische
i M e d i a i n de M u z i e k plaats v o n d .

D e Nottebohm-lezingen
André Laporte

Daarom is het m o o i ter afronding enkele
feiten uit de rijkgevulde loopbaan v a n
André Laporte te vermelden. Laporte studeerde aan het Lemmensinstituut i n
Mechelen, waar hij orgel volgde bij H o r
Peeters en contrapunt en fuga bij M a r i n u s
de Jong. Zijn studie w e r d i n 1958 bekroond
met de hoogste prijs, die toen aan het
Lemmensinstituut te behalen was: de
Lemmens-Tinel-Prijs. Tegelijk had hij v a n
1953 tot '57 filosofie en muziekwetenschappen gestudeerd aan de Katholieke Universiteit i n Leuven. De hele loopbaan v a n
Laporte speelt zich vervolgens af aan de
BRT enerzijds en i n het Brusselse Conservatorium anderzijds. Vanaf 1963 is hij werkzaam aan de Radio, als producer eerst en
enige tijd later als productieleider en ook
als productieleider v a n het Orkest v a n de
j
Radio. Vanaf 1968 ging hij compositie doceren aan het Conservatorium. Laporte heeft
zich zijn hele leven ingezet voor de bekendmaking van de nieuwe muziek, z o w e l i n
Vlaanderen als internationaal. H i j was medeoprichter en voorzitter v a n de Belgische
afdeling van I S C M i n 1971 (International
Society for Contemporary Music). H i j was
i n de jaren '60 ook internationaal actief op
de Internationale Ferienkurse i n Darmstadt,
de Kölner Kurse fur N e u e M u s i k en de activiteiten v a n de Stichting Gaudeamus i n
Nederland. Laporte stond ook aan de w i e g j
van de groep 'Spectra', die i n 1963 als collectief opgericht en bedoeld was en gedurende een viertal jaar actief z o u bestaan.
'Spectra' had typische idealen v a n de jaren
'60: de maatschappelijke relevantie v a n de
nieuwe muziek onderzoeken en vergroten
en streven naar versmelting tussen diverse
kunsttakken. Draaischijf was het I.P.E.M.,
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Culturele en Literaire Tijdschriften
N a elke lezing wordt u een drankje
aangeboden
Toegang drie euro
H e n d r i k Conscienceplein 4,
2000 A n t w e r p e n
tel 03 206 87 10
stadsbibliotheek@stad.antwerpen.be
www.detijdschriften.be

zondag 19 oktober 2003,11 uur
Kunsttijdschrift Vlaanderen - Louis
Couperus, grootmeester... ook in het
kleine (profH.T.M Van Vliet)
Prof. Van Vliet, mede-samensteller van
het Couperusnummer (juni 2003, nr.
296), zal een licht werpen op de vele
minder gekende feuilletons die Louis
Couperus schreef voor het Haags dagblad 'Het Vaderland'. Deze literaire
stroom kwam tot stand vanaf 1909 en
eindigde bij zijn dood in 1923. De voordrachtgever gaat dieper in op de werkwijze van Couperus en illustreert dit
aan de hand van de bewaard gebleven
handschriften
Zondag 23 november 2003,11 uur
Tijdschrift Streven - In de sporen van
Georges Simenon (Bart V a n Loo)
Zondag 21 december 2003,11 uur
Ik en de wereld- twee labyrinten
Tijdschrift Tekst/tekst - Frans
Boenders over leven en schrijven v a n
Marguerite Yourcenar
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Jacques D e

R E L I G I E

Visscher

Het symbolische verlangen. Over onze architectonische, erotisch-seksuele en godsdienstig-religieuze zinnebeelden, uitg. Klement, Kampen & Pelckmans,
Kapelsestraat 222, 2950 Kapellen, 2002, 220 x 140
mm, 174 blz., paperback € 17,90 - De jongste
jaren publiceerde Jacques De Visscher, hoogleraar filosofie aan het Architectuur-instituut SintLucas (Gent/Brussel) en aan de K U Nijmegen,
een aantal merkwaardige bezinningen op onze
huidige samenleving. Onze moderne wereld is
onttoverd, gefragmenteerd, versplinterd. Het
overkoepelend hemels baldakijn is verdwenen en
dat geeft de mens een gevoel van vervreemding
en unheimlichkeit. We zijn onrustig en voelen ons
nergens thuis. In Franz Kafka's parabel
Heimkehr', de parabel van de waarlijk verloren
zoon, vinden we dit moderne aanvoelen sterk
verwoord. Hier is geen warm onthaal, geen verzoening. De zoon is verweesd en de hemel is onverschillig. Toch kan een leven in onzekerheid en
tweespalt niet onze bestemming zijn. Mensen
hebben een verlangen naar verbondenheid, eenheid en samenhang. Het symbool verbindt wat
escheiden is. Het symbool kan ons leren waar
et in het leven werkelijk om gaat, al heeft de
moderne mens de neiging het symbolische te
weigeren. Het symbolische verlangen gaat op zoek
naar de rijke symbolische kracht van het wonen,
de seksualiteit en de religieuze beleving. Tafel en
bed verdienen een centrale plaats in onze woning. Het zijn de plaatsen bij uitstek voor het onthaal en het afscheid van de ander, ze brengen samen wat samen hoort. Jammer genoeg werd de
gastvrije tafel een werktafel en het echtelijke bed
werd omgeruild voor een erotiek zonder liefde,
waarbij opwinding, techniek en prestaties het
minnespel veranderen in een machtsspel. De
Franse Revolutie en de Verlichting ontmaskerden
de goddelijke status van koningen, priesters en
vaders, maar willen we wel een leven zonder
charismatische leiders? We zijn de weg kwijt. O m
ons opnieuw te oriënteren heoben we ethische
voorbeelden nodig, voorbeelden van het goede
leven. 'We wonen pas echt in het viervoud van
de wereld voor zover we de aarde redden, de stervelingen begeleiden, de hemel ontvangen en de
goddelijken verwachten' (Heidegger). Dit is geen
boek om eventjes tussendoor te lezen. Dit boek is
zelf Symbool. Het geeft te denken, neemt de lezer
mee in een denkproces en daagt uit om zelf een
standpunt in te nemen. Dit is grote filosofie over
de bestemming van de mens. Wie niet verloren
wil lopen in de doolhof van het leven, doet er
goed aan met dit boek op weg te gaan om zo
onze 'thuis' in deze wereld te ontdekken.

B

J a n F o k k e l m a n & W i m W e r e n (red.)

R
H

De Bijbel literair. Opbouw en gedachtegang
van de bijbelse
geschriften en hun onderlinge relaties, uitg. MeiDE BIJBE
nema, Zoetermeer
LITERAL
& Pelckmans,
Kapelsestraat 222, 2950
Kapellen, 2003, 4 °
165 mm, 767 blz.,
gebonden € 59,50 Sinds de Verlichting
werd de bijbel in de
westerse exegese
vooral historisch-kritisch onderzocht. Is alles wat er in de bijbel
staat wel echt gebeurd?
Welke ontwikkelingen
hebben de bijbelse geschriften doorgemaakt,
voordat zij hun huidige, eindredactionele vorm
kregen? In welk milieu zijn deze geschriften ontstaan? Deze vragen zijn legitiem, maar ze verduisteren vaak het zicht op de teksten zelf, zoals die
2
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nu voor ons liggen en ze laten weinig ruimte
voor de interactie tussen tekst en lezer. We vergeten dan dat de bijbel in de eerste plaats literatuur
is. In plaats van een wantrouwig archeologisch
zoeken naar wat historisch gebeurd is, pleiten de
auteurs van deze bundel voor een geduldige lectuur van de bijbel vanuit de vraag: wat wordt
hier precies gezegd? In De Bijbel literair worden
alle bijbelboeken een voor een besproken. De
veertig bijbelgeleerden die aan dit handboek
meegewerkt hebben, staan telkens stil bij de tekst
(zijn structuur en opbouw), de literaire context
(de gedachtegang, de taal en stijl) en de intertekstuele context (de onderlinge relaties tussen
teksten uit verschillende bijbelboeken of de opvallende parallellen met andere literatuur uit het
Oude Oosten en de Grieks-Romeinse wereld).
Dit boek doet geen stap vooruit in het historischkritisch onderzoek, maar kiest voor een nieuwe
benadering die aansluit bij de literatuur-wetenschap en ae ontwikkelingen in de taalkunde. De
bijbelse literatuur heeft zeggingskracht uit haarzelf en roept steeds nieuwe oetekenissen op. De
tekst blijkt telkens weer anders dan we verwachten, anders dan ons geleerd werd. Als we de teksten laten spreken, ontdekken we nieuwe spirituele en morele wegen. De inleider van het boek
heeft het over een paradigmawissel in de benadering van de bijbel en het einde van de twee eeuwen durende dwaalweg van de Verlichting. N u
pas zullen we de bijbel aanvoelen, lezen en beluisteren. Hebben goede lezers, predikanten en catechisten de bijbel al niet altijd zo benaderd, maar
dan zonder pretentie?

Charles

Taylor

Wat betekent religie vandaag? uitg. Klement,
Kampen & Pelckmans, Kapelsestraat 222, 2950
Kapellen, 2003,
4 ° rnm, 108 blz., paperback
€ 12,95 Vooraanstaande denkers buigen zich
steeds vaker over de betekenis van religie in een
geseculariseerde wereld. Een van de meest invloedrijke filosofen in dit debat is zeker de
Canadees Charles Taylor. Tegen de achtergrond
van William James' beroemde essay over ae varianten van de religieuze ervaring, onderzoekt
Taylor in Wat betekent religie vandaag? de verschuivingen die in de twintigste eeuw hebben
plaatsgevonden in de verhouding van religie, individu en samenleving. Door de secularisatie
heeft de religie zich gaandeweg uit de publieke
sfeer teruggetrokken, maar ze is niet verdwenen.
Wat men verdringt, komt sterker terug. Eigenaardig genoeg is het gevolg van de moderniteit en
de secularisatie niet het einde van alle religie,
maar wel het ontstaan van een heel scala aan
nieuwe vormen van authentiek religieus leven.
We botsen vandaag op de grenzen van de consumptiemaatschappij. Vanuit een diepe onvrede
en leegte ontstaat een nieuwe zoektocht naar spiritualiteit. De mens zoekt naar sterke, individuele
religieuze ervaringen, maar hiervoor heeft hij
niet langer de kerk nodig (b.v. New Age). Precies
dit maaKt dat James' visie over religie, precies
honderd jaar na dato, nog niets aan actualiteit
heeft ingeboet. Voor James is religie iets wat individuen ervaren. Van kerken, instituten en dogma's moest hij niet veel weten. Het gaat om het
oprechte gevoel verlost te zijn uit zinloosheid,
kwaad en zonde. Taylor wijst op de grootheid
van James' analyses, maar corrigeert ze ook vanuit de sociologie van Durkheim. Er is altijd een of
andere vorm van kerk nodig om ons te beschermen tegen een louter obsessionele zoektocht naar
interessante ervaringen. Blijft de vraag of de degelijke beschouwingen van Taylor toepasbaar
zijn op België: zitten wij nog in de verdringingsfase (denk aan de huidige politiek tegen de zuilen en het katholicisme van weleer) of is ook hier
de herprofilering van religie begonnen (zoals in
onze buurlanden Frankrijk, Duitsland, Nederland)? Of staan wij op de drempel?
2
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Luc Duerloo en Mare Wingens

Scherpenheuvel. Het Jeruzalem van de Lage Landen,
uitg. Davidsfonds, 2002, eeïll. met kleurenfoto's,
harde kaft met stofwikkel in kleur, 220 x 2870
mm, 192 blz., gebonden € 39,50 - Er zijn boeken
die naast het eigenlijk onderwerp een veel ruimer
beeld bieden. De titel laat het dikwijl niet vermoeden. Dit is zeker het geval met ait werk over
de O.-L.-Vrouwebasiliek in Scherpenheuvel, misschien wel het voornaamste mariale bedevaartsoord in Vlaandeen. Door deze bedevaartplaats in
een ruimer kader te situeren, zorgen de erudiete
auteurs ervoor dat we eigenlijk een boek lezen
over het Katholieke Vlaanderen in de zeventiende eeuw. Heel veel diverse aspecten uit die
periode komen erin aan bod. Uiteraard maken
we in dit basisboek kennis met de ontstaansgeschiedenis van de kerk, met de bouwperikelen en
het kunstpatrimonium ervan. Maar de schrijvers
slaagden er eveneens in deze bedevaartsplaats te
duiden in het geheel van de Contrareformatie.
De symboliek speelt hierbij geen onbelangrijke
rol. Het geheel werd een boeiend vlot leesbaar relaas, overvloedig en fraai geïllustreerd met kleurenfoto's, waarin politiek en devotie, kunst en religie, cultus en historie samengaan tot een geheel
samenvloeien. Het is werkelijk zoals de persnota
het zeet: een vernieuwende studie! We hebben er
meer dan van genoten.
JLM
M i c h e l van der Plas

De klokkenluiders. Hervormingsbewegingen in de katholieke kerk, uitg. Meulenhoïf, Amsterdam, 2002,
verdeeld door Standaard Uitgeverij, Belgiëlei
147a, 2018 Antwerpen, 215 x 140 mm, 335 blz.,
paperback € 22,50 - Ongetwijfeld behoort het beroemde Concilie van Trente tot de voornaamste
kerkvergaderingen in de geschiedenis. Het heeft
tot op vandaag een belangrijke invloed gehad op
het verdere verloop van de katholieke Kerk en op
de wereldgeschiedenis. Dat over die periode,
over de hervormingen en specifiek over dit concilie al veel is geschreven, hoeft geen betoog. Recent publiceerde journalist Michel van der Plas
een samenvattende beschouwing over die boeiende tijd: de opkomst van het protestantisme, de
hervormingsbeweging binnen de Katholieke
kerk, het verlangen naar zuiverheid van de pausen tussen 1450 en 1550, de uitdagingen en de
veranderingen... Intussen analyseert hij, in enkele hoofdstukken, de situatie binnen diverse
landen en laat belangrijke figuren voorbijtrekken,
zoals Thomas More, Erasmus, Savonarola, paus
Adrianus VI. Het laatste hoofdstuk handelt over
recentere hervormingen van de laatste eeuwen.
JLM

J E U G D L I T E R A T U U R
Michael

Morpurgo

Als zwaluwen uitvliegen, uitg. Facet, Antwerpen,
2003, verdeeld door uitg. Clavis, Vooruitzichtstraat 42, 3500 Hasselt, 215 x 150 mm, 88 blz., ingebonden € 9,95 - Matt is voorbestemd om veearts te worden maar na zijn middelbare studie
trekt hij naar Rwanda als clown. Hij werkt er in
een weeshuis en doet de kinderen met zijn verhalen en fratsen vaak de trieste realiteit vergeten.
Hij voelt zich er gelukkig tot hij op een landmijn
trapt en een been verliest. Hij keert naar Engeland terug, maar als hij met een kunstbeen weer
kan lopen, weet hij dat hij weer naar Afrika wil.
De zwaluwen die nestelen, naar Afrika vliegen en
in de lente terugkomen vormen het motief doorheen het verhaal. Het boek bestaat uit drie delen
die vanuit een verschillend standpunt beschreven
zijn: het verhaal van Olly, de jongere zus van
Matt, dat van de zwaluw Held die naar Afrika
vliegt en dat van Matts verblijf in Rwanda. Samen
vormen ze een lyrisch, gevoelig relaas over
vriendschap, familiebanden en doorzettingsvermogen. Michael Morpurgo is een rasvertefler die
een accurate en rijke stijl nanteert. Hij balanceert
hier soms op de slappe koord van de melodramatiek, maar hij weet zich ook in te tomen en waar
nodig meer te suggereren dan te zeggen. De auteur gaat de scherpe kanten en moeilijke momen-

ten van het leven niet uit de weg, maar er is
steeds hoop. Er is altijd een uitweg voor wie volhoudt. Hierin trekt hij parallellen tussen mensen
en zwaluwen die hij met veel liefde beschrijft. Het
boek is als een symfonie die in drie delen een verhaal over trouw, je weg vinden in het leven, weer
thuiskomen en volhouden vertelt. Een ontroerend
boek voor kinderen vanaf 11 jaar.
RDS
L I T E R A I R

P R O Z A

Charlotte

Mutsaers

Bont. Uit de zoo van Charlotte Mutsaers, uitg. Meulenhoff, Amsterdam, 2002, verdeeld door Standaard Uitgeverij, Belgiëlei 147a, 2018 Antwerpen,
geïll. met zw.-w. en kleurenfoto's, 235 x 195 mm
180 blz. ingenaaid € 35 - Ter gelegenheid van
haar zestigste verjaardag verscheen Bont, een
prachtig vormgegeven boek van schrijfster en
schilderes Charlotte Mutsaers, een 'zoo' die uiteenlopende facetten van haar oeuvre verzamelt
en waarin ze eens te meer charmeert en bloeit.
Mutsaers kan - maar dat wisten we al - op meesterlijke wijze ergernissen delen met haar lezers.
In 10 'korte notities' maakt ze komaf met storende gsm's die haar op de trein van haar lectuur
houden, de goedbedoelde 'groene boodschappen' in verband met het gebruik van handdoeken
in hotels, onbebouwde zones die in een mum
volgebouwd worden, de radio's op het strand, de
'schrikbarende willekeur' (p. 27) waarmee het
dier wikt en de mens beschikt. In haar ergernis,
maar ook in de op het eerste gezicht vaak banale
observaties voel je je als lezer vaak verwant met
haar - of juister, zou je wensen dat je met eenzelfde lichtheid als deze opmerkzame vrouw de
dingen kon weergeven. In de essays toont ze
haar bewondering voor Julio Cortazar, Jan
Hanlo, haar Oostende, uitgever G. van Oorschot,
de in Mutsaers' werk alomtegenwoordige dennenappels, Berend Botje. Ze rekent af met al wie
haar wil benoemen als 'cultureel intellectueel',
houdt een vuriger pleidooi voor de neerlandistiek dan ik van haar gewend ben, pleit even overtuigend voor de terugkeer 'naar het aloude l'art
pour l'art. Dus: schilderen om het schilderen,
dansen om het dansen, zingen om het zingen en
noem maar op. Dan kan de boodschap ook weer
zichzelf worden.' (p. 128) Eerder beschreef
Mutsaers deze kunstopvatting erg treffend in
De markiezin (1988). Een ander leidmotief in
Mutsaers' werk is haar onvoorwaardelijke liefde
voor het dier. In dit boek figureren onder andere
het biovarken, haar honden, de paashaas en, ja
ook, Heer Bommel. Als de auteur voor de zoveelste keer dierenmishandeling aankaart, gaat het
wel eens vervelen. Niet aan mij om Mutsaers' terechte betogen aan te vallen of naast me neer te
leggen, maar genoeg is genoeg. Daarom (ook) is
het beeldend werk van de auteur een welgekomen verademing. Hier vind ik Mutsaers vaak
grappig, misschien soms geveinsd luchtig, maar
vooral mooi. In haar schetsen is het kind niet
veraf. 'Nachtboot Oostende', het schilderij waarmee Mutsaers een prijs won (p. 53), bekoort. Ook
de kaft nodigt uit om het boek vast te pakken en
verwonderd kennis te maken met de 'haas van
chocola poept weieens een flinke vla' (p. 16), de
peentjes, het Ensor-achtige schilderij op p. 147, de
foto's. Alleen de schreeuwerig-rode bladzijden
tussendoor doen pijn aan de ogen. 'Gelukkig zijn
er ook lieve oogartsen', (p. 114) Een vuurtoren
mag dan al langzamer op gang komen dan een
lucifer (p. 10) - 'ja, beeldt (met dt) het u even in'
(p. 27), men mag hopen dat Charlotte Mutsaers
zich nog lang zal ergeren, en haar kinderlijke verwondering met ons wil delen.

Kamiel

Vanhole

O Heer, waar zijn uw zijstraten?, uitg. Meulenhoff,
Amsterdam, 2002, verdeeld door Standaard Uitgeverij, Belgiëlei 147a, 2018 Antwerpen, 200 x 125
mm, 175 blz., paperback € 15,50 - 'Er is eeen
koers, slechts een zwalpen'. Tot die conclusie
komt de verteller, Rene, uit de jongste roman van
Kamiel Vanhole. Hij is een jonge verstekeling uit
Madagascar, vrucht van een zwarte moeder en

een blanke vader. De
Kamiel Vanhole
'liefdesbeet van twee
0 Heer, waar zijn uw
werelden', zoals hij
zichzelf
in een dronken
zijstraten ?
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bui typeert. Bij het begin van de roman trefren we de verteller aan
in Berlijn. Daar, op zijn
hotelkamer, vertelt hij
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zijn merkwaardige
zwerftocht die een aan^jg§
vang nam in Lissabon,
^flfly
Het is namelijk in de
Portugese hoofdstad
H f v
dat hij door bemiddeJEm ÊÊk Rema/Meeknh9fling van een jonge
vrouw, 'la trista turca',
bij een groep mensen
belandt die per trein alle hoeken en gaten van
Europa zal doorkruisen met de bedoeling na te
denken over het oude continent. René benoort
niet echt tot het gezelschap, maar hij wordt als
mulat gedoogd, omdat hij misschien op zijn eigen manier zijn steentje tot de expeditie zou kunnen bijdragen. Zoals te verwachten valt, wordt
hij verliefdop de Turkse Amber en wordt hij
meegesleurd in een avontuur waarop hij geen
greep heeft. Het eindresultaat is dat nij tegen wil
en dank en zonder het zelf goed te beseffen een
moord pleegt. Op zijn Berlijnse hotelkamer denkt
hij na over wat hem is overkomen en de vragen
die door zijn hoofd blijven spoken zijn: 'Heb ik
gedaan wat ik deed, omdat ik een reden kreeg?
Was het de gelegenheid die mij schiep? Doen
oorzaken iets af aan de daad? Handelde ik in
nood of in opdracht?' (p. 172) Het zijn vragen
naar de motieven die hem ot de ultieme daad gedreven hebben. Tegelijkertijd gaat het hier om
een diepmenselijke kwestie, meer bepaald het
thema van de persoonlijke verantwoordelijkheid.
Is de mens 'een vod' die doet wat de omstandigheden hem vragen? In welke mate kunnen we
ons verzetten tegen de eisen van de omstandigheden? Definitieve antwoorden worden in het
boek niet gegeven, alles blijft twijfelachtig. De
vragen stellen betekent nog niet dat ze beantwoord kunnen worden. Door zijn dubbele afkomst symboliseert René tot op zekere hoogte de
tweespalt van het avondland, terwijl hij daar eigenlijk geen deel van uitmaakt. 'Bezin u over de
eenmaking van het avondland,' wordt aan de
deelnemers van de Europa-expeditie gevraagd.
Op die manier wordt René betrokken bij een problematiek waarin hij niet anders kan dan verloren lopen. Toch is het de vraag of de desastreuze
tocht van de verteller ook niet voor een loutering
heeft gezorgd. Ben ik nu geen mens meer of juist
voorgoed een vent? Vraagt hij zich aan het eind
van de roman af. En wat met Europa? Vaart het
een weloverwogen koers, of is het eveneens aan
het zwalpen?
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Schroder

De hydrograaf, uitg. De Bezige Bij, Amsterdam,
2002, verdeeld door WPG uitgever, Maarschalck
Gerardstraat 2, 2000 Antwerpen, 195 x 125 mm,
204 blz., geboden €18,50 - Hoofdpersoon in De
hydrograaf is de 32-jarige Duitse edelman Franz
von Karsch-Kurwitz. Hij leidt een burgerlijk leven
zoals gebruikelijk voor en man van zijn stand aan
het einde van de i9 , begin 20 eeuw: in relatieve
welstand niets doen en een wetenschappelijke bezigheid als hobby koesteren. Franz is Privatdozent aan het Ozeanographiches Institut: als hydrograaf onderzoekt hij 'de wetmatigheden van
zeegang en golfslag' en beschrijft deze 'door middel van wiskundige modellen'. Een weinig opwindende bezigheid, die naadloos aansluit bij zijn
kleurloze en saaie leven. Schroder laat het verhaal
beginnen in 1913, aan de vooravond van een oorlog die de oude Europese standenmaatschappij
als een kaartenhuisje zal doen instorten. Wanneer
zijn verloving met Anges Saënz dichter en dichter
bij komt scheept hij zich in een impuls in op een
zeilboot de viermaster 'Posen', die naar Chili
vaart. Hij wil zijn meetapparatuur uitproberen,
maar tezelfdertijd is het een poging aan de allede

ste

daagsheid van zijn bestaan te ontsnappen. Aan
boord van het schip is Franz von Karsch wel gedwongen om te gaan met zijn medepassagiers,
ook al zijn ze beneden zijn stand. Er is salpeterhandelaar Moser. Daarnaast reizen nog twee andere reizigers mee op de 'Posen': Ernst Totleben,
die op het Deutsches Gymnasium in Santiago de
Chile les gaat geven, en Asta Maris, een geheimzinnige Nederlandse die in Lissabon aan boord is
gekomen. Totleben belandt in Brazilië met verwondingen in een ziekenhuis. Wanneer de politie
ontdekt dat hij voortvluchtig is, blijft hij noodgedwongen achter. Een 'sodomitisch complot'
wordt het, zoals toentertijd gebruikelijk was, omfloerst genoemd. En Totleben wordt genoemd in
verband met de zelfmoord van een jonge man.
Geen aantrekkelijk lot. Maar het confronteert
Karsch met leegheid van zijn eigen leven:
'Totleben, je kon zeggen wat je wilde, die had een
verhaal van zijn leven gemaakt. Toegegeven, een
smoezelig vernaai, maar toch. Hij Karsch, had
zich eigenlijk alleen maar verveeld.' (p.144).
Karsch wordt hopeloos verliefd op de mooie Asta
Maris. Eerst ontglipt ze hem, maar nadat Totleben
er niet meer bij is groeien zijn kansen. Uiteindelijk
komen hij en Asta Maris toch dichter tot elkaar.
Het bordeelbezoek in Rio zadelt de graaf op met
syfilis, die hem uiteindelijk krankzinnigheid oplevert. Aan het einde van de reis heeft Karsch geen
belangstelling meer voor de zee. Het boek wordt
afgesloten met twee verklaringen, waarin de verdere levensloop van Franz von Karsch-Kurwitz
geschetst wordt. Zijn arts vertelt over zijn deelname aan de Eerste Wereldoorlog. Zijn nuishoudster schetst zijn teruggetrokken leven op het landgoed in Pommeren en zijn dood door een
Amerikaanse kogel tijdens de bevrijding. De
hydrograaf is een roman over een wereld aan de
vooravond van grote veranderingen. Dat
Schroder die veranderingen gestalte geeft in een
eerder onbeduidend personage is een van de
sterke punten van het boek. En hij slaagt erin dat
hoofdpersonage erg mooi neer te zetten. De hydrograaf werd terecht bekroond met de AKO-literatuurprijs.

K U N S T
Michael

Palmer

Van Alechinsky tot Panamarenko. Belgische kunst
1940-2000, uitg. Lannoo,
Kasteelstraat 97, 8700
Tielt, 2002, uit het
Engels vertaald door
Dirk Verbist, Bart
Deceuninck en Jan
Middendorp, geïll. met
kleurenreproducties,
335 x 255 mm, 240 blz.,
ingebonden € 65,95 ~
Eerder verscheen van
de Brit Michael Palmer
Van Ensor tot Magritte.
Daarin behandelt hij de
Belgische kunst tussen
1880 en 1940. N u is er Van Alechinsky tot Panamarenko waarin een breed overzicht van de laatste
zes decennia Belgische kunst wordt geboden.
Palmers nieuwe boek bestaat uit twee afzonderlijke delen. In het eerste deel van het boek worden de ideeën en de praktijk van de voornaamste
groepen en tendensen beschreven die de geschiedenis van de Belgische kunst tussen 1940 en 2000
hebben bepaald. Achtereenvolgens wijdt Palmer
hoofdstukken aan de animisten, 'La Jeune Peinture Beige', Cobra, geometrische en lyrische abstractie, de conceptuele en de figuratieve kunst.
In het tweede deel beschrijft Michael Palmer het
werk van negenendertig kunstenaars. Hij wijdt
aan elk van hen afzonderlijk een apart hoofdstuk,
omdat zijzelf zich eerder als onafhankelijke, individueel werkende kunstenaars beschouwen, dan
als lid van een of andere groep of tendens. Het is
een persoonlijke keuze op basis van hun 'uitmuntende verdiensten' (...) of (...) 'bijzonder belang'. De meeste kunstenaar die door Palmer be-
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handeld worden zijn bekend bij de liefhebber van
hedendaagse kunst. Bekende namen zoals Panamarenko, Fabre, Tuymans en Delvoye ontbreken
niet. En natuurlijk komen ook kunstenaars als
Cox, Ra veel, Van Seevren, Alechinsky aan bod.
Palmer besteedt vooral aandacht aan de schilderen beeldhouwkunst. Een persoonlijke keuze die
de complexiteit en rijkdom van de hedendaagse
kunst wat tekort doet. Zo komen niet onbelangrijke kunstuitingen zoals fotografie en videokunst slecht zijdelings aan bod. Maar dat belet
niet dat Van Alechinsky tot Panamarenko een helder
en persoonlijk overzicht biedt van de schilder- en
beeldhouwkunst in België tussen 1940 tot 2000.
Het boek is zoals het hoort rijkelijk geïllustreerd.
Dat een flink deel van die illustraties hier voor
het eerst in boekvorm gepubliceerd worden en
afkomstig zijn uit privé-collecties geeft een extra
waarde aan net boek.

ling om de Kunstwerkstede Gebroeders De Coene
ruimer bekendheid te geven. Daartoe behoren de
fraai uitgegeven jaarboeken, waarvan er intussen
al drie werden gepubliceerd. Telkens bespreken
diverse auteurs aspecten uit de geschiedenis van
dit bedrijf. Hierbij wordt vooral aandacht besteed
aan de diverse meubelontwerpen en de uitvoeringen daarvan. Ook interieurs, aie door deze firma
werden ontworpen en gerealiseerd, zoals in SintNiklaas, Brugge, Antwerpen, Gent, Kortrijk...,
worden in bepaalde bijdragen besproken. Andere
bijdragen behandelen de contacten met vooraanstaanden, zoals Stijn Streuvels, Ludwig Mies Van
der Rohe e.a. Het jaarboek 2003 is volledig gewijd
aan de Expo 58 waar De Coene zo'n 28 projecten
mee hielp realiseren. Het werd geschreven door
Rika Devos en Mil De Kooning.
JLM
Roland Jooris

Jaak Fontier & Renaat

Bosschaert

4 x 6 haiku's, Uitg. Grabo, Sint-Annakerkstraat 6,
8000 Brugge. Geïllustreerd met 7 lino's van
Renaat Bosschaert, 410 x 300 mm, gedrukt op
velijn van Arches op de handpers van Renaat
Bosschaert. Oplage 48 exemplaren, € 67 - Jaak
Fontier heeft reeds heel wat haiku's geschreven
en gepubliceerd en hij geeft ook lezingen over
geschiedenis en zin van de haiku in het landschap van de poëzie over de wereld. In deze bijzonder mooie losbladige map heeft hij telkens
zes haiku's geschreven omtrent de vier seizoenen, toegespitst op ervaringen van de natuur. De
dichter merkt goed op. Zijn ervaringswereld omvat dan: lentegroen, narcissen, jonge muggen,
merels, witte duiven, populieren, kevers, mieren,
sparrenbos. Natuurlijke gegevens, die onder zijn
structuur van 5 + 7 + 5 syllaben, soepel en eenvoudig, diepgaande beschouwingen oproepen en
omschrijven, zoals
Op de bovenrand
van de grijze regenwolk
bliksemt het zonlicht
of

(postrekening 000-0914124-93) - Jan de Smedt
(1905-1954) werd reeds drieëntwintig maal herdacht met even veel kleine monografieën, de
reeks 'Cimelia Jan de Smedt van Mechelen', altijd
bijzonder verzorgd en bibliofiel uitgegeven. Deze
kunstenaar heeft afwisselend geschilderd en gebeeldhouwd. De jongste aflevering gaat over de
relatie van de kunstenaar met de gemeente
Hombeek, waar diverse van zijn voorzaten hebben gewoond en gewerkt. Hij verkende deze
streek ten westen van Mechelen goed tijdens
fietstochten. En zo ontstond een hele serie schilderijen en tekeningen van de Zennestreek, met
hoeven en natuurgezichten. Deze uitstappen
worden in deze monografie zeer verzorgd afgedrukt. De Smedts geëigende stijl, die wel het best
aansluit met het animisme, wordt hiermee andermaal onderstreept. De teksten illustreren de afgedrukte kunstwerken nauwkeurig en deskundig.

(redactie)

Gust De Smet. De maat der dingen, uitg. Ludion,
Muinkklaai 42, 9000 Gent, 2003, i.s.m. Beaux-Arts
Magazine, 48 blz., 300 x 235 mm, genaaid, met
zw.-w.- en kleurenillustraties, € 8,70 - Tijdens de
zomermaanden 2003 vond in vier musea van de
Leiestreek (Museum Dhondt-Dhanens in Deurle,
Museum Gust De Smet in Deurle, Museum van
Deinze en de Leiestreek in Deinze en Raveelmuseum in Machelen) een 'Gust De Smet-festival'
plaats naar aanleiding van de zestigste verjaardag
van het overlijden van deze kunstschilder. Eigenlijk ging het om een retrospectieve aangevuld met
hedendaagse kunstwerken (van o.a. Roger
Raveel, Louis De Cordier, Vincent Geyskens en
Tina Gillen) die in relatie te brengen zijn met het
oeuvre van Gust De Smet. Bij die tentoonstelling
hoorde een handige 'gids' die overvloedig met
kleurenillustraties werd verlucht. Aan deze fraai
uitgegeven brochure werkten mee: Piet Boyens,
Edith Doove en Roland Jooris. Na de biografische
gegevens worden diverse deelaspecten van het
werk van Gust De Smet belicht, zoals het stilleven
en wordt zijn werk geconfronteerd met scheppingen van hedendaagse meesters. De titel van dit
culturele opzet 'De maat der dingen' is hier duidelijk van toepassing.

De recensies werden geschreven door:
EV:
Eric Vermeulen
EVL:
Emmanuel Van Lierde
FB:
Fernand Bonneure
GS:
Geert Swaenepoel
HVL:
Hilde van Looveren
JLM:
Jean Luc Meulemeester
RDS: Ria de Schepper

JLM

In de nachthemel
pinken de witte noten
kosmische muziek
Deze poëzie is licht en fris, ontspringt aan filosofische zekerheden, maar is voor elk toegankelijk.
Dit maakt de tijdloze grootheid ervan uit. Zoals
voor alle kunstmappen die Bosschaert uitgeeft, is
ook deze een voorbeeld van smaak en afwerking.
Zijn diepzwarte lino's beantwoorden de haiku's
als visuele momentopnamen. Vorm en inhoud,
taal en beeld, schrijver en kunstenaar bevruchten
elkaar tot een subliem geheel, een gaaf stuk culturele rijkdom.
FB
Jaarboeken Stichting D e Coene

Jaarboeken Stichting De
Coene, Kortrijk, 2000
t/m 2003, uitg. vzw
Stichting De Coene,
President Rooseveltplein /21, 8500 Kortrijk,
210 x 297 mm, kleurenillustraties, telkens 40
blz., € 10 per exemplaar
- Recent verscheen in
het Kunsttijdschrift
Vlaanderen (Lil, juni
2003, p. 197-201) een bijdrage over de Kortrijkse
Kunstwerkstede
Gebroeders De Coene
van de hand van Noël
Hostens. Deze kunstfirma was vooral tijdens het interbellum actief en
bereikte toen op et gebied van de meubelkunst een
waar hoogtepunt in Vlaanderen en daarbuiten. Dit
bedrijf is eigenlijk op verschillende terreinen (kunst
en design, tewerkstelling, technische uitvoering...)
meer dan interessant te noemen. Terecht werd dan
ook enkele jaren geleden een stichting uitgebouwd
met zetel in Bellegem nabij Kortrijk, met ae bedoe-

Stichting
DE COENE
v
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(redactie)

Autour de Hugo d'Oignies, Namen, 2003, geïll. met
zw.-w.- en kleurenfoto's, 297 x 205 mm, 416 blz.,
genaaid - Op geregelde tijdstippen zijn er in het
Musée provincial des Arts anciens de Namurois
interessante tentoonstellingen. Zo liep er tussen
29 mei en 30 november 2003 in het voormalige
koetsenhuis van het 'hotel', waar dit museum is
gevestigd, een tentoonstelling over de bekende
edelsmid Hugo d'Oignies. Deze broeder uit de
eerste helft van de dertiende eeuw realiseerde inderdaad voor zijn klooster - de priorij SaintNicolas in Oignies nabij Charleroi in de vallei
van de Samber - een uitzonderlijke schat aan kerkelijk vaatwerk. Op zich is deze middeleeuwse
collectie, die normaal grotendeels wordt bewaard
in het klooster van de Zusters van O.-L.-Vrouw
in Namen, al een bezoek aan deze stad meer dan
waard. N u is ze aangevuld met ander bekend
edelsmidwerk van Hugo d'Oignies die in diverse
binnen en buitenlandse instellingen worden geconserveerd. Het gaat uiteraard hoofdzakelijk
over kelken en patenen, reliekhouders en kruisen, pyxissen en andere kerkelijke objecten. Deze
tentoonstelling is dus als het ware een retrospectieve van het oeuvre van Hugo d'Oignies. De lijvige en uiterst wetenschappelijke gedocumenteerde catalogus vult de tentoonstelling zeker
aan. In dit boek worden niet alleen de verschillende objecten uitvoerig besproken, maar schetsen de inleidende artikels van verschillende erudiete auteurs eveneens een kader waarin we het
werk van deze beroemde edelsmid moeten situeren. Naast de imposante catalogus verscheen
nog een handig gidsboekje.
JLM
Raphael de Smedt

Jan de Smedt en Hombeek, uitg. Vrienden van Jan
de Smedt, Mechelen, 2003, geïll. met kleurenreproducties, 175 x 125 mm, 23 blz., geniet € 5
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Volgend n u m m e r :
Symbolisme

I N L E I D I N G

Inleiding
Marc Dubois

Eén van de boeiende aspecten van het
menselijk handelen is het bouwen en het
slopen. Bouwen gebeurt vanuit een
noodwendigheid, een directe bruikbaarheid. Dit maakt het fundamenteel verschil
met kunst, het gebouwde is en moet beantwoorden aan een factor dienstbaarheid.
Gebouwen overleven vaak hun oorspronkelijke functie en krijgen door gewijzigde
maatschappelijke omstandigheden een
nieuwe bestemming, een nieuwe toekomst.
Men gaat niet over tot het radicaal slopen
omdat de functie verdwijnt. Dit permanent
proces van recycleren van gebouwen is
één van de meest fascinerende aspecten
binnen ons bouwkundig erfgoed en geeft
een boeiende gelaagdheid van onzuiverheid aan onze steden.
De problematiek van de toekomstige
bestemming van het kerkelijk onroerend erfgoed is een internationaal fenomeen maar bezit
toch verschillen per land als gevolg van het juridisch statuut van dit patrimonium. Tijdens de
Franse Revolutie, een periode waar geen
sprake is van een proces van secularisatie, verloren veel kerkruimtes hun functie als bedehuis. Men onttrok op een radicale wijze kerkruimtes aan de eredienst om hen een andere
maatschappelijke taak toe te bedelen of hen te
slopen om het bouwmateriaal te recycleren. Op
welke wijze kan het omvangrijk patrimonium
vandaag een betekenisvolle bestemming krijgen in een snel veranderende samenleving? Op
het gebied van hergebruik van kloosters zijn er
in Vlaanderen een aantal interessante voorbeelden, zoals het Dominicanenklooster in Gent dat
nu fungeert als huisvesting voor het Departement Architectuur Sint-Lucas Gent. De geslaagde herbestemming en restauratie wordt
uitvoerig gedocumenteerd.
Hoe kerkgebouwen een herbestemming kunnen krijgen ligt veel moeilijker. De
vraag is hoe en waarom wij dit beschermd
erfgoed in stand willen houden en een betekenis kunnen geven in onze samenleving.
Prof. De Visscher gaat in op het pro-

ces van musealisering van het bedehuis,
kerkruimtes die belangrijke schakels zijn geworden in onze toeristische industrie. Hij belicht de Gentse Wolverskapel als voorbeeld
van de probleemstelling: het gaat hier niet om
een herbestemming van een kerk maar om
een herinrichting van een geprofaneerd gebouw. Ongeveer gelijktijdig met dit themanummer verscheen het eindverslag "Kerken
in neostijlen in Vlaanderen"opgemaakt door
het Kadok in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap, een studie die meer is dan een
inventaris. Thomas Coomans gaat in zijn bijdrage in op het complex gegeven van dit kerkelijk erfgoed en hij pleit voor een open debat
om tot de juiste keuzes te komen.
In een tijd van leegstand van kerken
kregen de grote nieuwbouwprojecten een nog
nooit geziene media aandacht. Moneo, Botta,
Piano, Meier, de coryfeeën van de hedendaagse architectuur, ontwierpen nieuwe kerken. Het is enkel in veel kleiner werk dat men
komt tot een sacrale dimensie. In het overzicht "Wat aanvangen met gewijde gebouwen"
gaat Marc Dubois in op zowel internationale
als op herbestemmingen uit Vlaanderen. Ook
de voorbeelden van de nieuwe kerkarchitectuur in Nederland en Vlaanderen uit de jaren
'60, ontworpen door Rietveld of Dessauvage
werden omgeturnd tot respectievelijk een bibliotheek en Rode Kruis centrum. De vraag
stelt zich dringend wat gebeuren moet met dit
jong bouwkundig erfgoed waarvoor nauwelijks
belangstelling bestaat.
Met minimale ingrepen in de kerk van
Sarlat bewijst Nouvel dat hij letterlijk en figuurlijk de poort open zet om met verbeelding een
antwoord te bieden. De kerk is reeds meer
dan twee eeuwen volledig ontrokken aan de
eredienst en bewees meermaals dat de basisstructuur geschikt is voor diverse nieuwe bestemmingen. Op de binnenpoort plaatste de
Franse filosoof Jean Baudrillard een tekst die
verleden en toekomst niet als tegenpolen ziet,
maar als een gegeven van continuïteit. Hoe
om te gaan met dit omvangrijk patrimonium is
de vraagstelling bij Miek Goossens.
In een korte tekst gaat Anneloos van
der Leun in op het project in de Brugse Magdalenakerk, een initiatief van "Christenen
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voor 2002". Het boeiende is dat dit kerkheroriënteringsproject een vervolg heeft gekregen in het vormingsproject YOT-b.
Als kunsttijdschrift wordt ook ingegaan
op de mogelijkheden die kerkruimtes bieden
als tentoonstellingruimte. Het voorbeeld van
het kapel van Campo Santo in Sint-Amandsberg (Gent) is wel uitzonderlijk in Vlaanderen.
Deze sacrale ruimte is meer dan vierkante
meters expositie oppervlakte, het gaf aan veel
kunstenaars de uitdaging een werk te maken
dat veel sterker werd dan in een museale presentatie. Kunst die het sacrale van de ruimte
weet op te nemen als een belangrijk geven in
het proces van zingeving. Kunstenaars kunnen door hun inbreng de aangeboden ruimte
transformeren tot plaatsen van bezinning, zoals het project Epifanie in Leuven ons toonde.
De bijdrage van Mark Delrue gaat dieper in op
de potentialiteit van kunst. Kunstenaars kunnen een belangrijke rol vervullen in een zoektocht naar zingeving, naar het vorm geven van
een sacrale ruimte. De aanwezigheid van de
Zwitserse kerken tijdens de expo 2002 is hiervan een zeer goed voorbeeld.
Bij het samenstellen van dit themanummer werd niet gezocht naar een gelijklopend of gemeenschappelijk standpunt van de
auteurs, ledereen kreeg de kans om vanuit
het eigen interesseveld te schrijven en dit met
de hoop een bijdrage te leveren aan een
noodzakelijk en open debat hoe wij op een
betekenisvolle wijze met ons kerkelijk erfgoed
kunnen omgaan. Welke beslissingen kunnen
of moeten er worden genomen om op integere
wijze met dit erfgoed om te gaan? Welke positie kan of moet een kerkruimte krijgen in deze
snel veranderende samenleving? Worden er te
veel of te weinig bedehuizen onttrokken aan
een zuivere liturgische functie? Of zijn het juist
deze voor velen "nutteloze" ruimtes die juist
in de toekomst de startpunten kunnen betekenen voor een Christelijk revival?
Kunsttijdschrift Vlaanderen wil met dit
themanummer het debat open houden, wetende dat er nog andere facetten zijn die een
belangrijke rol zullen spelen in de toekomst,
zoals het zuiver juridisch aspect.
Marc Dubois

Herbestemming of
ontmanteling van de kerken?
Jacques De Visscher

1. In zijn uitdagend boek, Metabletica
van God, schrijft de psychiater en cultuurhistoricus, Jan Hendrik van den Berg, dat er op
het gebied van de architectuur niets plaats
vindt in de recente tijd (1). Het is een boude
bewering, en dat realiseert hij zich ongetwijfeld, want hij is een auteur die wil provoceren,
die als arts én psychiater dingen moet zeggen
die pijn doen. Aan architecten zeggen dat er
geen echte nieuwe architectuur is, zal protest
uitlokken. De historicus van de bouwkunst die
de 'actuele architectuur' goed volgt, zal onmiddellijk met een reeks namen voor de dag
komen en zal aantonen dat zo en zo en zo
nog nooit is gebouwd. Als Van den Berg die
nieuwe en vernieuwende constructies zou
zien, zou hij zeker toegeven dat op architectonisch gebied wel allerlei plaats vindt, en hij zal
er aan toevoegen dat hem dat niet is ontgaan,
dat hij daarover lezingen heeft gegeven en
ook over heeft gepubliceerd (2). Hij zal echter
opnieuw naar zijn stelling in Metabletica van
God verwijzen en poneren dat er in de kerkenbouw niets nieuws is gebeurd: er valt
'geen nieuwe architectuur van het bedehuis
met zijn eredienst te signaleren, en daar gaat
het hier om' (3). Met dit laatste geeft hij te
kennen dat de kerkenbouw architectuur excellence is. Eeuwenlang is het kerkgebouw
het typevoorbeeld van en voor de bouwkunst
geweest, omdat de kerk als bedehuis van de
gemeenschap en bouwkundige omkleding
van zowel het heilige als van het sacramentele
leven zinnebeeld was van de hoogst mogelijke
vorm van wonen. In de kerk is de vrome
mens thuis, meer dan hij elders ook zou kunnen zijn. Het zelfde geldt voor de niet-christelijke religieuze mens: in de nabijheid van de
tempel of voor het heilige der heiligen, de plek
of kamer die alleen voor de priesters toegankelijk zijn, is hij waar hij moet zijn. Tegen deze
achtergrond is de kerken- of tempelbouw het
toonbeeld van de architectuur die een gemeenschap of een beschaving heiligt en
daarom herbergzaamheid biedt. Als er nu in

de christelijke wereld geen nieuwe architectuur van het bedehuis met zijn eredienst te
signaleren valt, dan vernieuwt de bouwkunst
zich niet echt, zo begrijpen we de argumentatie van Van den Berg. Ja, natuurlijk er is wel
andere architectuur, maar ten aanzien van de
authentieke bouwkunst die van de hoogste
beschaving getuigt, is die slechts secundair.
Deze andere architectuur is echter niet van
maatschappelijk relevante zinnebeelden gespeend. Zo toont hij aan dat het Centre
Pompidou in Parijs wel iets zegt over de mutaties in het maatschappelijk leven (4), ook zijn
analyses over het verdwijnen van de horizontale lijn zijn suggestief (5). Is Van den Berg
een cultuurpessimist die nu denkt dat het met
de bouwkunst van het bedehuis gedaan is? Zo
ver gaat hij niet. Hij gelooft stellig in de toekomst van een nieuwe architectuur met een
nieuwe spiritualiteit, maar deze vernieuwing
hangt met zovele historische veranderingen
en haar synchronismen samen - juist dat bestudeert de metabletica of leer der veranderingen - dat een analyse ervan buiten het bestek
van deze uiteenzetting valt. Wat we hier nu

wel uit de beschouwingen van Van den Berg
onthouden, is dat er een crisis van de kerkenbouw is en dat die crisis met de culturele mutaties onlosmakelijk verbonden is.
2. Aan de staat van de katholieke kerken die zich in onze contreien bevinden,
kunnen we merken dat er een culturele crisis
is. Dat wil zeggen een mengeling van onbehagen en onzekerheid over de betekenis van
het bedehuis. Een misverstand kunnen we
hier gemakkelijk vermijden: zelfs al is de actieve kerkelijkheid en de participatie aan de
eredienst de jongste halve eeuw indrukwekkend afgenomen, zodat we in de Lage Landen nog nauwelijks van een levende christelijke beschaving kunnen spreken, dan toch
zijn er nog steeds kerken waar gelovigen nagenoeg alleen binnenstappen om er te bidden. Het actief-religieuze christendom, meer
bepaald het katholicisme, is niet uitgestorven.
Niettemin kan een onthutsend fenomeen ons
niet ontgaan: die kerkgebouwen die uitsluitend als bedehuizen functioneren, liggen er
meestal verlaten bij. Er zijn weinig priesters of
leken die in de liturgie kunnen voorgaan, het
aantal erediensten is verminderd, de gebouwen blijven vaak gesloten; zijn ze wel toegankelijk, dan vertonen ze een sombere aanblik,
alsof we ons in een graftombe bevinden. We
kennen het gevolg: heel wat kerken worden
gesloten, sommige raken bouwvallig en worden daarom afgebroken als ze voor de omgeving onveilig zijn geworden. In andere gevallen weten de beleidsverantwoordelijken echt
niet wat met deze gebouwen aan te vangen.
Een oplossing dringt zich dan ook op: 'herbestemming' is de slogan.
Niet alle kerkgebouwen bevinden zich
in deze bedenkelijke toestand, integendeel,
sommige schitteren, maar niet van religiositeit
of vroomheid. Ze zijn prachtige en goed onderhouden musea geworden, en worden bijgevolg goed bezocht, echter meestal niet
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Betekent deze musealisering de oplossing van de 'herbestemming' die met zich
meebrengt dat we enerzijds de kerkgebouwen
kunnen behouden als indrukwekkende voorbeelden van monumentale architectuur en dat
we anderzijds deze gebouwen ook nog als
'bedehuizen met hun eredienst', voor de nog
weinige vrome katholieke christenen kunnen
gebruiken? Zulk een 'herbestemming' heeft
een voordelige kant: door het feit dat de kerkgebouwen ook tot het cultuurpatrimonium van
de gemeenschap behoren, kunnen ze ook
door die gemeenschap worden onderhouden.
Met de restauratie van de eeuwenoude kathedralen gaan gigantische bedragen aan subsidies gepaard, worden gespecialiseerde ondernemers ingezet, geleid door een ploeg van
deskundige architecten, archeologen en
kunsthistorici. Dat dit alles kan gebeuren geeft
aan het cultuur- en toerismebeleid van de
stad en van het land de nodige uitstraling.
3. Zijn deze gemusealiseerde kerken
nog wel kerken in de eigenlijke zin of zijn zij
nog slechts gebouwen die naar een verloren
kerkelijkheid verwijzen? Wie de Sint-Baafskathedraal of de Sint-Niklaaskerk binnenstapt,
weet ongetwijfeld dat hij een plaats betreedt
die op de een of andere manier met het religieuze te maken heeft. Hoe weinig voeling de
bezoeker met het christendom ook moge
hebben, hij weet dat hij zich in een ruimte
bevindt die te maken heeft met het heilige,
onderscheiden van het seculiere buiten. De
meeste, zoniet alle, bezoekers zullen dan ook
een zekere behoedzaamheid, een zeker ontzag aan de dag leggen. Ze raken niet alles
aan, komen niet tot bij het altaar, beginnen
niet met brandende kaarsen te knoeien of
hollen niet rond alsof ze op de markt zijn. Wie
een kerkgebouw binnentreedt, onthoudt zich
van ontheiligend, oneerbiedig of profanerend
gedrag. Dit is de regel, alsof we ons allen het
optreden van Jezus herinneren (Joh. 2:1417), toen hij zag hoe er in de tempel handel
werd gedreven:

Met de dood van de Griekse goden
zijn de antieke Helleense tempels als
tempels, als plaatsen van de eredienst, verdwenen. In de loop der eeuwen na het Helleense verval werden ze ruïnes. Maar later
werden ze herontdekt en voor een deel gerestaureerd. Nu zijn ze in Griekenland, Turkije,
Zuid-ltalië en Sicilië toeristische aantrekkingspolen, geseculariseerde bedevaartsoorden
voor bewonderaars van de Helleense cultuur.
Het ziet er naar uit dat het zelfde lot de
grootse katholieke kathedralen te wachten
staat. Door de secularisering verliezen ze hun
oorspronkelijke bestemming, en die bestemming lijkt niet terug te komen. In de echte zin
van het woord kan hier dus van geen her-bestemming sprake meer zijn. Als kerk verliest
ze haar bestemming in religieuze zin; zij is in
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4. In Gent hebben de Sint-Baafskathedraal en de Sint-Niklaaskerk geluk gehad:
ze zijn objecten van onze esthetische bewondering gebleven. De gemeenschap heeft ze
niet laten instorten of afbreken. Dat is wel het
lot van vele andere kerkgebouwen. Misschien
het meest frappante voorbeeld van deze antigodsdienstige cultuurbarbarij is in Frankrijk
de afbraak van de abdij van Cluny, maar
- helaas - is dit voorbeeld maar een van de
vele. Hier en daar kunnen we restanten redden en tot indrukwekkende ruïnes omtoveren, waarbij we dan nostalgisch of mild esthetiserend-melancholisch kunnen mijmeren en
verwijlen.
De zorg voor het patrimonium is het
culturele antwoord op de secularisering die
de kerken overbodig heeft gemaakt. De
kunstreligie heeft een grote aanhang en eist
niet zoveel van haar aanhangers, integendeel,
ze biedt esthetisch genot en troost. Zij kan
ten hoogste slachtoffer worden van de politieke strijd om de subsidies in een tijd van
besparingen.
Deze zorg voor het patrimonium is
echter van recente datum en heeft pas sedert
enkele decennia in Vlaanderen een gevoeligheid ondersteund die er vroeger niet was. Het
is meer dan eens gebeurd dat kastelen, historische panden, abdijen en kerken ontmanteld
werden en nog dienst bleven doen als opslagplaats voor graan of vlees, als textielateliers of kazernes. Het Gravensteen in Gent
was in de negentiende eeuw een buskruitfabriek en de Franse bezetters op het einde
van de achttiende eeuw maakten van de
Sint-Pietersabdij een onderkomen voor hun
soldaten. Ook de Sint-Baafsabdij - momenteel een van de indrukwekkendste ruïnes in
Vlaanderen - heeft een lange lijdensweg gekend.
Exemplarisch voor een ontmanteling
van een bedehuis en de daarop volgende
'herbestemming' van het gebouw in de context van de geseculariseerde moderniteit is de
geschiedenis van de Wolweverskapel in het
centrum van de stad Gent verscholen achter
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Hij maakte een zweep van koorden,
en dreef ze allen met schapen en runderen
de tempel uit, en smeet het geld der wisselaars op de grond en de tafels omver.
We treffen vandaag geen veehandelaars of beursagenten aan het werk in de kerken aan; zo'n grove ontheiliging zou al te kras
zijn. Maar is er geen meer verfijnde heiligschennis aan de gang, wanneer het heilige
de metamorfose van de esthetisering ondergaat? Het bedehuis is een plaats van verering
en vroomheid en staat eigenlijk haaks op datgene wat vandaag van een kerk als de SintBaafs voor de buitenwereld zo aantrekkelijk
maakt: een vormelijkheid die alleen omwille
van haar vormelijkheid wordt bewonderd en
die bovendien alleen door nog meer vormelijkheid ook nog meer glans krijgt. De SintBaafskathedraal is Gents meest prestigieuze
museum geworden met de grootste verzameling schilderijen van Hubrecht en Jan van
Eyck, een retabel waarvoor niemand komt
bidden, maar waarvoor jaarlijks duizenden
kunstliefhebbers, na het betalen van entreegeld, esthetisch en cultuurhistorisch komen
genieten. Deze kathedraal is sinds enige tijd
niet alleen een heus museum geworden,
maar ook een belangrijke concertzaal. Het
Festival van Vlaanderen kan er terecht voor
heel wat muziekopvoeringen, waarvan sommige wel van godsdienstige origine zijn, maar
die nu zelf in het muzikaal-esthetische oor
van de moderne mens tot louter wereldlijke
kunst (en virtuositeit) zijn getransformeerd.

haar gestalte van gebouw niet langer - of
slechts nog marginaal - een sacrale woning
op een heilige plek voor een gemeenschap
die zich door haar spiritueel geherbergd weet.
Daartegenover wint dit gebouw als gebouw
een nieuwe functie: als kerkgebouw ondergaat het, na de religieuze ontmanteling, een
metamorfose en wordt het een kunstencentrum, een museum, een concertzaal en, in
sommige gevallen, een tentoonstellingszaal
voor wat men religieuze kunst noemt - eigenlijk rituele voorwerpen die we, als moderne
esthetici, als kunstvoorwerpen bekijken.

H E R B E S T E M M I N G

door gelovigen die er komen bidden. Voor
hen is er nog wel ergens in een zijkapel
plaats voor ongestoord gebed voorhanden,
maar het gebouw zelf met zijn heus artistiek
patrimonium van schilderijen en sculpturen is
er voor de toeristen; gidsen staan klaar voor
de verhelderende toelichtingen. In Gent zijn
de Sint-Baafskathedraal en de Sint-Niklaaskerk pronkstukken van permanente restauratie. Omdat alles er zo fraai is, trekken zij jaarlijks vele duizenden bezoekers die van mooie
dingen komen genieten en vaak niet meer
weten in welke zin deze 'mooie dingen' niet
in de eerste plaats kunstwerken, maar rituele
voorwerpen zijn - of waren.

de gevel van een aantal gerenoveerde winkels
in de Korte Dagsteeg (nrs.10 - 14). Het betreft een Gotische kapel uit de veertiende
eeuw van de Gilde der Wolwevers die behoort
bij een godshuis dat in de achttiende eeuw
werd afgebroken. In de zestiende eeuw verdwijnt de gilde en het gebouw wordt later
voor uiteenlopende doeleinden gebruikt,
onder meer als vleeshuis in de negentiende
eeuw, een hal voor eetwaren, café-concert,
een autogarage en tot 1969 een bioscoop, bij
de oudere Gentenaars bekend als 'Cinéma
Savoy', waar vooral frivole Franse films werden geprojecteerd (6). Daarna werd een gedeelte van het pand een mode- en schoenenzaak tot het jarenlang gesloten bleef. Er was
nauwelijks iemand in Gent die wist dat achter
de huizenrij in de Korte Dagsteeg een kapel
school. We konden er iets van opvangen op
de parkeerplaats met toegang in de Vleeshuissteeg. Ook zou de al lang afgebroken toren van de kapel op een van de zijpanelen
van het gesloten Lam Godsretabel te zien zijn
(paneel 18, het interieur van Maria waar de
engel Gabriël verschijnt, geeft uitzicht op de
Korte Dagsteeg).
Heel onlangs heeft de voormalige Wolweverskapel een nieuwe metamorfose ondergaan. In het kader van de renovatie van een
hele reeks winkels in de Korte Dagsteeg is
ook de kapel gerestaureerd; het gebouw is
bevrijd van allerlei later aangebracht pleisterwerk; de bioscoopzoldering is weg, zodat het
schitterend houten gebinte van het dak zichtbaar is geworden. De oude kapelruimte is nu
ingenomen door de verkoopgoederen van
een trendywinkel van de keten Chill'out:
sportkledij voor kinderen en jongeren, skateboards en surfplanken, kortom spullen waarvan we zonder overdrijven kunnen zeggen
dat ze het leven van de jongeren kleur geven
en dus 'bezielen'.
Hoewel de herinrichting van de voormalige Wolweverskapel volledig aan de moderne consumptiecultuur beantwoordt, is het
winkelmeubilair in die zin bescheiden gebleven dat het, niet zoals vroeger, de herinnering
aan een kerk camoufleert, integendeel. Wie
de winkel binnenstapt, en binnenstappen
moet men, want de gevel camoufleert wel,
kan er niet naast kijken dat hij een geprofa-
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neerde kapel binnenstapt. De winkelbekleding is maar tot een beperkte hoogte opgetrokken en kan zo worden weggenomen om
de naakte ruimte van de kapel te herstellen.
Op die manier blijft het gebouw, dat naar het
bedehuis verwijst, beschermd. Natuurlijk is
hier van geen herbestemming van een kerk
(als kerk) sprake, maar alleen van een herinrichting van het geprofaneerde gebouw.
5. Zijn er echte, religieuze, herbestemmingen van onze oude bedehuizen? Dat
is ongetwijfeld zo. Met de reformatie werden
in de Lage Landen en in Duitsland tientallen
kerken 'gereformeerd'. Ook vandaag krijgen
we religieuze herbestemmingen van verlaten
katholieke kerken die mohammedaanse bedehuizen zijn geworden. Voor onze westerse
wereld is dit nieuw en voor sommigen schokkend, omdat zij daarin de islamisering van
Europa zien. Het historische voorbeeld hiervan blijft natuurlijk de Aya Sophia tussen 532
en 537 in opdracht van keizer Justinianus in
het toenmalige Constantinopel (nu Istanbul)
gebouwd. Na de val van de stad in 1453
kreeg deze kerk een nieuwe religieuze bestemming en werd het een moskee voor de
moslims. Dit zal, zo vermoeden we toch, de
kathedralen van Amiens, Chartres of Rouen
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niet overkomen, ook niet de Gentse SintBaafskathedraal, de Antwerpse Onze-LieveVrouwekathedraal of de Sint-Jan in 's-Hertogenbosch. De esthetische en
cultuurhistorische metamorfose in de secularisatiecultuur heeft deze gebouwen reeds gerecupereerd. Daartegen staat momenteel elke
voor onze contreien nieuwe godsdienst machteloos. Bovendien wil de Europese Islam niet
de islamisering van Europa, maar een islam
naast de andere confessies, zelfs al zijn die
andere confessies in verval en verlaten de katholieken hun kerken. Bijgevolg heeft de
moslimwereld, ook in Europa, haar eigen architectuur voor haar bedehuizen. Misschien
kondigt zich hier een metabletisch nieuwe architectuur aan - althans wanneer de islam
zich echt vernieuwt en wanneer de mohammedaanse gelovigen in Europa zich niet in
een minimum van tijd aan de westerse secularisering overleveren. Hier en daar zien we al
iets van die voor ons exotische gebouwen met
minaretten, die we echter nog geen nieuwe

NOTEN

1.

2.

3.
4.
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Wolweverskapel in Gent

6.

[Foto: Marc Dubois]

architectuur kunnen noemen. Nieuw is wel
de nieuwe Moskee in Rome. Zoals de katholieke wereld destijds op een niet-christene, Le
Corbusier, een beroep gedaan heeft om in
Ronchamp een nieuwe kapel Notre-Dame du
Haut te ontwerpen, zo heeft de moslimwereld
de niet-mohemmedaan, Paulo Portogesi, gevraagd de Grote Moskee te bouwen; hij heeft
dit gedaan in een stijl die de islam een plaats
geeft in de Italiaanse geschiedenis, want het

gebouw van de moskee heeft in zich, eclectisch, heel wat elementen uit de verschillende
stijlen van de Italiaanse bouwkunst. Een eerste stap naar een nieuwe architectuur van
het bedehuis?
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Jan Hendrik van den Berg, Metabletica van God. De drie
voornaamste veranderingen, Kapellen-Kampen, Pelckmans-Kok Agora, 1995, p. 203.
Jan Hendrik van den Berg, Hooligans. Metabletisch onderzoek naar de betekenis van Centre Pompidou en Crystal
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Een kerk valt niet tot de naakte staat
van haar gebouw te herleiden; een kerk is
pas een kerk binnen de liturgische context. Is
deze context er niet meer, dan heeft die kerk
haar bestemming verloren, want de bestemming van een kerk is niets anders dan haar
kerkelijkheid zelf. Verlaten kerken zijn dus
bestemmingloos en wijzen op ontwrichting.
Het gebouw zelf kan dan hoogstens nog sporen dragen van die verloren bestemming, zoals in die kathedralen die musea zijn geworden, of die 'kapellen' die een kroeg of een
winkel zijn geworden. De huidige gebruikers
van deze gebouwen zijn vandaag zo geseculariseerd dat ze niet langer beschaamd zijn
dat ze van een pand gebruik maken dat vroeger een bedehuis was; die voorbije betekenis
heeft geen enkele waarde meer, alleen de
loutere vormelijkheid van die gebouwen lijkt
esthetisch interessant. De ontmanteling van
de kerkelijke bestemming van die kerken is
hiervoor de voorwaarde. De secularisering
heeft schaamteloos voor de culturele en psychologische voorwaarden voor zo'n ontmanteling gezorgd.

"Église a vendre,
pour démolir ou autre chose"
Herbestemming van kerken: eeuwenoude
experimenten en nieuwe uitdagingen
Thomas Coomans

In 1836 las Théophile Gautier op een
gebouw in Luik het volgende opschrift:
'Église a vendre, pour démolir ou autre
chose'. De Franse dichter, een groot
1

voorvechter van erfgoed, was hiervan
sterk onder de indruk. Het gebouw had
zijn ziel verloren en wachtte gelaten zijn
verdere lot af. Zou men zijn doodvonnis
voltrekken of het daarentegen nieuw leven
inblazen en een 'andere bestemming'
geven, met behoud van zijn architecturale
identiteit als kerk?

Het niet meer gebruiken van gebouwen voor de eredienst is geen nieuw verschijnsel. Net zoals het vergroten of heropbouwen van kerken beantwoordt aan de
toename van het aantal kerkgangers, is hun
gedeeltelijke of volledige sluiting het gevolg
van een daling van het aantal gebruikers of
van een opheffing tout court. Demografische,
economische of religieuze redenen vormen
een verklaring voor die op- en neergaande
beweging, die gewoonlijk gespreid is over
meerdere, soms tientallen generaties. Omgekeerd hebben ook specifieke historische feiten geleid tot sluitingen en nietsontziende
vernielingen. Wegens hun gewelddadige en
spectaculaire aard evenals hun politieke en
ideologische redenen herinnert het collectief
geheugen zich makkelijker die laatste - denk
maar aan de godsdienstoorlogen tijdens de
tweede helft van de 16de eeuw en de Franse
Revolutie op het einde van de 18de eeuw. Dit
volstaat echter niet om het fenomeen van het
2

in onbruik raken van gebouwen voor de eredienst te verklaren, evenmin als het verschijnsel van hun herbestemming, een fenomeen dat hier nader wordt onderzocht.
In hetgeen volgt willen we nagaan wat
de gevolgen zijn voor de gebouwen zelf van
hun sluiting als plaatsen van eredienst. Anders gezegd: wat gebeurde er in het verleden
met kerken die voor de eredienst niet langer
nodig waren? De vraag betreft het onderhoud
van het gebouw dat onlosmakelijk verbonden
is met zijn gebruik en zijn eigenaar. Er dient
zich dus een waaier aan mogelijkheden aan,
gaande van een minimalistische herbestemming tot het eenvoudigweg slopen. We willen
er nu alvast op wijzen dat begrippen als bewaring van het erfgoed, bescherming, restauratie en museum recent en variabel zijn: ook
al ontstonden ze twee eeuwen geleden, er
verschijnen nog steeds nieuwe theorieën en
hun betekenis blijft voortdurend evolueren.

waar alle bewoners wegtrokken, op weg naar
andere steden. Archeologen hebben er, naast
andere gebouwen, grote basilieken opgegraven waarvan alleen al de afmetingen, de mozaïeken en de weinige structuren getuigen
van een belangrijk verleden.
De verhuizingen van dorpen en soms
ook van steden tijdens de Middeleeuwen om
zowel economische als politieke redenen,
hadden eveneens tot gevolg dat kerken werden achtergelaten. Van de stad Old Sarum,
waar de bevolking vanaf het einde van de
12de eeuw wegtrok naar Salisbury - gepopulariseerd in de historische roman van Edward
Rutherford - rest vandaag niet meer dan
een landelijke site, omgeven door een ringgracht en gedomineerd door een motte. De
kathedraal werd in 1226 ontheiligd en na
1331 gesloopt. Later vonden er opgravingen
plaats en op de grond is het bouwplan zicht3

Vragen betreffende de herbestemming
van gebouwen voor de eredienst zijn altijd delicaat geweest. Dat is vandaag nog steeds zo,
vooral wanneer het gaat om gebouwen voor
de openbare eredienst. Alvorens het mogelijk
is een serene aandacht te besteden aan de
uitdagingen die 'overbodige' kerken aan onze
generatie stelen - en die noodgedwongen
specifiek zijn - kan het zeker geen kwaad
even naar het verleden te kijken.
'Rotten boroughs' en
verplaatsingen
De verhuizing van een gemeenschap
was zonder twijfel een van de meest voorkomende oorzaken van het in onbruik geraken
van een kerk. De redenen voor dergelijke verhuizingen waren talrijk: materieel, economisch of uit veiligheidsoverwegingen. In alle
gevallen echter voldeed de plaats niet langer
aan de behoeften, trok de gemeenschap weg
en werd het oord een 'rotten borough'. Als
voorbeeld verwijzen we naar de vele steden in
de late Oudheid, in Syrië of in de Maghreb,
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Lokatie van de stad Old Sarum: de lijnen
in de weide duiden de funderingen van de
kathedraal aan die bij opgravingen werden
blootgelegd
[© English Heritage /Aerofilms Limited]

Bij deze ruïnes hoort ook de toren van
de kerk van Wilmarsdonk, die op een welhaast surrealistische wijze oprijst tussen containeropslagplaatsen: de toren is alles wat er

Ook natuurrampen en branden zijn
oorzaak van vernieling en het achterlaten van
kerkgebouwen. Steden werden vernietigd
door aardbevingen en oorlogen. Soms werden
ze volledig heropgebouwd, eventueel op een
andere plaats. Andere steden werden verwoest door een cycloon, zoals bv. Utrecht in
1674. Alle kerken werden beschadigd, in het
bijzonder de kathedraal waarvan het schip
nooit werd heropgebouwd. Het bombardement van Brussel in 1695 beschadigde de
volledige benedenstad, inclusief de kerken.
Van kerkbranden door blikseminslagen en
beschietingen bestaan honderden voorbeelden. Telkens opnieuw stelt zich de vraag of
de kerk moet worden heropgetrokken, gerestaureerd, achtergelaten of zelfs verplaatst.
Het antwoord op die vraag is afhankelijk van
verschillende factoren.

5

8

6

Het overbrengen van parochies is een
eeuwenoud fenomeen dat zich, in tegenstelling tot arme regio's die ver verwijderd liggen
van economische centra, de voorbije eeuwen
bij ons alleen nog in uitzonderlijke gevallen
heeft voorgedaan. Binnen de context van het
heropbouwen of vergroten van talrijke landelijke parochiekerken tijdens de 19de eeuw in
België, gebeurde het weieens dat een nieuwe
kerk werd opgetrokken op een andere plaats
in het dorp. Soms was de gewenste ontwikkeling op de oude plaats niet mogelijk, in andere gevallen zette de groei van een nieuwe
pool in het dorp, in de buurt van een grote
verkeersader of een spoorweg, de parochie

De kerktoren van Wilmarsdonk is het
enige overblijfsel van een polderdorp dat
in de uitbreiding van de haven van
Anwerpen verdween
[© THOC, september 2003]
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Kloosters en abdijen als
groeven voor bouwmaterialen
In tegenstelling tot de parochies,
waarvan het bestaan afhangt van de diocesane indeling van het grondgebied door de
Kerk en wordt gewaarborgd door afspraken
tussen Kerk en Staat - in België is nog steeds
het Concordaat van 1801 van kracht - genieten abdij- en kloosterkerken geen erkenning
voor de openbare eredienst. Bijgevolg zijn die
kerken veel kwetsbaarder, aangezien ze uitsluitend afhangen van de orden en religieuze
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In Vlaanderen maakten de godsdienstoorlogen tijdens de 16de eeuw het platteland
onveilig en dus verplaatsten vele abdijen zich
naar de steden. Gent verwelkomde binnen
zijn muren niet minder dan zeven cisterciënzergemeenschappen, die wegvluchtten uit
dorpen in het Waasland of het Meetjesland
waar ze al meer dan drie eeuwen waren gevestigd. Hun leegstand werd deze abdijkerken uiteindelijk fataal. Nog erger was de verhuizing van de gemeenschap van Ter Duinen
van Koksijde naar Brugge in 1579. Het beroemde doek dat Pieter Pourbus aan de vooravond van de ontruiming van de abdij schilderde ter herinnering aan een groots en
roemrijk verleden, illustreert hoe verscheurend de beslissing om weg te trekken wel
moet zijn geweest. In dit afgelegen, vochtige
en onveilige oord was elke herbestemming
van de gebouwen onmogelijk. De tijd en het
zand slaagden er net niet in om ze helemaal
aan de vergetelheid prijs te geven. In Orval
bouwden de monniken vanaf 1759 een
nieuwe abdij met een enorme kerk naast het
middeleeuwse klooster, dat daardoor zijn
functie verloor. Kort na de afschaffing van de
religieuze orden in 1796 werden beide complexen vernietigd. De huidige abdij werd
vanaf 1926 opgetrokken op de funderingen
van het 18de-eeuwse gebouwencomplex. Dit
verklaart waarom de middeleeuwse ruïnes ernaast nog bestaan.

ertoe aan dezelfde richting uit te gaan. Wat
moest er in dergelijke gevallen gebeuren met
de oude kerk, in de wetenschap dat het geld
van de parochie nagenoeg volledig werd opgeslokt door de bouwwerken aan de nieuwe
kerk? Aangezien de oude plek meestal de
functie van begraafplaats behield, was het
uitgesloten om aan de oude kerk een nieuwe
bestemming te geven. Zo was de kerk aan
verval onderhevig, werd een ruïne, tot de
sloophamer erop volgde. Voorbeelden hiervan
zijn de kerken van Eke, Ettelgem, Landen en
Lijsem. In Eke staat alleen nog de kerktoren
aan de ingang van het kerkhof, terwijl op een
nieuw plein een grote neogotische kerk verrijst. In Ettelgem en Lijsem zijn de schaarse
voorbeelden te vinden van ruïnes van parochiekerken in België. Beide kampen met
specifieke problemen van bewaring.

nog rest van het polderdorp dat in de jaren
1960 volledig moest wijken voor de uitbreiding van de Antwerpse haven. Van het naburige dorp Oosterweel, dat in 1958 werd opgeheven, bestaat alleen nog de ruïne van de
kerk, die wordt bewaard als een soort referentiepunt te midden van de bomen. We stellen met interesse vast dat het wel degelijk de
kerk is, als gebouw, die symbool staat voor
het verdwenen dorp. Zou de kerktoren in
deze uitzonderlijke omstandigheden het enige
"symbool van stabiliteit in een voortdurend
wisselend landschap" zijn? Wellicht is Doel
op de linkeroever van de Schelde een zelfde
lot beschoren. Nog meer dan Doel illustreert
het dorp Ruigoord, dat werd onteigend voor
de uitbreiding van de haven van Amsterdam
en door een alternatieve gemeenschap wordt
gekraakt, de extreme moeilijkheden die het
gevolg zijn van de gedwongen verhuizing van
een dorpsgemeenschap in een democratische samenleving, zelfs al is de onteigening
om redenen van openbaar nut wettelijk toegelaten. Gelet op deze context is het begrijpelijk dat de bewaring of eventuele herbestemming van een kerk geen prioriteit is.
Anderzijds stelt de vraag zich op heel andere
wijze wanneer de kerk een beschermd gebouw is (N.B.: in Doel is alleen het orgel beschermd).
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baar van twee gebouwen die er achtereenvolgens hebben gestaan. Wat gebeurde er tussen het ogenblik waarop deze gebouwen in
onbruik raakten en het moment van hun afbraak? Kregen ze een nieuwe bestemming,
eventueel gedeeltelijk? Niemand heeft daar
zekerheid over. Aangezien de Kerk heel gevoelig is voor de betekenis van de traditie,
kunnen we ons voorstellen dat er een overgangsperiode is geweest en dat er binnen de
gemeenschappen fel werd geredetwist. Vast
staat dat ze uiteindelijk alles hebben meegenomen wat mogelijk was, met inbegrip van de
kostbaarste bouwmaterialen.

De ruïnes van de abdijkerk van Villers kampen sinds meer dan een eeuw met specifieke problemen van instandhouding.
Foto ca. 1885 [©Architectenbureau
Pepermans, Elsene]
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In tegenstelling tot de parochiekerken
zijn door de eeuwen heen slechts heel weinig
abdijen en kloosters onafgebroken bewoond
geweest. Weinig gemeenschappen overleefden de periode van onlusten en konden
nadien hun bezittingen, of wat daarvan overbleef, recupereren. Enkele grote premonstratenzerabdijen in Vlaanderen vormen
daarop een uitzondering. De verklaring ligt
wellicht in de actieve rol die de kanunniken
vervulden in de parochies. Soms slaagde
12

10

In zekere zin zijn de ruïnes van Villers
en de andere hierboven aangehaalde grote
ruïnes het resultaat van sloopwerken die op
een bepaald ogenblik werden gestaakt, omdat alle waardevolle elementen waren verkocht. Hun bewaring is het gevolg van een
samenloop van omstandigheden, waaronder
de romantiek in het begin van de 19de eeuw
een niet te verwaarlozen rol vervulde. We
moeten immers goed voor ogen houden dat
de generatie van Chateaubriand, Goethe en
andere figuren als Théophile Gautier dag in
dag uit te maken kreeg met dit vandalisme
op grote schaal. Uiteindelijk leidden de excessen tot een zekere bewustwording. Met
Guerre aux démolisseurs (1832) opende Victor Hugo het debat over de monumentenzorg
11

'Woning' in de zijbeuk van het ingestorte
schip van de abdijkerk van La Charité-surLoire [© THOC, 1982]

Abdijhoeven en -molens veranderden
gewoon van eigenaar en bleven werken zoals
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In de 16de eeuw, tijdens de protestantse Reformatie in de Nederlanden, NoordDuitsland, Scandinavië of Engeland, behielden de parochiekerken hun functie, ook al
was de liturgie het voorwerp van min of meer
ingrijpende hervormingen. De abdijen en
kloosters, zowel van mannelijke als van vrouwelijke orden, werden echter afgeschaft en
hun gebouwen te koop gesteld. De secularisatie op het einde van de 18de eeuw richtte
aanzienlijke schade aan in de landen die tot
dan katholiek waren gebleven. De beweging
werd in onze provincies gestart door Jozef II,
die besliste de 'nutteloos' geachte contemplatieve orden op te heffen. Tijdens de Franse
Revolutie, in het bijzonder na 1796, krachtens de wet van 15 fructidor van het jaar IV
die alle religieuze gemeenschappen afschafte, kwamen honderden kloosters en
abdijen - samen met hun inboedel - op de
vastgoedmarkt terecht.

Herbestemmingen voor de
geboorte van de
monumentenzorg
Nog vóór zich een debat over erfgoed
ontwikkelde en men begon na te denken over
het restaureren van historische monumenten,
kregen vele kerken een herbestemming die
uitsluitend was ingegeven door economische
overwegingen. Verder komt aan bod dat deze
experimenten zeer verschillend waren. Er kon
dan ook geen interesse zijn voor het meubilair en nog minder voor de binnenversiering
van de gebouwen. De commissarissen van de
Franse Republiek hadden wel de artistieke
meesterwerken van de abdijen in beslag genomen en er de nieuwe nationale musea
mee gevuld. Andere meubelen werden gekocht door of geschonken aan de parochies,
maar een groot deel werd gewoon verpatst
aan de hoogste bieder.

V E N D R E ,

9

voorheen, abtskwartieren werden vaak omgevormd tot landhuis. Wat kon men echter aanvangen met een klooster of een kerk? De
enige directe waarde die ze bezaten, was die
van hun materialen en van de grond waarop
ze stonden. Sommige handelaars verrijkten
zich aanzienlijk door van vele abdijen groeven
voor bouwmaterialen te maken. Alles wat ook
maar enigszins verhandelbaar was, werd verkocht: het lood van de daken, het hout van
de gebinten, de marmeren vloeren, glas, natuursteen, enz. Zo verdween een groot deel
van het religieus bouwkundig erfgoed in
Europa. Enkele grote ruïnes zijn vandaag de
meest trieste symbolen van dit vandalisme.
De ruïnes van indrukwekkende kloostercomplexen - zoals Cluny, Jumièges, Villers, Eberbach of San Galgano - voegen zich bij de ruïnes van tijdens de 16de eeuw afgeschafte
abdijen, zoals die van Fountains en Rievaulx
in Engeland. Heel vaak werden abdijen volledig met de grond gelijkgemaakt en moeten
archeologen vandaag onder het maaiveld op
zoek gaan naar sporen van hun ligging en
configuratie, zoals in Ename en in de Duinenabdij. Tijdens de oorlogen van de 16de eeuw
in de Nederlanden werden de materialen van
talrijke kloosterkerken gebruikt om in de steden vestingmuren op te trekken. De aldus
vrijgemaakte terreinen konden vervolgens
worden verkaveld, soms werd er ook een
marktplein aangelegd. De hoeveelheid
bouwmaterialen die op die manier werden
gedemonteerd, vervoerd en hergebruikt kan
onmogelijk worden geraamd.

A

De grotere kwetsbaarheid van het
bouwkundig erfgoed van de religieuze orden
in vergelijking met parochiekerken is geen
nieuw verschijnsel. Enkele cijfers uit recente
studies laten hierover aan duidelijkheid niets
te wensen over . Van de 70 abdijen van cisterciënzer-monialen die vóór 1800 op het
grondgebied van België en Nederland werden gebouwd, werden slechts 7 kerken min
of meer volledig bewaard en dienen er nog
maar 3 voor de eredienst. Van de 116 kloosters van de mannelijke bedelorden (franciscanen, dominicanen, karmelieten en augustijnen) die tijdens de Middeleeuwen werden
gebouwd in 77 verschillende steden in de
voormalige Nederlanden, zijn slechts 20 kerken nog ongeveer volledig bewaard en worden er 9 gebruikt voor de eredienst. De vernielingen hadden ook een symbolische
dimensie. Net als kastelen waren abdijen de
symbolen van een feodale en ongelijke macht
die de Franse Revolutie wilde omverwerpen.
Terwijl parochies nooit die betekenis hebben
gehad, konden kathedralen wel met de
machthebbers worden geassocieerd, vooral
wanneer de bisschop ook een wereldlijke
vorst was. De vernietiging van de kathedralen
van Luik en Kamerijk, die de macht van de
prinsbisschoppen vertegenwoordigden, zijn in
dat opzicht tragische voorbeelden.

en riep hij de beleidsmakers op om wetten uit
te vaardigen ter bescherming van de monumenten.

" É G L I S E

instellingen die ze betrekken. Sinds het einde
van de jaren 1960 heeft de vergrijzing van de
gemeenschappen tot gevolg dat kapellen en
kerken van zowel actieve (scholen, ziekenhuizen) als contemplatieve gemeenschappen
steeds sneller leeglopen. Vele werden reeds
vernietigd, andere worden nog steeds met
zorg onderhouden. Toch blijft hun toekomst
onzeker.

De abdijkerk van
Valmagne dient
al tweehonderd
jaar als
wijnkelder
[© THOC, 1992]

dezelfde religieuze orde erin om na een onderbreking op dezelfde plaats een nieuw huis
op te richten.
Een eerste soort van herbestemming
is het gebruik door een andere religieuze gemeenschap. Het gaat hier niet om een herbestemming stricto sensu, aangezien het gebouw een gewijde plaats voor de eredienst
blijft, of dat opnieuw wordt. De wijziging van
gebruiker leidt echter vaak tot belangrijke veranderingen, vooral in verband met de liturgie.
Een interessant voorbeeld is de grote barokke
jezuïetenkerk in N a m e n , die broeder Pieter
Huyssens in 1621-1645 bouwde. De afschaffing van de jezuïetenorde in 1773 wekte
de hebzucht op van de naburige kerken.
Enerzijds legden de bisschop en het kapittel
de hand op het meubilair en richtten er hun
nieuwe kathedraal mee in. Anderzijds nam
de volksparochie Saint-Loup de oude jezuïetenkerk over en gaf haar de naam van de
parochie. De nutteloos geworden oude parochiekerk werd gesloopt en vervangen door
een marktplein. Dankzij de katholieke heropleving tijdens de 19de eeuw in België en de
oprichting van talrijke nieuwe religieuze instituten konden andere religieuze instellingen
zoals seminaries, scholen, enz. heel wat oude
kloostercomplexen opnieuw in gebruik nemen.
13

14

15

steeds haar indeling in twee verdiepingen,
waar vele generaties soldaten hebben geslapen.
Tijdens de eerste jaren na de revolutie
zagen allerlei soorten min of meer spontane
herbestemmingen het licht. In de steden beantwoordde het inrichten of zelfs het kraken
van delen van gebouwen aan dringende behoeften. Bij latere restauraties werden de kerken gewoonlijk ontdaan van deze tijdelijke
inrichtingen, zodat het zelfs moeilijk is
geworden om nog voorbeelden te vinden.
In het geruïneerde schip van de grote Romaanse abdijkerk van La Charité-sur-Loire
zijn nog dergelijke 'woningen' zichtbaar in
verschillende traveeën van de zijbeuk. Buiten
de steden, in landbouwgebieden, werden de
abdijkerken 'als vanzelfsprekend' verbouwd

tot schuren, stallen of opslagruimte. Het volstond de poort te vergroten en alle vensters
dichtte metselen. Een merkwaardig voorbeeld is de gotische abdijkerk van Valmagne
bij Narbonne die wordt gebruikt als wijnkelder. Binnen deze "cathédrale des vignes"
heerst een geur van alcohol en de muren zijn
vol met schimmels. In België bestaat die toestand vandaag alleen nog in enkele grote
landbouwbedrijven in Haspengouw, zoals in
Argenton bij Gembloers. De maaidorsmachine en de tractoren vinden er onderdak in
het schip en het koor van de abdijkerk, onder
gewelven die nog fragmenten bevatten van
mooi stucwerk in rococostijl. Veel dramatischer zijn de voorbeelden van gebouwen die
bijna helemaal in puin liggen op historisch
belangrijke plaatsen. Wie in Groenendaal op

In de context van de onlusten en militaire conflicten onmiddellijk na de Franse Revolutie werden grote kloostercomplexen omgebouwd tot kazernes, ziekenhuizen of
gevangenissen. Enkele belangrijke architecturale monumenten danken hun bestaan aan
deze herbestemmingen, zoals de abdijen van
Fontevrault of van Mont-Saint-Michel, die
beide dienst deden als gevangenis. Tussen
1793 en 1863 werden niet minder dan
14.000 mensen opgesloten in Mont-Saint-Michel ! Mariënburg (Malbork), van de Duitse
orde, deed jarenlang dienst als kazerne voor
het Pruisische leger. Dichter bij ons danken
de abdij van Sint-Bernardus aan de Schelde
in Hemiksem, het klooster en de kerk van de
dominicanen in Mechelen (Dossinkazerne)
en de abdijkerk van Maagdendale in Oudenaarde hun voortbestaan wellicht aan het
Franse en het Belgische leger! Van het oude
interieur blijft echter niets meer over. De kerk
van Maagdendale in Oudenaarde heeft nog
1 6

De abdijkerk van Argenton doet al twee eeuwen dienst als schuur en stalplaats voor
landbouwmateriaal [© THOC, 1994]
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Evolutie van de
monumentenzorg en nieuwe
uitdagingen
Het debat over het erfgoed dat tijdens
de Romantiek was ontstaan, kwam vanaf het
eerste decennium van de 19de eeuw langzaam tot ontwikkeling. De oprichting van de
Koninklijke Commissie voor Monumenten in
1835 vormde een beslissende stap in die
evolutie. Kort vóór het midden van de 19de

18
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Charles D'Hoy fotografeerde de Gentse
predikherenkerk kort voor haar afbraak in
1860 [© KADOC, collectie Sint-Lucas Gent]
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Ten gevolge van achtereenvolgende
herbestemmingen dienden sommige kerken
in hun lange geschiedenis soms zelfs minder
lang voor de eredienst dan voor andere functies. Zo kreeg de oude minderbroederskerk in
Maastricht, gebouwd tussen ca. 1291 en ca.
Tijdens de 19de eeuw was de abdij van
1392, de functie van arsenaal toen de stad in
Fontenay een papierfabriek: de klooster1639
in handen van de protestanten viel. Het
gebouwen en de kerk verdwenen achter
gebouw, dat met behulp van houten vloeren
fabrieksgebouwen en schoorstenen.
Foto ca. 1870 [© Abdij van Fontenay]
in meerdere verdiepingen werd ingedeeld,
werd zelfs beschouwd als een modelarsenaal
en was het voorwerp van een reeks etsen die
de binnenindeling in 1759 voorstellen. Toen
dustriële entiteiten raakten echter langzaam
Maastricht in 1867 zijn rol als vestingstad
in verval. We kunnen ons nu nog moeilijk inverloor, moest voor het gebouw een andere
beelden dat de abdij van Fontenay in Bourbestemming worden gevonden. Men was zich
gondië, die vandaag op de Werelderfgoedlijst
in die tijd al bewust van de waarde van het
van de Unesco staat, van 1820 tot 1903 een
gebouw als erfgoed en dus kon er geen
papierfabriek was waar 300 arbeiders werksprake zijn van slopen. Na een eerste restauten en dat de kerk werd geflankeerd door
ratie in de jaren 1877-1885, werd de kerk
hoge schoorstenen.
toevertrouwd aan het Rijksarchief Limburg.
Doorheen de tijd volgden verschilBij een tweede restauratie onder leiding van
lende herbestemmingen elkaar op en raakten
de Rijksgebouwendienst, van 1986 tot 1996,
de gebouwen steeds meer vervreemd van
kreeg de kerk een nieuwe bestemming als
hun oorspronkelijke functie. Vóór de bouw
van de Boekentoren door Henri Van de Velde
had de bibliotheek van de Gentse Rijksuniversiteit haar intrek genomen in de kerk van
de cisterciënzerabdij van Boudelo, die vandaag dienst doet als gymzaal van het Stede-

leeszaal van het archief. Indien we ons niet
vergissen diende de kerk bijna 350 jaar voor
de eredienst en heeft het gebouw inmiddels
al meer dan 360 jaar nieuwe bestemmingen
gekregen!

H E R B E S T E M M I N G

P O U R

lijk Atheneum. Niet zelden werden kerken na
een eerste herbestemming afgebroken. Zo
verleende de jezuïetenkerk van Brussel, na
het neerhalen van de toren en het vervangen
van de barokgevel door een tempelgevel met
portiek en frontispice, gedurende een groot
deel van de 19de eeuw onderdak aan het
hoofdstedelijk Paleis van Justitie. Nadat de
voltallige magistratuur in 1883 was overgebracht naar het nieuwe gerechtsgebouw van
architect Joseph Poelaert, werd het oude gebouw gesloopt en een nieuwe wijk opgetrokken.

in de middenbeu

V E N D R E ,

Minderbroederskerk
in Maastricht in gebruik als arsenaal: tussenverdieping
van het schip. Ets van Egidius Pickhart, 1759.
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zoek gaat naar de priorij waar de belangrijke
Vlaamse mysticus Jan van Ruusbroec leefde,
vindt er slechts een troosteloze hangar waarvan de muren eertijds het onderste deel van
het kerkschip vormden!
Het begin van de 19de eeuw werd
ook getekend door het ontstaan van de industrialisering. Het hoeft dan ook geen verbazing te wekken dat de oude abdijen in de
buurt van waterlopen kleine fabrieken zijn geworden. Het prachtige album La Belgique industrielle (1852-1854) bevat voorbeelden van
fabrieken gevestigd op plaatsen waar voorheen kloosters stonden. Sommige van die
fabrieken, zoals de kristalfabriek van ValSaint-Lambert in Seraing of de smederijen
van Moulins bij Anhée, kenden tot voor kort
een sterke bloei. De meeste van die kleine in-

nument. Daarom stond de eigenaar van het
gebouw, de Staat, de barokke gevel af aan de
kerkfabriek van een nieuwe parochie in Elsene: de gevel werd gedemonteerd, overgebracht en weer opgetrokken.
21

eeuw werd de archeologische beweging volwassen en gaf ze een nieuwe richting aan het
beleid inzake erfgoed. Ondanks alles kon de
Commissie niet beletten dat sommige leegstaande kerken werden afgebroken. De vernietiging in 1860 van de oude dominicanenkerk in Gent, een echt meesterwerk van het
einde van de 13de eeuw, kon ondanks de
mobilisatie van alle kunstliefhebbers niet worden voorkomen. Een liberaal gemeentebestuur offerde de kerk op in naam van de
vooruitgang, om de verbreding van een straat
mogelijk te maken. Ook al met het oog op
een vlotter verkeer werd in 1893 beslist de
oude augustijnenkerk in Brussel te slopen om
het De Brouckèreplein groter te maken. Het
gaf aanleiding tot het eerste geval van 'fagadisme' in de hoofdstad. Het gebouw had
dienst gedaan als ziekenhuis, daarna als protestantse tempel tijdens het Hollands bewind,
vervolgens als feest- en tentoonstellingszaal
en tot slot als post- en telegraafkantoor.
Slechts de barokke gevel van de kerk, naar
een ontwerp van de architect Wensel Cobergher, werd unaniem erkend als historisch mo20

Dergelijke situaties bleven niettemin
vrij uitzonderlijk, aangezien de herbestemming van voormalige plaatsen voor de eredienst nauwelijks aan bod kwam tijdens de
tweede helft van de 19de en de eerste helft
van de 20ste eeuw. De Belgische samenleving maakte een nooit geziene demografische
groei en economische ontwikkeling door. De
katholieke godsdienst kende een spectaculaire heropleving. Het tijdstip was aangebroken om nieuwe kerken te bouwen, oude kerken te restaureren en te vergroten. Dat gold
zowel voor de parochies, met het oog op de
openbare eredienst, als voor de vele katholieke instellingen. Terwijl de constructie van
die laatste volledig afhankelijk was van privéfondsen, financierde de overheid (de gemeenten) grotendeels de bouw van parochiekerken. De katholieke regeringen tussen
1884 en 1914 stimuleerden de oprichting
van nieuwe kerken en katholieke instituten.
Die nieuwe gebouwen werden vaak grootse
architecturale allures in neostijlen meegegeven. Vooral de neogotiek, de stijl van het organisatiekatholicisme, vierde hoogtij. Eigenlijk ontstond tijdens die periode van groei een
omvangrijk religieus architecturaal erfgoed.
Een recente studie raamde het aantal kerken
en kapellen die tussen 1800 en 1914 in
Vlaanderen werden gebouwd of vergroot en
die vandaag nog steeds bestaan, op 1.472.
Het blijft wachten op een overzicht van het
architecturaal patrimonium voor de periode
na 1918 in Vlaanderen. De twee wereldoorlogen waren tragische periodes, maar hadden
uiteindelijk weinig gevolgen voor de herbestemming van kerken. Nadat de verwoeste
kerken waren heropgebouwd, bleef men in
sommige gewesten tot laat in de jaren 1950
nieuwe kerken bouwen.
22

den, vooral in Engeland en Nederland waar
de ontkerkelijking vroeger begon, bestaat de
problematiek van de 'redundant churches' al
ongeveer dertig jaar . Er werden selectieprocedures ingevoerd en geregeld worden kerken afgebroken of krijgen ze een nieuwe bestemming.
25

In Vlaanderen is de uitdaging in verband met de toekomst van kerken bijzonder
ingewikkeld. Of een gebouw al dan niet moet
worden beschermd, is slechts één aspect van
het probleem, naast vele andere. Op het
ogenblik waarop een kerk niet langer als
plaats voor de eredienst wordt gebruikt, stelt
zich onmiddellijk de prangende vraag wat er
met het gebouw moet gebeuren. We verwachten dat tijdens de komende 25 jaar talrijke parochiekerken in onbruik zullen raken,
waardoor onvermijdelijk vragen zullen rijzen
over de organisatie van de parochie. Niets
bewijst overigens dat de resterende gemeenschappen hun godsdienst nog zullen willen
beoefenen in kerkgebouwen die zij ervaren
als te groot en ongastvrij. Sommige gemeenten kunnen nu al niet langer instaan voor de

23

De gevel van de oude augustijnenkerk in
Brussel voor dat hij gedemonteerd en
verplaast werd
[© Brussel, Stadsarchief, EL, J 1893].

In de jaren 1960 zette zich inzake religiositeit een vertragingsbeweging in, die vandaag op een kritisch punt is aanbeland. In
het begin van de 21ste eeuw heeft de godsdienstbeleving een dramatisch laag peil bereikt en worden de gelovigen steeds ouder. In
deze context bemoeilijken de talrijke kerken
die in de twee laatste eeuwen werden gebouwd in grote mate de toekomstperspectieven van het religieus architecturaal patrimonium. Tijdens de 20ste eeuw - en nog meer
na het Tweede Vaticaans Concilie - heerste
er veel misprijzen voor kerken in neostijlen en
pas heel recent werd een beleid voor hun bescherming en bewaring uitgestippeld. De
dreiging is wellicht nog groter voor kerken die
na 1918 werden gebouwd. In onze buurlan24
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Golfbreker in Knokke-Zoute-. tussen de
stenen herkennen we een haakkapiteel
afkomstig uit een neogotische kerk
[© THOC, april 2003]
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Voorts is een mentaliteitswijziging
wenselijk, opdat alle betrokken partijen sereen en in de grootst mogelijke transparantie
zouden kunnen beslissen over het lot van
'overbodig' geworden kerken. Hiervoor zouden de procedures die in Engeland werden
ingevoerd tussen de verschillende Kerken, de
Staat, de lokale gemeenschappen en English
Heritage als voorbeeld kunnen dienen. Hun
doel bestaat erin eerbied te hebben voor de
verschillende zienswijzen en te zoeken naar
een bevredigende en realistische oplossing.
Kerken met een hoge patrimoniale waarde
krijgen geen nieuwe bestemming. Ze worden
bewaard en toevertrouwd aan een stichting
zoals de Churches Conservation Trust Gebouwen met een lagere cultuurhistorische
waarde, waarvoor zich tijdens de drie jaren
die volgden op de sluiting geen enkel project
voor herbestemming heeft aangediend, worden gesloopt. Tussen deze beide oplossingen
biedt herbestemming een brede waaier aan
mogelijkheden tussen absoluut minimalisme
en extreem radicalisme. Er wordt niet in alle
gevallen succes geboekt, verre van! Immers,

De geschiedenis leert ons dat gebouwen, ook kerken, al eeuwenlang heel uiteenlopende nieuwe bestemmingen krijgen. Dat is
overigens noodzakelijk voor elke samenleving
die wenst te evolueren zonder haar identiteit
te verloochenen en daartoe haar verleden
integreert. Van oudsher worden keuzes gemaakt die nu eens worden ingegeven door
ideologische en religieuze redenen, dan weer
door materiële en economische verplichtingen. Vandaag zouden gevoeligheid voor erfgoed en wetenschappelijke kennis ons moeten toelaten verantwoorde keuzes te maken
en richting te geven aan de opties inzake herbestemming. Dat is wellicht de grootste verworvenheid waardoor de problematiek op een
heel andere wijze zou moeten worden benaderd dan in de tijd van van Théophile
Gautier.
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'Kerk te koop, voor afbraak of andere bestemming' Th.
GAUTIER, Caprices et zigzags, in Oeuvre complet, deel 5,
Parijs, Slatkine, 1978, p 82; M.-H. GIRARD, Théophile Gautier et le patrimonie ou le «passé irréparable», in Victor
Hugo et le débat patrimonial, Paris, Institut national du
Patrimoine, 2003, p 65-89 (67).
H. JANSE, De lotgevallen der Nederlandse kerkgebouwen
{Cultuurgeschiedenis der Lage Landen, 4), Zaltbommel,
Europese bibliotheek, 1969. Voor België bestaat geen
gelijkaardige studie.
E. RUTHERFORD, Sarum: The Novel of England, London,
1988.
In de 16de eeuw verhuisden de cisterciënzerabdijen van
Boudelo (Klein Sinaai), Ter Hagen (Axel), Ten Bos (Lokeren), Doornzele, Waarschoot en Oosteeklo naar Gent, waar
de Bijloke reeds sinds de 13de eeuw was gevestigd. Zie:
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België. Het industriële landschap omstreeks 1850, Brussel,
Gemeentekrediet, 1995
L. ANDRÉ, La papeterie des Mongolfier a Fontenay au XIX
siècle, dans Annates de Bourgogne, 58, 1986, p. 29-44.
P.A.W. DINGEMANS, De oude Minderbroeders {Maastrichts
silhouet, 12), Maastricht, 1983; Een nieuwe huisvesting
voor het Rijksarchief Limburg, Den Haag, Sdu Uitgevers,
1996; T. POLLMANN, Herbestemming van kerken. Een ontnuchterend relaas {CR M-reeks, 3), Zeist-Den Haag, 1995,
p. 30-34.
H. STYNEN, De onvoltooid verleden tijd. Een geschiedenis
van de monumenten- en landschapszorg in België 18351940, Brussel, Stichting Vlaams Erfgoed, 1998, p. 137.
Th. DEMEY, Bruxelles, chronique d'une capitate en chantier,
1, Brussel, Paul Legrain, 1990, p. 78-84.
J DE MAEYER, The Neo-Gothic in Belgium.- Architecture of a
Catholic Society, in J. DE MAEYER en L. VERPOEST (ed.),
Gothic Revival. Religion, Architecture and Style in Western
Europe, 1815-1914 (KADOC-Artes, 5), Leuven, Universitaire
Pers, 2000, p. 19-34
Th. COOMANS, Kerken in neostijlen in Vlaanderen. Ontwikkeling en implementatie van een methodologie voor de monumentenzorg van het negentiende-eeuws kerkelijk architecturaal patrimonium in Vlaanderen, onuitgegeven
eindverslag, Leuven, KADOC, augustus 2003. Dit onderoek
was een opdracht van de Afdeling Monumenten en Landschappen van de Vlaamse Gemeenschap.
Th. COOMANS, Op weg naar bescherming van 19de-eeuwse
kerkgebouwen in Vlaanderen. Een status quaestionis, in
Monumenten & Landschappen, 21/4, 2002, p. 38-61; Th.
COOMANS, Veel zorgen, weinig zorg. De lotgevallen van negentiende-eeuwse kerkgebouwen in de twintigste eeuw in
e

België, in A. BERGMANS, J . DE MAEYER, W. DENSLAGEN en W.

M. PIETERAERENS, L. ROBUNS en G. VAN BOCKSTAELE, Van

Beaupré tot Zwijveke: Cisterciënzers in Oost-Vlaanderen
(1200-1999), Gent, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen,
1999.

B. VAN DER HERTEN, M ORIS en J . ROEGIERS (red ), Nijver

VAN LEEUWEN (red.), Neostijlen in de negentiende eeuw.
Zorg geboden? {KADoc-Artes, 7), Leuven, Universitaire
Pers, 2002, p. 131-159
Op 18 november 2002 werd in Leuven een studiedag georganiseerd door het KADOC en de Afdeling Monumenten en
Landschappen van de Vlaamse Gemeenschap, met als
thema: Kerken in neostijlen: bedreigd? Een comparatieve
benadering. De toestand in Vlaanderen, Nederland, Engeland en Frankrijk werd er vergeleken.
Studie door architect Paul Petit uitgevoerd in opdracht van
het gemeentebestuur.
Zie noot 23.
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Er staan vandaag inderdaad kerken te
koop, zoals ten tijde van Théophile Gautier.
Andere kerken worden onvermijdelijk gesloopt. De terreinen worden verkaveld en de
materialen opnieuw gebruikt (ill. 611). Andere, al dan niet beschermde kerken, zullen
worden gebruikt Voor iets anders'. Blijft de
vraag in hoeverre de samenleving bereid is in
te staan voor het onderhoud van honderden
beschermde kerken en van hun interieur, ledereen weet dat wetten en decreten met het
oog op bescherming noodzakelijk zijn om gebouwen en plaatsen te beschermen, maar
geen garanties bieden voor het onderhoud en
de bewaring van die gebouwen. De administratie voor het erfgoed zal haar beschermingsbeleid moeten baseren op een rationele
en realistische selectie. Zij doet dat nu al
door gebruik te maken van een wetenschappelijke methodologie bij het beoordelen van
de cultuurhistorische waarde van de gebouwen, hun interieur en hun omgeving.
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ook een ontheiligde kerk blijft een gebouw
dat verschilt van alle andere soorten gebouwen. Het werd ontworpen om de meest sacrale gevoelens van de mens, in alle fasen
van zijn leven, te verwelkomen en te ontwikkelen. De kerk belichaamt ook immateriële
waarden. Zo kan een bestemming 'voor iets
anders' geen synoniem zijn van 'om het even
wat'. Ze moet niet alleen de structuur en de
architecturale eigenheid van het gebouw en
zijn interieur begrijpen, maar ook eerbied
hebben voor de geest en de herinnering van
de plaats.
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L. DEVLIEGHER, De Duinenabdij in Koksijde. Ikonografie en
Archeologie, in Biekorf, 61/6, zomermaand 1960, p. 193228.
Aureavallis: mélanges historiques réunis a /'occasion du
neuvième centenaire de l'abbaye d'Orval, Luik, Solédi, 1975.
G. BEKAERT, Hedendaagse architectuur in België, Tielt,
Lannoo, p. 11.
Indrukwekkende voorbeelden zijn de vernielingen door
aardbevingen van Noto in 1693 of van Lissabon in 1755.
Th. COOMANS, Cistercian Nunneries in the Low Countries:
The Medieval Architectural Remains, in Studies in Cistercian Art and Architecture Volume Six (Cistercian Studies
Series), red. M. P. LILLICH, Kalamzoo, 2003 (in druk); Th.
COOMANS, L'architecture médiévale des ordres mendiants
(franciscains, domimcains, carmes et augustins) en Belgique etaux Pays-Bas, in Belgisch Tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis, 70, 2001, p. 3-111; Th.
COOMANS, De middeleeuwse bedelordenarchitectuur in
Nederland, in Bulletin KNOB, 101/6, 2002, p. 173-200.
Bv in Delft, waar de Beestenmarkt precies de plaats van
de in 1595 gesloopte Minderbroederskerk inneemt; in
Brussel werden ca 1800 pleinen gecreëerd op de sites van
de gesloopte Sint-Janskerk en Sint-Gorikskerk.
Over de abdijruïnen van Villers- Th. COOMANS, L'abbaye de
Villers, Histoire des ruines, 1796-1984 {Publications d'histoire de l'art et d'archéologie de l'Université catholique de
Louvain, 72), Louvam-la-Neuve, 1990, Th. COOMANS, L'abbaye de Villers-en-Brabant. Construction, configuration et
signification d'une abbaye cistercienne gothique (Studia et
documenta, 11), Brussel-Brecht, Racine en Cïteaux, 2000.
Averbode, Grimbergen, Tongerlo, Park en Postel.
Bv. Affligem, Orval, Val-Dieu en Rochefort.
Les Jésuites a Namur, 1610-1773. Mélanges d'histoire et
d'art publiés a /'occasion des anniversaires ignatiens,
Namen, Presses universitaires de Namur, 1991.
In Vlaanderen, bv.: de jezuïeten in de voormalige norbertijnenabdij van Drongen, het grootseminarie van Brugge in
de voormalige Duinenabdij; de broeders van de christelijke
scholen in de voormalige St.-Wivina-abdij in Groot-Bijgaarden; de cisterciënzennnenabdij Manënlof in het voormalige
kruisherenklooster van Colen in Kerniel.
H. DECAËNS, Le Mont-Saint-Michel prison d'État, in M.
BAYLÉ e.a., Le Mont-Saint-Michel Histoire & imaginaire,
Parijs, Editions du Patrimoine, 1998, p. 51-57.
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onderhoudskosten van leegstaande kerkgebouwen. Uit een studie die het stadsbestuur
van Charleroi in 1998 bestelde, blijkt dat er
op het grondgebied van de stad 71 kerken en
kapellen bestaan, waarvan 51 ten laste van
de stad. Charleroi telt bijna 200.000 inwoners
waarvan er slechts ongeveer 7.000 geregeld
naar de kerk g a a n . De meeste gebouwen
dateren van de 19de en de 20ste eeuw en
zijn niet beschermd. De stad kan niet meer
instaan voor het minimale onderhoud van al
haar kerken en kan niet anders dan keuzes
maken. Andere grote steden zoals Antwerpen, Gent, Brussel of Luik zien zich geplaatst
voor soortgelijke dilemma's.

Wat aanvangen met
'gewijde gebouwen'?
Marc Dubois

Een kerk die geen kerk is
L' Entrepot Lainé in Bordeaux is een
bijzonder en volstrekt eigenzinnig gebouw. Het
werd in 1822-1824 opgetrokken als stockeerruimte voor specerijen als onderdeel van de
nieuwe haveninfrastructuur. Dit monumentaal
pakgebouw, ontworpen door ingenieur Claude
Deschamps, stond jaren leeg wachtend op
een herbestemming, zelfs afbraak was een
optie. Ondertussen is het tij gekeerd. Sinds
1991 biedt het gebouw onderdak voor een
centrum voor hedendaagse kunst en het ar-

Bordeaux
L' Entrepot Lainé werd in 1822-1824
opgetrokken als stockeerruimte voor
specerijen, ontworpen door ingenieur
Claude Deschamps
Een kerk die geen kerk is

chitectuurcentrum Arc-en-Rêve. De voorbeeldige restauratie van Denis Va lode & Jean
Pistre, die internationaal werd geprezen, laat
de structuur zo gaaf mogelijk tot haar recht
komen. Wie het interieur voor het eerst ziet,
komt onder de indruk van de ruimteontwikkeling, de hoogte en de lichtinval. De structuur
met een hoofdbeuk en zijbeuken roept onmiddellijk het beeld op van een kerkruimte. In
zijn tekst "Sans titre" wijst Geert Bekaert naar
de religieuze dimensie van het interieur, een
gebouw dat "de spiraal van het nieuwe negeert" (1). De heldere constructie-opbouw in
natuur- en baksteen roept associaties op met
de sobere architectuur van de cisterciënzerabdij en de Romaanse bouwkunst. De structuur vormt de ruimte, elke toevoeging is achterwege gelaten. Het gebouw straalt rust en
ingetogenheid uit en wil niet imponeren door
bijkomstigheden. Het bijzondere ligt in de ervaring dat een industrieel gebouw uit het begin van de 19de eeuw bij de hedendaagse
mens een sacrale emotie oproept, terwijl veel
kerkgebouwen in de 19de en 20ste eeuw
deze beleving niet meer kunnen genereren.
Men had de ruimte van L' Entrepot Lainé ook
kunnen omturnen tot bioscoop of spektakelzaal, zoals dit gebeurde bij de kapel in Gent
die Jacques De Visscher in zijn inleiding belicht. Gebouwen met grote ruimtelijke potentialiteit en opgetrokken met duurzame materialen worden zelden gesloopt wanneer de
oorspronkelijke functie vervalt, het gebouw
krijgt een nieuwe bestemming, een nieuw leven binnen een veranderende samenleving.
Hergebruik van het gebouwde
De architectuurgeschiedenis staat bol
van voorbeelden van constructies die verschillende bestemmingen hebben gekregen. Toen
de Romeinen in 298-305 na Chr. de gigantische thermen van Diocletianus in Rome optrokken, had men niet kunnen vermoeden dat
deze eeuwen later een deel zouden zijn van
de S. Maria degli Angeli-kerk. Een ander
schitterend voorbeeld is de transformatie van
een Dorische tempel tot Duomo in Syracuse
waarbij de zuilen niet eens werden weggestoken. Toen Sir Gilbert Scott in de jaren '50 een
indrukwekkende elektriciteitscentrale ontwierp
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aan de Theems, hadden hij en de Londenaars
nooit kunnen vermoeden dat amper veertig
jaar later dit complex onderdak zou bieden
aan de Tate Modern. Honderden voorbeelden
kan men opsommen hoe men in het verleden
het onroerend erfgoed een andere, vaak radicale herbestemming heeft gegeven. Dit gebeurde in een tijd waar het begrip beschermd
monument niet bestond en dat gebouwen
werden gezien als een wezenlijk deel van het
leven. Het is pas in de 19de eeuw dat er een
ommekeer plaats vond in onze omgang met
het bouwkundig erfgoed. De waardering van
ons erfgoed is ook onderhevig aan grote slingerbewegingen in het maatschappelijk denken, de tijdsgeest. In de Golden Sixties werd
gesloopt vanuit een geloof in een nieuwe en
betere toekomst waarbij het radicaal uitwissen
van het verleden als essentieel werd aangezien. Nu bevinden wij ons aan de andere zijde
van de slingerbeweging, in een samenleving
die zoveel mogelijk wil behouden en geen
keuzes meer durft te maken, zelfs al heeft
men geen herbestemming voor dit erfgoed.
De zorg voor ons bouwkundig erfgoed is ongetwijfeld een stap om respectvol om te gaan
met het verleden. Er worden nog steeds waardevolle gebouwen gesloopt, maar anderzijds
krijgen ook niet waardevolle gebouwen het
statuut van waardevol monument waardoor
een grondige herbestemming wordt uitgesloten en onttrokken aan drastische mutaties die
wij juist zo boeiend vinden in het verloop van
de geschiedenis van de bouwkunst.
Lege en nieuwe kerken
Terwijl in Europa de vraag wordt gesteld wat wij met ons groot patrimonium aan
kerken moeten aanvangen bij een sterk dalend kerkbezoek worden er nog steeds
nieuwbouwprojecten gerealiseerd. De recentste grote vloedgolf van nieuwe kerken gebeurde in de jaren '50 en '60, ook in Vlaanderen. Na het Tweede Vaticaanse Concilie
werden vooral de interieurs aangepast aan de

nieuwe liturgieviering. Het is vooral in de jaren negentig dat er een tendens ontstaat om
nieuwe prestigieuze kerkgebouwen te construeren waarbij men een beroep doet op
architecten die met hun ander werk reeds
ruime media-aandacht krijgen, zowel in de
vakpers als in de populaire tijdschriften. De
bouw van de kathedraal in Evry nabij Parijs,
de eerste nieuwe kathedraal sinds de Franse
Revolutie, is een ontwerp van de Zwitserse
architect Mario Botta. Om het geld bij elkaar
te krijgen werd veel reclame gemaakt in de
Parijse metro, naast publiciteitspanelen voor
nieuwe film of spektakels. Deze kathedraal
bezit een grote monumentaliteit; de imposante afgeknotte cilindervorm in rode baksteen en met op de dakrand bomen is een
eyecatcher van formaat. Het is een constructie die moet imponeren en waar een sacrale
emotie afwezig is. In het vooruitzicht van het
"Heilig Jaar" 2000 werd in Rome in 1996
een wedstrijd uitgeschreven voor een herdenkingskerk. De "wereldtop" van de architecten
werd geïnviteerd: Tadao Ando, Santiago Calatrava, Frank O. Gehry, Peter Eisenman en
Richard Meier (2). De uiteindelijke keuze voor
de "Chiesa Dives in Misericordia" viel op de
joodse architect Richard Meier, een compleet
wit gebouw. Terwijl de grote Italiaanse moskee in Rome werd ontworpen door de Italiaan
Paolo Portoghesi, koos de katholieke kerk
voor een joodse architect, misschien wel niet
zo een toevallige keuze onder het pontificaat
van paus Johannes Paulus II. De constructie
van de witte, gebogen wanden is op constructief vlak een prestatie; het levert een
spectaculaire ruimte op met een geringe
graad van ingetogen sacraliteit. Spijtig dat de
keuze niet is gevallen op het ontwerp van Tadao Ando, een kerkruimte waar een veel grotere spanning tussen licht en duisternis werd
bekomen met een intensere sacrale ervaring.
Het ontwerp van Ando sloot veel directer aan
bij de architectuur uit de beginperiode van de
katholieke kerk. De "Chiesa del Giubileo"
(1996-2003) van Meier is er om te impone-

De meest boeiende voorbeelden kan
men vinden in projecten met een veel be-

München
Herz Jesu Kirche (2000)
Architecten Ailmann, Sattler & Wappner
Buitenhuid volledig in glas, interieur
houten volume.
[Foto: Marc Dubois]
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scheidener schaal, ontwerpen die directer
aansluiten bij een zoektocht naar een betekenisvolle sacrale ruimte ervaring en hierbij
denk ik aan o.a. het werk van Barragan en
Schwarz. In de Heilig Hartkerk in München
van het bureau Ailmann, Sattler & Wappner
(2000) wordt een klassiek thema hernomen;
een vrijstaande hoge campaniletoren op een
voorplein en een kerkgebouw met helder
bouwvolume. De buitenhuid is volledig in glas
en in het interieur is een volledig houten volume ingebracht. Met een grote technische
beheersing is een karaktervol interieur bekomen zonder dat er sprake is van een overweldigende monumentaliteit. Bij belangrijke gebeurtenissen kan de volledige voorgevel open
worden gezet, twee glazen vlakken als transparante sluispoorten. Een overvloedig gebruik
van glas is ook aanwezig in de Notre-Dame
de Pentecöte in de Parijse zakenwijk La Defense. In 1994 won Franck Hammoutène de
wedstrijd en de kerk werd in 2001 in gebruik
genomen. Door de materiaalkeuze gaat de
kerk bijna visueel op in haar omgeving. De
architect koos hier niet voor een toren maar
voor een smalle hoge licht transparante schijf
waarbij in de structuur een groot kruisteken
te voorschijn komt.
De werken van de Japanner Tadao
Ando, met zijn kapel op het water Hokkaido
(1988) en zijn meesterlijk creatie de Kapel
van het licht in Osaka (1989), zijn referentiepunten geworden in de hedendaagse kerkbouw. Met een kruisvormige opening in de
betonnen gevelwand achter het altaar bekomt
hij een magische, een bijna metafysische
ruimte. Op een meesterlijke wijze heeft Ando
de invloed van Kahn en Barragan weten te
transformeren tot een ruimte die nu reeds behoort tot de universele beelden in de kerkbouw. Ando komt tot een bijna "romaans
modern" gebouw. Maar ook andere hedendaagse bouwmeesters wisten nieuwe kerkruimtes te ontwerpen waar een sacrale
dimensie wordt bekomen, zoals de kerk in
Marco de Canavezes (1990-1996) van Alvaro
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Osaka
Kapel van het licht (1989)
Architect Tadao Ando
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Rome / Tor Tre Teste
"Chiesa Dives in Misericordia"
(1996-2003)
Architect Richard Meier

ren. Van het ambitieus plan om tientallen
nieuwe kerken te bouwen in Rome kwam
niets in huis, het ingetogen kerkontwerp
Santa Maria de Rosario alla Magliana (1998)
van de Portugees Alvaro Siza Vieira werd afgevoerd. Een andere indrukwekkende nieuwbouw is de bedevaartskerk voor Padre Pio in
San Giovanni Rotonda, een ontwerp dat de
befaamde architect Renzo Piano heeft ontworpen in 1991 en dat vermoedelijk volgend
jaar in gebruik wordt genomen. Het gebouw
zal zeker massaal en internationaal in de media-aandacht komen. Buiten Europa valt zeker de nieuwe kathedraal "Our Lady of the
Angels" (1995-2002) van Los Angeles op,
naar een ontwerp van de Spaanse bouwmeester Rafaël Moneo, tevens architect van
de interessante nieuwe bibliotheek van de
KULeuven in Heverlee. Ongeveer gelijktijdig
met de bouw van de grote en imponerende
Disney-concertzaal van Frank O. Gehry kreeg
Los Angeles een nieuwe kerk met 2.500 stoelen en met een parkeergarage voor 600 auto's.

geving wil tot uiting brengen. Onze begraafplaatsen zijn en blijven oorden van ingetogenheid waar de realiteit van het leven samenkomt met de realiteit van de dood. Maar al te
vaak moet men vaststellen dat er weinig
wordt gedaan om onze begraafplaatsen te
ontwerpen als een oord van bezinning. Zeker
met de toename van het aantal crematies
werd nauwelijks aandacht geschonken aan
het wegvallen van de traditionele grafzerken.
De urnenmuren in prefab beton zijn zielloos
omdat enkel een oplossing wordt gezocht
naar het stapelen, niet naar de zingeving.
Strooiweiden werden aangelegd als een banaal stuk grasveld. Recent zijn er in Vlaanderen wel interessante initiatieven genomen om
deze rustplaatsen een diepere betekenis te
geven, zoals in Kortrijk (ontwerp Secchi &
Vignano) en Kessel-Lo of de recente grafheuvel op de begraafplaats van Schelle.

Sumvitg (Graubünden / CH)
Kapel van Sogn Benedtg (1987-1989)
Architect Peter Zumthor
[Foto.- Klaus Kinold]

Siza Vieira (2) en de Sint-lgnatius kapel in
Washington van architect Steven Holl (19941997). Ook de houten kapel van Sogn
Benedtg in Sumvitg (1987-1989) van architect Peter Zumthor valt hier te vermelden.
Kerken zijn zeker niet de enige plaatsen waar de mens een diepere religieuze zin-

Vrin (Graubünden / CH)
"Totenstube" nabij de barokke kerk
Architect Gion A. Ca mina da
[Foto: Christian Richters]

Een erg boeiend voorbeeld dat architectuur naadloos kan aansluiten bij het directe
leven is de 'Totenstube" in het klein Zwitsers
dorpje Vrin (Graubünden) (3). Het dorp bezit
een zeer gaaf bewaarde configuratie van houten woningen met in het midden een grote,
wit geschilderde barokke kerk. Bij elke uitbreiding van het dorp wordt met de grootste zorg
gekeken naar de typologie en het materiaalgebruik. De vraag van de dorpsbewoners was
een nieuw "dodenhuisje". De oplossing van
architect Gion A. Caminada is ontstaan vanuit
een groot religieus respect, het bedenken van
een intermediaire plaats tussen de woning en
de kerk. In het Duitse woord "Totenstube"
verwijst stube naar de oude betekenis van
woonkamer of keuken. De nieuwbouw volledig
in hout opgetrokken is niet enkel een huis geworden voor de doden maar een betekenisvolle plaats waar mensen samen komen o.a.
om in alle sereniteit afscheid te nemen van de
overledenen. Op de verdieping is er een
wachtruimte met sanitair en een klein keukentje, op de begane grond de grote kamer
voor samenkomst van levenden en doden.
Grote aandacht
De laatste jaren is er een toename van
belangstelling voor de kerkbouw en voor andere religieuze opdrachten. Het Franse tijdschrift Techniques & Architecture (nr. 459)
wijdde in 2002 een geheel nummer aan
"Espaces sacrés / Sacred Spaces". Er is bewust gekozen om het woord kerk niet te gebruiken, het gaat in de eerste plaats om die
plaatsen van samenkomst van mensen met
diverse geloofsovertuigingen, dus ook van
moskeeën en synagogen. Dit themanummer
bevat ook het voorstel van de befaamde architecte Zaha Hadid, afkomstig uit Irak, voor de
nieuwe moskee van Straatsburg. Haar benadering, een geheel van dynamische lijnen,
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staat diametraal tegenover de traditionele vormentaal die men voor moskeeën gaat aanwenden, zoals in de grootste moskee van Europa die momenteel wordt opgetrokken in
Rotterdam.
In 2002 verscheen bij Prestel Verlag
een overzichtwerk Europaischer Kirchenbau /
European Church Architecture 1950-2000.
Het boek bevat een aantal bijdragen die een
overzicht geven per land, ook België en Nederland (4). Het boek bevat ook een aantal
boeiende recente kerkgebouwen o.a. de kapel van de verzoening in Berlijn van Reitermann & Sassenroth, de kerk voor de expo
van Hannover 2000 van architect Meinhard
von Gerkan die na demontage terug werd opgetrokken in Volkenroda en de kapel voor de
wereldgodsdiensten langs de autosnelweg nabij de Gotthardpas in Zwitserland van de ontwerpers Guignard & Saner. In het overzicht
van het oeuvre van Marcel Breuer (19021981), dit jaar uitgeven door het Vitra Design
Museum, wordt uitvoerig ingegaan op zijn
kerken en kloosters: het Sint John's klooster
in Collegeville (1954-1968), de kerk van Sint
Franciscus de Sales in Muskegon (19641966) en zijn klooster Bismarck, Noord
Dakota (1956-1963).
Vorig jaar maakte Sander de Jonge
aan de Theologische Faculteit Tilburg een interessant proefschrift Kerkarchitectuur na
2000 / Het ontwikkelen van grensverleggende
typologieën vanuit het samenspel tussen liturgie, architectuur en duurzame ontwikkeling
(5). Een vaststelling is dat binnen deze toenemende belangstelling weinig aandacht wordt
besteed aan de toekomst van het bestaande
religieus patrimonium. Een aantal gebouwen
die na 1950 werden opgetrokken zijn niet
meer in gebruik als kerk en werden reeds
verbouwd.
Kerkgebouwen in Nederland
In vergelijking met België is de situatie
in Nederland totaal anders (6). De kerkgebouwen behoren in Nederland tot de kerkgemeenschappen die ook moeten instaan voor
het onderhoud van dit patrimonium. Er zijn
natuurlijk kerken die op de monumentenlijst
staan en die voor restauratiewerken kunnen
rekenen op overheidssteun. Voor het onderhoud zijn de kerkengemeenschappen verant-

Het tweede voorbeeld heeft enige gelijkenis met de Wolweverskapel in Gent. De
originele kloosterkerk werd in 1502 vervangen door een dubbelkerk. In de 16de eeuw
verlieten de religieuzen het complex. Tijdens
de beeldenstorm verdwenen alle beelden en
schilderijen. In 1814 werd het klooster omge-

Breda
De voormalige kloosterkerk van de
kloosterkazerne werd gerestaureerd en
geïntegreerd in het complex voor Holland
Casino (2003)
Breda
De Grote Kerk, een indrukwekkend 15deeeuws bouwwerk, fungeert nu binnen een
breder maatschappelijke context en wordt
aangewend zowel voor maatschappelijk,
cultureel als kerkelijk gebruik.
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Andere Europese voorbeelden
Een inventaris of een uitvoerige publicatie waarin voorbeelden van hergebruik van
religieus erfgoed worden gebundeld is nog
niet beschikbaar. Het is niet de bedoeling een
opsomming te geven van andere Europese
voorbeelden. Toch een paar voorbeelden. In
1991 werd een wedstrijd uitgeschreven voor
de herinrichting van het Conservatoire des
Arts et Métiers in Parijs en gewonnen door
Andrea Bruno en Luciano Pia (1991-2000).
Het behoud van de geschiedenis van de
plaats, het optimaal presenteren van de collectie en de omkeerbaarheid van de ingreep
waren fundamentele opties. Andrea Bruno
maakt gebruik van de kapel van Saint-Martin
des Champs, een gebouw met een boeiende
overgang van de Romaanse naar de gotische
bouwstijl (8). Reeds in 1794 werd aan deze
gebedsplaats door abt Gregorius een nieuwe
bestemming gegeven, een onderzoeksatelier
voor de opleiding van arbeiders en ambachtslieden. Andrea Bruno introduceerde in de
kerk een metalen structuur, een soort open
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Zelfs recente kerkgebouwen kregen
een andere bestemming. Begin van de jaren
zestig kreeg de befaamde Nederlandse architect Gerrit Rietveld de vraag de nieuwe kerk in
Uithoorn te ontwerpen (1960-1965). Rietveld
aanvaardde de opdracht, op voorwaarde dat
het gebouw ook voor andere doeleinden zou
dienen; er kwam een toneelzaal, een foyer en
een crèche (7). De kerkzaal heeft een afmeting van 12,5 bij 25 meter. In de jaren negentig werd beslist deze grote ruimte in te richten
als bibliotheek "De Hoeksteen" en werden bijkomende verdiepingen aangebracht in de

grote kerkruimte. De nieuwbouw heeft amper
gefungeerd als "bedehuis" en heeft nu een
andere maatschappelijke bestemming.
Het hergebruik kan resulteren in extreme oplossingen, zoals het geval in Breda.
De skyline van Breda wordt bepaald door de
rijzige toren van de Grote Kerk, een indrukwekkend 15de-eeuws bouwwerk met een rijk
historisch verleden. Deze mooi gerestaureerd
kerk wordt beheerd door de verzekeringsgroep Generali. De Grote Kerk fungeert nu
binnen een breder maatschappelijke context
en wordt aangewend zowel voor maatschappelijk, cultureel als kerkelijk gebruik. De kerk
en de bijhorende historische zalen kunnen
worden verhuurd voor congressen, presentaties, diners, concerten maar blijven ook beschikbaar voor huwelijken en begrafenissen.
De kerk wordt een bijzonder cultureel centrum, het is geen "gebedshuis" meer maar
blijft toch verder functioneren. Op de website
www.generali.nl/grote kerk/ kan men meer informatie vinden over de geschiedenis, het gebruik, de huurprijzen maar ook bewegende
3D beelden van het gebouw.

bouwd tot kazerne en werden in de kloosterkerk verdiepingen aangebracht als slaapvertrekken voor de soldaten. In 1975 verliet het
Nederlands leger het pand en bleef de toekomstige bestemming lange tijd onzeker. Het
complex staat op het Chassé terrein, een locatie waar in de jaren '90 een nieuw theater
werd opgetrokken evenals verschillende woningbouwprojecten. De kloosterkazerne werd
aangekocht door Holland Casino. De vroegere binnenplaats van de kloosterkazerne
werd overkapt en is nu de centrale speelzaal.
De buitenruimte werd de belangrijkste ruimte
van het gebouw. De voormalige kloosterkerk
werd de "First Time Visitors" speelzaal en
wordt nu aangewend voor uitleg bij het spel.
De verdiepingen die het leger in de kerk had
aangebracht werden verwijderd waardoor de
hoge ruimte in ere hersteld. De vloer heeft nu
het niveau van de vroegere tussenverdieping
waar de nonnen de mis konden bijwonen
zonder in contact te komen met de andere
kerkbezoekers. Onder de vloer bevinden zich
nu de speelautomaten met een glazen vloer
om de funderingen zichtbaar te maken. Vanuit de sector van de monumentenzorg, in het
bijzonder historici, zal een dergelijk hergebruik worden verdedigd, omdat het oude
pand niet werd gesloopt en eindelijk een herbestemming heeft gekregen. Anderen zullen
deze optie compleet verwerpen vanuit het
standpunt dat het gebouw werd opgetrokken
met een kerkelijke bestemming en bijgevolg
bij herbestemming slechts voor een beperkt
aantal nieuwe functies in aanmerking kan komen. Dus zeker niet als speelzaal voor een
casino!
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woordelijk. Dit heeft tot gevolg dat in Nederland veel meer kerken, vooral neogotische
kerken, werden gesloopt of op een zeer ingrijpende wijze werden getransformeerd. Men
kan stellen dat de situatie bij onze Noorderburen fundamenteel verschillend is op juridisch vlak maar niet op het vlak van de
vraagstelling op welke wijze men zinvol kan
omgaan met dit kerkelijk erfgoed. Vele kerken
kregen een herbestemming, van huisvestingsprojecten tot diverse culturele bestemmingen. De Elleboogkerk in Amersfoort, een
prachtige vroeg-19de-eeuwse neo-classicistische hallenkerk, biedt nu onderdak voor het
werk van de kunstenaar Armando (°1929).
Het is maar een van de vele voorbeelden van
een herbestemming met culturele functie.

Parijs
Conservatoire des Arts et Métiers
Restauratie en inrichting (1991-2000).
Architect Andrea Bruno
De kapel van Sa int-Martin des Champs,
een gebouw met een boeiende overgang
van de Romaanse naar de gotische
bouwstijl, werd opgenomen in het
museumconcept.
[Foto: Marc Dubois]

Venetië
Chiesa di San Staë
Christoph Rütimann

(1993)

container met passerelles, waarin en waarop
nu een aantal topstukken zijn gepresenteerd.
Er is een parcours aangebracht, van bovenaan de zolder naar beneden. Ook de slinger
van Foucault is in deze ruimte te zien.
Een totaal ander verhaal is het hergebruik van de Augustiner Kirche in de binnenstad van München. Deze grote kerk werd
reeds jaren niet meer gebruikt voor de eredienst. In de zijbeuk kant winkelstraat zijn
kleine winkels aangebracht en het middenschip kreeg de bestemming van een sportzaal. Het actueel gebruik is totaal anders geworden, het middenschip biedt nu onderdak
aan het "Deutsches Jagd- und Fischereimuseum".
Een fenomeen dat zich ook voordoet,
is dat kerkgebouwen die nog in gebruik zijn
tijdelijk onderdak geven aan kunstmanifestaties. Om de twee jaar is de San Staë kerk in
Venetië de plaats voor kunst naar aanleiding
van de tweejaarlijkse kunstbiënnale. Reeds
jaren krijgt een Zwitserse kunstenaar de kans
er een tijdelijk project te realiseren. In 1993
bracht Christoph Rütimann een schuin vlak
aan, waardoor de schaal van de kerkruimte
volledig veranderde. Ook veel minder dominerende ingrepen kregen een plaats in deze
monumentale kerkruimte. Dit jaar kregen de
kunstenaars Gerda Steiner & Jürg Lenzlinger
de mogelijkheid het project "Gute und

dumme Wunder" te tonen. Voor vele bezoekers was deze installatie een plaats geworden
van rust en bezinning, de elementen van de
natuur bevestigd aan de fijne draden verzachten de imponerende architectuur. In het
midden werd een zitbank geplaatst om te
rusten.
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Venetië
Chiesa di San Staë
Gerda Steiner & Jürg Lenzlinger
"Gute und dumme Wunder" (2003)
[Foto: Marc Dubois]

Hergebruik in Vlaanderen
Een aantal jaren geleden was er in
Brugge grote beroering toen de nieuwe eigenaar aan de voormalige kerk van de jezuïeten
een niet alledaagse toeristische bestemming
gaf, een plaats voor concerten gecombineerd
met Bourgondische feesten. Dit nieuws
haalde toen de nationale pers. Zelfs wanneer
een kerkgebouw er niet meer staat, blijft de
plaats haar bijzondere betekenis behouden.
Toen men in 1798 de schitterende Brugse
Sint-Donaas kathedraal sloopte, gelegen tegenover het stadhuis, had niemand kunnen
vermoeden dat deze locatie aan het begin
van de 21ste eeuw nog steeds een open plek
zou zijn. Gezien de grote geladenheid kreeg
deze historische plek geleidelijk het statuut
van "onbebouwbaar", een plaats gedoemd
om leeg te blijven. De Japanner Toyo Ito
(°1941), die er in het kader van Brugge 2002
een paviljoen neerzette, begreep onmiddellijk
dat men op deze locatie een bescheiden
houding moet aannemen (9). Bovenop een
cirkelvormig, ondiep watervlak met een straal
van 11,5 meter plaatst hij een brug. De
langsrichting van de brug is deze van het
voormalige kerkgebouw. De diameter van de
waterpartij is bepaald door de afmetingen
van de fundering van de afgebroken kerk. Op
de plaats waar eens Jan Van Eyck werd begraven brengt Ito met zijn ontwerp als het

Tijdens de Franse bezetting in België
kwam veel onroerend kerkelijk erfgoed in het
bezit van privé-personen of van de overheid.
In 1810 besliste Napoleon om oude kloostergebouwen in Antwerpen ter beschikking te
stellen van de Academie "pour y placer une
école de dessin et un musée". Het jaar
daarop nam de Academie haar intrek in het
complex, in de loop der jaren werden storende verbouwingen aangebracht en kreeg
het complex minimaal onderhoud. De Academie is nu een onderdeel van de Hogeschool
Maar er zijn ook kapellen die na
Antwerpen en er werd gestart met een zorgeen ingrijpende verbouwing volledig karaktervuldige restauratie. Deze puike restauratie
loos zijn geworden. In de Groeningenkapel in
kreeg dit jaar de fel begeerde Vlaamse MonuKortrijk werden twee verdiepingen ingebracht
mentenprijs. In dit themanummer wordt inge- om de tentoonstellingsoppervlakte te vergrogaan op de verbouwing van het Dominicaten. De aard van de ingreep resulteerde in
nenklooster in de Gentse binnenstad tot
een culturele infrastructuur die nog mossel
huisvesting voor het Departement Architecnog vis is, een gemiste kans waar het bijna
tuur Sint-Lucas. Deze renovatie en restauratie
onmogelijk is om een boeiende expositie te
tonen hoe men met enige verbeelding een
realiseren.
voormalig klooster een herbestemming kan
geven en kan doorgeven aan een volgende
Er zijn in Vlaanderen nog meer voorgeneratie. Dit staat in contrast met de aanpabeelden van kerkgebouwen die onttrokken
lende kerk van de Dominicanen die reeds jazijn aan de eredienst en die een nieuw beren niet meer wordt gebruikt voor de erestemming hebben gekregen in de culturele
dienst en die ondertussen als monument
sector. De Begijnhofkerk in Sint-Truiden werd
werd beschermd zonder mogelijkheid van
een museum van kerkelijke kunst, een ruimte
herbestemming. Men kan stellen dat het een
waar het publiek o.a. kennis kan maken met
vroeg voorbeeld is van neogotiek in Vlaandede grote traditie van het beschilderen van de
ren maar daarmee is ook ongeveer alles gemuren bij religieuze bouwwerken. Maar ook
zegd. Het lomp en architectonisch oninteresnaar andere bestemmingen werd gezocht
sant bouwvolume kan men erg moeilijk
met een relevante maatschappelijk betekenis.
beschouwen als een boeiende bouwkundige
Ook in Vlaanderen zijn er kerken die in de japrestatie waarvoor de samenleving het begrip
ren zestig werden optrokken en die, zoals het
monument heeft bedacht. Het toont aan dat
voorbeeld van Rietveld, een nieuwe functie
er vandaag in de monumentzorg, die hoofdhebben gekregen. In 1962-1964 ontwierp
zakelijk door historici wordt gedomineerd, een
Marc Dessauvage in Willebroek de Kapel
breuk is ontstaan enerzijds tussen het conSint-Jozef-Ambachtsman, één van zijn eerste
crete leven en de bekommernis voor de toebelangrijke religieuze gebouwen (10). Deze
komstig potentialiteit van het erfgoed en anfungeert nu als administratief centrum voor
derzijds de kunsthistorische argumentatie die
het Rode Kruis. Door de aanwezige doorlowordt opgemaakt vanuit een enge invalshoek
pende horizontale ramen aan de dakrand
van een stilistische preoccupatie.
was het mogelijk de kerkruimte op te delen
en toch voldoende daglicht binnen te brengen. De wijze waarop de verbouwing architectonisch werd opgelost is echter niet voorbeeldig en had op een meer tactvolle wijze
het oorspronkelijk project van Dessauvage
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Willebroek
Kapel Sint-Jozef-Ambachtsman
1964)
Architect Mare Dessauvage
[Foto: Marc Dubois]

(1962-

kunnen bewaren. Het is hoog tijd dat een
keuze wordt gemaakt van kerken van Mare
Dessauvage in het vooruitzicht van een paar
beschermingen. Het kerkelijk oeuvre van
deze architect verdient zeker meer aandacht.
Reeds in 1977 kwam de Provincie
Oost-Vlaanderen in het bezit van het erg vervallen Caermersklooster in het Gentse Patershol. Na een grote restauratiecampagne van de
kerk werd het gebouw in 1998 voor het publiek opengesteld als Provinciaal Centrum
voor Kunst en Cultuur Gent. Met de aanstelling van Hans Martens kreeg dit centrum een
dynamische leiding, wat zich vertaalde in een
evenwichtige en verscheiden programmatie
maar ook in de wijze waarop kunst wordt getoond in deze voormalige kerkruimte. Voor de
expositie "Stille Schilders" (2003) werd een
labyrintische kamerstructuur aangebracht om
de intimiteit van het werk te behouden. Indrukwekkend was de expositie van Berlinde
De Bruyckere, de wijze waarop de genaaide
paardensculpturen in de witte ruimte van de
kerk tijdelijk een onderkomen kregen was
overweldigend monumentaal en gelijktijdig
zeer poëtisch. Dit voorjaar presenteerde de fotograaf Carl De Keyzer zijn reeks "Zona Siberische gevangeniskampen", een aangrijpend beeld van menselijk leed en dramatiek.
De vormgeving, beter ruimtelijke presentatie,
is een bijdrage geweest van architect Wim

G E B O U W E N ' ?
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Een vaststelling is dat kapellen door
hun omvang beter geschikt zijn voor hergebruik. De bekende galerij De Zwarte Panter in
de Hoogstraat in Antwerpen is hiervan een
goed voorbeeld. In dit themanummer wordt
uitvoerig ingegaan hoe de Campo Santo kapel
in Sint-Amandsberg / Gent het bijzonder kader was van vele tentoonstellingen. Men mag
zelfs stellen dat deze ruimte een grote invloed
uitoefende op de wijze waarop het kunstwerk
in communicatie trad met het publiek en dat
verschillende kunstenaars in deze verstilde
ruimte één van hun beste exposities hebben
gemaakt.

' G E W I J D E

ware een ode aan de befaamde schilder, de
meester die met een technische beheersing
het vlak een wonderlijke lichtuitstraling gaf.
Vanuit een groot respect voor de genius loei,
voor de ziel van de plaats, heeft hij het paviljoen weten te verankeren op deze gevoelige
plek.

Een ander voorbeeld van hergebruik
van een kloostercomplex ligt op amper een
paar honderd meters van het voormalig Dominicanenklooster. Het kloostercomplex
PoortAckere in de Oude Houtlei fungeert
reeds een aantal jaren als hotel en als seminariecentrum. De kleine kapel van het monasterium wordt aangewend voor concerten
en recepties.

Cuyvers. Bij het betreden van de ruimte zag
men enkel de achterzijde van de foto's.
Ook in Wallonië kregen kloostercomplexen een nieuwe bestemming. Sinds 1987
werd het Fotografie-Museum van de Franse
Gemeenschap in België gehuisvest in het
oude Karmelietenklooster van Mont-sur-Marchienne nabij Charleroi. Het is een gerenoveerd neogotisch complex met een oppervlakte van meer dan 2.000 m.
Een vaststelling is dat de laatste jaren
bij tentoonstellingsprojecten kerkruimtes vaker in aanmerking komen als tijdelijke verblijfplaats van beeldende kunst, zoals het
voorbeeld in Venetië. In het poëzieproject Watou 1997 werd in de Sint-Bavokerk een imponerend werk van Jan Fabre opgenomen. Ook
in de grote afscheidstentoonstelling van Jan
Hoet dit jaar in Gent "Gelijk het leven is"
werd werk van internationaal gewaardeerde
kunstenaars opgenomen in de Sint-Baafskadedraal en de Sint-Pieterskerk. Het werk van
Thomas Schutte, "Weinende Frau", dat Jan
Hoet ophing in de Sint-Niklaaskerk was zo indrukwekkend dat men er zelfs voor kan pleiten om dit werk voor een veel langere tijd met
deze plaats te verbinden. Men mag zelfs stellen dat de kracht van dit werk van Schutte
beter tot zijn recht komt in de Sint-Niklaaskerk dan in een museale presentatie.
Welke toekomst voor het
kerkelijk erfgoed
Ongeveer gelijktijdig met dit themanummer is de studie van het KADOC afgerond, gemaakt in opdracht van de Vlaamse
Gemeenschap. Het geeft op een gefundeerde
wijze een inventaris van ons kerkelijk erfgoed
uit de 19de eeuw "Kerken in neostijlen in
Vlaanderen". Daarmee beschikt Vlaanderen
voor het eerst over een totaalzicht op zijn omvangrijke 19de-eeuwse kerkelijke architectuur. Tevens werd in het kader van het onderzoek een methodologie ontwikkeld voor de
waardebepaling van dat gebouwenpatrimonium. Ten slotte werden er oriëntaties aangegeven voor de toekomstige monumentenzorg
ervan. Het aan het KADOC toevertrouwde onderzoek - voluit "Kerken in neostijlen. Ontwikkeling en implementatie van een methodologie voor de bescherming en de

Gent
Caermersklooster - Provinciaal Centrum voor Kunst en Cultuur Gent
"Carl De Keyzer/Zona - Siberische
gevangeniskampen"
(2003)
[Foto: copyright Carl De Keyzer - Magnum Photos]

monumentenzorg van het 19de-eeuwse kerkelijk architecturaal patrimonium in Vlaanderen" - was een opdracht van de Afdeling Monumenten en Landschappen van de Vlaamse
Gemeenschap en nam twee jaar in beslag.
Een databank werd ontwikkeld waarin een
gedetailleerde beschrijving werd opgenomen
van een 1500 (nog bestaande) kerken en kapellen in de vele parochies, kloosters, scholen, hospitalen, gevangenissen, enz. in Vlaanderen. Van meet af aan werd daarbij een
onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw en
verbouwingen. In de negentiende eeuw immers werden talrijke bestaande kerken vergroot en enkele oude delen, meestal een toren of een koorpartij, in de nieuwbouw
geïntegreerd.
Dankzij het onderzoek kunnen nu
voor elk 19de-eeuws religieus bouwwerk in
neostijl verschillende parameters worden nagegaan: functie, stijl, architectuurtype en
structuur, architect, ruimtelijke context en in
beperkte mate interieur. De historische context, in het bijzonder de rol van de opdracht-
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gevers, kon in het kader van dit onderzoek
niet worden belicht. De methodologie voor de
waardebepaling van de gebouwen bestaat in
de combinatie van de verschillende invalshoeken en hun toetsing inzake gaafheid,
zeldzaamheid en oorspronkelijkheid. Op de
1088 19de-eeuwse nieuwe kerkgebouwen
zijn er vandaag reeds 220 beschermd of
voorlopig beschermd. Een 60-tal bijkomende
gebouwen komen voor een snelle bescherming in aanmerking. Het eindverslag beperkt
zich niet tot het aanreiken van een methodologie. Op basis van een comparatieve benadering met de buurlanden zijn ook oriënterende voorstellen toegevoegd voor een
beschermingspolitiek en de problematiek van
ontwijde kerken. De praktijk in het buitenland
leert dat gestructureerd overleg en een gecoördineerde aanpak tussen alle betrokken

(2) M. Dubois, Het kerkgebouw op het einde van het millennium/De sacraliteit van het licht, in: Vlaanderen,
nr. 265, 1997, pp.87-90.
(3) A. Cabalzar, G.A. Caminada, M. Tschanz, Stiva da
morts / Gion A. Caminada - Vom Nutzen der Architektur, gta Verlag, Zurich, 2003
(4) W. J . Stock, Europaischer Kirchenbau / European
Church Architecture 1950-2000, Prestel Verlag, München, 2002.
M. Dubois, Kirchenbau in Belgien und den Niederlanden / Churches in Belgiën and The Netherlands, in:
Europaischer Kirchenbau / European Church Architecture 1950-2000, Prestel Verlag, München, 2002, pp.
112-127
(5) S. de Jonge, Kerkarchitectuur na 2000 / Het ontwikkelen van grensverleggende typologieën vanuit het samenspel tussen liturgie, architectuur en duurzame ontwikkeling, Proefschrift Theologische Faculteit Tilburg,
2002.
(6) H. Ibelings, New Life for Old Churches / Reusing Religious Buildings in the Netherlands, in.- The Low Countries, nr. 10, 2002, pp. 56-59.
M. Dubois, Refurbishing the House of God / Adaptive
Reuse of Religious Buildings in Flanders, in: The Low
Countries, nr. 10, 2002, pp. 70-75.

Gent
Caermersklooster - Provinciaal Centrum voor Kunst en Cultuur Gent
Berlinde De Bruyckere

(2002)

(7) M. Küper, I. van Zijl, Gerrit Th. Rietveld 1888-1964/
het volledig werk, Utrecht, 1992.

[Foto: Mirjam Devriendt]

partijen de sleutels vormen voor een goede
erfgoedzorg. Alleen zo kan de toekomst van
het kerkelijk erfgoed evenwichtig en in dialoog worden behandeld.
De Stichting Vlaams Erfgoed publiceerde in mei 1999 het rapport "Omtrent ker-

kelijk cultureel erfgoed" , een studiewerk waaraan verschillende auteurs en deskundigen
hebben meegewerkt (info: stichting.vlaamserfgoed@ping.be). Voor dit project werd een
stuurgroep samengesteld waarbij de diverse
partijen die betrokken zijn binnen deze problematiek deel hebben uitgemaakt. Het initiatief
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(8) Fr. Brancaccio, N. Detry, Andrea Bruno - De uitkijkpost van de architectuur, Themanummer A Plus
nr. 165, 2000.
(9) M. Dubois, Nieuwe architectuur in Brugge /contemporary architecture in Bruges, Stichting Kunstboek,
Oostkamp, 2002
(10) G. Bekaert, L. Verpoest, Mare Dessauvage 1931-1984,
Wommelgem, 1987.
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( D G . Bekaert, Sans Titre, Nieuw museum voor hedendaagse kunst in Bordeaux, in: Archis, nr.5, 1991,
pp.12-17
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werd genomen in 1997 door de toenmalige
minister van Cultuur Luc Martens en uitgewerkt door het Katholiek Documentatiecentrum- en Onderzoekscentrum (KADOC), het
Centrum voor religieuze Kunst en Cultuur
(CRKC), de Vlaamse Contactcommissie Monumentenzorg (VOM), Tijdsbeeld NV en ICOMOS
Vlaanderen / Brussel. Deze studie bevat interessante denkpistes om het beheer van het
kerkelijk cultureel erfgoed te organiseren en in
te passen in een bredere maatschappelijk context. De studie heeft ook algemene bedenkingen omtrent de delicate materie van neven- en
herbestemming van dit erfgoed. Dit patrimonium is in sterke mate symbolisch geladen.

Podium voor zingeving
Anneloes van der Leun

Sinds een halve eeuw is geleidelijk een

platform uit tot nieuwe spirituele momenten,
of deze nu individueel of in groepsverband
beleefd worden.
Een andere ingreep betreft de inrichting van het koor voor de wekelijkse viering.
Een opgehangen projectiekader vormt de
overgang van koor naar schip. Het zorgt voor
intimiteit zonder het contact met de nieuwe
stedelijke ruimte van het platform te verliezen. Behoud en conservatie van kerkelijk erfgoed is zinvol als het gebouw weer een publieke, en bij voorkeur spirituele functie
vervult. Het experiment in de Magdalenakerk
is met name succesvol, omdat de noodzaak
van herinrichting is ingegeven door de gebruikers zelf. Het is, nu de eerste fase is afgerond dan ook aan hen om te anticiperen
op nieuwe functies en een ander gebruik van
de ruimte in de nabije toekomst. Aan hun gedrevenheid en enthousiasme zal het niet liggen. Het initiatief in Brugge is een geslaagd
voorbeeld van een verfrissende ingreep waar
mensen elkaar kunnen ontmoeten in hun
streven naar zingeving.

proces van ontkerkelijking gaande. Steeds
meer kerken komen leeg te staan of
worden niet meer gebruikt op de manier
waarvoor ze oorspronkelijk gebouwd zijn.
Daartegenover zijn grote groepen mensen
op zoek naar alternatieve vormen van
religie. Spiritualiteit leeft. De
herformulering van religieuze waarden in
de samenleving vraagt om een vernieuwde
invulling van de kerkelijke omgeving.

De Magdalenakerk (1850) in Brugge
is een neo-gotische kerk ontworpen door architect P.F. Buyck. Het is een beschermd
monument voor zowel het exterieur als het interieur. Als gevolg van de leegloop in de afgelopen jaren is de religieuze bestemming van
het pand heroverwogen. Een groep van initiatiefnemers, verenigd in 'Christenen voor
2002', wil de kerk inhoudelijk vernieuwen.
Hiermee is een veranderingsproces op gang
gekomen, dat de kerk toegankelijk maakt
voor een bredere groep mensen dan de oorspronkelijke kring van parochianen.
In het kader van Brugge Culturele
Hoofdstad van Europa 2002 is het project
'yot' gestart. Dit experiment rond ruimte,
mens en religie behelst een heroriëntering
van de Heilige Magdalenakerk. Interieurarchitecten Tom Callebaut en Stefaan Onraet ontwikkelden een aanpassing van de ruimte die
zich niet ent op het bestaande gebouw, en tegelijkertijd genoeg mogelijkheden biedt voor
een spirituele beleving op verschillende wijzen. Daartoe formuleerden zij een symbolisch
'zijnsvlak', een ontmoetingsplek waaromheen
een aantal meer specifieke zones zijn gegroepeerd.
Het symboolvlak bevindt zich in een
groot horizontaal gericht platform in het mid-

Het podium gedraagt zich als een stedelijke ruimte in het middenschip.

denschip van de kerk, waarin de grote pilaren van de kerk geïntegreerd zijn. Het fungeert als een inspiratiebron, soms letterlijk
wanneer de kerk zich spiegelt in het wateroppervlak, maar andere invullingen al naar
gelang tijdstip of evenement, behoren evenzeer tot de mogelijkheden. Het belevingselement wordt benadrukt door een hellend,
rood uitgevoerd zitvlak rondom en de mogelijkheid plaats te nemen op een van de tweehonderd ronde berkenhouten krukjes die
naast het podium staan opgestapeld. Aan de
randen manifesteert het oplopende zitvlak
zich tot een immense tafel die aan de kopse
kant allerlei communicatiefuncties herbergt.
Folders, boeken, licht en een lichtkrant zijn
hierin verwerkt. De gekleurde dozen van
transparante kunststof vormen een subtiele
scheiding met de entree en het interieur van
de kerk. Door zijn abstracte vorm nodigt het
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H e r o r i ë n t e r i n g Heilige
Magdalenakerk Brugge
Opdrachtgever Vereniging Christenen voor
2002.
i.s.m. Brugge 2 0 0 2 , Stad Brugge en
Bisdom Brugge
Ontwerp Tom Callebaut, Stefaan Onraet
Kunstenaars Yvan Derwéduwe.
Jan De Wachter, Paul Gees, Brody
Neuenschwander. Veerle Persyn, Kris
Goubert, Leen Van Dierendonck
Grafische vormgeving Citroen Citroen
K/eu radvies An De ver
Restauratiearchitect
Benoit Delaey
Aannemer Wyckaert Houtconstructies
Het heroriënteringproject kreeg een
vervolg met het vormingsproject YOT-be, een
initiatief om op een zinvolle wijze in groep
uiteenlopende vraagstellingen rond religieus
patrimonium te bespreken.
www.yot.be
050/33.61.31.
Info: sofie.verscheure@skynet.be
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«Une vie Nouvel» voor een kerk
Marc Dubois

V I E

Sarlat-la-Canéda, een kleine historische

« U N E

stad in de Franse Périgord bezit een rijk
historisch patrimonium. De binnenstad
staat op de UNESCO wereldlijst van
uitzonderlijke sites. De stad kende
bloeiperiodes en verval, wat samengaat
met een grote bouwactiviteit gevolgd door
verwaarlozing en radicale vernieling. Ook
in Sarlat heeft de Franse Revolutie zware
gevolgen gehad voor het kerkelijk
patrimonium. De Sainte-Mariekerk werd
buiten dienst gesteld en kwam in handen
van verschillende privé-personen. Een
gedeelte van het interieur werd in 1840
gered door Prosper Mérimée, bekend
schrijver die tevens inspecteur was van de
dienst 'Monuments Historiques'. In de
19de eeuw werd een gedeelte van de kerk
gesloopt en werden de bouwstenen
gerecupereerd voor andere constructies.
De kerk werd een 'steengroeve'! Zo
verdween het koor van deze elegante
gotische kerk en één van de zijbeuken
werd verbouwd tot winkel met
woongelegenheid op de verdiepingen. Wat
overbleef heeft vervolgens dienst gedaan
als fabriek voor salpeterzuur, werkplaats,
opbergruimte, postkantoor en in de jaren
'50 / '60 als dispensarium. Nadien volgde
leegstand en verder verval.

Het stadsbestuur nam in de jaren '90
het initiatief dit bouwwerk te restaureren om
vervolgens een nieuwe publieke bestemming
te geven; geen restaurant of museum, wel een
bestemming die met het dagelijks leven van
de stad te maken heeft. Het moest een overdekte binnenruimte worden die in directe relatie staat met de publieke ruimte, zelfs met het
belangrijkste stedelijk plein. Voor deze bijzondere opdracht werd een beroep gedaan op
een architect die zijn jeugd heeft doorgebracht
in Sarlat en die ondertussen één van de grote
architecten is geworden in Europa, Jean Nouvel (°1945). Zijn oeuvre is indrukwekkend, van
het Institut du Monde Arabe in Parijs tot het
Kunst- & Congrescentrum in Luzern. Maar
ook in zijn kleinere realisaties, zoals het hotel
Saint-James nabij Bordeaux en het nieuw
Gallo-Romeins museum 'Vesunna' in Périgueux, toont Nouvel zijn talent om tactvol te
opereren in een complexe historische site.
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De opdracht voor de Sainte-Mariekerk
bestond uit drie delen. De centrale ruimte
van de kerk moest fungeren als permanent
overdekte marktruimte voor het etaleren van
streekproducten. Daarnaast moest het interieur ook worden gebruikt als kleine expositieruimte.Tot slot werd geopteerd voor het aanbrengen van een lift in de toren om de vele
toeristen een panoramisch zicht te geven
over Sarlat. De voorgestelde ingreep van
Nouvel is gelijktijdig complex en glashelder.
Hij introduceert twee enorme beweegbare
stalen vlakken, net grote sluisdeuren. De
deuren zijn geschilderd in een monochroom
grijs om aan te sluiten bij de kleur van de
natuursteen die gebruikt wordt als dakbe-

het oorspronkelijk gebruik. Het is veeleer een
project van transformatie, van mutatie om een
getuigenis uit het verleden een nieuwe toekomst te geven. Het is een ingreep in een historisch, beschermd monument waarbij de omkeerbaarheid een belangrijke factor is. Zijn
inbreng is omkeerbaar omdat men nooit weet
wat de volgende bestemming zal zijn van het
gebouw. Het is de opdracht van een ontwerper om tactvol om te gaan met elementen uit
het verleden en de specificiteit van de bouwplaats zonder daarbij de eventuele toekomstmogelijkheden te hypothekeren.
In 1996 was Nouvel eregast van de
Biënnale Interieur in Kortrijk en hij formuleerde zijn attitude als volgt: 'Être moderne,
c'est faire la meilleure utilisation de notre mémoire et prendre le risque de l'invention'. In
deze uitspraak synthetiseert hij zijn houding
als ontwerper, een geloof waarin het creatieve
ligt in een symbiose tussen wat wij reeds eeuwen doorgeven en het onverwachte nieuwe.
In Sarlat liet Nouvel op de binnenzijde van de
groot deur een tekst van de befaande Franse
filosoof Jean Baudrillard aanbrengen:

dekking. In de zijbeuk zijn twee verdiepingen
aanbracht, plaats voor kleine exposities met
uitzicht op de overdekte marktplaats. Voor de
ramen koos Nouvel helder wit glas zonder
opdeling. Tegenover de geslotenheid van de
deuren zijn de vensteropeningen volledig
transparant. In plaats van een gesofistikeerde verlichtingsinfrastructuur bracht Nouvel grote metalen schijven aan om het kunstlicht te integreren. De indirecte verlichting
van de ranke spitsbogen versterkt de aanwezige hoogte van 15,50 meter van de voormalige kerkruimte.
Met de hoge deuren wordt een
nieuwe ruimtelijke identiteit tot stand gebracht. Deze verticaliteit resulteert in een uitgesproken monumentaliteit. Nouvel verwijst
naar het verleden, de dimensies van de deuren van het Baptisterium in Firenze of andere
grote kerken. Als architect heeft hij steeds
een voeling gehouden met de hedendaagse
kunst. Het inbrengen van enorme staalvlakken hebben enige affiniteit met het werk van
Richard Serra, de kunstenaar die met
enorme staalplaten punctuele ingrepen heeft
gemaakt in stedelijke ruimtes en in open
landschappen. De extremiteit van beide referentiepolen, de middeleeuwse kathedraalpoorten en de monumentale dimensie van
Serra's werk, zijn aanwezig in Nouvels project
voor Sarlat.

Met een minimale maar sterke ingreep
ontstaat een bijzondere mutatie. Het gaat bij
Nouvel niet om het benadrukken van het contrast tussen oud of nieuw, zijn uitgangspunt is
het begrip continuïteit. 'Le danger, pour toutes
les villes historiques, c'est le formol
Ce qui
est intéressant c'est que la dimension culturelle d'une ville puisse se poursuivre dans le
temps, et accumuler des témoignages lies a
sa vie». Nouvel wil niet het woord rehabilitatie
gebruiken, omdat men niet terugkeert naar

[Foto: Marc Dubois]
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NOOT: PUBLICATIE
A.M. Cocula, M. Bénéjeam, M. Genty, e.d., Jean Nouvel,
L'église Sainte-Marie de Sarlat, Le Festin, Bordeaux, 2001.

^'architecture est un mélange de
nostalgie et d'anticipation extreme'.

In 2 0 0 2 organiseerde Zwitserland de grote
nationale expositie waaraan ook de
vereniging van Zwitserse kerken deelnam.
Het uniek project 'Un ange passé...' in
Morat toont dat het maken van spirituele
ruimtes als rustpunten voor bezinning ook
hedendaagse oplossingen kan krijgen.
De verbeelding van hedendaagse
kunstenaars is hierbij van groot belang.
Deze groots opgezette manifestatie
was gelokaliseerd op vijf plaatsen: Jura (op
een boot op de meren), Biel, Neuchatel,
Yverdon-les Bains en Morat (Murten). Voor
de sites van Expo 2002 met als concept
'Arteplage', locaties aan de rand van de meren, werden verschillende wedstrijden uitgeschreven. Veruit het boeiendste project was
het voorstel van de Franse architect Jean
Nouvel voor Morat waar hij op een intelligente
wijze het hoofdthema 'Instant et Eternité' (Het
nu en de eeuwigheid) heeft weten te verhelderen. In tegenstelling tot de andere sites die
veeleer een pretparkachtig concept ontwikkelden koos Nouvel ervoor om de authenticiteit van de historische site als rode draad te
gebruiken. Het centraal project was de gigantische kubus, een monolithisch gesloten
volume, in geroest staal, gelegen in het meer.
Enkel met een bootje kon men dit paviljoen
bereiken, waar het publiek bovenaan het gerestaureerde 19de-eeuws panorama van de
slag bij Morat kon bewonderen, een schilderij
van het type zoals het panorama van Waterloo. Onderaan bevond zich een actuele versie
van een panorama, een indrukwekkende diaprojectie op rond scherm met de Zwitserse
mens van vandaag. Een bijzondere ervaring,
een panoramische ervaring uit het verleden
en het heden.
Nouvel was ook verantwoordelijk voor
de totale scenografie in Morat in samenwerking met het bureau Gauer / Itten / Messerli
& Maria. Op een zeer overtuigende wijze wist
hij zowel het historische stadscentrum als de
rand van het meer te gebruiken om de negen
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thema projecten op een harmonieuze wijze in
te passen. Het stadje werd bijna een evident
onderdeel van de tijdelijke manifestaties. Een
van de bezienswaardigheden was de Mésoscaphe van Auguste Piccard, de eerste duikboot voor toeristen en de hoofdattractie van
de grote Zwitserse expo in 1964, een symbool van de vooruitgang. Nu is deze duikboot
een afgedankt en opgeroest volume. Hiermee
wilde Nouvel de nadruk leggen op het tijdelijke, het vergankelijke.
De vereniging van kerken in Zwitserland, o.a. de katholieke, de protestantse en
de orthodoxe kerken, koos voor Morat. Hiervoor werd een associatie opgericht ESE.02.
Hoe kan men de bezoeker van een project
dat in de eerste plaats gericht is op ontspanning en kennisverwerving, ook confronteren
met geloof, religie en de vele vragen naar zingeving van ons leven? Welk is de plaats van
het geloof voor de hedendaagse mens? Het
project 'Un ange passé...' van Gabriel de
Montmollin uit Genève, theoloog en uitgever,
en verder uitgewerkt door Georg Schubert,
wilde inspelen op de momenten van stilte en
bezinning, een oord van spiritualiteit. Nouvel
ontwierp zeven kleine paviljoenen aan de
rand van het meer, zeven ruimtes van vijf bij
zeven meter, gelijk qua volume, maar verschillend qua openingen in het gevelvlak.
Door het gebruik van geroest staal ontstond
een directe binding met de grote kubus in
het meer. Alleen al het getal zeven geeft aan
het project een bijzondere betekenis.
Zes kunstenaars, vier Zwitsers, een
Engelsman en een Amerikaan werden geïnviteerd om aan dit boeiend project mee te weken. In het eerste paviljoen visualiseerde de
Amerikaan Bob Wilson het gegeven 'Mysterie', een belangrijk aspect in het evangelie. In
zijn ander werk heeft Wilson getoond dat hij
sterke visuele beelden kan maken. In het
midden van de ruimte bracht hij een klein
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figuurtje aan dat met het hoofd naar beneden
valt, naar het licht. De vorm is geïnspireerd
op een schilderij van Jeroen Bosch, een voorstelling van de hatelijke beulen van Jezus.
Het mysterie van het geloof is de vergiffenis
en de bevrijding. Wilson inviteert het publiek
om onze waarden en normen opnieuw te bekijken in het licht van een zin uit het evangelie van Mattheus: 'Bemin je vijanden en bid
voor je vervolgers, zodat je de zoon wordt van
je Vader die in de hemelen is'. (Matheus
5,43).
Anish Kapoor plaatste het paviljoen
'Au-dela' (Aan de andere kant) op de grens
tussen land en water. Het thema was hier de
grens tussen leven en dood, tussen de wereld
en het hiernamaals. In het interieur stond
een grote holle spiegel waarin de mens de
wereld omgekeerd ervaart. Alles wat wij kennen is omgekeerd, maar toch herkenbaar.
Van zeer nabij draaide alles weer, een ervaring die andere wachtende personen op dat
ogenblik niet konden zien noch ervaren.
In paviljoen 3 met als onderwerp 'de
hemel van het goede nieuws' ging Ernst
Hiestand in op een recente bevraging bij de
Zwitsers: 'wie ben je voor God?'. De vraag is
vertaald in 40 talen die men vandaag in Zwitserland spreekt. De bezoekers konden op
een pc hun antwoorden meedelen of ze laten
projecteren op groot scherm.
In het paviljoen 'de hemel van de relaties' heeft Suzann Walder een grote hoeveelheid aan objecten bijeengebracht afkomstig
uit verschillende religieuze tradities, niet vanuit het standpunt van de confrontatie of het
creëren van een eenheid. Het respect voor de
objecten waarmee wij de religieuze dimensie
vorm geven stond hier centraal.
Het paviljoen 'Het woord' had vier toegangen en werd ontworpen door Anton Egloff
(CH). In een wereld met een overvloed aan
beelden komt het woord in de verdrukking.
Men verwees naar het evangelie volgens Johannes met 'in het begin was het woord',
maar wat zal het einde zijn? Twee paar woor-
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Zeven spirituele ruimtes

den werden samengebracht en komen als
een volume uit de vloer: zout - aarde en licht
- wereld. De vier begrippen voor bezinning
werden nog geïllustreerd met teksten uit het
evangelie, 'ik ben het licht van deze wereld,
jullie zijn het zout der aarde'.

Paviljoen 1
'Het mysterie'
Kunstenaar Bob Wilson (USA)
[Foto: Marc Dubois]

Paviljoen 6 - Exterieur

Paviljoen 2
'Het hiernamaals' (Au-dela)
Kunstenaar Anish Kapoor (GB)
[Foto-. Marc Dubois]

Paviljoen 5
'Het woord'
Kunstenaar Anton Egloff
[Foto: Marc Dubois]

In de voorlaatste ruimte 'de zegening'
bezat het plafond bovenaan een lange opening.
Geen vensters, enkel een snede om het daglicht
en de regen toe te laten tot het interieur. Op de
muren van de witte ruimte waren zes paar armen in brons aangebracht. Uit deze armen, horizontaal op de muur geplaatst, stroomde continu water. Het water uit de handen vloeide
terug naar het meer via een opening in de vloer.
Het was een sterk werk van Roland Herzog uit
Zurich, de kristallisatie van het eeuwenoud gegeven van de zegening met water.
Het laatste paviljoen kreeg als onderwerp de 'schepping' en werd eveneens door
Bob Wilson bedacht. Het is het enige volume
dat men niet kon betreden. Achter een brede
horizontale opening en op een transparante
vloer waren zeven gele ezels geplaatst die
balken, misschien omdat ze pijn voelen of

'De zegening' Kunstenaar Roland Herzog
Exterieur en interieur
[Foto's: Marc Dubois]

opgeschrikt zijn. Ook hier werd naar een
oude tekst verwezen: «De gehele schepping
kreunt vanwege de barensweeën (Rom 8,
22). In Gods ogen verdient de ezel - het rijdier van de koning - het misschien wel evenveel als zijn meester om de schepping te vertegenwoordigen' (Sam 2, 16).
Het was een aangrijpende aanwezigheid van de Zwitserse kerken. Zeven ruimtes,
zeven 'ciels', evenveel denkpistes als open
antwoorden. De kunst is hier geen vrijblijvende en formele aangelegenheid, maar past
in een totaal concept waarbij religieuze thema's op een zeer poëtische wijze naar het
publiek worden overgebracht.

Paviljoen 6 - Interieur

PUBLICATIE
Naar aanleiding van deze deeln ame aé
an Expo 2003
verscheen een boek dat het proje ct toe li ;ht (290 pagiInfo: contactCg5laboretfides.com
loborettides.com
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karakter. Op een overblijvende duinheuvel
werd in 1720-1721 een barokkapel
opgetrokken in opdracht van Mgr.
Philippus van der Noot en dit als
vervanging van een kleinere kapel die
vermoedelijk reeds in de 14de eeuw op
deze plaats werd gebouwd. Het is een
hoge, éénbeukige kapel met vier traveeën
en een driezijdige koorbeëindiging. Het
barokaltaar met een schilderij van de
heilige Amandus is visueel het eindpunt
van het sobere interieur. De kapel kreeg
reeds in 1942, tijdens de oorlogsjaren,
een bescherming als monument en in
1966 werd zij gerestaureerd door Adriaan
Bressers.
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in Sint-Amandsberg bezit een bijzonder

Berlinde De Bruyckere, Installatie
Campo Santo [Foto: Jan Pauwels]

Johan Van Gel uwe,'Ars Longa Vita Brevis' [Foto: Luc Van Acker]

Jean Bilquin
[Foto: Luc Van Acker]
1291 I

Het idee om deze kapel te gebruiken
als kunstruimte start reeds op het einde van
de jaren '60, juist na de restauratie van de
kapel. Eén van de meest aangrijpende exposities voor '90 was de presentatie van de
kruisweg van Dan Van Severen. Het werk
kreeg een evident kader waardoor het een
museale opstelling oversteeg. Dit bijzonder
kader heeft inspirerend gewerkt voor veel
kunstenaars, men mag zelfs stellen dat voor
sommige kunstenaars Campo Santo één van
hun belangrijkste tentoonstellingen is geweest.
Tussen levenden en doden
De kunstenaars die een invitatie kregen om hun werk hier te tonen hebben dit
met de grootste zorg voorbereid. Het is geen
eenvoudige ruimte, het is een uitdaging om
een sterk concept te formuleren, een onverwachte wisselwerking te bereiken tussen de
ruimte en het eigen werk. Dat veel kunstenaars op een dergelijke plaats kiezen voor het
thema van de relatie tussen leven en dood
ligt bijna voor de hand. Het is fascinerend te
zien hoe beeldende kunstenaars op uiteenlopende wijzen dit cruciaal thema wisten te
brengen in deze ruimte. De lijst van kunstenaars die in de kapel hun werk toonden is indrukwekkend en verdient verder onderzoek
naar de relatie tussen ruimte en werk. Twee
exposities worden hier uitvoeriger besproken:
de installatie van Johan Van Geluwe en Lieve
Van Stappen.

K A P E L

Op de heuvel rond de kapel vonden
vele belangrijke en befaamde Gentenaars
hun laatste rustplaats, waaronder ook veel
kunstenaars. Juist dit ongebruikelijk gegeven,
om in de directe nabijheid van overleden
kunstenaars een plaats te creëren waar actuele kunst aan bod kan komen, is een fascinerend uitgangspunt. Het geeft een extra dimensie van tijd en bezinning. Het is de
verdienste van de equipe van het Cultureel
Comité Sint-Amandsberg, onder de dynamische leiding van Walter De Wilde, dat de
Campo Santo-kapel een bijzondere plaats is
geworden voor de actuele kunst in Vlaanderen, een initiatief dat spijtig genoeg ondergewaardeerd wordt en ondertussen geen subsidies meer ontvangt voor haar verdere
werking.

De site van de Campo Santo begraafplaats
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Een kapel waar kunst thuis is

In 1994 maakte Johan Van Geluwe de
installatie 'Ars Longa Vita Brevis', een project
dat totaal inspeelde op de jaarlijkse herdenkingen georganiseerd door het Beschermcomité van Campo Santo. Het verhaal van de
tegenkantingen tegen dit project vanuit het
Beschermcomité wordt uit de doeken gedaan
in de bijhorende catalogus. Aan de linkerzijde, kant kerkhof en de wereld van de doden, bracht hij zwarte doeken aan met
daarop in het wit de namen van de kunstenaars die er begraven zijn. Daaronder verschillende exemplaren van het plakkaat met
de titel van de tentoonstelling, grote doodsbrieven die men bijvoorbeeld in Italiaanse
steden kan aantreffen én in Brugge, vermoedelijk nog de enige plaats in België. Aan de
rechterzijde, kant Sint-Amandsberg en de wereld van de levenden, werden bovenaan witte
doeken aangebracht met daarop in het zwart
de namen van alle kunstenaars die vanaf het
begin in deze ruimte hebben geëxposeerd
met daarbij de aanduiding of ze reeds zijn
overleden. Daaronder de lauriertakken, symbool van gelauwerd te worden op deze wereld. De grens tussen doden en levenden
werd gemarkeerd door een rode loper van de
ingang tot aan het altaar. Voor het altaar
plaatste Van Geluwe een schraag die onmiddellijk het beeld oproept van het Laatste
Avondmaal, de samenkomst, het afscheid
tussen leven en dood. Op de tafel plaatste hij
plastieken wegwerpborden, glazen en colaflessen. In het middelste bord één hamburger
van een grote Amerikaanse keten, de andere
disgenoten kregen enkel de isolatiedoosjes.
Boven de tafel een ronddraaiende spiegelbol
die kunstlicht projecteerde in alle richtingen,
als sterren in het firmament.

deelte met de schraag laat ons reflecteren
over de diepere betekenis van het dagelijks
ritueel van samen te komen aan tafel. Op een
bijna ludieke wijze brengt hij een kritische
maatschappelijke reflectie, het gegeven dat
het nuttigen van eten vandaag maar al te
vaak gereduceerd wordt tot het consumeren
van voedsel en drank. Zoals een kerkruimte
de plaats is voor samenkomst van mensen,
zo is de eettafel meer dan een meubel of object, het is een plaats voor gesprek en ontmoeting. Door juist de schraag voor het
barokaltaar te plaatsen is zijn boodschap nog
versterkt.

Leo Copers, '1001 Nacht'
[Foto: Luc Van Acker]

Met deze aangrijpende installatie
heeft Van Geluwe de dimensie tijd belicht en
ook de relatie tussen leven en dood, tussen
vergeten en gelauwerd te worden. Het ge-
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Een aangrijpende expositie was
'Empty eyes' van Lieve Van Stappen in 1999.
De titel verwijst naar een term waarmee hulpverleners in ex-Joegoslavië de blik omschreven van de vele vrouwen en meisjes die totale
verschrikkingen hadden meegemaakt, een
naar binnen gekeerde en uitgebluste blik. De
installatie is een hulde aan hen die een
drama hebben meegemaakt, een eigentijds
reliekschrijn dat de mens tot bezinning laat
komen. Het thema is de gruwel van de oorlog
waar vrouwen en kinderen vaak de grootste
slachtoffers zijn. Het is een uitzonderlijk
harde en gelijktijdig een poëtische installatie
die opnieuw de spiritualiteit van de kapelruimte wist te benutten.
In het grasperk voor de toegangsdeur
van de kapel stonden Friese ruiters. Prikkeldraad is niet gemaakt om iets te verbinden,
maar om zaken of mensen te scheiden. In het
interieur een subtiele enscenering met erg
verschillende objecten ter nagedachtenis van
'het rijk van het anonieme slachtoffer' waarbij
het thema van de vrouwelijke overlevingsdrang en de vrouwelijke overlevering via het
ritueel centraal werd ontwikkeld. Waar
Johan Van Geluwe een rood tapijt legde,
plaatste Lieve Van Stappen een 'smeedijzeren
paternoster', een vergroting van het beeld van
prikkeldraad, die vervolgens verticaal loopt
naar het plafond. In deze kapel krijgt prikkeldraad ook een directe associatie met de doornenkroon van Christus. Aan de muren waren
ijzeren tekens aangebracht, evenals glazen
schaaltjes met daarop mensenhaar en kristallen vogeltjes. In een andere glazen schaal met
water bevonden zich glazen kogels met gouden koppen: het beeld dat ontstaat is dit van
bewegende spermacellen. In één beeld wordt
het begin van het leven en de gewelddadige
dood vastgehouden. Op een kleine sokkel een
verweerde helm met gaten erin waardoor de
prikkeldraad als het ware groeit, op de draad
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Ook bij andere kunstenaars leverde
een tentoonstelling in de kapel beklijvende
beelden op. Een aangrijpende installatie
bracht Berlinde De Bruyckere in 1998, de
kapel volgestouwd met allemaal verschillende
stoelen en dekens. De kapel als toevluchtsoord, als tijdelijke plaats waar de chaos van
de wereld een onderkomen kan vinden. Dekens als symbool van het geven van warmte,
de chaos ook als reactie tegen het opgelegde
beeld van de opgelegde perfectie. Het werd
een installatie met een sombere schoonheid.
Leo Copers bracht in de ruimte paletten met
een stapeling van glazen bokalen met daarin
blaadjes van bloemen, symbool van leven en
ook van vergankelijkheid. De reeks 'De denkbeeldige wezens' van Jean-Marie Bytebier
werd hoog in de ruimte gepresenteerd waardoor een relatie ontstond met het rasterpatroon van de ramen, net alsof deze 'wezens'
via die weg zijn binnengekomen. Ook aangrijpend was de reeks 'De Kruisigingen' van
Philippe Vandenberg.
Met bijzondere dank aan Walter De
Wilde en Luc Van Acker (foto's Lieve Van
Stappen, Leo Copers. Jean Bilquin en Jean
Mane Byte bier)
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vlinders. Op de grond glazen tollen, speelgoed
voor kinderen dat tevens een verwijzing bezit
naar de snelheid en het instabiele. De glazen
tollen symboliseren de broosheid van het
jonge leven evenals de witglazen doopkleedjes
in glas. Op het altaar plaatste Van Stappen
twee glazen harten met wieken, harten die
warmte en licht kunnen geven. Glas is voor
Lieve Van Stappen een boeiend medium om
meer te zeggen, zij overstijgt het maken van
glazen objecten. In Campo Santo toonde zij
op een overtuigende wijze dat kunst werkelijk
de binding met de vragen van ons bestaan
kan maken, met de cruciale vraag naar leven
en dood. Het was een beklijvende enscenering in de kapel, omdat het om veel meer ging
dan een louter esthetische expositie van glascreaties. Bij deze expositie verscheen een
klein boekje dat de intensiteit van dit project
wist vast te houden met daarbij een tekst van
Mare Ruyters. Niet toevallig kreeg het boekje
een fluweelzachte witte kaft.

Jean-Marie Bytebier, D e denkbeeldige wezens'
[Foto-. Luc Van Acker]

Overzicht van de exposities in
Campo Santo vanaf 1993
1993: 'Jonge Kunst uit het Gentse':
R. Bosmans, J. Boutlegier, V. De Roder, I. De
Vos. 'De Kruisigingen' Philip Vandenberg 1994:
Patrick Merckaert - 'Ars Longa Vita Brew's'Johan Van Geluwe 1995 'Nature Morte' Mark
Cloet- 'Drieluik' Lucy Slock, Dirk Peers, Philip
Aguire Y Otegui 1997 'Gent - Antwerpen' Jurgen Voordeckers, Chris Straetling, Mario De Brabander - Jean Bilquin 1998 Frans Gentils &
Hugo Debaere, 'Tweeluik' Berlinde De Bruyckere - Peter Buggenhout 1999 'A small box of
air trapped and drawn' Ria Pacquée & Andrew
Webb - 'Toewijding'Gery De Smet - 'Empty
eyes' Lieve Van Stappen 2000 'et tout en blanc,
le choeur des anges' Eric vande Pitte - 'En pas-
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sant'Jan De Wachter 2001 '1001 nacht' Leo
Copers - 'De verbeelding in context' Eric de
Kuyper - 'Opgehangen man' Xavier Tricot 2002
'De denkbeeldige wezens' Jean-Marie Bytebier Mark Boekaert - Leerlingen van Ph. Vandenberg 'Out' - Jan Vanriet 'Transport=2' 2003
'Ambrosia' Karei Dierickx.

V a n klooster naar
architectuurschool
Raymond Van Wassenhove & Marc Dubois

De stad Gent bezit een aantal voorbeelden

een gedeelte van de gebouwen vrij gekomen
was, wilde de stad Gent er een armenschool
in onderbrengen. Daartoe werd toestemming
verleend door de aartshertogen Albrecht en
Isabella bij decreet van 24 september 1611.
Om tot een formele oprichting van
een priorij, vervolgens abdij, over te gaan
dienden eerst nog kerkelijke onderhandelingen gevoerd te worden met de bisschop van
Gent. De toen residerende prelaat was monseigneur Antonius Triest. De zusters van het
Rijke Gasthuis vroegen hem op 16 december
1624 om ontslagen te worden van de gehoorzaamheid aan hem en tegelijk de toestemming om hun eigen overste te mogen kiezen.

waarbij oude kloostercomplexen een
nieuwe bestemming kregen. De SintPietersabdij is nu een belangrijk
onderdeel van de culturele infrastructuur
en fungeert als de 'KunstHal', een plaats
voor tijdelijke tentoonstellingen. Het oude
dominicanenklooster naast de SintMichielskerk stond jaren zwaar vervallen
toen in 1963 de Gentse Universiteit
besloot het pand aan te kopen om het
vervolgens grondig te restaureren. Het
voormalig kloostercomplex werd een
belangrijk onderdeel van het
gebouwenpatrimonium van de
Universiteit.

In de jaren tachtig, onder het directeurschap van Walter Steenhoudt, was de architectuurafdeling van Sint-Lucas Gent op
zoek naar een nieuwe locatie, liefst in de binnenstad. De gebouwen aan de Zwartezusterstraat waren te klein geworden om zowel het
Departement Beeldende Kunst als Architectuur te huisvesten. De keuze viel uiteindelijk
op het 'tweede' klooster van de Dominicanen
gelegen binnenin een groot stedelijk bouwblok, gevormd door de Hoogstraat, Holstraat,
Theresianenstraat en Marialand. Het groot
gebouwencomplex is enkel te zien vanaf
Marialand. Het complex werd in erfpacht genomen en in fasen gerenoveerd onder leiding
van architect Herman De Witte. Ondertussen
werd de kerk van de Dominicanen in de
Holstraat uit 1854, een neogotische constructie met een erg lompe volumetrie, op de monumentenlijst geplaatst zonder te weten wat
de herbestemming kan zijn van dit kerkelijk
gebouw. Dat gebouw is gedoemd om jaren
leeg te staan.

Een locatie voor een leprozerie
(1146-1623)
In de 12de eeuw overspoelde de melaatsheid onze gewesten. Daartoe werd op
vele plaatsen een leprozerie opgericht. Het
bestuur van Gent kocht hiervoor een behoorlijk stuk grond af van de Sint-Baafsabdij, gelegen ten noorden van de Torrepoort, buiten
de grenzen van de ontluikende middeleeuwse stad. De gronden stonden bekend
onder de naam 'Marialand'. De Akkerstraat is
onder meer een verwijzing naar het gasthuis,
omdat de melaatsen ook wel 'akkerzieken'
genoemd werden. Het 'Gasthuis Onze Lieve
Vrouw ter Lazarien' werd gesticht in 1146 en
de Doornikse bisschop, Walter de Marvis, bevestigde de oprichting en stond de bediening
van het gasthuis toe aan een dubbelgemeenschap van broeders en zusters.
De melaatsheid verdween in onze gewesten in de tweede helft van de 16de eeuw
en de leprozerieën werden stilaan overbodig.
Door spanningen tussen de zusters die de bestuursmacht droegen en de broeders, verlieten deze laatsten definitief de leprozerie in juli
1604. Voortaan verzorgden enkel nog de zusters de schaars geworden melaatsen. Gezien

12941

Abdij van het Rijke Gasthuis
Paus Urbanus VIII gaf zijn goedkeuring tot oprichting van de abdij in mei 1630,
kort daarop gevolgd door de instemming van
koning Filips IV. Het akkoord van bisschop
Antonius Triest werd gegeven op 12 oktober
1630 waarbij meteen de aanstelling en eedaflegging van de eerste abdis volgde. Zuster
Joanna Van der Sare werd de eerste abdis en
er werd gestart met grote bouwactiviteit. De
bestaande afzonderlijke gebouwen van de
voormalige leprozerie worden opgenomen in
een totaalplan, wat nog grotendeels af te lezen valt uit het huidige geheel omheen de
vierkante binnentuin. Het is vooral onder de
derde abdis, Eleonora de Bioul, dat de voornaamste werken beëindigd worden. Zij leidt
de bouw van een nieuwe abdijkerk. Aan het
einde 16de eeuw werd het abdissenkwartier
uitgebouwd, een afzonderlijk complex tussen
het klooster en een aantal dienstgebouwen,
waarvan sommige gedeelten nog een kern uit
de 13de en 14de eeuw bevatten.
Het kloosterleven, ook in deze abdij,
kende bewogen jaren in de achttiende eeuw.
Op 30 november 1794 moest de abdij een
zeer zware belasting betalen en het jaar 1796
wordt dan het rampjaar. De gehele inboedel
wordt geïnventariseerd met het verbod om
iets ervan te doen verdwijnen. In oktober ko-

<g
A R C H I T E C T U U R S C H O O L
N A A R

Werkhuis en stadschool: een
tussentijds verhaal
De zusters bleven nog geruime tijd eigenaars van de gebouwen. Vanaf 1812 werd
een gedeelte verhuurd aan De Paepe-Speelman, die er een katoenspinnerij installeerden.
Enkele jaren later, op 11 november 1817
werd het abdijcomplex verhuurd aan Philippe
de Lens, burgemeester van de stad Gent. In
een gedeelte werd er een 'liefdadigheidswerkhuis' ingericht, voor werklozen. Deze instelling werd toen ook wel 'Arme Gasthuis' genoemd. Tot in 1843 werkten er in de winter
tot 800 en in de zomer gemiddeld 400 mannen, meestal wevers van zakken. In een an-
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der gedeelte werden kosteloze stadsscholen
voor jongens en meisjes ondergebracht. Deze
scholen krijgen op 5 augustus 1834 bezoek
van koning Leopold I en koningin MarieLouise. Op dat ogenblik waren er ongeveer
duizend leerlingen ingeschreven.
Enkele jaren tevoren, op 22 augustus
1824, kocht kanunnik Pieter-Jozef Triest
(stichter van o.a. de Broeders van Liefde en
de Zusters van Liefde) het Rijke Gasthuis integraal aan. Kanunnik Triest verhuurde verder
de gebouwen aan de stad. De kerk werd gerestaureerd en opnieuw voor de zondagsliturgie opengesteld in 1829. In 1834 werd deze
ruimte als klaslokaal gebruikt.
Ondertussen kwam het dominicaans
leven in Vlaanderen opnieuw op gang. In
1835 beginnen pater Pius Braeckman en pater Franciscus Ackerman aan de stichting
van het eerste klooster na de Franse Revolutie. Na een jarenlange zoektocht kopen de
paters op 17 mei 1845 de voormalige abdij
van kanunnik B. De Decker, opvolger van kanunnik Triest. Helaas, de paters konden niet
meteen aan de inrichting van hun nieuw
klooster beginnen. Het huurcontract met de
stad Gent verviel pas in november 1853. Een
jaar daarna verhuizen de dominicanen naar
hun nieuwe woonst. Eerst betrekken zij voorlopig het abdissen kwartier en nemen dan geleidelijk aan hun intrek in de inmiddels heringerichte kloostergebouwen. Ondertussen
werd in de Holstraat een nieuwe kerk gebouwd. De kerk werd ingewijd in datzelfde
jaar 1854. Omstreeks 1865 wordt de voormalige abdijkerk afgebroken. De open galerij op
het noorden wordt eenvormig gemaakt met
de drie overige pandgangen en in alle vensters worden glas-in-loodramen geplaatst. Boven de pandgang op het noorden wordt met
recuperatiemateriaal, o.a. van de kerk, een
verdieping opgetrokken. Tot 1988 werd hier
de kloosterbibliotheek ondergebracht.

K L O O S T E R

Op 18 februari 1797 werd de abdij in
opdracht van de zusters teruggekocht door
twee burgers, de heer De Grave en de heer
Pypaert. De kerk werd ondertussen gebruikt
als opslagplaats van veevoeder voor legerpaarden. Er komt nog een kortstondige heropleving van de gemeenschap, want op 10 juni
1798 gaan de abdis en de zusters opnieuw in
een gedeelte van het klooster wonen. Sommige gedeelten worden aan burgers verhuurd
voor bewoning, een ander gedeelte doet
dienst als leslokalen voor de studenten van
het bisschoppelijk seminarie. Na het oorlogsgewoel in 1809 in Vlissingen werden de gewonden en zieken van daaruit overgebracht
naar het Rijke Gasthuis en daarvoor moesten
de zusters andermaal hun gebouwen verlaten. Nu was het afscheid definitief. In totaal

kende de abdij negen abdissen. De laatste
abdis, zuster Theresia Van Audenaert, bestuurde de abdij van 12 november 1793 tot
aan haar dood, op 3 juli 1818.

V A N

men twee commissarissen van de Franse
overheid de brief ter afschaffing van het
klooster afkondigen. Binnen de twintig dagen
moeten zij hun gebouwen verlaten. Op 7 november verlaten uiteindelijk 19 koorzusters
en 11 lekenzusters hun geliefde abdij. Enkele
jaren voordien waren zij onder het bestuur
van keizer Jozef II ontsnapt aan de opheffing
van hun gemeenschap, omdat zij erkend
werden als een instelling van openbaar nut.

In 1992 werd het eerste gedeelte van
het gerestaureerde klooster in gebruik genomen. Met de aankoop van een smal pand
aan de Hoogstraat werd het mogelijk een
rechtstreekse verbinding te maken tussen de
pandgang en de Hoogstraat, een belangrijke
invalsweg van de Gentse binnenstad. Het gehele complex aan de buitenzijde kreeg een
driekleurige verflaag. De kleurenkeuze gaat
terug op wat bij het technisch onderzoek
werd teruggevonden: donkerrood of ossenbloed voor de baksteen partijen; beige op alle
natuursteen en alle omlijstingen van vensters
en deuren en grijs op de waterplinten. Tegelijk werd aan de westkant een boomgaard
omheen de parking aangelegd en reconstrueerde men een binnentuin naar klassiek model. Aan het abdissenhuis koos men voor een
stenen binnenpleintje met enkele mispelaars.

Domini kanenklooster
Stilaan kwam het formele kloosterleven
in de gebouwen aan de Hoogstraat op gang. In
de loop der jaren was hier het noviciaat van de
Vlaamse dominicanen ondergebracht, tot in
1968. In de jaren '30 werden op de zolderverdieping belangrijke verbouwingswerken uitgevoerd. In drie vleugels werd een dubbele rij kamers met middengang ingericht evenals een
kapel. Het klooster was eveneens de thuisbasis
van vele predikanten en lesgevers. Het klooster
was ook de tref plaats voor de vrouwelijke en
mannelijke afdeling van de dominicaanse lekenorde. In de jaren zeventig verbleven er een
tijdlang een aantal studenten 'op kot'; een
soort internaat voor jongens van het HIGRO en
van het Sint-Lucasinstituut. Omstreeks 1980
groeit steeds sterker de idee om met de gedeeltelijk vrijgekomen gebouwen nieuwe apostolaatvormen op te starten. Maar ook bescherming van dit historisch erfgoed dringt zich op.
Begin de jaren tachtig wordt bij koninklijk besluit het klooster als monument beschermd en
de omgeving als landschap. Dit was ook de
start van de restauratie van het complex.

Architectuurinstituut Sint-Lucas. De basisstructuur van het complex bleek perfect geschikt te
zijn voor het onderbrengen van grote ontwerpateliers. In maart 1995 ontstond de Hogeschool voor Wetenschap & Kunst, waarbij Architectuur Sint-Lucas Gent & Brussel een
Departement werd. De Dominicanen verlaten
in 1999 de Hoogstraat en wonen nu in het
Sint-Elisabethbegijnhof in Sint-Amandsberg.

Architect Herman de Witte en architect
Paul De Pue zullen de studie, opmetingen,
werken en herbestemming met de noodzakelijke aanpassingen leiden en tot een goed
einde brengen. De feitelijke restauratie kreeg
een eerste aanzet door een spoedprocedure
voor 'instandhouding' in 1984 en kon reeds in
oktober 1988 in definitieve uitvoering gaan.
Meteen begon de zoektocht naar een nieuwe
bestemming. Na twee jaar zoeken en overleggen werd een erfpacht gesloten met het Hoger
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Verschillende docenten werden betrokken bij de renovatie. Naast Herman De
Witte werd een beroep gedaan op Hugo
Callaert voor kleurenadvies en op interieurarchitect Stefaan Onraet voor de inrichting
van de cafetaria. De landschapsarchitecte
Ann Voets ontwierp de heraanleg van de aanpalende tuinen en de parkeerplaats.

NOOT

Voor deze tekst werd gebruik gemaakt van een niet-uitgeven
tekst van Raymond Van Wassenhove, dominicaan (2002)

$

Wie aan toekomst denkt binnen de kerk
doet dit niet enkel op theologisch en
pastoraal gebied, maar geeft ook
aandacht aan kunst. Hij is zich ervan
bewust dat kunst de tijdsgeest verbeeldt.
Hij weet dat kunst een platform creëert tot
ontmoeting en dialoog.
Hoe kan de kerk raakpunten vinden
met actuele kunst?
De kunst vandaag spreekt een andere
taal dan in de tijd toen de kerk een ijkpunt
was. Toen was de kunst het verbeelde getuigenis van het christelijke verhaal en de kerk
had alles wat een goed museum heeft. De referentiepunten van de kunst werden in het
kerkgebouw getoond en de kerk bepaalde
grotendeels de thematiek.
Tot in de 19de eeuw, en zelfs nog in
het begin van de 20ste eeuw bepaalde de
kerk in sterke mate de inhoud, vorm en voorschriften voor wat als religieuze kunst gold.
Onze tijd is totaal gewijzigd. Wij ontmoeten in de kunstwereld kerkvreemde kunstenaars, maar ten zeerste geboeid door de
brede waaier van spirituele opdrachten. Het
heeft geen zin om verder te gaan met het
soort kunst waarmee elk bisdom, elke parochie binnenkerkelijk op zijn eentje probeert
zijn kerken met vroomheid op te smukken
met enkel selectie van kunstenaars binnen
hun bekende kring.
Aan tentoonstellingen die een te gemakkelijk optimisme willen uitstralen, daar
weigert het echte kunstwerk terecht zijn medewerking.
Paus Johannes Paulus II, bij zijn eerste
kerkbezoek aan Duitsland in 1980, hield in
München een indrukwekkende toespraak tot
kunstenaars. Zijn oproep bedoelde niet in de
eerste plaats stimulans te zijn voor een nieuwe
christelijke kunst, evenmin wilde hij de waarde
van de eigentijdse kunst meten aan de christe-

lijke iconografie. De paus week af van het
oude kerkpad dat de beeldende kunst evalueerde naar haar kerkelijke dienstbaarheid. Hij
erkende de autonomie van de kunst. De paus
riep op om kunst als reflectiespiegel van onze
tijd aanwezig te stellen, ook binnen het kerkgebouw. Dit staat haaks op het romantische
beeld van kerkgebouw als mausoleum van
kerkelijke kunst of als enkel historisch erfgoed.
'De Kerk heeft de kunst nodig' kan in
de toespraak van Johannes Paulus niet als
tendentieus optimisme mis begrepen worden.
Hij aanvaardt volmondig dat de oude categorie 'het schone' in de hedendaagse kunst vrijwel verdwenen is. Dit ten gunste van de menselijke uitbeelding in haar negatie en
tegenstrijdigheden. Volgens de Paus verdient
de actuele kunst alle aandacht als sociaal
communicatiemiddel, omdat zij het beeld van
de mens weerspiegelt. Kunst is een 'ecce
homo' waarin zijn wereld, zijn maatschappij,
zijn politieke en economische context zichtbaar wordt. De Paus pleitte voor een nieuwe
verhouding van de kerk tot kunst en cultuur:
een partnerverhouding in vrijheid. Daarmee
heeft hij een nieuwe trend gezet die de christelijke rol niet uitschakelt, maar haar 'prioriteit' verschuift naar 'dialoog'.
Ons bewust worden van de spirituele
vragen en noden in de samenleving is een
eerste vereiste. Hier kan de kerk een hedendaagse vorm van dienstbaarheid vervullen
voor de maatschappij. Zij heeft doorheen de
eeuwen haar diaconie telkens aangepast aan
nieuwe noden. De 19de eeuw is een tijd geweest van een groot revival in de kerk door
openheid naar buiten toe. In die tijd werden
de structuren bedacht op gebied van onderwijs en caritas. Langs deze wegen gaf de kerk
een antwoord op levensechte vragen van de
mensen van toen.
Vandaag rijst de vraag naar openheid
opnieuw en anders. Eén van de mogelijkheden hiertoe is de kunst. Voor heel wat mensen zijn de kerken, als cultusplaats, vreemde
oorden geworden.
Religieus geïnspireerde kunst biedt
mogelijkheden die ruimer zijn dan onze vertrouwde lokale pastoraal. Via de hedendaagse
kunst die omwille van haar spiritueel karakter
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geïntegreerd wordt in het kerkgebouw, cultusplaats en cultuurmonument, kunnen wij ons
dienstbaar maken voor de samenleving. Op
die manier zet de kerk de traditie voort die
haar altijd heeft gesierd. Terzelfder tijd worden ook aan de kerkgemeenschap nieuwe
kansen geboden.
Een kunstenaar wordt gedreven tot artistieke creatie vanuit een vraag naar transcendentie, het zoeken naar spiritualiteit en de
kommer om de wereld. Dat kunst met de morele overtuigingskracht van het gevoel ook
een ethisch respons kan opwekken is een dimensie van de actuele kunst die de kerkgemeenschap niet mag ontgaan. Een kunstenaar weet beter dan wie ook dat het met een
lege ziel moeilijk te leven is. We hebben als
kerkgemeenschap veel te winnen, wanneer
we kunstenaars pogen te ontmoeten, breder
dan ons vertrouwd milieu.
De hedendaagse artiest komt via
transcendentie-ervaring vaak uit bij God. De
artistieke expressie van die ervaring is totaal
anders dan de ons vertrouwde vormen. Gerrit
Komrij drukt het krachtig uit:
'Wij zagen woorden die niet zichtbaar
waren, Wij luisterden naar ongehoorde blikken.
Wij lieten onze blindheid klanken baren, Wij koesterden de liefde om van te
schrikken.
Bestaat er spijts alle onderscheid toch
iets als een gemeenschappelijke grond van
wereldervaring en wereldduiding in christendom en kunst?
De kunstenaars vandaag creëren vanuit de mens met zijn vragen hier-en-nu, en
niet vanuit het klassieke godsbeeld. Karl
Rahner heeft het zo verwoord:
'Die Schau eines Bildes, das keine explizit religiose Gegenstandigkeit hat, kann
doch eine Erfahrung einer frei angenommenen Transzendentalitat auf Got, ein religiöser
Akt sein, und in diesem Sinne dieses Bild
doch eine religiose Bedeutung haben.'

A C T U E L E

Mark Delrue
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K E R K G E B O U W

Actuele kunst i n het
kerkgebouw

een thema binnen de algemene kunst. Elke
kwalitatieve kunst is universele kunst. Die
brede visie, eigen aan de kunst, is ook eigen
aan het Christen zijn. Christus is de universele
figuur. Kunst in het kerkgebouw is dan ook
wereld-wijd kijkend. In een publicatie van het
Kerkelijk Studiecentrum, Nijmegen, 2000,
'Onuitwisbaar aangedaan' lezen we een definitie van wat religieuze kunst vandaag kan zijn:
de geestdrift, het aangedaan zijn door een
werkelijkheid die in zekere zin niet van deze
aarde is en toch in haar uitdrukkingsvorm niet
aards genoeg kan zijn. 'Om het onzichtbare
zichtbaar te maken, moet je zover mogelijk
binnentreden tot het uiterste in het zichtbare,'
getuigde reeds Max Beckmann.

Voorbeelden kunnen dit verduidelijken: De man die de wolken meet van Jan Fabre boven op het dak van het S.M.A.K. in
Gent. Dit beeld heeft meer met religie te maken dan oppervlakkig lijkt. De toeschouwer
moet naar boven kijken en ziet een man die
zijn onmacht ervaart tegenover de hem overstijgende scheppingskrachten. In het jaar
2000 stond op het dak van de National Gallery in Londen een 'Ecce Homo', een kunstwerk van Mark Wallinger. Dit was niet een onmiddellijk herkenbaar christelijk beeld naar
het stereotype model. Toch was dit beeld
echt een ecce homo. Ja, het is de mens en
daardoor de figuur die ook de Christus kan
oproepen voor de randkerkelijke en niet-gelovige mens.
Dit zijn twee beelden die christelijke
spiritualiteit kunnen uitdragen, ofschoon ze
niet als pastoraal beeld bedoeld zijn.
Wie de plejaden kunstwerken die de
traditie in onze kerkgemeenschap heeft overgeleverd niet kent, kan zich moeilijk de gedachten en gevoelens van de voorbije eeuwen
in de christelijke gemeenschap voorstellen.
Dan blijven er alleen woorden over, zonder de
krachtige expressie in materiële zichtbaarheid
die juist glans gaf aan de christelijke boodschap. Waar geloof niet alleen beleden wordt,
maar ook verbeeld, daar vindt uitstraling
plaats. Er blijkt aantrekkingskracht van uit te
gaan. Vandaag moeten ons geloof, onze hoop
en liefde een vorm krijgen binnen de controversiële, pluriforme realiteit van nu. Dan zullen
meerdere interessegroepen bereid zijn om samen te werken aan een project. Wij leven
echter in een overgangstijd tussen bevreesden
en durvers. Het is een gewenste kans tot dialoog met de hedendaagse kunstenaars en tussen kerk- en niet-kerkmensen..

Thomas Schutte (1954)
Weinende Frau 1989
collectie SMAK, Gent
Werk in Sint-Niklaaskerk te Gent (foto
hieronder) voor de expositie "Gelijk het
leven is", af scheidsexpositie Jan Hoet,
28 juni/14 september 2003
[Foto: Marc Dubois]

Actuele kunst in het kerkgebouw? Ja,
als het gaat om kunstprojecten die aanspreken door artistieke kwaliteit en door levensechtheid. Er is maar één kunst waarbinnen de
christelijke boodschap zich kan manifesteren:
de kunst zelf. Christelijk geïnspireerde kunst is

De huidige secularisatie is niet van
nu. De consequenties ervan zijn nu duidelijk.
Waar we ooit het sterkst in geweest zijn, betalen we nu de gevolgen. De structuur heeft het
gehaald op de boodschap.
Het is bevrijdend, als we durven zien,
dat niet wij de schuld zijn van deze situaties,
maar eerder slachtoffer geworden zijn van te
sterke structuren. Of hebben we macht gezocht en daarbij de bronnen uit het oog verloren? Zo heeft de kunstenaar ons de rug toegekeerd. De kerk bleef verweesd achter, en
ook de kunstenaar.
Door de situatie van armoede waarin
we nu staan kunnen we misschien opnieuw
evangelische oriëntaties ontdekken en de positieve waarde van arm te staan. Wie arm is,
gaat beter luisteren, ook naar de oorspronkelijke boodschap van Jezus. Deze moet nieuw
gesproken en verbeeld, verklankt en gedanst
worden.
[Foto: Marc Dubois]
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Hedendaagse kunst choqueert,
schudt wakker, tilt op uit de vanzelfsprekendheid der dingen. Hoe kun je in vredesnaam
interessante kunst maken door je van het
conflictueuze bestaan af te wenden? Kunstenaars slaken in onze tijd terecht de naakte
kreet. Het doet denken aan de schreeuw van
Jezus aan het kruis. Zij kristalliseren de
klacht in haar scherpste vorm. Waar kunnen
zij de taal van de verbijstering nog kwijt als dit
niet kan binnen de ruimten van de joodschristelijke geloofstraditie? Kunst echter die
inflatoir in het kruisgebeuren blijft hangen is
theologisch gezien ontoereikend voor het
kerkgebouw in zijn functie van cultusplaats.
Voor een christen moet de kreet zo klinken
dat hij - doorheen de schreeuw - uitmondt in
een lied van hoop, zoals Bach in zijn Passionen hoop vertolkt tussen dissonante tonen.

Op de lijsten van beschermde gebouwen
in Vlaanderen zijn de kerken ruim
vertegenwoordigd. Vlaanderen telt in
totaal een kleine 2000 kerkgebouwen
waarvan tot op heden ongeveer de helft
geniet van een geheel of gedeeltelijk
beschermd statuut, hierbij geen
onderscheid gemaakt tussen parochie- en
kloosterkerken, en zonder de kapellen
gerekend.
Dit is verdedigbaar aangezien kerken
vrijwel steeds een belangrijke historische, culturele en architecturale betekenis hebben.
Doorheen heel de geschiedenis van Vlaanderen is de invloed van de katholieke kerk zeer
groot geweest, en dit niet enkel op spiritueel
vlak. Denken wij maar aan de inbreng van de
kerk doorheen de geschiedenis in de gezondheidszorg en het onderwijs. Deze betrokkenheid is zichtbaar gemaakt met gebouwen. In
het Vlaamse platteland zijn de kerktorens de
oriëntatiepunten in het landschap, en onze
dorpen en steden hebben zich rond kerkgebouwen ontwikkeld. Men hoeft niet kerkelijk
te zijn om het belang van dit deel van het collectieve geheugen van Vlaanderen te erkennen.
Opmerkelijk fenomeen is dat, ondanks de reeds ruime vertaling van dit historisch gegeven in beschermingen, de jongste
jaren het aantal beschermingen van kerken
opmerkelijk toeneemt , vooral voor het eerder
recent gerealiseerde kerkelijk patrimonium,
met name het 1 9 en 2 0 eeuwse. Ontegensprekelijk drukte de 19de eeuw een
zware stempel op de kerkenbouw, hetgeen
zich vertaalt in het stijgend aantal beschermingen van kerken in neostijlen. Maar daarnaast zijn er in de tussenoorlogse periode
zonder twijfel architecturaal interessante kerken gebouwd, en verdienen een aantal recente kerken de aandacht van de monumentenzorg door hun vernieuwend concept. De
motivering voor de bescherming van dergelijke gebouwen kan dan ook gemakkelijk wor1
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den geformuleerd en de financiële consequentie voor het behoud en instandhouden
kan alleen al vanuit het architecturale belang
worden verantwoord.
Deze categorie van kerkgebouwen
vormt niet direct het probleem.
Het probleem spitst zich echter toe op
het minder waardevolle kerkenbestand dat
buiten het begrip monument valt zoals wettelijk omschreven en dat dreigt zonder gebruiker te vallen. Het afnemend aantal liturgische
activiteiten in deze kerken kan slechts moeizaam of sporadisch gecompenseerd worden
door aanvullend, voor de hedendaagse maatschappij zinvol gebruik dat tegelijkertijd respect opbrengt voor de waarden - spiritueel
en architecturaal - van het gebouw en dat
meestal in de culturele sfeer ligt. Drastische
herbestemming, naar gemeentehuis, of voor
bewoning bijvoorbeeld, voor zover aan dit
soort van recuperatie ter plekke nood zou
zijn, heeft vrijwel steeds een vernietiging van
het ruimtelijk concept voor gevolg, evenwel
een essentieel kenmerk van een kerkgebouw.
Deze categorie van kerkgebouwen dreigt verlaten en ongebruikt en dus verstoken van onderhoud en herstel achter te blijven.
West-Vlaanderen bijvoorbeeld ziet zich
thans geplaatst voor het toenemend aantal
aanvragen voor bescherming van de kerken
die na de Eerste Wereldoorlog heropgebouwd
werden in de frontstreek. De monumentenzorger ziet zich voor een vrij arbitraire taak
gesteld om in deze categorie van gebouwen,
waarvan de geschiedenis en de stijlkenmerken zeer gelijklopend zijn, een verantwoorde
selectie te maken. Hun fysieke aanwezigheid
is immers, zoals geldt voor alle kerkgebouwen, steeds dominant en zij vormen de kern
van een stedenbouwkundige ontwikkeling die
moeilijk weg te denken valt. De wil bestaat
om deze parochiekerken voor de - soms sporadische - erediensten open te houden.
Toch lijkt het alsof bescherming het
enige middel zou zijn om aan deze gebouwen
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een kans op overleven te bieden. Is er echter
voldoende reden om hun maatschappelijk
nut te rechtvaardigen?
Het mag gezegd dat de voordelige financiële regeling voor restauratiewerken aan
beschermde gebouwen bestemd voor de eredienst aan dit fenomeen zeer zeker niet
vreemd is. Kerken gebouwd in voornoemde
perioden zijn momenteel aan ingrijpende werken toe die de gewone onderhoudsbudgetten
sterk overstijgen. Vele gemeenten, door het
keizerlijke decreet van 1809 verplicht de financiële tekorten van de kerkfabrieken bij te
passen, zien zich voor de onmogelijke taak
gesteld de parochiekerken op hun grondgebied te onderhouden en te herstellen en
doen via de weg van de bescherming een beroep op financiële tussenkomst van de hogere overheden, met name het gewest en de
provincie .
2

Deze trend van beschermen van kerken doorzetten heeft voor gevolg dat de toekomst van het kerkelijk patrimonium meer en
meer een zaak van de monumentenzorg
wordt en dat er een polarisering dreigt tussen
beschermde kerken met een financiële voorkeursbehandeling vanwege Gewest en Provincie, en een minderheid van niet beschermde, met een vrij vage, zelfs arbitraire
en manipuleerbare grens tussen beide. De
redenering doortrekken en enkel de beschermde kerken behouden, onderhouden
en desgevallend een passende bestemming
geven terwijl de andere een stille of gewilde
dood mogen sterven, zou getuigen van een al
te eenzijdige benadering van het fenomeen.
Daarenboven is de huidige financiële
regeling voor onderhoud en restauratie niet
dezelfde voor alle beschermde kerken. Beschermde gebouwen 'erkend voor de eredienst', waaronder de parochiekerken, genieten van de meest voordelige en volledige
financiële tegemoetkoming vanwege de overheid, zonder bijkomende eisen naar gebruik.
De beschermde kloosterkerken, die juridisch
gesproken doorgaans in het bezit zijn van private rechtspersonen, moeten aan strenge
voorwaarden te voldoen, onder meer wat
openstelling voor het publiek betreft.

B E S C H E R M E N

B E S C H O U W I N G :

W E T T E L I J K
EN

Miek Goossens

K E R K E N

Beschouwing:
kerken en wettelijk beschermen

De toenemende ontkerkelijking van de
maatschappij doet vragen oproepen over de
onderliggende mechanismen van deze financieringen naast het feit dat de ganse gemeenschap uiteindelijk financieel bijdraagt tot de instandhouding van het kerkelijk patrimonium.

Voetnoten
1 In het rapport van de Stichting Vlaams Erfgoed 'Omtrent
Kerkelijk Cultureel Erfgoed'(1999) is sprake van 'ruim vijfhonderd beschermde kerken'(p 9) Op 10/9/2003 geeft de
Afdeling Monumenten en Landschappen Brussel het cijfer
939 definitief, geheel of gedeeltelijk, beschermde kerken.
2 Voor niet beschermde parochiekerken is de toelage van het
Gewest veel lager (30% i.p.v. 60%) en zonder tussenkomst
van de Provincie(20%)
3
In 2003 heeft het Vlaams Gewest 4 4 % van het totaalbudget voor financiële ondersteuning van restauraties van beschermd patrimonium toegekend aan gebouwen bestemd
voor de eredienst. Daarenboven gaat ca 3/4 van het budget voor onderhoudspremies voor openbare gebouwen
naar kerken en kapellen
4
Reeds in 1978 heeft het Waalse Gewest, als een der eerste
regio's van de geïndustrialiseerde landen, een reglementering uitgewerkt met het oog op de gezondmaking van 'sites
d'activité industnelle désaffectés'
Voor Vlaanderen kan de globale aanpak voor de sanering
van de Limburgse mijnterreinen via een Europees programma als voorbeeld gelden Het begrip 'saneren' gold er
deels ook voor restauratie van het gebouwenbestand.
5 Conclusie van de bijdrage van Icomos Belgium in 'Heritage
at Risk' Icomos World Report 2001/2002 on Monuments
and Sites in danger. Belgium: Case -Churches'.

De problematiek van de toekomst van
onze kerken is te complex om het in toenemende mate tot de invalshoek - én de financiering - van de monumentenzorg en dus de
erfgoedwaarde te herleiden. De vraag naar het
maatschappelijk nut dient breder en algemener
te worden gesteld als aanvulling op de aandachtspunten met betrekking tot de erfgoedwaarde zoals thans wettelijk geformuleerd.
Een polarisering tussen 'beschermd '
en niet 'beschermd' in de huidige wettelijke
betekenis van het woord lijkt geen oplossing
voor de toekomst van het kerkelijk patrimonium.
3

Een globale benadering voor de totaliteit van het Vlaamse kerkenbestand dringt
zich op. In andere problematische - meer bepaald economische - domeinen werd aan
een moeilijke situatie een oplossing geboden,
bijvoorbeeld door het uitwerken van een specifieke reglementering, gepaard aan de nodige financiering.
Sinds het Lambermont - akkoord is de
bevoegdheid over de openbare eredienst overgedragen van de federale naar de Vlaamse regering. Dit impliceert dat de Vlaamse regering
thans medezeggingschap kan hebben over de
bestemming van de gebouwen bestemd voor
de openbare eredienst. De factor 'gebruik' zou
voortaan algemeen een bijkomende maatstaf
kunnen worden bij de toekenning van gemeenschapsgelden voor het instandhouden van het
patrimonium bestemd voor alle erkende erediensten. Dat bij een dergelijke totaalbenadering keuzes zullen moeten gemaakt is duidelijk.
4

Diksmuide, Kaas kerke,
Sint-Bartolomeuskerk(1928),
schip
Er is heel wat te doen geweest
rond de plannen voor (gedeelde)
herbestemming van deze
parochiekerk naar stedelijk archief.
Is Vlaanderen voor dit soort van
oplossingen niet klaar?

Allicht de gelegenheid om tot een synthese te komen van zowel de spirituele als de
economische én de erfgoeddimensies van de
cultusgebouwen, wat zou kunnen leiden naar
oplossingen die aangepast zijn aan de actuele sociale en economische context die niet
noodzakelijk mercantiel of zinloos moeten
zijn . Veralgemening van de doelstelling van
de hedendaagse monumentenzorg,waarbij
gestreefd wordt naar een 'integrale' benadering die algemeen de ontsluiting en de integratie van het erfgoed in een breder en actueel maatschappelijk gebeuren inhoudt, kan
hierbij een leidraad zijn.
5

leper, Zuidschote, Sint-Leonarduskerk (1922-23) vanuit het Z-0
De West-Vlaamse frontstreek telt minstens 50 analoge parochiekerken die alle heropgebouwd
werden na de Eerste Wereldoorlog in de jaren 1920. Het verlenen van een beschermd statuut
zonder meer betekent geen oplossing voor de toekomst van deze gebouwen.
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Te gast
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In mei j.l. w e r d het vernieuwde M u s e u m Boijmans Van Beuningen i n Rotterdam i n gebruik genomen. Onder het directeurschap
van de Belg C h r i s Dercon werkten Paul Robbrecht & H i l d e D a e m
gedurende zes jaar aan de grondige reorganisatie en de uitbreiding. De architecten hebben reeds i n verschillende projecten h u n
directe voeling met beeldende kunsten gestalte kunnen geven. Zij
ontwierpen verschillende tentoonstellingsconcepten, b o u w d e n de
tijdelijke paviljoenen voor Documenta Kassei 1992 en transformeerden i n 2000 de Lokremise - een garage voor treinen i n cirkelvorm - i n Sankt Gallen (CH) tot een expositieruimte 'Samml u n g Hauser u n d Wirth'. H u n grootste realisatie tot op heden is
het i n d r u k w e k k e n d Concertgebouw i n Brugge.

[Foto: Kristien Daem]

D A E M

Het m u s e u m i n Rotterdam ontstond i n het Interbellum, het
hoofdgebouw met de imposante toren v a n architect V a n der Steur
w e r d i n 1935 geopend. N a d i e n volgden uitbreidingen i n 1972 en
1991. De architecten kregen een tweeledige opdracht, het formuleren v a n een globaal reorganisatieplan en het realiseren v a n een
bescheiden uitbreiding. Gedurende jaren k w a m men binnen v i a
een banale cafetaria. De nieuwe ingang is n u gesitueerd aan een
rustige cortile, een omsloten buitenruimte waar ook plaats is voor
klein sculpturaal werk. De interne reorganisatie is meer dan een
facelift en het toevoegen v a n oppervlakte. M e t een grote beheersing werden een aantal punctuele interventies aangebracht, zoals
de schitterende houten trap. De architecten zijn erin geslaagd het
m u s e u m op een niet-spectaculaire wijze een nieuwe constellatie
te geven. De n i e u w b o u w situeert zich r o n d de Bodonvleugel uit
1972. M e t een aantal kleine kabinetten w e r d meer intimiteit voor
de kunst gecreëerd, plaatsen waar kunst beleefd kan w o r d e n en
niet geconsumeerd. De n i e u w b o u w is ook een stedenbouwkundige oplossing, het leggen v a n een directe relatie met de stad. De
nieuwe vleugel ligt aan de straatzijde, een langwerpig bouwvolume met een beheerste gevelcompositie. Het sluit op de hoek
perfect aan bij de kleinere bebouwing kant Westersingel. De stedelijke aansluiting wordt extra benadrukt door de plaatsing v a n
een immense betonnen sculptuur v a n Picasso. In de nieuwe betongevels wordt gebruik gemaakt v a n verticale glazen schermen
vóór het gevelvlak met een ander ritme dan de vensteropeningen.
Het is een klassiek thema i n de architectuur, het superposeren
komt geregeld voor i n h u n werk. Het resultaat is erg verrassend,
gelijktijdig klassiek en hedendaags, robuustheid gelijktijdig met
fragiliteit. Vooral vanuit het interieur ontstaat een boeiende gelaagdheid aan beelden.

In een wereld v a n schreeuwerige architectuurexploten is de h o u d i n g v a n de architecten een verademing, een terechte en moedige keuze. Het is een weerstand tegen het
b o u w e n als een daad v a n vormelijk geweld
of exhibitionisme, een bouwkunst die zoekt
naar zorgvuldigheid en ingetogenheid.
Eén v a n de openingsexposities was een bescheiden presentatie v a n h u n samenwerk i n g met de beeldende kunstenaars Gerard
Richter, Raoul De Keyser, Christina Iglesias
en Juan M u n o z .
Marc Dubois

- WWW.BOIJMANS.NL
- WWW.ROBBRECHTENDAEM COM

[Foto: Museum Boijmans]
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briek publiceren we 'literaire' vertalingen in het Nederlands van goede gedichten uit andere talen. Het is o.m. de bedoeling

ru

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 van
de bundel of het boek waaruit het genomen werd.

Chemins qui ne mènent nulle part
entre deux prés,
que Ton dirait avec art
de leur but détournés,

Wegen nergens naar,
tussen twee weiden
kunstig zeg maar
van hun doel afgeleide,

chemins qui souvent n'ont
devant eux rien d'autre en face
que le pur espace
et la saison.

wegen die vaak niet
iets anders onderscheiden
dan het puur verschiet
en het jaargetijde.

RAINER MARIA

VERTALING:

RILKE

MAURITS

VAN VOSSOLE

Ce ciel qu'avaient contemplé
ceux qui le loueront
pendant l'éternité:
bergers et vignerons,

Die hemel, bewonderd hier
door die hem zullen verhogen
tijdens de eeuwigheid:
herders en wijngaardeniers,

serait-il par leurs yeux
devenu permanent,
ce beau ciel et son vent,
son vent bleu?

zou hij door hun ogen
kleurvast geworden zijn,
die mooie hemel in 't
blauw met zijn blauwe wind?

Et son calme après,
si profond et si fort,
comme un dieu satisfait
qui s'endort.

En zo stil voortaan,
zodanig diep en sterk,
als een god die voldaan
slaap vat na het werk.

RAINER MARIA

VERTALING:

RILKE

MAURITS

VAN VOSSOLE

Chemin qui tourne et joue
le long de la vigne penchée,
tel qu'un ruban que Ton noue
autour d'un chapeau d'été.

Weg die speels verloopt
langs het steil wijngoed,
als een lint, geknoopt
rond een zomerhoed.

Vigne: chapeau sur la tête
qui invente le vin.
Vin: ardente comète
Promise pour Tan prochain.

Wijngaard: hoed op 't hoofd
dat de wijn uitvindt,
wijn, komeet voor in 't
komend jaar beloofd.

RAINER MARIA

VERTALING:

RILKE

MAURITS

VAN VOSSOLE

Rainer Maria Rilke (Praag 1875-Valmont 1926).
Gedichten uit het jaar 1924. Het eerste is verschenen in de verzameling Gedichte 1906-1926, de andere verschenen in Les Quatrains Valaisans, geschreven in 1924 op Chateau de
Muzot, en verschenen begin 1926 samen met Vergers.
De Franstalige gedichten van Rilke werden zeer gewaardeerd door Jean Cocteau, André Gide en Paul Valéry. Maar niet door Paul Claudel.
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Iedereen mag gedichten ter selectie sturen aan: Kunsttijdschrift Vlaanderen, Redactiesecretariaat, 'Ter Hoogserleie', Hondstraat 6, 8yoo
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.

E E N V R A A G S T E L L I N G E N E E N BETEKENIS

IN FRIESLAND

Ik zag een m a n i n een k o l o m van licht,
hij droeg een steen i n zijn gezicht, begroef
zich op de plek waar hij moest liggen.
Z o verging het ook een vrouw, een k i n d
en toen zag ik mijzelf starend naar een lang
gesloopte m u u r waaruit een steen viel
die ik i n mij opnam. Ik ging op w e g naar waar,
wist ik, mijn dode ouders waren voor ik wakker
schoot i n Pension Nooitgedagt i n O l d e m i r d u m
aan de brink, een steenworp ver v a n waar ik
vóór het slapen gaan h u n data had ontcijferd
op een zerk v a n een vreemd geslacht.
VICTOR

VROOMKONING

VAKMANSCHAP

Traat me niet v a n sneeuw en ijs
sprak mijn meelbestoven vader
terwijl hij witbrood i n de rijskast schoof, 'daar komt maar d o o i van'.

Ben ik een opstandige die zich onderwerpt?
O f iemand uit een lagere kaste
die hogerop w i l komen?
Een opstandige die het hoofd moet buigen
en een knieval doet o m een beringde hand te kunnen.
E n met w i e z o u ik alsnog kunnen delleren?
Wie w i l mij beledigen en vernederen?
E n toch,
toch h o u d ik niet v a n theater en getater.
Ik h o u d van de d u i n e n i n Zeeland en de woestijnen
van Edgar Varèse. Ik h o u d van beladen balladen,
en v a n balkons en v a n arcaden, v a n het strand
aan de O u d e Oceaan, de hoogten met uitzicht
en het inzicht i n de diepte. Ik h o u d v a n het gedicht
en v a n een monotoon en monomaan gezang. Ik h o u d
v a n muziek die pathetisch is, v a n het peripatetisch
onderricht, v a n een tekst met een cesuur die helder is,
van raadsels en spooksels, v a n de ascese en van
de statische extase, van de contemplatie en de levatie.

7

HENDRIK

CARETTE

ABSTRACT

M a a r toen hij 's avonds i n de maanovergoten kerstetalage v a n zijn tuin
heenkeek over het poedersuikeren
gazon, de borstplaten vijver,
de marsepeinen beelden op h u n
sokkels v a n fondant, knorde hij
voldaan: 'het kan niet anders
of de Schepper moet een bakker wezen'.
VICTOR

VROOMKONING

Bekroond met de Poëzieprijs Pieter Geert Buckinx 2003
ALFABET

Ze punt haar blik, fluistert, luistert
op de rand v a n haar adem
naar haar innerlijk alfabet
Ze lipleest wat zich op haar lippen
aftekent: verzet tegen wat niets betekent.
Elke letter is een bewijs uit het ongerijmde.
Niets is vanzelfsprekend. Elke letter is
een landschap en elk landschap kan het laatste zijn.

Nergens zijn vogels
zo dichtbij als i n een landschap
zonder vogels.
Nergens is een landschap
zo dichtbij als onder sneeuw.
Geheugenverdriet. Want niets
gaat verloren, niets wordt verlost.
Iets is bezig voorbij te zijn.
A l s i n een abstract schilderij.
D e wereld laat zich raden.
Sneeuw is niet langer k o u d
want niet langer sneeuw. Wit
is alleen nog maar wit. Een lijn
een lijn, een streep, troost.
JAN GEERTS

Alsof het niet altijd begint met het einde:
de stilte erna, die dezelfde is als de stilte ervoor.
Alsof ze daar al aan terugdenkt en zich
oefent i n het herinneren v a n wat komen gaat.
JAN GEERTS
POËTISCH BERICHT
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In en om de kunst

Ondertussen had Van der Eyken bij Jan

M U Z I E K

Broeckx een eerste prijs notenleer behaald. En in

'Blijven doordoenl'Een gesprek
met de negentigjarige componist
en dirigent Ernest Van der Eyken

het conservatorium van Antwerpen is Van der

JAN DEWILDE

spreken.

1931 volgde er een eerste prijs altviool bij Distelmans. Over zijn theoretische opleiding aan
Eyken, zo vele jaren na dato, nog altijd niet te

'Lodewijk Mortelmans was toen directeur.
H i j was een uitstekend componist, maar
een m a n van het verleden. Dat was ook het
Ernest Van der Eyken de deur, en meteen ook
geval voor E d w a r d Verheyden die harmohet interview, met een boutade van wijlen zijn
nie gaf. Veel leraars waren conservatief invriend Karei Jonckheere: 'Ik heb al veel tijd vergesteld. O m maar te zeggen: ze vonden het
loren door altijd op tijd te zijn.'
kwartet van Maurice Ravel maar "fleskesHoeveel tijd heeft een componist van 90 jaar nog
muziek". Wél een goede harmonieleraar
te verliezen? Alleszins gebruikt hij zijn tijd wél.
was de n u helemaal vergeten Emiel-ConNog elke dag componeert hij, van 10 uur 's morstant Verrees. V a n die m a n heb ik veel gegens tot 1 uur 's middags. Een gewoonte die hij
leerd.
heeft aangenomen op advies van Marcel Poot. En
dé manier om stelselmatig een aanzienlijk oeuvre
De reden waarom er zoveel conservatieve
van zowat 125 werken op te bouwen. Onlangs
leraren aan het conservatorium waren, ligt
nog schreef hij 'Elegie voor Tasso' voor blaasbij Peter Benoit. Of liever bij zijn opvolgers
kwintet. Tasso zijnde de koosnaam voor Rosy
en navolgers. Benoit was een groot compoPortret van Ernest van der Eyken
Nietvelt, jarenlang beheerder-secretaris van het
nist, laat dat duidelijk zijn, maar velen die
door Carl Alexander von Volborth
Koninklijk Vlaams Conservatorium en, tot haar
achter hem kwamen, v a n Jan Blockx tot Jef
plotse dood enige tijd geleden, zijn levensgezellin
V a n Hoof, bleven i n zijn sporen stappen en
van de laatste negentien jaar. En op het moment
hadden geen oren naar nieuwe muziek. W e
van dit interview werkt hij aan een nieuw kwartet. Een dergelijk nomadenbestaan kan niet de ideale moesten het dan maar zelf uit partituren
In het gesprek opent Van der Eyken ook de
halen.'
situatie voor een jonge musicus zijn geweest.
Als ik een kleine tien minuten te laat aanbel -

tijd verloren wegens geen parkeerplaats - opent

poort van de geschiedenis. Hij heeft een uitste-

En dat blijkt.

kend geheugen en moet slechts een zeldzame

De jonge Van der Eyken vond in het conserva-

keer op zoek naar een naam. Hij brengt bekende 'Nadat ik een tijdje bij Candael had gestuen minder bekende namen in herinnering; nadeerd, hebben we ook nog i n Hoegaarden

elders.

men uit de geschiedenisboeken, die plots gaan
leven. Wie kent nog Emiel-Constant Verrees?
Maar eerst: hoe is het allemaal begonnen?

'Ik ben i n 1913 i n A n t w e r p e n geboren, dicht
bij het Sint-Jansplein. M i j n vader was een
eenvoudige douanier, maar hij heeft zich
w e l via examens opgewerkt. W e hadden iedere keer schrik als hij aan een examen
deelnam, want meestal was hij de eerste. E n
dan w e r d hij bevorderd en moesten wij verhuizen. Dat is de reden waarom ik op mijn
vijfde mijn eerste muzieklessen i n Sint-Truiden heb gekregen. N a elke verhuis k w a m e n
we w e l naar A n t w e r p e n terug. Toen ik zeven was heb ik notenleer gevolgd bij Karei
Candael aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium i n Antwerpen. Een goede leraar,
we zijn later vrienden geworden/
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en Tienen gewoond. O o k i n Tienen heb i k
muziekschool gevolgd en daar had ik Henry Sarly als leraar [componist, harmonieleraar en muziekinspecteur en zelf een leerling van Edgar Tinei, Gustave Huberti en
P a u l Gilson; noot v a n JDW]. Bij hem haalde
ik al v l u g een eerste prijs notenleer.
Door al dat verhuizen en steeds v a n muziekschool en leraars te veranderen, had i k
w e l achterstand i n mijn vioolspel opgelopen. Toen ik terug i n A n t w e r p e n was, zei
de bekende altist N a p o l e o n Distelmans me:
"ge hebt grote handen, ge moet altviool
spelen." Ik heb dat gedaan en nooit een minuut spijt van gehad. Z o ' n m o o i instrument. E n dankzij de altviool heb ik veel kamermuziek kunnen spelen met grote musici als Jozef V a n Poppel, A r m a n d V a n de
Velde en E d m o n d Baeyens/

torium niet wat hij zocht en zocht het dan maar

Ernest van der Eyken (vlnr) in gezelschap van
vrienden-muzikanten Louis Luyten, Jozef van
Poppel en Herman Vereist [foto genomen in
Deurne op 29 mei 1932].

'Ik ging privé verder studeren bij A u g u s t
De Boeck. Contrapunt en fuga. H i j was een
heel goeie componist, maar daarom ben je
nog geen goeie leraar. N a een tijdje v o n d
De Boeck dat hij mij niets meer k o n leren
en dan heeft hij mij doorgestuurd naar zijn
goede vriend Paul Gilson. Dat was echt een
verademing en een verrijking. V a n hem
heb ik écht vormleer en orkestratie geleerd.
Ik heb nog altijd veel aan hem te danken.
A l s men n u nog zegt, dat i k goed kan orkestreren, dan is dat dankzij Gilson. H i j
leerde je ook allerlei kleine, maar nuttige
"trucjes", bijvoorbeeld hoe je de bas moet
verdubbelen/

ERNEST mu MÏÏ mum SYMFONIE nr. 2
JIFVAN HOOF SYMFONIE nr. 3 in Es

Ondertussen stond Van der Eyken al met beide
voeten in het professionele muziekleven en
speelde hij als altist in zowat alle Antwerpse orkesten.

'Qua orkestspel had ik al veel geleerd van
Lodewijk De Vocht i n de orkestklas v a n het
conservatorium. H i j was een fantastische
koordirigent, maar als orkestdirigent, bijvoorbeeld i n het begeleiden van concerto's,
mankeerde hij toch w e l wat techniek. Waar
kon men i n die tijd het ook als dirigent geleerd hebben? Er waren hier geen goede leraren orkestdirectie. Dat is ook n u nog een
ramp. N o g altijd denken veel goede orkestmusici dat ze h u n instrument zomaar kunnen ruilen voor een dirigeerstokje. M a a r zo
gemakkelijk gaat dat niet. Dirigeren is iets
wat je moet leren. Dat is techniek. M a a r De
Vocht was een hele goede musicus en dat
compenseerde veel. Z o k o n hij meesterlijk
een thema interpreteren. Die grote vocale
werken v a n A r t h u r Honegger en Darius
M i l h a u d , daarin was hij echt bijzonder. A l s
het maar met koor was.
Ik heb ook i n het orkest v a n de Dierentuin
gespeeld, onder Flor Alpaerts. Die had w e l
de techniek o m een orkest te dirigeren,
maar iedereen bibberde voor hem. H i j was
heel streng. Ik weet nog dat ik op mijn allereerste repetitie vijf minuten te laat k w a m
door problemen op de weg. Alpaerts berispte mij en nadat ik mijn uitleg had gedaan, zei hij: " D a n moet ge maar de avond
voordien vertrekken!" M a a r later heb ik i n
zijn orkest w e l mijn leraar Distelmans kunnen opvolgen als solist/

ook i n het orkest v a n de Vlaamse Opera.
Daar heb ik het geluk gehad o m Richard
Strauss te mogen meemaken i n zijn 'Salome'. De meeste collega's vonden hem een
hele goede componist, maar geen goede dirigent. Dat is typisch, dat heb ik i n de loop
der jaren w e l geleerd: orkestmusici zijn
meestal de ergste criticasters v a n een dirigent en ze zijn niet altijd even rechtvaardig
of juist i n h u n oordeel.'

nes, want op dat moment spelen ze al te
l u i d . " In Salzburg konden we ook veel concerten bijwonen en ik kreeg de kans o m het
orkest van het M o z a r t e u m te dirigeren.
In Salzburg volgde ik ook les bij Joseph
M a r x die mij op een fantastische manier i n
de vormleer inwijdde. Strauss, die bevriend
was met M a r x , k w a m vaak langs en hij
toonde zich altijd zeer geïnteresseerd. Ik
gaf h e m mijn 'Poëma voor strijkorkest', een
werk uit 1937. H i j bekeek het v a n de eerste
tot de laatste bladzijde en zei: "Junge
M a n n , dass muss Sie immer behalten." Jef
V a n D u r m e , die toen ook i n Salzburg was
en een tijdje bij A l b a n Berg had gestudeerd,
liet hem ook een partituur zien. M a a r
Strauss gaf de partituur al v l u g terug:
"Dass ist z u chromatisch für m i c h . " V a n
D u r m e was een goede vriend. H i j k w a m
soms bij mij langs en zei dan de hele avond
lang geen twee woorden. M a a r blijkbaar
genoot hij v a n mijn gezelschap. V a n D u r m e
was een getalenteerde musicus, maar een
beetje slordig i n zijn denken en i n de vormen en structuren die hij gebruikte.'
Dat Van der Eyken in het buitenland orkestdirectie had gestudeerd, werd gehonoreerd. Na
zijn terugkeer uit Salzburg engageerde Hendrik
Diels hem als dirigent van de Vlaamse Opera.
Tussen 194.3 en 1944. heeft hij daar enkele balletten gedirigeerd.

Dirigeren is een vak, een stiel, een techniek. Tij-

'Het was niet altijd even gemakkelijk werken. Vele leden v a n het koor konden geen
noten lezen en die zetten dan bij h u n tekst
naar Salzburg getrokken. Over de oorlogsompijlen omhoog en omlaag. Het moet r o n d
standigheden in Oostenrijk wil hij niet veel
1943 zijn geweest dat Maurits Schoemaker
kwijt, des te meer over zijn leraar Clemens
Krauss. Krauss was een Richard Strauss-specia- mij i n de Opera een prijs kamermuziek
list. In 2933 heeft hij in Dresden de eerste 'Ara- voor een kwartet k w a m overhandigen. Ik
was toen net met het koor aan het werken
bella' gedirigeerd, een werk dat hij ook in Lonen Schoemaker bood me bij die gelegenden zou introduceren. En vijfjaar later zorgde
heid een functie bij de radio aan. H i j was
hij in München voor de eerste opvoering van
zelf directeur geworden en ik k o n hem i n
'Friedenstag', een minder bekende opera die
zijn vroegere functie opvolgen. Ik mocht
Strauss had opgedragen aan Krauss en zijn
me zelf programmeren als dirigent v a n het
vrouw, de zangeres Viorica Ursuleac. Krauss
had ook veel belangstelling voor nieuwe muziek radio-orkest en z o u dus veel kunnen dirigeren. M a a r Diels weigerde mijn ontslag en
en zorgde voor toonaangevende producties van
daarom moest ik een heel jaar lang de ope'Wozzeck'.
ra en de radio combineren. N a de oorlog
vloog ik z o w e l bij de radio als de opera
'Terwijl ik i n de Antwerpse orkesten speelbuiten. Bij de radio omdat ik daar tijdens
de, dirigeerde ik al het Antwerps Kamerorde oorlog w e r d benoemd, bij de opera omkest. O p aanraden v a n H e n d r i k Diels ben
dat er tijdens opvoeringen Duitsers i n de
ik dan tijdens de oorlog naar Salzburg gezaal zaten. M e n zei dan: "ge hebt voor de
Van der Eyken heeft ook gemusiceerd onder gro- trokken o m er met een stipendium v a n een
Duitsers gespeeld." Alsof ge aan de deur
familielid bij Clemens Krauss te studeren.
te internationale dirigenten die toen geregeld
k o n gaan staan en zeggen dat die mannen
Ik was toen al getrouwd en had een k i n d .
Antwerpen aandeden.
Krauss was niet alleen een fantastische diri- i n h u n u n i f o r m buiten moesten blijven.'
gent, maar ook een uitstekende leraar. H i j
I n het orkest v a n de Maatschappij der
Voor een groot aantal componisten en dirigenten
k o n zeer goed overbrengen wat hij v a n een
j N i e u w e Concerten kregen we naast De
van de oudere generaties waren de tweede weI Vocht ook beroemde dirigenten uit het bui- student verlangde. H i j leerde me veel techreldoorlog en de repressie een cesuur. Maar Van
niek en gaf veel praktische tips. Soms heel
tenland. Z o heb ik gespeeld onder Maurice
der Eyken was nog maar 32 jaar. En zijn officiëeenvoudige, maar altijd efficiënt. H i j kende
Ravel en Igor Stravinsky. V a n Stravinsky
le dirigentencarrière zat er al op, zo bleek later.
heb ik zelfs complimenten gekregen, omdat het orkest door en door. Een v a n zijn raadgevingen was: " K i j k nooit naar de tromboik een solo naar zijn z i n speelde. Ik speelde
dens het interview blijft hij er op hameren. Om
die stiel te leren is hij tijdens de oorlogsjaren
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' N a de oorlog heb ik alleen nog sporadisch
voor de Filharmonie v a n A n t w e r p e n en het
radio-orkest gestaan. E n een enkele keer
voor het Nationaal Orkest. E r heeft veel
meer i n mijn dirigentencarrière gezeten. D e
oorlog was een echte breuk. Veel orkestverantwoordelijken kenden het verschil niet
meer tussen een technisch goed geschoolde
dirigent en een goede muzikant die zijn instrument beu was en zelf ook eens w i l d e
dirigeren. E n geleidelijk aan k w a m e n
steeds meer buitenlanders voor onze orkesten staan. Intendanten waren altijd trots als
ze een ontdekking i n het buitenland hadden gedaan, maar naar talent i n eigen land
keken ze niet o m .
Uiteindelijk w e r d ik gered door de BRT.
! V i a v i a k w a m i k i n contact met P a u l V a n denbussche en die heb i k mijn hele verhaal
van de oorlogsjaren gedaan. Vandenbussche heeft eerst alles laten controleren. H i j
inviteerde me dan opnieuw i n zijn bureau
en zei: " V a n der Eycken, ge hebt over de
hele lijn de waarheid verteld. Ik geef u een
job." E n die job was het regisseren v a n tvconcerten. Ik heb v a n alles opgenomen, van
kamermuziek tot orkesten. E n zo was ik financieel gered.'

anderen, Zoltdn Koddly kennen. Toen er op een
feest een jazzorkestje begon te spelen, greep
Koddly onmiddellijk naar pen en papier om de
thema's te noteren omdat hij dacht dat het
volksmuziek was. Van der Eyken geniet er nog
van als hij het vertelt. Zo heeft hij honderden
anekdotes, mooie en minder mooie herinneringen aan een lange en rijk gevulde carrière.
Maar toch is er iets dat blijft knagen: ' D o o r de

omstandigheden is er niet uitgekomen wat
er i n zat. Ik heb me altijd moeten verdedigen.' Hij zegt het zonder enige bitterheid.
Haast achteloos. Op dezelfde toon zegt hij:

'Nooit uitgevoerd', wanneer hij mij de lijvige
partituur van zijn pianoconcerto uit 1994
toont. Terwijl hij zich klaar maakt voor een afspraak buitenshuis - in een mooi pak, every
inch a gentleman - laat hij mij een opname horen van het vitalistische 'Concerto per otto strumenti a vento'. Trots klinkt het: 'Dat is m u z i e k

van onze tijd hé!'
Fier laat hij mij een brief lezen die hij in mei

En zo eindigt het gesprek waar het begonnen

laatstleden van een Amerikaanse muziekliefheb-

was: bij de tijd.

ber kreeg. Een kapitein bij de US Navy die via
het internet en de Phaedra-cd's de Belgische

H o n d e r d nummers ' O r g e l k u n s t '

muziek volgt: 'We are convinced that your
symphony, so movingly played by the Belgian
National Orchestra, is one of the greatest masterpieces of contemporary Belgian music, but

I

Jos M E E R S M A N S

I Vijfentwintig jaar al spant het tijdschrift
Orgelkunst zich i n o m vier keer per jaar een
geerde hij dat orkest en zo liet hij enkele lichtin-j tellectually challenging and emotionally satisaantal bijdragen te leveren, die een beeld
gen jonge musici kennis maken met het orkest- ' fying.' En zo gaat deze lofbrief verder met de
schetsen van het orgelleven i n Vlaanderen.
apparaat. Daarmee realiseerde hij een belangrij- vraag om meer cd-opnames.
O o k al beweegt dat orgelleven zich miske doelstelling van de Jeugd en Muziek beweschien een beetje i n de marginaliteit, het is
ging: jongeren actief laten musiceren en dit in
verbazingwekkend o m precies via Orgel'Ook het 'Concerto per otto strumenti a
het kader van een symfonisch orkest. Speciaal
kunst te kunnen zien hoeveel er i n die voorvento' uit 1999 v i n d i k een sterk werk. Ik
voor dit jeugd orkest componeerde hij in 1964.
heb i n verschillende genres gecomponeerd. I bije periode gerealiseerd is.
'Refereynen ende liedekens', een orkestbeIn het m i d d e n v a n de jaren '60 heb i k ook
N a het korte leven v a n De Schalmei vanaf
werking van oud-Nederlandse volksliederen.
een opera geschreven: 'Elckerlic', op een li1946, verscheen vanaf 1951 De Praestant onComponeren heeft Van der Eyken altijd gedaan, bretto v a n L u c Vilsen. Die opera speelt zich
der leiding van Flor Peeters. Toen ook dit
haast zolang als hij zich kan herinneren.
w e l i n de moderne tijd af. Elckerlic is een
orgeltijdschrift ter ziele ging, w e r d i n 1974
figuur v a n alle tijden, hé. M e t de h u l p van
eenmalig de Acta Organologica Flandriae gePeter Welffens hebben we die opera op de
publiceerd. Wanneer dan i n juni 1978 het
Tk heb altijd gecomponeerd. O p mijn
piano uitgevoerd en iedereen was enthou- i eerste nummer van Orgelkunst verscheen,
twaalfde jaar schreef ik al kleine stukjes.
I siast. De BRT z o u het werk gaan opnemen, ! waren onze verwachtingen omtrent de leDie drang o m te componeren is er steeds
maar dan is er een k i n k i n de kabel gekogeweest. Ik weet niet waarom, daar is geen
vensduur van dit tijdschrift dan ook niet
men. E n dat is jammer.
verklaring voor. A l t i j d heb i k die drang gehoog gespannen, temeer daar het eerste
Wat mijn muziek waard is en hoe ze i n elvoeld en ik ben blijven componeren tot de
nummer meteen een dubbelnummer was.
kaar steekt, daar moeten anderen zich maar Het oogde i n het begin ook allemaal een
dag v a n vandaag. Gedurende mijn jaren i n
over uitspreken. Klassieke muziek heeft het
de Vlaamse Opera had i k niet veel tijd,
beetje saai, zonder enige illustratie. M a a r
n u w e l moeilijk. Die muziek slaat niet meer
maar toch bleef ik componeren. M i n d e r
met de jaren heeft niet alleen de i n h o u d
aan bij het publiek. Dat is bij vernieuwinv l u g , maar ik bleef compositorisch actief.
aan rijkdom gewonnen, de lay-out w e r d
gen nog het geval geweest, maar n u duurt I grondig aangepakt en professioneel fotoM a a r ik ben zeker geen veelschrijver. R o n d
het w e l lang en de breuk tussen de compode 120 werken, grote en kleine, van toen i k
materiaal gaf het tijdschrift een frisse look.
nist en de luisteraar is serieus. D e oplostwaalf was tot n u , dan k a n men me toch
: Het was meteen een bewijs van de levenssing? Ik z o u het niet weten. Blijven compogeen veelschrijver noemen hé.
kracht van het tijdschrift dat het blijkbaar
M i j n 'Tweede Symfonie' is zeker mijn beI neren zoals ge het voelt, zeker? Blijven
toch zonder noemenswaardige sponsoring
langrijkste werk. Ik heb die symfonie i n
doordoen!
moet stellen. A l l e belangrijke restauraties
1975 geschreven op vraag van de BRT. Het
en n i e u w b o u w i n Vlaanderen werden met
jaar nadien is het werk dan door het orkest
argusogen gevolgd. Het doorbladeren van
Gedurende vele jaren was Van der Eyken lid
j van de radio gecreëerd en i k heb het later
van nationale en internationale auteursrechten- de honderd nummers laat zien dat orgelopgenomen met het Nationaal Orkest.'
en componistenverenigingen. Zo raakte hij goed I cultuur i n Vlaanderen niet d o o d is. E n w e
bevriend met Georges Auric en leerde hij, onder I kunnen gerust stellen dat de bloei v a n
In 1963 stichtte Van der Eyken het Jeugd en

one of the strongest, most noble symphonies in

Muziek-orkest van Antwerpen. Tot 19 j6 diri-

the repertoire, a work of great sophistication, in-
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Orgelkunst parallel verloopt aan de vele historisch gerichte orgelrestauraties, die vóór
de jaren zeventig helemaal onbestaande
waren. Tegelijk heeft het tijdschrift steeds
geïnformeerd over cursussen, symposia,
boeken, grammofoonplaten en cd's i n binnen- en buitenland. K o r t o m : een schat aan
informatie voor al wie i n ons kleine Vlaanderen met orgel begaan is.

Flor Peeters: Wereldburger,
componist, pedagoog en gevierd
organist
H e r d e n k i n g van zijn honderdste
verjaardag [1903 - 1986]
1

KAMIEL D'HOOGHE

Naast de indrukwekkende uitbouw v a n
zijn artistieke en pedagogische carrière had
Flor Peeters de kracht, de motivering en
vooral de inspiratie o m een overweldigend
compositorisch oeuvre neer te schrijven.
Zijn leven als wereldburger bleef stevig
geworteld i n de eigen geboortegrond. D e
beslotenheid ervan wist hij te overstijgen
en het stevige katholieke houvast wist hij
z i n te geven. Grote werkkracht, gezondheid
en openheid lieten toe spanningen te
verwerken, ze o m te buigen en i n dienst te
stellen v a n een monumentaal levenswerk.

Biografie

2

N u ligt dus nummer 100 voor. '99 zijn eraan voorafgegaan' schrijft nog steeds dezelfde hoofdredacteur K a m i e l D ' H o o g h e ,
die lang directeur was v a n het Brussels
Conservatorium en zonder wiens bezieling
het allemaal niet mogelijk z o u geweest zijn.
N u m m e r 100 is een lijvig nummer geworden v a n 128 bladzijden, voor het eerst geïllustreerd met prachtige kleurenfoto's. V o o r
dit nummer w e r d resoluut internationaal
gegaan. Zeven orgeldeskundigen uit zeven
Europese landen hebben een bijdrage geleverd vanuit h u n eigen cultuur, een ongemeen boeiende confrontatie. Slechts één
donkere schaduwzijde verstoort het jubelende trompetgeschal: de onleesbare vertaling v a n een aantal bijdragen. Dat bederft
het leesplezier en maakt de vrij hermetische
wereld v a n het orgel voor de geïnteresseerde leek niet toegankelijker. A f g e z i e n hiervan mag Vlaanderen fier zijn met vijfentwintig jaar Orgelkunst en hopen dat deze
luxe ook de volgende vijfentwintig jaar i n
stand kan w o r d e n gehouden!

Flor Peeters, op 4 juli 1903 i n Tielen geboren
in een kunstminnende familie met enkele
kerkorganisten en /of leden van de plaatselijke fanfare. In 1916 kreeg hij i n Turnhout de
eerste degelijke orgellessen van Jef Brandt,
oud-leerling van het Lemmensinstituut en
organist van de Heilig-Hartkerk aldaar.
Vanaf 1919 begon Peeters zijn professionele
muziekstudie aan het Lemmensinstituut,
toen nog i n Mechelen. In 1922 behaalde hij
er het Uitmuntendheidsdiploma en het
daarop volgend jaar de prestigieuze L e m mens-Tinelprijs met de grootste onderscheiding en felicitaties v a n de commissie;
dit alles i n amper vier jaar.
Hierop aansluitend w e r d Peeters aangesteld
tot hulporganist van de Sint-Romboutskathe-

draal i n Mechelen waar hij samenwerkte met
zijn leermeester Oscar Depuydt, titularis. N a
diens overlijden i n 1923 werd Peeters de
nieuwe organist van de metropolitane kerk.
In het Lemmensinstituut kreeg Peeters i n
opvolging v a n zijn leermeester de opdracht
les te geven i n orgelspel, improvisatie en
gregoriaanse begeleiding.
In 1924 speelde de jonge virtuoos zijn eerste orgelconcerten; veelal i n samenwerking
met het Sint-Romboutskoor. Daarnaast concerteerde de jonge Flor vooral i n de abdijkerken v a n Averbode en Tongerlo.
In 1928 speelde Peeters i n N e d e r l a n d zijn
eerste concerten i n E i n d h o v e n en Utrecht.
Hij programmeerde er een veelzijdig repertoire van Italiaanse, Franse en Duitse barokmeesters, romantische literatuur en hedendaagse muziek. De muziekcritici bewonderden zijn technisch kunnen maar sommigen
vonden de programmasamenstellingen
toch wat warrig.
In augustus 1928 h u w d e hij met de pianiste
Marieke V a n G o r p .
In 1929 stond een eerste concertreis naar
Denemarken op het programma en i n 1931
w e r d Peeters benoemd tot leraar orgel aan
het Koninklijk Conservatorium i n Gent.
Charles Hens, organist i n Brussel was er
ook kandidaat. N a vele peripetieën en een
vergelijkend examen waarop Hens afwezig
bleef, w e r d Peeters benoemd. H i j was er de
opvolger v a n de Lemmensleerling Léandre
V i l a i n en gaf er vanaf 1931 tot 1948 orgelcursus op het befaamde Cavaillé-Collorgel
i n de St.-Niklaaskerk.
In 1934 was Peeters te gast i n Duitsland
waar hij optrad tijdens het Internationaal
Congres voor kerkmuziek, met enkele werken v a n Tournemire. De modale impressio-

Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium, Antwerpen ca. 1962: Kamiel D'Hooghe en
Flor Peeters, vóór de speeltafel van het orgel).
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nistische melodieën en kleuren verrasten
Intussen w e r d Flor Peeters i n 1952
menig luisteraar.
benoemd tot directeur v a n het Koninklijk
Vlaams Conservatorium i n A n t w e r p e n .
In 1935 kreeg Peeters een leeropdracht i n
Zijn v r o u w Marieke was er niet blij mee en
Tilburg en gaf er o m de twee weken cursus
stak dit niet onder stoelen of banken.
orgel en compositie, dit tot i n 1948, het jaar
Peeters bedong evenwel een uitzonderingsv a n zijn benoeming te A n t w e r p e n .
maatregel; naast de voltijdse opdracht als
Bij het overlijden op 3 november 1939 van
directeur behield hij de functie v a n leraar
Charles Tournemire ontving Peeters de laatste
orgel.
brief van de overledene. Daarin legateerde hij
de console van het Cavaillé-Collorgel van de
Nadat het groot Stevensorgel i n de SintSainte-Clothildekerk i n Parijs, waarop Franck
Romboutskathedraal i n 1958 was ingewijd,
en Tournemire zolang hadden gespeeld.
groeide hier rond een orgelcentrum met
Deze speeltafel w e r d na Peeters' overlijden
een Orgelfestival (vanaf 1967), later opgeovergemaakt aan het Koninklijk Vlaams
nomen i n het Mechelse luik v a n het
Muziekconservatorium en bevindt zich
Festival v a n Vlaanderen.
thans i n de instrumenten-verzameling v a n
De tijd bleek gekomen o m naast het vele
het m u s e u m Het Vleeshuis i n A n t w e r p e n .
werk ook te genieten v a n de welige oogst.
Kort na Wereldoorlog II ondernam Peeters
In 1962 w e r d Peeters erelid v a n de Royal
i n 1946 een eerste indrukwekkende concertAcademy i n L o n d e n en een paar maanden
reis i n niet minder dan zestien verschillende
later doctor honoris causa aan de Catholic
staten v a n de U S A . Negen andere concertUniversity i n Washington,
reizen, de laatste i n 1971, zouden volgen.
i In 1971 w e r d hij doctor honoris causa
Over zijn concertreizen evoceerde hij grote
benoemd aan de Katholieke Universiteit i n
Marieke Van Gorp en Flor Peeters (1969)
gevoelens v a n fierheid en intense vreugde.
Leuven en i n de adelstand verheven met de
j
[Foto Jac. Schippers jr.]
In vele opzichten inspireerde hij zich op
titel v a n Flor baron Peeters.
M a r c e l Dupré. Z o ook zette deze inspiratie
In 1963 en 1964 brachten twee concertreih e m aan zijn concertprogramma's uit het
zen naar Rusland hem i n contact met het
H o f m a n n publiceerde Flor Peeters, His Life
hoofd te spelen en zonder de h u l p v a n
officiële muziekleven i n M o s k o u , Leninand his Organ Works, (Freedonia, N Y , 1978).
registranten. A l s orgelmeester-communicagrad en andere steden.
Het best gedocumenteerde syntheseboek,
tor genoot hij zichtbaar ook zelf v a n het orIn 1968 n a m Peeters als op pensioen gesteld
ooit gewijd aan een Vlaamse kunstenaar directeur afscheid v a n het Conservatorium
I gelconcert als een v o r m v a n entertainment.
hier Flor Peeters - is geschreven door
i n A n t w e r p e n . Onder zijn beleid w e r d er
1 Eveneens i n 1946 gingen de orgelpoorten i n
G u i d o Peeters en R a y m o n d Schroyens.
een groots n i e u w conservatoriumgebouw
Engeland voor hem open en wist hij er
Enkele maanden voor zijn overlijden i n
neergezet.
tijdens de vele volgende concertreizen
j 1986 ontving Flor Peeters v a n de minister
grote successen te oogsten.
Minister V a n Elslande creëerde, onder inspivan Onderwijs de vijfjaarlijkse staatsprijs
rerende impuls van zijn kabinetschef Johan
voor de bekroning v a n zijn kunstenaarsIn 1948 volgde Flor Peeters A l e x Paepen op
Fleerackers, vriend van H o r Peeters, een inloopbaan.
als leraar orgel aan het Koninklijk Vlaams
ternationale orgelmeesterklas. Peeters leidde
Deze ambassadeur van de Vlaamse en BelgiConservatorium i n A n t w e r p e n . Hiermee
deze klas tot 1985 met grote uitstraling. Nasche orgelkunst sloot de kringloop v a n zijn
beëindigde Peeters de opdrachten i n
dien w e r d de cursus gedurende verschillenleven af op 4 juli 1986, dag op dag 83 jaar
Tilburg en Gent. In het Lemmensinstituut
de jaren verder gezet door Chris Dubois en
nadat hij het levenslicht zag.
bleef hij nog tot 1952.
Kamiel D'Hooghe, beiden oud-leerlingen.
In 1971 w e r d het i n d r u k w e k k e n d naslagPedagoog

I
I

I
|

|

In deze periode leerde ik Flor Peeters persoonlijk w e r k Orgelkunst in de Nederlanden van de
i6 tot de i8 eeuw gepubliceerd. Flor
kennen. Dat was de aanzet van een meestér-

Zijn orgelcursussen waren opgevat als
groepslessen waarin de studenten gedurenleerling relatie die uitgroeide tot een wederzijdse Peeters en dr. Maarten Vente zijn de
de zes uur naar de medestudenten en de opsamenstellers, het Mercatorfonds stond i n
waardering en vriendschap.
merkingen van de leraar luisterden. Intussen
voor een luisterrijke uitgave.
Omdat ik nooit om 9 uur aanwezig kon zijn liep
zat de meester naast de speeltafel of wandelhet aanvankelijk fout met mijn orgellessen (van- In 1981 had Marieke, zijn trouwe en toegede heen en weer i n de concertzaal. Niets
|
af1949 tot 1952 te Mechelen). De oorzaak hier- wijde muze en levensgezellin, zich stilletjes
ontging hem. Zijn opmerkingen waren conterug getrokken o m i n de intimiteit v a n
van lag bij twee vroege kerkdiensten, een fietscreet en doelmatig gericht op de grote lijnen, I
familie haar leven uit handen te geven.
tocht van tien kilometer, een bustocht van tien
bijna als i n een meester cursus. Hijzelf speel- |
Peeters eerde haar met zijn Ricercarefor
kilometer, een treinreis van Antwerpen-MecheI de vaak voor en gaf daarbij een m a x i m u m
Organ opus 134, In devout Memory of my
len en een voettocht van 20 minuten.
I aan interpretatieve muzikaliteit door.
Dit werd door F. Peeters aanvankelijk ongetwij- beloved Marieke.
Een r u i m repertoire w e r d ingestudeerd,
feld beschouwd als een gebrek aan interesse. Na Zij was een merkwaardige v r o u w met gemet nadruk op de grote virtuoze literatuur,
j een paar weken kreeg ik de kans het orgel te be- profileerd karakter, verfijnde smaak, grote
vooral vanaf Buxtehude over Bach, Franck,
spelen. Het moet goed geweest zijn. Na een per- cultuur en duidelijk omschreven doelstelReger en de vooraanstaande Franse en
soonlijk gesprekje klaarde de hemel op. Peeters is
i lingen, ten bate v a n de muziek en de carriè- Duitse orgelmeesters uit de 20ste eeuw. H i j
nadien steeds grote belangstelling blijven tonen
re v a n haar man Flor.
trok daarbij de grote artistiek-pedagogische
en hulp blijven bieden. Hij had begrip voor de
Over Flor Peeters werden naast tientallen
lijnen vanaf Bach over Hesse naar Jaak
situatie van een jonge student waarvan de vader artikels i n binnen- en buitenland ook drie
] Nikolaas Lemmens en M a r c e l Dupré door
reeds 14 jaar was overleden en die daarom geboeken gepubliceerd; Piet Visser, de
naar zijn tijd.
1 deeltelijk diende in te staan voor de eigen studie. Amsterdamse muziekcriticus, schreef Flor
j Bovenal blijven zijn benadering v a n de
I Peeters, organist, (Van M i e r l o , 1950) en John Franck- en Tournemirewerken en de bril1
de

de

(

308

IN E N O M DE KUNST

druk gemaakt en boden onverhoopte toekomst-

V a n Peteghemmeubel i n de St.- Romboutskathedraal werden vervangen door een
modern orgel van Stevens met een vrije
pijpenopstelling
Het 'Bach'-orgel, het stadsorgel (1976) i n de
St.-Gilliskerk i n Brugge, gemaakt door
Loncke naar een ontwerp v a n A n t o o n
Fauconnier, beschouwde Peeters niet als
een bijdrage voor de vernieuwing v a n de
orgelcultuur, eerder als een zielloos instrument i n de zoveelste neostijl.

perspectieven.

Anderzijds hebben we samen, beiden als leden

Bij mijn benoeming tot organist aan de St.-Sal-

van de Koninklijke Commissie voor Monumen-

vatorskathedraal in Brugge (1952) en bi] de la-

ten en Landschappen rondgereden in het

jante wijze van vertolkingen van zijn eigen
composities bij alle oud-studenten natrillen.
In 1952 publiceerde hij ook de driedelige
orgelmethode Ars Organi die meer dan
21 uitgaven kende.
Van F. Peeters heb ik ontzettend veel geleerd,
zowel methodologisch, technisch als muzikaal,
stilistisch als interpretatief. Zijn brede humane
visie en ruime interessevelden hebben grote in-

tere uitbouw van mijn concertreizen in de USA

Vlaamse land en menig historisch orgel van

en Engeland schreef hij zeer waarderende intro-

verdere transformatie gered. Vermeldenswaard

ducties bij de meest vooraanstaande concert-

zijn: de Bergerorgels in de polderdorpen Zuien-

organisatoren en impressario's.

kerke en Meetkerke.

Orgelconcerten
Brugge 1955:
generaties van
organisten; Kamiel
D'Hooghe (26),
Marcel Dupré (69),
Godelieve Suys en
Flor Peeters (52)

Flor Peeters in 1969 [Foto: Jac. Schippers jr.]

De orgelmuziek vormt de ruggengraat
z o w e l door het enorme volume, gecomponeerd over een periode v a n ca. zestig jaar
als door het representatieve karakter ervan.
De evolutie v a n de compositiestijl vertoont
vooral i n de orgelwerken een organische
groei met een diversiteit v a n stijlen.
R a y m o n d Schroyens onderscheidt drie
grote perioden:
- D e concertato-periode: tussen 1923 en

Jonge orgelstudenten uit vele Europese landen, U S A en Z u i d - A f r i k a en Japan volgden
zijn orgelcursus. De lijst van zijn afgestudeerden van het Lemmens-instituut, de
Koninklijke Conservatoria van Gent en Antwerpen en de leergang i n Tilburg is
indrukwekkend.

Flor Peeters en het orgel als muziekinstrument
A l s moderne creatieve musicus w i l d e hij
het orgel steeds verbonden weten met de
algemeen geldende muziekpraktijk i n de
concertzalen. Daarom promoveerde hij,
mede door de concertreizen i n A m e r i k a ,
orgels met elektro-pneumatische tractuur
met een zo r u i m mogelijk gemeten dispositie o m een zo r u i m mogelijk repertoire te
kunnen vertolken.
Vanuit zijn tijdsgeest en de moderne vooruitgangsideeën had hij er geen bezwaar
tegen dat de monumentale resten v a n het

Vanuit een kennelijk misnoegen of onbegrip
nam hij evenwel een paar maand later ontslag

1935
- D e polyfonisch-symfonische stijl: tussen
1933 en 1966
- D e synthetische stijl: v a n 1966 tot aan zijn
afsterven i n 1986.

De concertato-periode

uit de Koninklijke Commissie en zette daarmee

Tot de Elegie, opus 38

de collegae 'een wassen neus', zoals een journa-

Vanuit zijn verbondenheid met de eigen
culturele wortels vormen het gregoriaans
en de Vlaamse volksliederen een vruchtbare voedingsbodem. Verder wortelt het
harmonisch palet v a n deze eerste periode
grotendeels i n het Franco-Vlaams geïnspireerde koloriet.
Virtuositeit, durf, dynamisme, kleur, inspiratie en visie liggen aan de grondslag v a n
de Symfonische Fantasia opus 13, opgedragen aan zijn leermeester Oscar De Puydt.
Het basisgegeven is een jubelend A l l e l u i a .

list neerschreef.

Flor Peeters als componist
Vanuit het m u z i k a a l wetboek van de
katholieke kerk, het Motu Proprio v a n 1903
- ook Peeters' geboortejaar - en de werkwijze van het St.-Romboutskoor i n Mechelen onder leiding v a n Jules V a n N u f f e l kunnen de voornaamste koorwerken op religieuze teksten w o r d e n geduid. Gregoriaanse
gezangen en de k e r k m o d i samen met
diverse contrapuntische technieken en
expressieve harmonieën zijn belangrijke
ingrediënten van zijn missen, motetten,
psalmen, cantaten en Te D e u m

De Variationen und Finale über ein Alt-Fldmi-

sches Lied (Laet ons mit herten reyne) uit
1928-1929 is een sterk en virtuoos geschreven werk, geïnspireerd door het voorbeeld
van M a r c e l Dupré. Het bekendste werk is
Toccata, Fuga en Hymne op Ave Maris Stella

opus 28, opgedragen aan zijn v r i e n d CharIN E N O M DE KUNST
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les Tournemire. De reeds vermelde Intieme
Stonden opus 17 en 25 sierden vroeger elke
orgelboekenkast op zowat alle doksalen i n
Vlaanderen.
Speculum vitae opus 36 is een vierdelig poëm a voor orgel en zang op teksten v a n zijn
vriend Jef Simons. Het orgel krijgt echter
de hoofdrol toebedeeld i n een donkere ijle
Nacht, een rurale Morgen, een briljante
Middag, en een berustende Avond. In contrast hiermee componeerde Peeters tijdens
een verblijf i n K n o k k e de Vlaamse Rhapsodie
opus 37. Forse, wentelende en buitelende
unisoni wisselen af met stevige akkoordreeksen en syncopisch gescandeerde ritj men. Deze felle Vlaamse energie komt tot
rust i n het lied Ik zag Cecilia komen, gevolgd
door variaties en een briljant slot.
Een eenvoudig en terzelfder tijd aangrijpend stuk is de Elegie opus 38, gecomponeerd tijdens de nacht na het overlijden v a n
zijn moeder. O o k de Modale Suite opus 43
hoort eerder thuis bij de Vlaams-Franse
stijl.

De polyfonisch-symfonische stijl
Vanaf Zehn Orgelchorale opus 39 tot en met
opus 100

M e t de mooie Zehn Orgelchorale opus 39
k w a m de verdere doorbraak i n het buitenland. De meer romantisch-impressionistiI sche stijl maakt plaats voor frisse klanken,
geïnspireerd zijn door de n i e u w ontdekte
barokke orgelvormen.
De Germaanse contrapuntische wereld,
geïnspireerd door Paul H i n d e m i t h wordt
de leidraad v a n de stevige Passacaglia e
Fuga opus 42. De bekrachtiging van barokke vormen en heldere contrapuntische
lijnen wordt doorgetrokken i n de grootse
Sinfonia per Organo uit 1940, opgedragen

aan zijn v r o u w Marieke.

ciële muziekleven. De orgelvirtuoos wedijvert i n een groots fresco met het symfonisch orkest i n een boeiend optimistisch
klankstuk.

vijf orgelliederen: Lied to the Ocean, Lied to
the Desert, Lied to the Desert, Lied to the
Mountains, Lied to the Sun.

De koraalbundels opus 68, 69, 70 op protestantse kerkliederen en de drie bundels opus
75/ 76/ 77 op gregoriaanse melodieën gaan
uit van de barokvormen en -stijlen, doorgetrokken naar de 20ste eeuw.
Het i n d r u k w e k k e n d O p u s M a g n u m w e r d
gecomponeerd tussen 1959 en 1964, bestaat
uit 24 delen met meer dan 200 orgelkoraalbewerkingen die het gehele kerkelijk jaar
I omvatten.

Concerto's
Het Concerto voor orgel en orkest opus 52

! (1944), beschouwde de componist als een
i scharnierwerk i n zijn orgeloeuvre waarbij
hij het orgel plaatst te m i d d e n van het offi310
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Dissonantie als basisprincipe.
Over het beeldend werk van
Paul Van Gysegem

Het Concerto voor piano en orgel opus 74 is

opgedragen aan zijn dochter Lieva, zelf een
pianiste. Deze w e l erg ongewone instrumentale combinatie kan w o r d e n gezien als
dialoog tussen vader en dochter.

PATRICK AUWELAERT

Afgelopen voorjaar v o n d i n het M u s e u m
van Deinze en de Leiestreek een tentoonstelling plaats met werk van beeldhouwer Paul
122, opgedragen aan K a m i e l D ' H o o g h e en
V a n Gysegem (°i935, Berlare). A l l e facetten
R a y m o n d Schroyens is een fijn m u z i k a n van zijn veelzijdig kunstenaarschap, dat intesk speelstuk.
middels bijna een halve eeuw beslaat, kwamen er uitgebreid i n aan bod. Z o was er niet
M e t de uitgave van drie delen Oudnederalleen een ruime selectie van zijn beelden te
landse Meesters ontdekt en promoot Peeters
j zien, maar er werd daarnaast ook veel aande Vlaamse en Nederlandse historische
dacht geschonken aan zijn talenten als tekeorgelmuziek.
naar, etser en schilder. Vooral van dit laatste, minder bekende aspect van zijn werk
De synthetische stijl
In zijn derde stijlperiode dienen de Six Lyri- was het opkijken: zelden werden zoveel van
zijn schilderijen, waaronder opvallend veel
cal Pieces opus 116, de Partita o p Puer nobis
recente, samengebracht i n één tentoonstelnascitur en de met veel speelvreugde en
ling. Een mooie gelegenheid voor een teruggrote ritmische precisie te vertolken Sonata
blik op dit intrigerende oeuvre. O m redenen
quasi una fantasia ondergebracht. In deze
van plaatsgebrek is het hier helaas niet mowerken maakt de vroegere dynamische,
gelijk de relatie te schetsen tussen het beelpersoonlijk geladen stijl plaats voor b i - en
dend werk van de kunstenaar en diens liefatonaliteit en komt er een serene rust.
de voor de jazzmuziek. Dat is dan ook stof
voor een later te schrijven stuk.
Hoe bestaat het?

Het Concertino voor orgel en klavecimbel opus

;

Volgens de gegevens v a n zoon G u i d o heeft
Flor Peeters ca 1143 recitals gespeeld. Daarnaast gaf hij vanaf 1968 tot 1986 wekelijks
na de hoogmis i n de St.-Romboutskathedraal i n Mechelen een kort recital voor de
vrienden. Verder zijn er de vele radio- en
tv-opnamen. H i j concerteerde i n een twintigtal landen, gespreid over alle werelddelen. Volgens G u i d o Peeters' berekening
heeft zijn vader ongeveer 700.000 k m afgelegd; zowaar 17,5 maal de omtrek van de
aarde.

De Liedsymphony for Organ opus 66, een ode

aan de schepping en de Schepper, is geïnspireerd door de overweldigende indrukken van de Amerikaanse natuur en omvat

B E E L D E N D E

NOTEN
Met dank aan Lieva Peeters voor het welwillend
beschikbaar stellen van de illustraties.
Bron: G . PEETERS & R. SCHROYENS, Flor Peeters 19031986 Allegro energico, Antwerpen, 1991
1

2

Tweedelig, 1962, ijzer
N a zijn studie, eerst schilderkunst, keramiek en grafiek aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten i n Gent, daarna
beeldhouwkunst aan het Nationaal Hoger
Instituut voor Schone Kunsten i n Antwerpen - we schrijven dan m i d d e n jaren vijftig
- brak voor P a u l V a n Gysegem een relatief
lange periode aan waarin hij op zoek ging
naar een eigen grammatica, een kenmerkende vormentaal. In zijn beeldhouwkunst
leidde dit aanvankelijk vooral tot grillige
abstracte composities v a n aan elkaar gelaste ijzeren platen, buizen, staafjes en andere
afgedankte materialen v a n de schroothoop.
Opvallend aan de ritmisch complex opgebouwde sculpturen, die ook als bewegingen, volumes of structuren konden w o r d e n
geduid, was dat sommige gedeelten nagenoeg vlak en glad waren, terwijl andere een
ruwe en korrelige textuur vertoonden.
Esthetische volmaaktheid, zich voordoend
| als egale oppervlakken waar het oog zich
niet aan kan kwetsen, liet de kunstenaar
toen a l onverschillig. Contrastwerking en
j dissonantie, dat was waar zijn belangstelling naar uitging en wat hij wilde bereiken.

Gevleugelde, 1964, ijzer
I Een sleutelwerk uit deze eerste periode i n
V a n Gysegems sculpturale oeuvre is het
beeld Gevleugelde, dat zich i n de collectie
i van het M u s e u m Dhondt-Dhaenens i n
I Deurle bevindt.

Z o w a t alle stijlkenmerken die het voorlopige resultaat v a n zijn formalistische zoektocht waren, komen er op overtuigende
wijze i n samen. Morfologisch w o r d t het
beeld bepaald door een stapeling of aaneenschakeling v a n dak-, piramide- en
prismavormen waarin men zonder veel
moeite vleugels kan herkennen - een voorafbeelding v a n de toekomstige Ikarosthematiek i n zijn oeuvre, al is de kunstenaar zelf zich daar op dat ogenblik nog niet

so's op. Zij vormen de aanzet tot een volgende belangrijke periode i n zijn ontwikkeling, w a a r i n hij, steunend op de verworven
stielkennis en vorminzichten, vanuit een
gevoel v a n sociale bewogenheid tot een
nieuwe 'kritisch humanitaire figuratie'
komt. Het leidt tot een lange reeks indrukwekkende beelden die afwisselend abstract,
antropomorf-abstract en figuratief zijn.
Sommige lijken zich nog i n een ontwikkelingsstadium te bevinden, zo r u w en onvol-

geweld en d o o d i n dit werk nooit ver w e g
is. D e titels v a n de beelden bevestigen dit
nog: Samoerai (1969), Zij die gaan sterven,
groeten u

(1972), Pinochetverdelger (1975),
(1980), Strijdwagen (1981).

Galgenmaal

Breytenbach, 1981, staal, ijzer en
brons
V a n Gysegems hardnekkige weigering o m
beelden te maken w a a r i n het klassieke esthetische schoonheidsideaal weerspiegeld

Paul Van Gysegem bij Boogschutter, 1998

van bewust. Verder valt het op dat de ijzeren structuur zich i n een bedenkelijk evenwicht lijkt te bevinden, alsof een lichte
windvlaag voldoende is o m het van zijn
sokkel te laten vallen. Deze eigenschap, dit
'met gespannen snaren' staan v a n een
sculptuur, gecombineerd met de afwisselend gladde en ruwe oppervlakken die
voor een aparte lichtwerking zorgen, verleende V a n Gysegems beeldhouwwerk al
van bij de aanvang zijn dynamisch voorkomen. Daarmee is het verwant met dat van
de grote Italiaanse beeldhouwer M a r i n o
M a r i n i (1901-1980). O o k hij wist een i n d r u k
van zwaarte, evenwicht en harmonie samen te voegen met een grote spanning, die
wordt veroorzaakt door de tegenstelling
van elkaar steunende verticale en horizontale of diagonale massa's.

Homo sapiens (L'Homme a r m é ) ,
1970, brons
Vanaf de tweede helft v a n de jaren zestig
duiken i n V a n Gysegems beeldhouwwerk
steeds meer antropomorfe figuren en tor-

maakt ogen ze, andere - dit geldt vooral
voor de vrouwenfiguren - zijn glad en gepolijst en benaderen de anatomische perfecPaul Van Gysegem Apollo, 200x100x100,
tie.
1969-1970, ijzer
Werkte hij i n zijn eerste periode voornamelijk i n ijzer, gips en terracotta, de tweede
wordt gekenmerkt door een toenemend gewordt, vindt, naast zijn voorliefde voor het
bruik v a n materialen als brons, polyester,
laten botsen v a n schijnbaar tegengestelde
inox en staal. Daarbij valt een veelvuldig
elementen, haar oorsprong i n zijn kijk op
gebruik van rechte, haakse en gebogen buimens en maatschappij, die hem blijvend onzen op - de beeldhouwer heeft er zijn repu- tevreden stemt. A a n de ene kant ziet hij een
tatie van 'loodgieter i n de kunst' aan te
samenleving waarin totalitaire politieke sysdanken. Niet zelden vormen deze buizen
temen, oorlog en repressie gemeengoed zijn
van verschillende diameters een k l u w e n
j geworden, aan de andere kant ontwaart hij
dat uit menselijke figuren tevoorschijn
t de moderne, ontwortelde mens die sinds de
breekt als geweerlopen. D e gezichten v a n
j industriële revolutie afgescheiden is van
die gestalten zien er n u eens erg expressief
zijn oorspronkelijk ik. Vandaar ook de vele
uit, met gelaatsuitdrukkingen die pijn,
gehelmde en ingekapselde figuren i n deze
smart en wanhoop uitstralen, dan weer
fase v a n zijn ontwikkeling: de mens die er
nietszeggend, met starre, uitdrukkingloze
niet i n slaagt o m zich geestelijk te ontbolsteogen, waarachter een grote leegte lijkt
ren of die integendeel (terug) i n zijn schulp
schuil te gaan, als waren het robotten. D e
kruipt, bang als hij is v a n zichzelf of zijn
combinatie v a n die (be)dreigende buizen
soortgenoten en v a n het vaak gratuite geen gekwelde gelaatsuitdrukkingen maakt
w e l d dat hij van ze mag verwachten. Dit
dat de gedachte aan thema's als agressie,
schrijnend besef leidt i n V a n Gysegems geIN E N O M DE KUNST
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voelige kunstenaarsziel n u eens tot opstand,
dan weer tot berusting, ofwel de twee polen
waartussen zijn werk zich voortdurend
heen en weer beweegt. U i t de wrijving die
deze rusteloze slingerbeweging met zich
meebrengt, ontstaat zijn engagement, zijn
w i l o m uitdrukking te geven aan de problemen van zijn tijd, liever dan ze de r u g toe te
draaien en te vluchten i n een droomwereld
waarin geen plaats is voor drama of conflict. Exemplarisch voor deze geesteshouding is het beeld Breytenbach, dat tegelijk
hommage én aanklacht is.
Tegenover deze eerder terneerdrukkende
thematiek plaatst de kunstenaar dan 'dissonante' motieven als de v r o u w , zinnebeeld
van het erotische en leven schenkende, die
tevens de hoop en de vrijheid belichaamt
{Zwarte godin, 1974); de oeroude mythe,
waarin hij geborgenheid vindt en de bevestiging dat de geschiedenis een eeuwigdurend cyclisch verloop kent (Gilgamesj, 1986);
en ten slotte de naar A f r i k a verwijzende etnische culturen, die nog onaangetast zijn
door het gif v a n de corrupte westerse samenleving (Shango, 1986).

Ikaros, 1987,

de i n zijn ontwikkeling, die tot op de dag
van vandaag voortduurt en waarin hij zijn
arsenaal aan materialen nog uitbreidt met
cortenstaal, lood, ijzerdraad, zeildoek, vensterluiken, houten balken, kettingen, staalkabel en zelfs een ploegschaar. Het is omtrent
dit tijdstip ook dat zijn sculpturen steeds vaker de gedaante van assemblages aannemen
en hij meestal i n opdracht monumentale
werken begint te scheppen, die op openbare
plaatsen i n heel Vlaanderen h u n bestemm i n g vinden (Leie en Schelde, 1999, stationsplein Gent). Tegelijk komen beelden tot
stand waarin ijzeren en houten fragmenten
een organisch verbond aangaan. De houten
bestanddelen zijn vaak zwartgeblakerde
planken of balken die de kunstenaar uit een
brand i n zijn grootvaders w o n i n g wist te
redden en die hij uitkiest omwille van hun
aparte textuur. Die beelden teert hij soms
zwart of hij verft ze met een vloeistof op basis van grafiet o m er een matte glans aan te
verlenen. Ze ogen als donkere sculpturen
waarvan de samenstellende delen als dusdanig nog nauwelijks herkenbaar zijn en waar
een sterke dramatische en visionaire kracht
van uitgaat (Misterioso, 1988).

brons
Paul Van Gysegem
Ikaros,
300x300x120,
Berlare,1999-2000
[Foto: Marc Van
Gysegem]

van zijn bekende thema's. Elk thema op de
x-as vindt dan zijn complement op de y-as
en omgekeerd. Z o slaagt V a n Gysegem er i n
navolging van zijn vroeger werk opnieuw
in schijnbaar dissonante elementen als het
zintuiglijke en het rationele, het laag-bij-degrondse en het verhevene, het kleinmenselijke en het heroïsche te verzoenen.
In zijn Ikaros-beelden schuilt het heldhaftige
precies i n de overmoedige pogingen van
Ikaros o m zo hoog mogelijk te vliegen, met
het bekende gevolg: hij komt te dicht bij de
zon, het was waarmee de slagpennen van
zijn vleugels zijn samengebonden, smelt en
hij stort neer. Het is een treffende illustratie
van het spreekwoord dat de hoogmoed voor
de val komt, waarbij de val gelijkstaat met
de beperkingen die de mens al van bij zijn
geboorte krijgt opgelegd en die hem verhinderen waarlijk grote hoogten te bereiken.
V a n Gysegem stelt de mythische Griekse
jongeling i n zijn talrijke Ikaros-sculpturen
dan ook niet voor als een mooie jonge god
die alles aankan en de wereld bij manier van
spreken aan zijn voeten heeft liggen, maar
integendeel als een gedrongen, ietwat vormloze figuur die een zware last schijnt te torsen op schriele, aan de beelden van Giacometti herinnerende beentjes. Desondanks
drukt deze archetypische Ikaros uit dat hij
tenminste probeert o m aan zijn beperkingen
te ontsnappen. E n het is n u net i n die onaflatende pogingen dat de revolterende mens,
zoals hij i n het werk van de kunstenaar centraal staat, zijn grootsheid toont.

Pithecanthropus erectus,
pentekening

Omstreeks het begin van de jaren tachtig, na
een overgangsperiode waarin onder meer
reeksen Taaiwoningen' en 'Dwarsliggers'
tot stand komen - i n hoofdzaak beschouwingen bij begrippen als verticaliteit, materie en textuur - duikt een nieuwe thematiek
i n V a n Gysegems beeldhouwwerk op: die
van de gevleugelde mens, later uitgebreid
tot de val van de gevleugelde mens, gesymboliseerd door de Ikarosfiguur uit de Griekse mythologie. Ze luidt
het begin i n van een derde belangrijke perio312
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De Ikaros-thematiek i n zijn beeldhouwwerk
krijgt daarentegen overwegend i n brons
haar beslag. Gaat het aanvankelijk nog o m
rechtopstaande figuren die soms i n beddingen, bekistingen of omhulsels lijken gevat,
later, dit is wanneer de neerstortende Ikaros
op het voorplan treedt, valt steeds meer de
schuine en zelfs horizontale stand van de
beelden op. Het horizontale en verticale i n
dit werk kan overigens worden gezien als
een symbolische x- en y-as waarop de
beeldhouwer coördinaten uitzet i n de v o r m

1968,

Paul Van Gysegem, Torso, 80x60, 1984-1985,
tekening pen en inkt
[Foto: Marc Van Gysegem]

Dezelfde abstracte vormentaal of grammatica die aan de grondslag ligt v a n V a n
Gysegems sculpturen, is ook terug te vinden i n zijn tekeningen en etsen, zij het dat
ze daar eerder zichtbaar is i n de bladverdeling, i n het gebruik v a n wit/zwart, i n de
witte en grijze partijen. Zelf zegt hij hierover i n een interview met Jean Ranson het
volgende: I k teken als een beeldhouwer.
De tekeningen zijn ruimtelijk opgevat/ Dat
w i l niet zeggen dat zijn tekeningen en etsen
te herleiden zijn tot louter tweedimensionale versies v a n zijn plastieken. W e l dat ze
veelal naar zijn beelden verwijzende deelvormen bevatten die het karakter van probeersels, voorstudies of werkschetsen hebben, vingeroefeningen waaruit nieuwe
ideeën voor beelden (kunnen) ontstaan een i n d r u k die nog wordt versterkt door de
notities die hij er soms bij maakt. Z o ging

tie v a n horizontaal en verticaal geordende
kleurvlakken. Thematisch hadden ze, conform de geest van de informele kunst, i n
hoofdzaak het materiaal waaruit ze waren
vervaardigd tot onderwerp. Bij V a n Gysegem was dat een combinatie v a n materie
en olieverf, die hij zelf aanmaakte en aanbracht op doek of paneel. Onrustige gedeelten, ofwel oppervlakken met een grofkorrelige textuur, wisselden daarbij af met bezadigde, egale partijen. O m het sculpturale of

(Apollo, 1970). Interessant o m te weten i n dat
verband is dat V a n Gysegem voor de onderste lagen van zijn schilderijen acryl gebruikt,
maar dat hij ze afwerkt met enkele lagen
olieverf. Deze methode laat hem enerzijds
toe o m snel te werken (acryl), anderzijds
vergroot hij er de lichtwerking en dus het effect van zijn doeken mee (olieverf).
In zijn schilderijen van de laatste jaren vallen vooral het rood, het blauw, het groen
en het w i t i n diverse schakeringen op. Het

Paul Van Gysegem
Landschap,
150x150,1987

aan het beeld Pithecanthropus erectus uit

1971 drie jaar eerder al een reeks tekeningen met dezelfde titel en voorstelling vooraf. Deze werkwijze, maar dan met betrekk i n g tot zijn schilderijen, gaat overigens
eveneens voor zijn etsen op.
Daarnaast heeft V a n Gysegem echter ook
een groot aantal werken op papier gemaakt, die alleen al i n h u n gedetailleerde
en verfijnde uitwerking overduidelijk een
autonoom karakter hebben, al blijven ze
zich w e l thematisch altijd op zijn beelden
beroepen. Wat er vooral i n opvalt, is het lijnenspel en de arceringen: soms is de arceringsintensiteit zelfs zo groot dat het i n bijna zwarte vlakken resulteert, te vergelijken
met de ruwe textuur van zijn beelden. In
andere gedeelten v a n dezelfde tekening of
ets gunt hij het lijnenspel dan weer de nodige ruimte, zodat er een illusie v a n licht
ontstaat, te vergelijken met de egale, lichtweerkaatsende vlakken v a n zijn beelden.
Het is deze consequent toegepaste methode
- dissonantie als basisprincipe - die V a n
Gysegems tekeningen en etsen eenzelfde
levendigheid en dynamiek verlenen als zijn
sculpturen.

Landschap, 2002, materie op
doek
P a u l V a n Gysegem debuteerde als schilder
i n een periode waarin twee stromingen het
hele kunstveld beheersten: de eerder als
koel en beredeneerd ervaren 'geometrische
abstractie' en de meer expressieve 'lyrische
abstractie'. Omdat deze n u eenmaal best
paste bij zijn bewogen en gevoelige natuur,
koos hij voor de laatste. Zijn eerste doeken,
die vaag doen denken aan mensen en landschappen, waren aanvankelijk beïnvloed
door belangrijke, buitenlandse 'informele'
kunstenaars als Serge Poliakoff en Nicolas
de Staël. Dat leidde n u eens tot een organische o p b o u w i n overwegend donkere tonen, dan weer tot een afgewogen composi-

monumentale effect v a n zijn doeken nog te
vergroten, verwerkte hij er n u en dan afgedankte voorwerpen i n , op dezelfde wijze
waarop hij afval v a n de schroothoop i n zijn
beelden integreerde.
Doorheen de jaren evolueerde V a n Gysegems schilderkunst niet ingrijpend. Zijn
doeken bleven en blijven een tijdloos abstracte sfeer uitstralen. Mettertijd ging hij
wel steeds meer gebruikmaken van acryl,
een synthetische verf die omstreeks i960 i n
de handel k w a m en als voordeel had dat ze
snel droogde, terwijl de felle kleuren h u n
helderheid bleven behouden. O o k viel
steeds meer de gelaagde opbouw op, die
zich uitte i n talrijke kleurnuances. Het verleende de doeken soms het karakter van een
inlegwerk of mozaïek. Onwillekeurig doet
deze werkwijze alweer denken aan de vaak
uit honderden aan elkaar gelaste plaatjes en
onderdelen opgebouwde beelden, die samen een complex weefsel vormen waarin
onder- en bovenliggende structuren elkaar
versterken of anderszins op elkaar ingrijpen

zijn de kleuren waarnaar de ouder wordende kunstenaar steeds vaker teruggrijpt o m
het landschap v a n zijn jeugd mee weer te
geven. Het b l a u w stelt de lucht voor, het
w i t de waterplassen die zijn ouderlijke woning omgaven, het rood en groen de landelijke omgeving w a a r i n hij opgroeide. Niet
toevallig dragen vrijwel al deze doeken dan
ook Landschap als titel. In het licht v a n de
overheersende Ikaros-thematiek i n V a n Gysegems werk is het soms verleidelijk o m er
de landschappen i n te zien waarop een
neerstortende Ikaros met grote snelheid afstevent, zijn d o o d tegemoet. Of symbolisch:
een n i e u w leven, maar d a n een w a a r i n hij,
wijzer geworden, alle hoogmoed achterwege laat. Tot hij genoeg krijgt v a n het aardse
leven met zijn terneerdrukkende beperkingen en hij, i n een ultiem gebaar v a n opstand, o p n i e u w de vleugels aanbindt.

Misterioso, 1988, ijzer en hout
Paul V a n Gysegem is o m diverse redenen
een belangrijk beeldhouwer. O p het formele
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vlak, omdat hij i n het spoor van gelijkgezinde voorgangers en tijdgenoten als Marini,
Moore, Giacometti, M a n z u , Chadwick, d i
Suvero en anderen een hoogstpersoonlijke
abstracte vormentaal of grammatica wist te
ontwikkelen, waarin moeizaam verworven
vorminzichten, een diepgaande materialenkennis en gedegen vakmanschap een syntactische eenheid vormen. Daarmee droeg
hij i n niet onaanzienlijke mate bij aan de verdere ontwikkeling van de moderne beeldhouwkunst, die na de Tweede Wereldoorlog
uitmondde i n een veelheid van stijlen. E n inhoudelijk, omdat uit zijn oeuvre een grote
zorg spreekt o m de maatschappij en zich de
vraag opwerpt waar het naartoe moet met
de mens i n een wereld die hoe langer hoe
meer geregeerd wordt door geweld, onvrijheid en ontpersoonlijking. Het is aan deze
ethische dimensie dat dit ongemeen rijke
oeuvre zijn blijvend actuele en noodzakelijke karakter heeft te danken.
M a a r bovenal is hij v a n groot belang, omdat hij met zijn werk een vaak ontluisterend portret schetst v a n de moderne mens
- een portret dat doorheen de vijf decennia
waarin het tot stand k w a m en w a a r i n het
moeiteloos alle heersende kunsttrends en
- m o d e s wist te overleven, bovendien altijd
een z w e e m v a n mysterie en ongrijpbaarheid bleef behouden.

van een m a n die goed naar Jan van Eyck
moet hebben gekeken. Het gepresenteerde
resultaat was een artistieke hoogmis voor
de tedere minnaars van onze kunstgeschiedenis.
M a a r wanneer w e n u eventjes die iconografische diepgang en die geësthetiseerde
puurheid v a n Holbeins oeuvre laten rusten
en ons laten verleiden tot een totaal andere

H o l b e i n tot hol been.
Historische of hysterische
gedachtesprong?
JOANNES KÉSENNE

In de huiselijke geborgenheid v a n het M a u ritshuis i n D e n H a a g genoten w e v a n augustus tot november 2003 v a n een keure
'konterfeitsels en tekeningen v a n Hans
H o l b e i n de Jonge. Hoofdconservator Peter
van der Ploeg en directeur Frits Duparc
hebben zich, even bekwaam als uitgerust
met engelengeduld, jarenlang ingespannen
o m portretten v a n H o l b e i n los te peuteren
uit de collecties van collega's die, op de dag
van de misdaad, met lede ogen hebben
moeten toezien hoe de meester voor een
half jaar de deur uitging. M a a r het Mauritshuis k o n dan ook bogen op blinkende precedenten. Tentoonstellingen met Vermeer
en Rembrandt zijn H o l b e i n al voorafgegaan. M a a r waarom n u Holbein? Het vertrekpunt is dat het Mauritshuis zelf twee
Holbeins i n huis heeft die koning-stadhouder W i l l e m III destijds uit zijn familieverzameling i n L o n d e n heeft meegenomen o m
zijn Hollands jachtpaleis te verfraaien.
Twee valkeniers dus. Daarrond verzamelden zich 36 uitgeleende panelen, tekeningen en miniaturen. Technische hoogstandjes qua lijnvoering en z i n voor het detail

Hans Holbein de Jonge (1497-1543), Madonna
van burgemeester Meyer, vóór 1530.
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insteek. Vragen namelijk over de moeilijkheid een kunstenaarschap op te nemen i n
woelige tijden, tijden w a a r i n katholieken,
hervormers en humanisten mekaar naar het
leven stonden. H o e hield een kunstenaar
zich overeind? Holbein stond er tenslotte
middenin. A l s telg van een waar kunstenaarsnest, w i l d e de jonge kunstenaar zich
profileren i n het humanistische Bazel van
zijn tijd. Zijn illustraties v a n de 'Lof der
Zotheid' en de flatterende portretten van
Desiderius Erasmus Roterodamus leverde
hem de voorspraak op v a n de priester-geleerde bij diens vriend Thomas M o r e i n
Londen. O o k al k o n hij daardoor de kunstvijandige reformatie i n Bazel tijdig ontvluchten, de politieke donderwolken i n het
Londen dat zuchtte onder de grillen van
H e n d r i k VIII, moesten daar i n niets voor
onderdoen. Nadat H e n d r i k VIII zich liet
verleiden tot een huwelijksaanzoek op ba-

sis van Holbeins portret v a n A n n a v a n
Kleef, maar i n het uur van de eerste huwelijksnacht niet de beloofde schoonheid uit
Holbeins schilderkunstige vrijheid aantrof,
mocht Holbein elke verdere koninklijke opdracht gewoon vergeten. O f hoe H o l b e i n
Erasmus' toorn opwekte, omdat hij evengoed een portret durfde borstelen van
Mores vijand C r o m w e l l , terwijl de kunstenaar eerder probleemloos de inmiddels gemolesteerde M o r e had geportretteerd. E e n
geval van opportunistische lichtzinnigheid?
H a d Holbein dan geen eigen politieke mening of religieuze overtuiging? U i t de
schaarse biografische gegevens weten w e
dat hij zich inderdaad aanschuurde tegen
gefortuneerde opdrachtgevers. H a d hij w e l
een keuze, indien hij w i l d e floreren als gevierd kunstschilder? Wellicht moet H o l b e i n
zichzelf i n de eerste plaats als een v a k m a n
hebben gezien, een artistieke loodgieter, en
geenszins als l i d van de artes liberales. E n
misschien nijpt hier w e l het schoentje. W e
weten met welke schizofrene dubbelzinnigheden later de carrières v a n een G o y a of
een D a v i d werden geplaveid. E n met hoeveel schuim op de lippen vandaag kunstenaars achter subsidies aanhollen! Het overspannen, modernistische ideaal v a n de absolute autonomie van de kunst, v a n de
compromisloze, onafhankelijke kunstenaar
- gepersonaliseerd i n godfathers als een
Duchamp of een Picasso - is inmiddels uitgemond i n de impasse op de artistieke
werkvloer waarin we ons thans bevinden.
Want indien kunstenaarschap zich enkel
nog leent tot het nonchalant achterlaten
van een minimalistisch spoor van een even
autobiografisch, als onleesbaar concept, kan
de belastingbetaler zich tegelijkertijd met
recht afvragen waarom hij voor de vrijheid
van de kunstenaar zoveel euro mag ophoesten. Want ten slotte is de burger, tegen
w i l en dank, geruisloos de onzichtbare vervanger geworden v a n de mecenas v a n
toen. M e t andere woorden, de i n se moeilijke verhouding v a n de kunstenaar tot de
machthebber uit onze kunstgeschiedenis, is
vandaag ingeruild voor een ingebeeld statuut van autonomie v a n de kunstenaar. E n
o m de waan v a n autonomie levendig te
houden (maar i n werkelijkheid te eten uit
de hand van machthebbers uit z o w e l de
commercie, als de overheid), matigt de
kunstenaar (en i n dienst v a n hem de curator) zich vrijmoedig aan o m het even wat
als kunst te mogen presenteren. Is dit de
prijs die de kunstminnaar mag betalen voor
de principieel 'onmogelijke' verhouding
tussen machthebber en kunstenaar? Moeten
we nog langer het holle been stijf houden?
Catalogus 'Hans Holbein. Portretschilder van de renaissance'. Waanders Uitgevers, Zwolle, 2003
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L I T E R A T U U R
Tasso

Als vorm is het epos dood en men leest een werk
als de Gerusalemme liberata niet in een ruk. Maar
ook nu nog, en desnoods in een vertaling als die
van Frans van Dooren, kan Tasso door zijn verbeeldingskracht, zijn lyrisch elan, zijn levensdrang, vele lezers boeien.
JvA

Jeruzalem bevrijd, uitg. Athenaeum-Polak & Van
Gennep, Amsterdam, 2003, verdeeld door WPG
uitgever, Maarschalck Gerardstraat 2, 2000 AntK U N S T
werpen, geïll. met alle prenten van Giambattista
Piazzetta, vertaald door Frans van Dooren, 245 x
Albert van Wiemeersch
170 mm, 621 blz., gebonden € 55,00 - In de Villa
Prominenten van Beeldende Kunst in de twintigste
Valmarana bij Vicenza heeft de Venetiaanse
eeuw 1901-2000, uitg. Lannoo, Kasteelstraat 97,
schilder Giambattista Tiepolo met prachtige
8700 Tielt, 2003, 240 x 175 mm, 408 bz., gebonden
kleuren vier toppunten van de epische wereldli€ 22,00 - Albert van Wiemeersch (1920) heeft zijn
teratuur in beeld gebracht: de Ilias, de Aeneis,
hele leven gewijd aan de beeldende kunsten. NaOrlando furioso, en Gerusalemme liborata. Van dit
dat hij de tijdschriften Kijk (1950) later Kunstecho's
laatste epos, door Torquato Tasso gedicht, verJ publiceerde, heeft hij in 1969 de galerie Kunstscheen dit jaar een Nederlandse vertaling van de I forum gesticht in Schelderode, waar hij dertig jaar
hand van Frans van Dooren die hiermee niet aan
lang individuele en groepstentoonstellingen orzijn proefstuk is waar het om Italiaanse poëzie
ganiseerde met het accent op Cobra en de
gaat en nu de kroon op zijn werk heeft gezet.
Nieuwe Figuratie. Daarna volgden zestig KunstDe Gerusalemme liberata verhaalt over de eerste
pockets en grotere uitgaven als Contemporary Painkruistocht die drie jaar (1096-99) duurde en einters and Sculptors in Belgium (1973), Internationaal
digde met de stichting van het rijk van Jerusalem
Lexicon van de moderne beeldende kunst (1988 en
na een bloedige belegering van vijf weken. Tasso
1995) en herinneringen: Mijn omgang met kunst
laat de kruistocht zes jaren duren om de moei(2000). N u verrast hij toch wel met dit omvanglijkheden van de onderneming op te drijven
rijk en goed gedocumenteerd boek over Promien... zijn inspiratie vrije teugel te laten.
nenten, een naslagwerk waarin 1340 kunstenaars,
Het epos bevat twintig canti met een ongelijk
geboren tussen 1870 en 1970 zijn opgenomen, een
aantal stanza's van acht elflettergrepige verzen
internationaal alfabetisch repertorium van de bemet rijmschema abababcc. De vertaler heeft dit
tekenisvolle figuren en ook van de opeenvolschema zo goed mogelijk bewaard. Een moeilijkgende strominge en disciplines in de beeldhouwheid daarbij was dat bijna alle woorden in het
en schilderkunst. De auteur hanteerde een nauwItaliaans 'parole piane' zijn, d.w.z. hebben het
keurig selectiesysteem. Volledigheid is hier
hoofdaccent op de voorlaatste lettergreep. Vrijnatuurlijk ondenkbaar. Hij steunde op overtuiwel elk vers van het epos eindigt op een trochee
gende originaliteit, karakteristieke eigenschap(-v). Van Dooren heeft in de meeste gevallen het
pen qua thema, vorm, kleur, materie, techniek,
Italiaanse metrum vervangen door tienletterbuitengewone realisaties, grote opdrachten,
grepige verzen met mannelijk rijm.
weerklank in de media, beïnvloeding en eigen inWe hebben de vertaling gevolgd met ernaast de
vloed, werk in musea, grote exposities. Ik heb de
uitstekende Italiaanse uitgave van GuglielmiBelgischa c.q. Vlaamse Kunstenaars opgezocht en
netti (Garzanti, Milaan), de vertaler gebruikte
kwam tot een bijzonder hoog aantal Kwalitatieve
een ander (zie hierboven). Het grootschalig epos
namen. Bijvoorbeeld bij de letter L: Labisse,
bevat ongetwijfeld zwakkere delen met mythoLacaisse, Lacomblez, Laenen, Lafontaine,
logische en pseudo-historische uitweidingen.
Landuyt, Legrand, Lempereur-Haut, Lannep,
Het duurzaamste zijn niet de strijdtonelen met
Leplae, Lismonde, Lohaus. Er staat enorm veel
veldslagen en tweegevechten, maar de lyrische
tekst in dit boek in een aangename lay-out. Elke
scènes met tal van liefdesperikelen. Niet zelden
kunstenaar kreeg circa twintig regels - dit alleen
komt Tasso met zijn persoonlijk ervaren tussen,
moet een tuchtvolle beheersing veronderstellen zijn torment, zijn weemoed, zijn verlangen naar
en deze tekst wordt gevolgd door de webadreseen 'paradiso perduto' (vgl. zijn Aminta) en ook
sen, waar de lezer afbeeldingen van de werken
zijn sensualiteit die Mondadori verplicht voor
van deze kunstenaar kan vinden. Dit werd dus
zijn trouwens degelijke schooluitgave met comeen boek om te lezen en om te bekijken op intermentaar door Piero Nardi een aantal strofen weg
net. Van Wiemeersch roept geregeld duidelijke
te laten.
beschouwingen en opinies van oordeelkundige
critici en kunsthistorici ter hulp via citaten en reHet was een hachelijke opgave honderden strocensies. Dit boek vormt een compact geheel, strict
fen uit de klank- en klinkerrijkste van alle talen
opgesteld,
zonder veel uitweidingen of onnodige
in een zo verschillend taaleigen als het Nederpersoonlijke interpretatie. Kortom, dit werd een
lands om te zetten. Vertaler geeft zelf in zijn nauitnemende informatiebron. A l wie met de hewoord het verlies toe. Enkele vergelijkingspundendaagse beeldende kunst begaan is, zal deze
ten, in een recensie noodgedwongen aanwezig,
publicatie herhaaldelijk en met vrucht kunnen
beletten niet dat we de vertaling van Frans van
consulteren.
Dooren meesterlijk durven noemen. In de noc-

turne van VI, 103 waar Erminia in het vijandelijke kamp is geslopen: 'fea I muti campi e quel
silenzio amico' wordt niet zo gelukkig vertaald
door het stereotype land dat rust in pais en
vree'. Echt geslaagd is de muziek bewaard van
het charmante 'Vezzosi augelli' (XVI, 12) trouwens door de Vlaamse componist Jaak De Wert
met een madrigaal bedacht. Moeilijk was het een
vers als 'apriche collinette, ombrose valli' (XVI, 9)
met zijn klare a's en i's en zijn schaduwige o's in
kleurig Nederlands over te zetten. Het ook door
Monteverdi beroemd geworden Combattimento di
Tancredi e Clorinda (XII, 52-69) vinden we een van
de best geslaagde vertaalde delen, trouwens
reeds in de vroeger verschenen bloemlezing
Gepolijst albast opgenomen. De donkerste strofe
XVIII, 12 (vgl. burg. XXX) eindigt op twee verzen waarvan de klank- en kleurmagie onmogelijk te herdichten is.
Quinci notturne e quindi mattutine
Bellezze incorruttibili e divine
Ook de rijmdwang oefent zijn druk: de trochees
worden afgeknot door het ietwat banale machtpracht. Genoeg gepiekerd.

FB
L u k Lambrecht

2000-2002 Young Artists [selected by] Luk
Lambrecht, uitg. Witte Zaal, Zwartezustersstraat
34, 9000 Gent, 2003, geïll. met kleurenreproducties, 210 x 160 mm, 60 blz. (z.p.), ingenaaid. Frans Aerts, departementshoofd Beeldende
Kunst van het Sint-Lucasinstituut verantwoordt
deze publicatie. De studenten die het instituut
verlaten kunnen best nog een duwtje in de rug
gebruiken bij de start en uitbouw van een artistieke carrière. Elk jaar worden afgestudeerden
van de voorbije drie jaar uitgenodigd om hun
werk voor te leggen aan een autoriteit op het gebied van de actuele kunst. Na Jan Hoet, Lex ter
Braak en Chris Dercon werd voor 2000-2002 Luk
Lambrecht uitgenodigd een selectie voor te stellen. Deze keuze wordt in dit boek getoond. Het
wordt aldus mogelijk met tentoonstelling en publicatie de grote tendensen van de hedendaagse
kunst af te bakenen. In een inleidend opstel
schrijft Luk Lambrecht o.m. dat 'Belgische kunstenaars aan onze academies goed opgeleid wor-

den op het vlak van het technisch-kunnen. Belische schilders maken het mooie weer uit in het
uitenland, daar waar onze (jonge) kunstenaars
bijna totaal spoorloos zijn op het forum van de
grote internationale tentoonstellingen waar
ideeën over de ongemeen snel veranderende wereld aan het vertreKpunt (moeten) liggen voor
een beeldend discours'. Negen jonge kunstenaars
komen ter sprake in dit boeK: houtskooltekeningen van Stijn Cole, muurtekeningen van Eva de
Leener, van Hadelijn Dewilde constructies met
vilt, leder en polyester, een reeks sterke zelfportretten in olieverf van Isabel Ginneberge, een
schoolportret van Kadirya Elma, dingen zonder
titel in plaaster, lak, acryl door Lieven Leurs, een
aangrijpende installatie van Tynni Oorlynck,
olieverfwerken en foto's uit Beirut van Vadim
Vosters en stripachtige kleurige tekeningen o.a.
een knap 'Roodkapje' van Karei Wouters en
Josine Timmers. 'Kunstenaars moeten uit de
voorspelbaarheid van de kapitalistische beeldlogica treden en resoluut kiezen voor de ontwikkeling van een beeldtaal die wringt met de algemene perceptie van de gangbare wereld' is een
van Lambrechts besluiten of wensen. Dit keurige
boek probeert dit alvast te bewijzen.

f

FB

Archeologie in Vlaanderen. VII
Uitg. door het Instituut voor het Archeologisch
Patrimonium, p.a. Phoenixgebouw, Koning
Albert Il-laan 19 bus 5,1210 Brussel, 2003, geïll.
met tekeningen en zwart-wit foto's, 305 x 215
mm, 328 blz., ingenaaid met harde kaft. - Het zevende jaarboek van het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium bezorgt ons een reeks
uitvoerige verslagen van hun opgravingen in de
periode 1999-2000. Het toont ons inderdaad, zoals het in de persnota staat, hoe waardevol het
Vlaamse bodemarchief is. In deze fraai uitgegeven publicatie ligt de nadruk op de opgravingen
op Oostende met de studie van leerresten uit het
verlaten vissersdorp Walraversijde en vooral met
het archeologisch en fysisch-antropologisch onderzoek onder Visserskaai en het Mijnplein aldaar. Daar werden o.a. beenderen van slachtoffers gevonden die mogelijk betrokken waren in
het belee van Oostende (1604), dat volgend jaar
zal worden herdacht. Uiteraard komen ook andere opgravingen aan bod: o.a. een muntdepot
uit Geel, Gallo-Romeinse crematiegraven in
Huise, midden-paleolithische nederzettingen in
Veltwezelt-Hezerwater, een muntschat in Tongeren en middeleeuwse en Romeinse sporen in
Zandvoorde, Ettelgem en Brugge. Met andere
woorden een boeiend overzicht van hun activiteiten en rijke aanvulling van het historisch verleden van Vlaanderen.
JLM
Lurinda

Dixon

Bosch, uitg. Phaidon Press Limited, Alberdingk
Thijmstraat 4,1054 AJ Amsterdam, 2003, geïlL
met hoofdzakelijk kleurenfoto's, 220 x 162 mm,
352 blz., ingenaaid - Dit rijk geïllustreerde boek
bevat een overzicht van het oeuvre van de bekende kunstenaar Hiëronymus Bosch. Traditioneel bezorgt de auteur ons naast een biografische
levensschets, waarover we uiteindelijk weinig
weten, ook een uitvoerige kijk op de schilderijen
van deze meester. Leuk hierbij zijn het groot aantal afbeeldingen, waarvan vele details, en het bijhorende vergelijkingsmateriaal. Met andere
woorden deze professor van de Universiteit van
Syracuse (New York) beschrijft niet alleen de vele
werken, maar zorgt ervoor dat ze in het tijdskader van de vijftiende eeuw worden ingepast en
worden vergeleken met andere schilderijen,
prenten of tekeningen. Hierbij komen ook de wel
bekende aspecten van alchemie, astrologie en
scheikunde ter sprake. Deze studie behoort tot
een reeks waarin ook vele andere kunstenaars
worden behandeld.
JLM
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Catalogus tentoonstelling Anversa &
Genova. Een hoogtepunt in de barokschilderkunst
Uitg. Kon. Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Plaatsnijdersstraat 2, 2000 Antwerpen,
2003, geïll. met hoofdzakelijk kleurenfoto's, 295X
248 mm, 168 blz., ingenaaia - Naar aanleiding
van Europalia Italia vindt tot 4 januari 2004 een
tentoonstelling plaats onder de titel Anversa &
Genova. Een hoogtepunt in de barokschilderkunst. Deze tentoonstelling schetst voor het eerst
een beeld van de wisselwerking tussen Vlaamse
en Genuese kunstenaars in de zeventiende eeuw.
We mogen namelijk niet vergeten dat het verblijf
van Rubens daar onmiskenbaar een grote invloed
heeft uitgeoefend op heel wat plaatselijke kunstenaars. Ook Van Dijck moet hierbij worden vermeld. Beiden hadden nogal wat cliënteel in de
Ligurische havenstad die toen tot voornaamste
steden van Europa behoorden. En ook Frans
Snijders en Jan Wildens verkochten er hun werken. Enkele Vlamingen hebben er zich zelfs gevestigd: Jan Roose, Cornelis en Lucas de Wael.
Die invloed op de schilderkunst ligt vooral in de
overname van compositieschema's en in het koloriet. Dit betekent evenwel eveneens dat de
kwaliteit van bepaalde schilderijen niet altijd tot
de topwerken kunnen worden gerekend. De bijhorende en fraai uitgegeven catalogus, waaraan
traditioneel een resem specialisten nebben meegewerkt, bezorgt ons daar natuurlijk een overzicht van. Het lijkt mij dat boekwerk boeiender is
dan de tentoonstelling zelf.
JLM

tuur tot stand, maar de bewindslieden kozen ook
voor gedurfde nieuwe creaties die de Zwinstad
meteen op de werreldkaart van moderne architectuur plaatste. Het gaat hier niet alleen over het
nieuwe en door sommigen sterk bediscussieerde
concertgebouw op 't Zand of over het paviljoen
van de verbeelding op de Burg dat spijtig genoeg
het gesuggereerde grondplan en de maquette
van de voormalige Sint-Donaaskerk deed verdwijnen. Ook enkele rijwoningen, kantoorgebouwen en verbouwde panden behoren intussen tot
de bekendste architectuur uit de 21ste eeuw. Dat
tussen de uitzonderlijk grote reeks publicaties
over Brugge nu ook een handig overzicht over
'Nieuwe architectuur in Brugge' verscheen,
mochten we wel verwachten. Het werd geschreven door een specialist ter zake: architect-docent
Marc Dubois. Met kennis geeft de auteur een
overzicht van die hedendaagse gebouwen. Van
de brug die het kanaaleiland met de vesting verbindt werden enkel ontwerptekeningen opgenomen, omdat die nog niet was geplaatst. Dit is
nochtans één van de meest merkwaardigste ensembles in de reeks van die nieuwe 'monumenten'. Fraaie foto's verluchten en ondersteunen
deze uitgave.
JLM

P O Ë Z I E
Sjoerd

Kuyper

~

Het lied dat mijn moeder
zong, uitg. L.J. Veen,
Amsterdam, 2003, ~
deeld door Veen Uitgeversgroep, Ternesselei
326, 2160 Wommelgem, 200 x 125 mm, 56
blz., paperback € 13,50
- Ook in deze nieuwe
bundel kan de lezer
nog altijd iets ervaren
van de oude wat distantiërende houding
van deze dichter in
vroegere bundels. Ook
nu, net als vroeger, is
het niet altijd meteen
en zonder meer gegeven een doorleerde
werkelijkheidservaringen en een luchtiger relativerend spel duidelijk van elkaar te onderscheiden. Ze grijpen integendeel op elkaar in en daaruit resulteerde en resulteert allicht ook nu nog
het aansprekend vingervlugge, zij het behoedzaam benaderende en aftastende Deleven van de
dichter. In deze bundel neemt dat echter geprononceerder vormen aan. Hij biedt nu verzen die
getuigen van een rustiger evenwicht dat zeker
ook steunt op de dichterlijke beleving van een
eenheid, van een enkelvoudigheid: één roos, 'die
immers alle in zich draagt'. Dat verlangen naar
een berustender, aanvaardende en veredelende
houding wordt opgevangen in beelden van het
goede en in het verlangen naar wat was of naar
net zijn van 'wie ik al was', van een geloof 'in
meer dan ooit', van een weer te worden als het
gras'. In een kleine reeks verzen speelt de dichter
net beeld van 'gras' uit. Dat mag allicht als één
der voorbeelden gelden voor een telkens weer
aan te voelen opwellende levenskracht. Levensaanvaarding in volle overgave of toch een beweging in die richting! Wezenlijk gaat het de dichter
inderdaad om fundamentele en eenvoudig menselijke belevenissen, gedachten en gevoelens die
van het kind én van de volwassene kunnen zijn.
Gras! 'Wuiven op de wind,/baden in de
dauw,/reiken naar de zon,/buigen voor de
storm,/geuren na het onweer,.../en herinnerinv e r

Catalogus tentoonstelling Pracht en praal
van de Paus. Schatten uit het Vaticaan
Uitg. Ludion en Museum Catharijneconvent
(Lange Nieuwstraat 38), Amsterdam-Utrecht,
2003, geïll. met hoofdzakelijk kleurenfoto's, 280 x
230 mm„ 140 blz., ingenaaia - Met de nodige
Hollandse hoogdraverij werd op 10 september 11.
in het Museum Catharijneconvent in Utrecht de
tentoonstelling Pracht en praal van de Paus.
Schatten uit het Vaticaan geopend. Iedereen kon
er zich vergapen aan allerlei pronkstukken die
voor de laatste elf pausen werden gemaakt en nu
nog steeds worden bewaard in de Vaticaanse
sacristie: mijters, tiara's, kazuifels, ringen, kelken,
patenen, koorkappen, borstkruisen, rituele hamers, kruisstaven, pontificale schoenen en dito
blakers, cibories en dergelijke. Ze tonen ons het
rijke roomse leven van weleer. Educatief en aanvullend waren de grote beeldfragmenten die de
plechtigheden filmisch weergaven waarbij die
luxe objecten werden gebruikt. De catalogus was
eigenlijk interessanter dan de tentoonstelling.
Aan de hand van een reeks goed geschreven artikels krijgen we een overzicht van die liturgische
en kerkelijke gebruiksvoorwerpen en paramenten met een beschrijving, met hun functie en met
hun doel. Ook hier ondersteunen foto's terecht
de tekst. Meteen zijn een aantal verloren gegane
liturgische handelingen en gebruiken vastgelegd.
Daarom alleen is zo'n uitgave belangrijk.

A R C H I T E C T U U R
Marc D u b o i s

Nieuwe architectuur in Brugge. Contemporary architecture in Bruges, uitg. Stichting Kunstboek, Legeweg 165, 8020 Oostkamp, 2002, tweetalige editie
Nederlands-Engels, geïll. met zw.-w.- en kleurenfoto's, 227 x 227 mm, 84 blz., genaaid € 19,80 Brugge wordt, vooral in de toeristische literatuur,
meestal als een middeleeuwse stad betiteld. Dit is
evenwel niet zo. Natuurlijk, het kronkelende
stratenpatroon, de trapgevels en enkele monumentale gebouwen herinneren aan die periode.
Recente architectuur kwam er niet of zeker zelden aan bod. Marc Dubois stelt in een recente
publicatie correct dat 'geen enkele stad in België
van die grootte een zo uitgesproken visuele grens
tussen het historische stadscentrum en haar periferie' bezit. Intussen begon Brugge wel aan een
inhaalbeurt. Sedert het einde van de vorige eeuw
kwam er niet alleen hedendaagse invularchitec-
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en/ zaaien/ met mijn geur/als ik sterf,/keer op
eer'. Het in vroegere verzen wel eens toegepaste
fenigszins
naïef 'verkinderlijken' dringt zich nier
heel wat minder op. Dat wat als naïef-kinderlijk
zou kunnen voorkomen, behoudt nu meestal een
algemene authenticiteit. In deze verzen ook vormen en beelden van een wezenlijk tekort, die
echter vrij vlot en op een aanvaardbare wijze in
een positieve zin vervluchtigen. Eens te meer

minder scherp geformuleerd dan vroeger. Verzen die hoe dan ook getuigen van een eenvoud
die meer dan vroeger zelfs alle vormen van complexiteit weren. Allicht toch ook nog even melden dat ook in deze nieuwe bundel vrij narratief
gestelde verzen voorkomen die ongetwijfeld een
allegorische meerwaarde hebben. Grootse poëzie? Misschien niet. Maar wel een dichtkunst die
gegroeid is vanuit een fijn aanvoelings- en inlevingsgevoelen van de dichter. Dat wordt uiteraard ook van de lezer verwacht.

Bloemlezing uit de poëzie v a n

Maurice

Maeterlinck

Samengesteld, ingeleid en vertaald door Stefaan
van den Bremt, PoëzieCentrum, Gent, 2002, geïll.,
200 mm x 126 mm, 195 blz., paperback € 17,50 De Gentenaar Maurice Maeterlinck (1862-1949) is
de enige Belgische auteur aan wie ooit - in 1911 de Nobelprijs voor literatuur is toegekend. Als
vijftiende deel in de reeks 'Dichters van N u ' verscheen bij het PoëzieCentrum Bloemlezing uit de
poëzie van Maurice Maeterlinck. In zijn inleiding
verbindt Van den Bremt de belangrijke biografische gegevens van Maeterlinck met een analyse
van zijn poëzie en met de literaire achtergrond
van betreffende periode. De titel Bloemlezing uit
de poëzie van Maurice Maeterlinck is enigszins misleidend. Eigenlijk presenteert Stefaan van den
Bremt met de vertaling van Serres chaudes (1889)
en van Quinze Chansons (1900) de eerste integrale vertaling van Maeterlincks belangrijkste
poëzie. Oorspronkelijke tekst én vertaling worden in deze uitgave naast elkaar geplaatst, zodat
de lezer zelf de rijkdom en hoge kwaliteit van de
vertaling kan ontdekken. Dank zij deze bloemlezing kan de lezer opnieuw kennismaken met een
Franstalig hoogtepunt uit het Vlaamse literaire
patrimonium. Het is immers veertig jaar geleden
dat Maeterlincks poëzie in vertaling tinnen het
bereik van een breed publiek lag. Alle lof ook
voor de uitgever die dit mogelijk heeft gemaakt.

Catherine de

Koek

.onderkomen., uitg. DiVers, Amsterdam:, 2003,
43 blz., € 9,95 - De twee punten waartussen .onderkomen., het debuut van Catherine de Koek,
zich opspant zijn de twee oerpolen van het bestaan: net zijn en het niet-zijn. De dichteres onderzoekt de aan- en afwezigheid en de mogelijkheden daartussen. Ze vraagt zich af hoe iets dat
afwezig is er toch nog kan zijn en hoe het komt
dat wat men kwijt wil opdringerig kan blijven
kleven. Maar het moet gezegd: er ontbreeKt nogal
wat in De Kocks gedichten: er wordt gevlucht,
gemist, verlaten, vergeten en verloren. Het draait
in deze bundel om de vraag naar de mogelijkheid
om samen te komen en om samen te zijn. Dat is
het wat er op het spel staat: samen zijn of niet
zijn. De Koek onderzoekt de voorwaarden daarvoor. Ze stelt het tasten in plaats van het grijpen,
het verlangen vervangt de vervulling, de verstilling doet de kreten uitsterven. Waar het zachte
tasten door handtastelijkheid vervangen wordt,
loopt het mis; waar het aan geduld ontbreekt,
wordt de tederheid gemist. En het is net in het tedere gebaar en in de stilte dat de afwezigheid
omgebogen kan worden tot aanwezigheid. En
ook voor het zijn geldt wat voor het samenzijn de
regel is: het bestaat pas echt als er tederheid en
geborgenheid is, als je een onderkomen vindt,
ook al is het een onderkomen onderkomen. En
dat is waarschijnlijk een stukje te vinden in poëzie. Dit is een bundel die zich meer dan eens verzet tegen het grijpen en het snelle begrijpen. Hij
zit vol ongemakkelijke zinsconstructies en bizarre associaties. Je moet hem lezen en herlezen,
want voor de ontdekking van de langzaamheid is
de langzaamheid van de ontdekking nodig. De
bundel, onderkom en. is hoe dan ook een verrassend debuut.

D I S C O T H E E K
Schola Trunchiniensis

1

Cantus Gallicanus, uitg. Eufoda/Davidsfonds,
Blijde-Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven, 2002,
1 cd (75 min.), Eufoda 1346, informatieboekje
(N, E, F), 40 blz., met de vertalingen van alle gezongen teksten, € 19,95 - Het gregoriaans zoals
we net nu kennen, is gegroeid uit een aantal eeuwenoude tradities. In de Karolingische tijd werd
het van hogerhand opgelegd. O m door de paus
tot keizer gekroond te Kunnen worden, liet Pepijn de Korte de Gallicaanse liturgische traditie
vervangen door de Romeinse liturgie en zang.
De Gallicaanse zang dateert van voor de invoering van het muziekschrift; enkel teksten zijn
overgeleverd. Toch ondernemen verschillende
onderzoekers pogingen om het Gallicaans te reconstrueren, rred Schneyderberg zet dit op zeer
beknopte en daardoor voor de leek bijzonder
moeilijk te volgen manier uiteen in het bijhorende boekje. Dit is de eerste cd die één van de
historische wortels van het gregoriaans tot klinken brengt. Hoe de Gallicaanse zang precies geklonken heeft, zal nooit met zekerheid achterhaald kunnen worden, maar zeker is wel dat het
andere moet zijn geweest dan het geval is met de
evormde, gepolijste stemmen van de Schola
runchiensis op deze cd. Althans als we Johannes Diaconus mogen geloven. Omstreeks 880 typeerde hij de 'kwaliteiten' van de Gallische zangers als volgt: 'De alpiene lichamen brengen door
net gedreun met de donder van hun stemmen en
met de barbaarsheid van een dorstige keel door
een soort aangeboren gekraak, net zoals vrachtkarren over een trap, harde tonen voort.'

f

JVH
Flor

Peeters

Orgelconcerto & Missa Festiva, Peter Pieters, orgel,
Vlaams Radio Koor o.l.v. Vic Nees, Vlaams Radio
Orkest o.l.v. Yoel Levi; Klara M M P 041; met inlegboekje N-E-F, 22 blz.; uitgave Maestro Music
Productions, Marktstraat 11, 3680 Maaseik. - Een
nieuwe Klara-cd, de derde in de reeks The Flemish
Connection, is integraal gewijd aan Flor Peeters
die samen met JaaK Lemmens tot de allergrootste
Vlaamse organisten ooit gerekend mag worden.
Het Orgelconcerto op. 52 is een grootse, monumentale compositie, niet alleen door zijn dimensies (het duurt ruim 40'), maar ook door de soms
wat theatrale en volumineus uitgewerkte thema's
en door de exuberante cadenza bij het begin van
het derde deel. Anderzijds worden de triomfalistische passages - Peeters schreef dit werk toen de
Tweede Wereldoorlog in een beslissende fase
was getreden - gepast afgewisseld met rustige,
meditatieve passages. Het tweede deel is een parel van kleurrijke lyriek. Orkest en solist musiceren zeer snedig en geïnspireerd. De opname is er
alleszins in geslaagd om de akoetische problemen die live-uitvoering van dergelijke werken
vaak met zich meebrengt, te omzeilen. De opname van de Missa Festiva is historisch, niet alleen omdat het de eerste opname is, maar ook
omdat Vic Nees daarmee een dubbele primeur
realiseert: op kerstdag 1949 zong hij, als knaap in
het Sint-Romboutskoor, mee tijdens de wereldcreatie van diezelfde mis. Bovendien werd de opname gerealiseerd in de abdij van Tongerlo waar
Peeters een tijdje ondergedoken leefde, nadat hij
had geweigerd concerten te geven in Nazi-Duitsland. De titel laat vermoeden dat het werk zowat
dezelfde sfeer ademt als het orgelconcerto. En
toch is ook hier weer een evenwicht gerealiseerd
tussen euforie en versobering, tussen jubel en ingetogenheid. Een mooie hulde aan een componist die 100 jaar geleden werd geboren.
JVH

Portait of Marcel Poot. Anthology of Flemish Band
Music, vol. 2; Brass Band Buizingen o.l.v. Luc Vertommen en Royal Symphonic Band of the Belgian
Guides o.l.v. Norbert Nozy; WWM500.090; met
j inlegboekje, N-E-F, 10 blz. - Na een eerste voI lume met werk van Paul Gilson, de 'vader van de
Belgische blaasmuziek', brengen beide ensembles
nu werk van wellicht de belangrijkste discipel
van Gilson: Marcel Poot (1901-1988). Poot was

één van de markantste Belgische componisten
van zijn generatie. Zeker geen beeldenstormer,
maar een synthetist in de letterlijke betekenis van
het woord (deel uitmakend overigens van de
componistengroep 'Les Synthétistes). Zijn muziek is lang niet altijd erg diepzinnig, maar
vooral schalks en onbevangen, pittig en levendig.
Toch schuwt hij de dramatische conflicten niet, is
soms zeer intimistisch en lyrisch, ritmisch bijzonder snedig, met uitgesproken voorkeur voor klassieke vormschema's. In zeer accurate en gedreven uitvoeringen werd een mooie, elf
composities tellende bloemlezing samengebracht
die Poot ten voeten uit tekent. Van jeugdwerk
(Défilé Royal, 1922) tot composities uit zijn latere
levensjaren (Diptiek, 1984); van een eerder banale
Nuptial March met circusmuziek-allures over het
ingenieuze en qua kleurpalet zeer rijke Chariot
(naar de films van Charlie Chaplin) tot een imposant Mouvement Symphonique. Een aanwinst voor
iedere discotheek, ook de niet-Vlaamse. Het is
i
meteen al uitkijken naar volume 3.
JVH
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bocht van 180 gemaakt. Eens een overtuigde
communist, trotskist en anti-kapitalist, werd hij
de spreekbuis van het kapitaal. Een overloper,
kortom. De auteur die bekend werd met romans
als 'Liefde en goudvissen' en 'Het vege lijf, had
zichzelf verkocht en gekozen voor de lieve centen. En nadat W.F. Hermans een vernietigend
stuk over Gans schreef, werd hij uitgestoten als
een paria. In zijn vloeiend geschreven biografie
nuanceert en corrigeert Willem Maas dit beeld
van een platte opportunistische reactionair. Het
boek belicht de markante figuur die Gans zijn
hele leven is geweest. De lezer maakt kennis met
de journalist Gans die ooit zijn loopbaan begon
als bohémien, klaploper, tientjeslener en vechtersbaas in Parijs. We volgen Gans, terwijl hij als
communist in de straten van Berlijn het Hitierregime bevecht, maar uiteindelijk op instigatie
van Eddy du Perron met dat communisme
breekt. Ook Gans als literator die vanuit Parijs intensief correspondeerde met Du Perron en Ter
Braak komt ruimschoots aan bod.
Jacques Gans is bij het Vlaams lezerspubliek ongetwijfeld niet erg bekend. Deze biografie biedt
een mooie gelegenheid om nader kennis te maken met een bijzonder kleurrijk personage te
midden van een woelige tijd.
0
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Dirk v a n der M e u l e n

Multatuli. Leven en werk van Eduard Douwes Dekker, uitg. Sun, Amsterdam 2002, verdeeld door
L I T E R A I R
P R O Z A
uitg. Denis, Vosstraat 341, 2100 Deurne, geïll.
met zw.-w.-foto's, 227 x 150 mm, 912 blz.,
Christine D'haen
ebonden € 49,50 - Multatuli wordt algemeen
Het huwelijk, uitg. Meulenhoff, Amsterdam, 2003,
eschouwd als de grootste schrijver van zijn tijd
verdeeld door Standaard Uitgeverij, Belgiëlei
en een van de belangrijkste schrijvers van net Ne147A, 2018 Antwerpen, 200 x 125 mm, 61 blz.,
derlandse taalgebied. Reeds tijdens zijn leven,
maar vooral sedert zijn dood in 1887 zijn boeken- I paperback € 17,50 - '.. .Zij is getrouwd. Iemand
kasten over hem volgeschreven. En tussen 1950
heeft gewild, zijn leven met het hare samen te leen 1995 verschenen de vijfentwintig delen telven. Het is iemand, met wie zij denkt haar leven
lende Volledige werken van MultatuR, met een
te kunnen leven.' En goed vijftig bladzijden verschat aan biografische gegevens. En toch ontder luidt het: 'Zij moet aanvaarden dat zij haar
breekt een recente volledige biografie. Sedert
man en haar dochter en haar zoon onderdrukt
vorig jaar is er nu Multatuli. Het leven en werk van
heeft en dat die daar nog onder lijden.' In deze
Eduard Douwes Dekker van de hand van Dirk van
'spaarzame ruimte' brengt Christine D'haen
der Meulen. Daarin bespreekt hij het hele oeuvre
(°i923) in weinig woorden verslag uit over het
van Multatuli met de maatschappelijke context
samenleven van een kunstzinnige vrouw met een
van de negentiende eeuw als achtergrond. De tijd
man, over hun dromen en illusies. Het huwelijk is
waarin Multatuli leefde wordt door de auteur
het voorlopig sluitstuk van het zelfportret dat ze
trefzeker tot leven gebracht. Van der Meulen
al in 1989 begon met 'Zwarte sneeuw'. Het is een
houdt daarbij ook rekening met de persoonlijke
flinterdunne novelle: D'haen is geen auteur van
omstandigheden van de schrijver. Van der Meugrote en vele woorden. De spanning tussen het
len onderzoekt - zoals hij al bij het begin het
leven voor de kunst en de zorg voor man en kinboek aankondigt, de samenhang tussen leven en
deren vormen het leitmotiv. In karige bewoorwerk bij Multatuli. Hij gebruikt het oeuvre als
dingen schetst zij op afstandelijke wijze het leven
bron voor levensbeschrijving en gaat uitgebreid
van een vrouw die droomt van een leven van en
in op de relatie tussen fictie en werkelijkheid in
voor de kunst, die maar één ding écht wil: dichtehet werk van Multatuli. Het resultaat is een erg
res zijn. Zonder anekdotiek of vals sentiment
leesbaar, haast meeslepend boek. Dat komt
worden ook de obstakels die dat leven in de weg
vooral omdat Dirk van der Meulen het onderstaan geschetst. Zij beseft goed dat haar huisgezoek zelf 'zichtbaar' maakt voor de lezer: hij
noten voor haar streven een prijs betaald hebben.
plaatst documenten naast elkaar stelt vragen,
Het resultaat is het portret van een huwelijk, eerwijst op lacunes, op tegenspraak... De lezer moet
lijk, ongenadig - ÓÓK voor zichzelf - . 'Levenslang
de onderzoeker volgen in zijn onderzoek. Dat
moet haar man leven met haar moeilijk, leven-afvergt een inspanning, maar loont meer dan de
wijzend karakter. Levenslang leeft zij met zijn kamoeite. Onder de talrijke biografieën die verschijrakter dat niet bij het hare past.', schrijft ze. En
nen vormt Multatuli. Het leven en werk van Eduard I wat verder luidt het: 'Het huwelijk is net beste op
Douwes Dekker van Dirk van der Meulen een
aarde; het is ook de valstrik waarin we, door
hoogtepunt. Alle lof ook voor de uitgever: de
onze eigen hechting, onontkoombaar vastzitten.'
vormgeving is fraai, de illustraties talrijk en het
Omwille van het rake, sobere taalgebruik, de afook landkaarten ontbreken niet. Registers op
standelijkheid (D'haen gebruikt consequent de
persoons- en plaatsnamen vergemakkelijken het
zij-vorm) en eerlijkheid is Het huwelijk een kleigebruik. Zelfs een leeslint ontbreekt niet.
nood om te koesteren.
\
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Willem

M a r c o D a a n e e n W i e n e k e 't H o e n

Maas

Jacques Gans. Biografie, uitg. de Prom, Amsterdam, 2002, verdeeld door Veen uitgeversgroep,
Ternesselei 326 Wommelgem, 215 x 145 mm,
319 blz., gebonden € 26,50 - Toen Jacques Gans
(1907-1972) in 1955 voor De Telegraaf ging werken, verbijsterde hij vriend en vijand. De biografie die Willem Maas over Gans schreef, begint
met een scène uit 1955. Wanneer Gans een café
aan de Amsterdamse Rozengracht binnenstapt,
wordt hij furieus uitgescholden door de redactie
van Het Parool die er bijeen is: 'Eruit! Vuile
Haagsche Post! Smerige Telegraaf-man!'. De Te! legraaf was fout in de oorlog. En Jacques Gans
had met zijn in dienst treden van die krant een

U schijnt de stad niet goed te kennen? Een literaire
wandeling door het Antwerpen van Willem, uitg. Bas
j Lubberhuizen, Amsterdam, 2002, verdeeld door I
• Uitg. Van Halewyck, Diestsesteenweg 71A, 3010
Leuven, geïll. met ca. 50 zw.-w.-foto's, 190 x 105
mm, paperback € 11,45 ~ Willem Elsschot en de
stad Antwerpen zijn onverbrekelijk met elkaar
verbonden. Elsschot hield van zijn stad. Hij
woonde, werkte en leefde er. Elsschot was een
fervent stadswandelaar. Hij zwierf graag door de >
straten van zijn geboortestad en nam graag bezoekers mee voor een wandeling langs de navenI kant en langs de vele kerken, hoven en andere
merkwaardige gebouwen en plekken die Ant!
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werpen telt. De stad was ook het decor van enkele van zijn boeken, zoals Een Ontgoocheling en
Het Dwaallicht. Maar ook in Kaas, Tsjip en De
leeuwentemmer is Antwerpen onloochenbaar aanwezig. Voor wie in de voetsporen van Willem
Elsscnot wil treden en de schrijver wil volgen op
zijn dwaaltochten door de staa is l i schijnt de stad
niet goed te kennen? een onmisbare gids. De auteurs nemen de lezer mee voor drie wandelingen.
De eerste en langste wandeling brengt de wandelaar langs tal van interessante plekken en bezienswaardigheden in het centrum van de stad
en de havenkant. De tweede wandeling voert
richting Zuid en het Leienkwartier, de Duurt
waar Eisschot woonde en werkte. Het Dwaallicht
is Elsschots laatste grote werk. De samenstellers
van deze literaire wandelgids stippelen een route
uit in het spoor van dit verhaal. 17 schijnt de stad
niet goed te kennen ? verscheen als tiende deel van
een reeks literaire wandelingen. Wie de liefde
voor de literatuur en voor het wandelen wil combineren, mag dit boekje en deze reeks niet missen.
GS
Kris

Peeraer

Paul

Verhuyck

De elektrische man, uitg. De Arbeiderspers, Amsterdam, 2003, verdeeld door Standaard Uitgeverij, Belgiëlei 147A, 2018 Antwerpen, 215 x 135
mm, 192 blz., paperback € 18,95 - In De elektrische man schetst Paul Verhuyck de tragische geschiedenis van de eenvoudige, straatarme dagloner Ambrosius Hoeks (1826-1853). Hij leefde in
het Waasland in een tijd zonder elektrische voorzieningen of machines, zonder gas, waterleiding
of vuilnisophaaldienst of andere voorzieningen
die voor ons vanzelfsprekend zijn. De dagloners
hokken in houten huisjes en zijn afhankelijk van
het werk dat de enkele rijke herenboeren hun
toestoppen. Net als zijn vader en grootvader
werkt Ambrosius in de zomer op net land. In de
winter verdient hij de kost als voddenman, opkoper van lompen en oud ijzer. Het mag geen verbazing wekken dat bij de simpele bevolking uit
de streek nog niet alle heidense tradities teloorgegaan waren en bijgeloof welig tierde. Nadat hij
door de bliksem getroffen is, ontdekt Ambrosius
bij toeval dat hij over genezende krachten beschikt. Hij kan mensen van hun pijnen verlossen
en hun verkrampte gewrichten en ledematen
weer losmaken, door zijn overschot aan zogenoemde elektriciteit over te brengen op de zieken. In een eigen brabbeltaaltje, zijn raptaal, bezweert hij de zieken terwijl hij hen knijpt. Het is
de start van een blitzcarrière. De patiënten stromen toe, dikwijls tot afgunst van de reguliere
dokters, die zich in hun bestaan bedreigd voelen
en van de kerk, die het alleenrecht op het bovennatuurlijke claimt. Ambrosius zoekt geen geldelijk gewin; hij laat zijn patiënten zelf bepalen of
ze al dan niet een gift willen geven. Zijn genezende gave brengt hem en zijn gezin een zekere
welvaart. Maar het geluk is van korte duur: nog
geen jaar later wordt de wonderdoener ziek en
sterft. Paul Verhuyck heeft zich bij het schetsen
van het leven van de imaginaire Ambrosius
Hoeks geïnspireerd op de biografie van een historische figuur: Andries de Clerck (1826-1853),
een wonderdokter die lokaal bekend stond als
Drieske Nijpers. De elektrische man schetst een
overtuigend beeld van het leven op het platteland tijdens de 19de eeuw. Ook de personages
zijn levensecht. Opnieuw toont Vernuyck zich
een rasverteller. Een roman die een breed publiek
verdient.

Reis naar de begeerte, uitg. Davidsfonds Literair,
Blijde-Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven, 2003,
222 x 150 mm, 539 blz., gebonden € 35 - Als
Max Dreven, de ikverteller en zijn vriendin Eva
Wildiers in 1976 het beklemmende ouderlijk huis
ontvluchten, zijn ze allebei nog geen achttien. Ze
zijn onvoorbereid, maar bezield met een onbestemd romantisch verlangen: Ik wilde kennis
van de wereld, ik wilde de begeerte van de reis,
ik wilde de wereld zelf.' Het is het begin van een
drie jaar durende zwerftocht. De eerste halte is
Parijs, waarna het richting Provence gaat, waar
ze hun reisgeld trachten aan te vullen met seiI zoensarbeid. Dat verblijf in Zuid-Frankrijk wordt
plots onderbroken door een ongewenste zwangerschap van Eva. Tijdens Eva's herstel van de
abortus droomt Max in het Musée Guimet weg
bij de lectuur van boeken over hun geplande reisweg: Turkije, vandaar naar Iran en Afghanistan
om via Pakistan en China ten slotte Mongolië te
bereiken. Dat zijn de plannen, maar eerst belandt
het tweetal nog op Kreta voor de druivenpluk.
Na een terugkeer van Max naar Brussel om uitstel van legerdienst te bekomen vindt hij Eva terug in Istanbul. Eva werd aangerand op Kreta en
GS
moet, voor de reis verdergezet wordt, naar zelfvertrouwen terugvinden. Ook de centen zijn als
Paul Claes
sneeuw voor de zon verdwenen en Max en Eva
Lily, uitg. De bezige Bij, Amsterdam 2003, 210 x
moeten eerst bijklussen eer de tocht kan worden
120 mm, 191 blz., gebonden € 18,50. - Paul
verdergezet. Eva gaat aan de slag als buikdanseClaes is bekend als een zeer veelzijdig schrijver,
res en Max verkoopt intussen souvenirs. Opdie moeiteloos diverse genres en stijlen aannieuw wordt Eva (en niet voor het laatst) slachtwendt. Dat leverde tot nu toe ongewone geoffer van mishandeling. Het belet haar niet om
laagde historische romans als De sater, De Kamekonsomatris, een soort escortdame voor rijke
leon en De Phoenix op waarin de auteur zijn
Arabieren te worden. Het is voorjaar 1978 wanrondige kennis van de literatuur etaleert. Met
neer ze Istanbul verlaten en naar het Iran van de
ily lijkt hij het over een andere boeg te gooien.
Sjah vertrekken. Vandaar gaat het naar AfghaniDeze Keer is zijn roman niet in een ver historisch
stan. Ze belanden er in een bijzonder turbulente
verleden gesitueerd. Lily is het verhaal van een
politieke situatie. Max wordt opgesloten; Eva is
meisje dat opgroeit in een doodgewoon gezin in
spoorloos. Uiteindelijk vindt Max haar in Pes jahet katholieke Vlaanderen van de jaren '50. Het
war, Pakistan terug, volkomen in de war en uitboek beschrijft Lily's jeugd tussen haar tiende en
haar twintigste levensjaar. In heel eenvoudige
I geput door de gruwelen die ze heeft meegebewoordingen schetst Claes haar zoektocht naar
maakt. Maar verder dan China raken ze niet:
zelfvertrouwen, haar relatie met Alice, haar
Mongolië blijft een onbereikbare bestemming.
vriendinnetje Alice heeft alles wat Lily niet heeft:
Geschiedenis, avontuur, liefdesverhaal, reisdocucharme, lef en verstand. Het boek volgt Lily
ment en introspectie worden door Kris Peeraer
terwijl zij zich een weg in het leven en de liefde
verweven tot een erg aantrekkelijke cocktail. Nazoekt. En het is geen pad dat over rozen loopt.
tuurbeschrijvingen worden afgewisseld en aanEen van haar zussen wordt ongewenst zwanger,
evuld met historische achtergrondgegevens,
maar krijgt een miskraam. Lily verliest in een
egen dat decor beleven Max en Eva hun vaak
adembenemende avonturen. De auteur reisde sa- I disco de tijd uit het oog terwijl ze met een jongen
flirt. Daardoor verschijnt ze te laat op de afspraak
men met zijn vrouw zes jaar lang door Azië. De
met haar vader die haar naar huis zou brengen.
authenticiteit van Reis naar de begeerte is geworEr volgt een kleine ruzie en de autorit eindigt in
teld in dat rijke reservoir van eigen ervaringen.
een ongeluk, waarbij haar vader omkomt en Lily
Zijn boek is evenwel meer dan een goed gedocuraakt blijvend verminkt aan haar gezicht. En later
menteerde avonturenroman. De relatie tussen
verliest ze haar baan bij de verzekeringsmaatMax en Eva wordt gaandeweg verdiept; hun reis
schappij. Als Alice ten slotte de knappe Max
krijgt meer en meer de dimensie van een louteverovert, gaat Lily in op een contactadvertentie.
rend geestelijk avontuur. Reis naar de begeerte is
Maar ook haar huwelijk wordt niet echt een sucdan ook een ongemeen boeiend en rijk boek.
ces. Tot overmaat van ramp sterft het dochtertje
GS
' van Alice aan meningitis als Lily een tijdje op
haar past. Claes vertelt Lily's treurige levensver-
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haal in korte, eenvoudige zinnetjes. Zijn taal is
helder en gevoelvol, niet sentimenteel. Maar de
'eenvoud' van Claes' nieuwe roman is gedeeltelijk schijn. Claes zou Claes niet zijn als er niet ook
een andere lezing van het boek mogelijk was:
achter Lily gaat Lilith, de eerste vrouw van
Adam schuil. Zij heeft geweigerd zich seksueel
ondergeschikt te maken aan Adam en is sindsdien een soort demon geworden die onheil
brengt. Tezelfdertijd is ze ook een sterke onafhankelijke vrouw. Die dubbelheid zit ook in Lily:
Tot nu toe had ze altijd ja geknikt, als Eva. Maar
diep in haar was er een Lilith die neen wilde zeggen, die haar ogen niet wilde neerslaan, die een
man wilde omhelzen als het kussen dat ze nu in
haar armen drukte.' Deze achtergrond geeft diepang en perspectief aan het verhaal: Lily/Lilith
rijgt er een tragische dimensie door. Zonder
deze diepere laag blijft Lily een wreed verhaal
dat ondanks de vele rampzalige gebeurtenissen
nooit echt aangrijpt.

f
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J E U G D L I T E R A T U U R
Johanna

Nilsson

Mosland, uitg. Afijn, Amsterdam, 2003, verdeeld
door uit. Clavis, Vooruitzichtstraat 42, 3500 Hasselt, geïll. met tekeningen van Tina Duyvejonck,
215 x 150 mm, 118 blz., ingebonden € 14,95 ~
De elfjarige Sebastian brengt met zijn ouders de
zomervakantie door in een geïsoleerd huisje in
een bos. Hij voelt er zich alleen en het feit dat zijn
ouders geregeld ruziën, vergroot zijn eenzaamheid. Als hij wil weglopen, ontmoet hij Robin,
een meisje dat in het bos leeft. Bijna elke nacht
sluipt hij het huis uit en verkent samen met Robin de omgeving. Robin spreekt over Mosland en
ze vertelt de wonderlijkste verhalen over wezens
die er wonen. Het meisje is duidelijk op de
vlucht, maar over haar verleden laat ze niet veel
los. Toch ontdekt Sebastian stilaan het geheim
van Robin.
De ikfiguur Sebastian is een wat bange, schuchtere jongen. Hij verwijt zijn ouders een gebrek
aan moed om hun problemen uit te praten. Robin
voelt zich in de steek gelaten door haar ouders en
creëert een eigen fantasiewereld rondom zich.
Voor beiden is hun verbeelding een uitlaatklep
om de tekorten van de volwassenen en hun eigen
eenzaamheid en verdriet te vergeten. Het verlangen naar vriendschap en een goede verstandhouding tussen kinderen en hun ouders vormt het
thema van dit boek. Het is niet echt spannend,
maar door de doordachte opbouw prikkelt het
toch de nieuwsgierigheid. Dit uit het Zweeds
vertaalde verhaal is gevoelig en poëtisch. Het is
geschikt voor kinderen van tien a twaalf jaar.
RDS
A n n e

Rutyne

Prinses van de steppe, uitg. Davidsfonds/Infodok,
Blijde-Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven,2003, 220 j
x 145 mm, 117 blz., ingebonden € 9,95 - De ko- |
ning van de Sarmaten sluit en verbond met de
Scythen om sterker te staan tegenover de veroveringsdrang van de Perzische koning Darius. Zijn
dochter Sasja zal worden uitgehuwelijkt aan de
Scythische prins Marit. Sasja is evenwel te rebels
en te eigengereid om Marit te behagen en hij
wijst haar af. Toch blijven de twee gefascineerd
door eikaars persoonlijkheid. De hatelijke rivale
Valentina zorgt ervoor dat Marit verbannen
wordt en daagt Sasja uit. Sasja wint het tweegevecht en doodt Valentina. Ze gaat Marit achterna
en zo begint een tocht door de steppe vol gevaar
en avontuur. Sasja ontmaskert bij een bevriende
bevolkingsgroep een valse sjamaan, ze worden
achtervolgd door Perzische krijgers en kunnen
ternauwernood ontsnappen als ze in een grafheuvel vallen. Maar als Sasja dat alles overleeft,
kan het vonnis voor de dood van Valentina haar
nog het leven kosten.
Het verhaal speelt zich af in 514 voor Christus,
op de eindeloze steppen ten noorden van de Kaspische Zee. De ruitervolkeren, zoals de Sarmaten j
en de Scythen, zijn gedwongen zich te verenigen
tegenover de Perzische belagers. Daarheen het

verhaal zit indirect heel wat informatie over de
levenswijze van deze volkeren. Het verhaal is
vooral spannend door de snel wisselende gebeurtenissen, de gevaren en listen die Sasja en Marit
moeten trotseren. Stilaan leren ze elkaar beter
kennen en worden ze verliefd. Dit vleugje romantiek is goed gedoseerd en ook het wenvervullende einde komt niet sentimenteel over.
Beide hoofdpersonages zijn levendig getypeerd.
Vooral Marit dwingt met haar koppigheid en
trots, haar moed, vechtlust en zelfstandigheid
respect af. Een vlotte schrijfstijl en tussentijdse
climaxen houden de lezer in de ban. Voor 12-jarigen en ouder is dit een heel toegankelijk avontuurlijk en boeiend verhaal.
RDS
Martha

Heesen

Toen Faas niet thuiskwam, uitg. Querido, Amsterdam, 2003, verspreid door WPG Uitgevers, Maarschalk Gerardstraat, 2000 Antwerpen, 213 x 135
mm, 87 blz., paperback € 11,50 - De vijftienjarige Petrus kijkt terug op de langste dag uit zijn
leven, zowat een jaar geleden. Hij vertelt wat er
toen gebeurde en haalt via flashbacks herinneringen op aan vroegere jaren. Zo wordt stilaan duidelijk hoe de relatie tussen Petrus, zijn elfjarige
broer Faas en zijn vader toen was. Faas is een
dromer die in zijn eigen wereldje leeft. Hij is onberekenbaar en loopt geregeld zomaar weg, omdat hij iets moet gaan bekijken en bestuderen. Hij
legt alles daarna vast in tekeningen en schilderijen. Petrus moet hem telkens terughalen als hij
wegloopt en dat zint hem niet. Acht maanden
voor die bewuste dag is hun moeder gestorven.
Sindsdien is het gezin ontredderd. Faas had
vooral contact met zijn moeder maar nu ze weg
is, heeft hij zich in zichzelf gekeerd. Vader is
apathisch geworden van verdriet en Petrus moet
tussen de twee in stand zien te houden. O p een
avond verdwijnt Faas en komt niet terug. Als ze
hem 's morgens terugbrengen is de vervreemding in het gezin compleet. Petrus neemt het heft
in handen, probeert zijn vader aan het werk te
zetten en op te beuren en ondertussen uit te vissen waar zijn broer heeft uitgehangen. Hij wil het
tij keren.
Zoals in haar vroeger werk brengt Martha Heesen opnieuw een diepgaand psychologisch portret van pubers in een moeilijke situatie. Subtiel
en genuanceerd typeert ze Petrus en Faas in hun
relatie tot elkaar en tot hun ouders. De ongrijpbare, 'geschifte' Faas wordt een fascinerend personage dat slechts af en toe in zijn ziel laat kijken.
Petrus analyseert de onhoudbare situatie, blikt
terug en zoekt oplossingen om te ontsnappen uit
het keurslijf waarin hij zit. De plot is minutieus
opgebouwd. Door de gebeurtenissen van uur tot
uur en de flashbacks krijgt de lezer stilaan een
volledig beeld van wat er aan de hand is. Een
sobere en suggestieve climax besluit het verhaal.
De auteur verweeft meesterlijk het verwerken
van verdriet om de dood van een moeder met het
onvermogen om te communiceren. Ze hanteert
een rijke taal met vinnige dialogen, gevatte observaties en suggestieve beschrijvingen. In weinig
woorden kan ze situaties haarscherp beschrijven
en personages levensecht neerzetten. Een 'literair' maar toch heel begrijpbaar en aangrijpend
verhaal voor jongeren vanaf twaalf jaar.
RDS
Klaus

K o r d o n

Honderd jaar en een zomer, uitg. Van Holkema &
Warendorf / Lannoo, Kasteelstraat 97,8700 Tielt,
2003, vertaald door Gerrit Bussink, 220 x 145
mm, 288 blz., ingebonden € 17,95 - De 21-jarige
Eva Seemann schrijft het relaas van de voorbije
zomer neer, gericht aan haar betovergrootmoeder Mine. Ze raakte gefascineerd door de figuur
van Mine, toen ze kort na de val van de BerTijnse
Muur voor het eerst haar opa Robert ontmoette.
Eva en haar familie wonen in Bremen en de
breuk met Robert, die in Oost-Berlijn woonde,
was volledig. In de zomer van 1998 gaat Eva in
op een verzoek van Robert om naar Berlijn te
komen. Hij woont nog in het huis van Mine dat
nu dreigt te worden gesloopt. Eva leert er de geschiedenis van haar familie tijdens de laatste hon-

derd jaar kennen. Ze wordt verliefd op Gregg,
een joods-Russische immigrant en zet zich samen
met een groep idealisten en daklozen in om de
sloop van de oude huizenrij te verhinderen.
Dit boek beschrijft de familiegeschiedenis van
vier generaties in een Berlijns huis. De jonge,
nieuwsgierige Eva is de verbinding tussen de generaties. Ze groeit op enkele maanden uit tot een
krachtige persoonlijkheid, een evenbeeld van de
sterke vrouwen die haar in de familie voorgingen. Hun geschiedenissen worden stapsgewijs
doorheen net verhaal verteld. De emotionele
band over de generaties heen wordt geconcretiseerd in het oude huis enerzijds en in de structuur van het verhaal anderzijds. Eva beschrijft
namelijk de voor haar ingrijpende gebeurtenissen
van de zomer en het najaar 1998 in briefvorm aan
Mine. Eva wil journaliste worden. Ze gelooft in
veranderingen en wil historische gebeurtenissen
begrijpen en analyseren. Doorheen het verhaal
groeit ze uit tot een zelfbewuste jonge vrouw.
De auteur kiest voor een hoofdfiguur die als kind
meemaakte hoe de Muur families scheidde en
van elkaar deed vervreemden. Als jong volwassene kan ze na de val van de Muur die kloof
overbruggen, maar dat verloopt moeizaam. Haar
rootvader Robert bleef steeds een trouwe aananger van het socialistische gedachtegoed van
de DDR. Moet hij zich nu verantwoorden en
schuld bekennen? Doorheen discussies en ontmoetingen met tal van mensen ervaart Eva dat
antwoorden niet zwart-wit zijn. Ze leert nuanceren en ziet in dat standpunten kunnen blijven
verschillen, met respect voor eikaars overtuiging.
De problematiek van West- en Oost-Duitsland,
van de val van de Muur en het moeizame samenleven van Wessies en Ossies, zit in dit boek verweven. Dit is een sfeervol en accuraat geschreven
historisch verhaal met scherpe analyses en een
sterke sociaal bewogen ondertoon, riet brengt
een rijk palet van thema's naar voren, waaronder
de schuldvraag van de Duitsers tegenover de
Tweede Wereldoorlog en de schaduwzijden van
een kapitalistisch systeem waarin geldgewin
domineert.
Klaus Kordon schreef eerder al een aantal
knappe boeken over de Duitse geschiedenis van
de voorbije eeuw. In dit verhaal zitten talrijke
autobiografische elementen en staat zijn sterke
bewogenheid weer voorop. Zo stelt hij ook duidelijk de rol van schrijvers (via Robert) en journalisten (via Eva) ter discussie. A f en toe komt de
boodschap al te expliciet naar voren en is de
analyse van Eva erg scherp en volwassen. Toch
stoort dit niet echt, omdat er veel afwisseling en
vaart in het verhaal zit. Het boek boeit, omdat het
een verhaal vertelt met een ziel en met een optimistische levensvisie, namelijk dat het onmogelijke mogelijk is op voorwaarde dat je echt voor
iets gaat. De kleurrijke personages, over generaties en sociale klassen heen, zijn levensecht en gevat geportretteerd. Wie als adolescent of volwassene op zoek is naar een vlotgeschreven
sociaal-historisch verhaal vindt hier zijn gading.

om de bouw van het pannenkoekenhuis te verhinderen.
Allerlei aspecten worden in dit verhaal handig
door elkaar geweven: de aanpassingsmoeilijkheden van Roy, de voortdurende pesterijen van
Dana, het mysterie over de identiteit van de jongen en de sabotagedaden op het bouwterrein. De
personages zijn veelal typetjes die soms karikaturaal en ironisch worden neergezet, o.a. de logge
en domme pestkop Dana, de naïeve agent Delinko en Curly, de technisch verantwoordelijke
van het bouwterrein. Alleen Roy is een gewone
jongen uit een modaal, liefhebbend gezin. De andere kinderen, zoals Dana en Beatrice, hebben
apathische ouders. Harderhand is zelfs voortdurend op de vlucht omdat zijn moeder hem kwijt
wil ennem steeds in inrichtingen stopt. Het boek
is luchtig van toon en vaak heel grappig. Via het
pannen-koekenconcern steekt de auteur de draak
met pseudo-schoonheid en valse schijn, met
machtsmisbruik en met de alomtegenwoordige
media. Via de reddingsactie voor de uiltjes pleit
de auteur voor het benoud van de laatste ongerepte stukken natuur. Er zit vaart in het verhaal
door de snelwisselende scènes, de vlotte dialogen
en de spannende, soms hilarische gebeurtenissen.
Een ontspannend, vermakelijk vernaai voor jongeren vanaf twaalf jaar.
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Corien

Hiaasen

Uil, uitg. Lemniscaat, Rotterdam, 2003, verdeeld
door uitg. Denis, Vosstraat 341, 2100 Deurne,
Nederlandse vertaling van Aleid van EekelenBenders, 220 x 150 mm, 250 blz., gebonden
€ 14,95 ~ R ° y Eberhardt is pas verhuisd naar
Horida en gaat er naar de middelbare school. Hij
wordt al vlug gepest door de bullebak Dana Matherson maar krijgt onverhoopt steun van de beresterke Beatrice Leep. Wat hem evenwel vooral
bezighoudt is de zoektocht naar een jongen die
op blote voeten van de schoolbus wegrende. De
jongen Harderhand blijkt de stiefbroer van
Beatrice te zijn. Harderhand bindt de strijd aan
tegen een pannenkoekenmultinational die een
nieuwe vestiging wil bouwen op een verlaten terrein. Op de bouwplek wonen enkele uilenparen
in holen in de grond. De bulldozers dreigen de
uilenfamilies meedogenloos uit te roeien. Harderhand gaat in zijn sabotage drastisch en heel
inventief te werk. Moet Roy zijn hoofd of zijn
hart laten spreken? Hij steunt Harderhand ten
volle maar nij zoekt eerlijke, slimme middelen

Botman

Leif, mijn lief, uitg Querido, Amsterdam, 2003,
verspreid door WPG Uitgevers, Maarschalk Gerardstraat 2, 2000 Antwerpen, 213 x 135 mm,
112 blz., paperback € 11,50 - De zeventienjarige
Co (Cornélie) gaat met haar beste vriendin Bies
op vakantie naar een buitenhuis in Ibiza. Voor Co
is het een vlucht, want ze heeft ruzie met Seger,
met wie ze twee jaar geleden een relatie begon. In
het buitenhuis zijn verscheidene vakantiegangers, maar Co zondert zich af. Ze kropt haar verdriet en emoties op. Toch is er zoveel om over te
raten: haar stukgelopen relatie met Seger, die ze
eif noemt naar zijn Deense grootvader en haar
relatie met Bies die ze zowat gedumpt heeft de
laatste maanden. Pas als Co en Bies weer kunnen
aanknopen bij hun vroegere vriendschap komt
alles naar boven en kan Co vrijuit praten. Als ze
weer naar huis keert, heeft ze haar keuzes gemaakt.
Deze jeugdroman is heel zorgvuldig opgebouwd:
de oneven hoofdstukken speYen zien ar op Ibiza,
de even hoofdstukken zijn flashbacks van de
voorbije jaren en naar het eind toe komt alles samen in een verrassende ontknoping. De schrijfster besteedde veel zorg aan de vaak associatieve
overgangen tussen de hoofdstukken. In dit boek
wordt de psyche van Co treffend getypeerd. Ze is
een zwijgzaam, aanhankelijk meisje dat zich stil- )
aan volledig heeft weggecijferd in haar relatie
met Seger. Ze gaf haar hartsvriendin Bies op en
stopte met zwemmen waarin ze zo goed was.
Het verhaal geeft een knap beeld van de eerste
liefde die onvoorwaardelijk, overweldigend en
allesopslorpend is. Co ziet in haar jeugdige overmoed alles in functie van haar relatie met Seger.
De gekwetste gevoelens van Co, maar vooral de
frustratie door het onvermogen tot communiceren worden heel direct en doorleefd weergegeven. Co zwijgt, omdat ze niet de juiste woorden
vindt en dat doet haar inwendig bijna barsten. De
schrijfster hanteert een sensuele en suggestieve
schrijfstijl zonder te vervallen in cliches of meligheid. De gevatte situatieschetsen en de kernachtige, soms heel beeldende beschrijvingen verrassen vaak. Een meeslepend, goed geschreven boek
voor adolescenten.
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Geus

Virenzo en ik, uitg. Lemniscaat, Rotterdam, 2003,
verdeeld door uitg. Denis, Vosstraat 341, 2100
Deurne, 220 x 150 mm, 114 blz., gebonden
€ 11,95 - De Surinaamse jongen Virenzo en Jan
zijn goede vrienden. Ze zitten in de laatste klas
van de basisschool en trekken steeds samen op.
Virenzo weet van aanpakken en houdt van grapjes. Jan is eerder stil en heeft niet zoveel zelfvertrouwen. Na een ruzie wacht Virenzo op zaterBlBLIOTHEEK
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dag niet op Jan om naar de zeilclub te gaan. V i renzo vertrekt met een andere boot dan Jan. Er
steekt een zware storm op en de boot kapseist.
Virenzo overleeft het ongeval niet. Jan kan haast
niet geloven dat Virenzo dood is. De begrafenis
en de daaropvolgende dagen brengen toch troost
dankzij zijn ouders en de moeder van Virenzo.
In dit debuut schetst de auteur een realistisch
portret van de vriendschap tussen twee jongens
die op het eerste gezicht veel van elkaar verschillen. In het eerste deel van het boek krijgen we het
dagelijkse leven van beide jongens in complementaire hoofdstukken. De auteur beschrijft dezelfde gebeurtenissen namelijk eens vanuit het
standpunt van Virenzo en eens vanuit het standpunt van Jan. De eigenheid van de twee jongens
komt zo mooi naar voren. Vooral de thuissituatie
van Virenzo en de manier waarop hij zich door
alles heen slaat, is gevat beschreven. Na het fatale
ongeluk verwoordt de auteur treffend de verwarring en het verdriet van Jan. Een rode pet, als
symbool van hun vriendschap, en het verhaal
van De gebroeders Leeuwenhart van Astrid Lindren betekenen voor Jan de start van het verweringsproces. Een gevoelig en ontroerend verhaal
over vriendschap, dood en afscheid nemen voor
kinderen van elr a dertien jaar.

V A R I A
Cultureel jaarboek 2001.
Provincie

Oost-Vlaanderen

Uitg. in opdracht van de Bestendige Deputatie
van de provincie Oost-Vlaanderen, p.a.rrov. Administratief Centrum 'Het Zuid', W. Wilsonplein
2, 9000 Gent, 2003, geïll. met hoofdzakelijk kleurenfoto's, 285 x 210 mm, 238 blz., ingenaaid. Naar goede gewoonte publiceerde het OostVlaamse provinciebestuur, afd. Cultuur, recent
het Cultureel Jaarboek 2001. Het is het 55 deel.
Zoals steeds wordt verslag uitgebracht over het
provinciaal beleid op het gebied van taal- en letterkunde, bibliotheekwezen, podiumkunsten,
muziek, beeldende kunsten, vormgeving en film,
geschiedenis en volksontwikkeling... A l die verscheidene aspecten komen uitvoerig aan bod en
worden, zoals ook in de vorige jaarboeken, rijkelijk geïllustreerd. Het bezorgt ons een duidelijk
beeld over de werking van deze dienst.

De recensies werden geschreven door:
CDs: Carl de Strycker
FB:
Fernand Bonneure
GG:
Guido Goedemé
GS:
Geert Swaenepoel
JLM:
Jean Luc Meulemeester
]VA:
Jules van Ackere
JVH:
Jaak Van Holen
RDS: Ria de Schepper

ste

Zoekertje

Te koop: West-Vlaanderen en Vlaanderen, vanaf
nr. 1 van jg. 1952 t.e.m. nr. 297 - alle jaargangen
zijn volledig + 3 themanummers. Prijs overeen te
komen.
Zich wenden tot mevr. Mahieu-Van Keirsbilck,
Naaldenstraat 17, flat 107, 8000 Brugge,
tel. 050-35 39 33

JLM

f

RDS

E R R A T A

Tot onze spijt zijn er twee zetfouten geslopen in de gedichten van Patrick Auwelaert op blz. 255 van het nr. 297. Hierbij drukken we de twee gedichten opnieuw (en gecorrigeerd!) af. Met ons excuus.

POEME, EEN PARFUM

BLOEMENABCDARIUM

M i j n liefste heeft niets d a n een gedicht o m het frêle lijf.

Bloemen laten z i c h lezen

Dat draagt zij moeiteloos v a n het ontwaken,

Van azalea tot roos

Het w a k k e r w o r d e n uit een vervluchtigende d r o o m ,

E n v a n lelie tot aster.

Tot het naderen v a n andermaal

Elke b l o e m is een letter

Een uitverkoren nacht.

Van het geurenalfabet,
Het aap en Mies v a n de neus

In de b e d d i n g v a n ons bed,

Die s n u i v e n d bladert i n dat

Waar het oeverloos verwijlen i n liefde is,

Grote emblemenalbum

Lees ik haar er helemaal op na, reik ik,

Waarin gebloeid w o r d t v a n a

M i n z i e k , naar haar hals, de hemelse

Tot z aan hoog leestempo.

G e u r w a a r v a n mij betovert: i n de ban
Van de poëzie die haar lichaam
A d e m t , berooft zij mij v a n alle z i n n e n
Die ik vrijgevig aan haar frêle lijf h a d gewijd.
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AUWELAERT

Het Algemeen-Nederlands Verbond

Voortaan kan je het 'Kunsttijdschrift Vlaanderen'
kopen in volgende boekhandels:
BELGIË

en de Vereniging Algemeen Nederlands
slaan voortaan de handen in elkaar en geven nu een
gemeenschappelijk tijdschrift uit.

Neerlandia - Nederlands van Nu
Meer dan ooit tevoren wordt het een 'NederlandsVlaams tijdschrift voor taal, cultuur en maatschappij'. Naast de traditionele maatschappelijk-culturele
informatie in Neerlandia kunt u verder op de taalkundige informatie van Nederlands van Nu rekenen.
A l l e A N V - en VAN-leden hebben voortaan recht op
gratis taaladvies.
Word daarom l i d van A N V en V A N en gireer:
25 € als lid-abonnee
7,50 € als huisgenoot-lid
17,50 € voor een elektronisch abonnement (buiten
België en Nederland)

jNEERLANDIAi

17,50 € voor jongeren tot
25 jaar
37,50 € voor steunabonnement
650 € als l i d voor het
leven
Wie na 1 juli lid wordt,
betaalt 17,50 € .
België: rek. 430-0358801-86 t.n.v.
Algemeen-Nederlands Verbond v.z.w.
Nederland: postbankrek. 446050 t.n.v. AlgemeenNederlands Verbond, Den Haag
Adressen:
A N V - N d k : Jan van Nassaustraat, N L - 2 5 9 6 B S Den
Haag - anv-nl@cistron.nl
A N V - V I . : Gallaitstraat 86, B-1030 Brussel info.anv@edpnet.be
V A N : Keizer Karelstraat 83, B-8000 Brugge frans.debrabandere@yucom.be
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A n t w e r p e n / A d o e h , H a a n t j e s l e i 87
A n t w e r p e n / Belis V i n c k , L a n g e Leemstraat 41
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B r u s s e l / D e Sleghte, L i e v e v r o u w b r o e r s s t r a a t 17
Deerlijk / B o e k h a n d e l Etiket b v b a , Kapelstraat 25
D e n d e r m o n d e / 't O n e i n d i g e Verhaal D e n d e r m o n d e ,
Brusselsestraat 11
G e n k / M a l p e r t u i s G e n k , Winterslagstraat 38
G e n t / D e B r u g , Phoenixstraat 1
Gent / W a l r y N i e u w s c e n t r u m , Zwijnaardsesteenweg 6
G e n t / L i m e r i c k , K o n i n g i n E l i s a b e t h l a a n 142
G e n t / P o ë z i e C e n t r u m , H o o r n s t r a a t 11
Hasselt / D e m a r k i e s v a n C a r a b a s , M i n d e r b r o e d e r s s t r a a t 9-1 1
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O o s t e n d e / B o e k h a n d e l C o r m a n nv, Witte N o n n e n s t r a a t 38
O o s t e n d e / Press S h o p , D e internationale B o e k h a n d e l ,
A . Buylstraat 33
O u d e n a a r d e / Beatrijs O u d e n a a r d e , N e d e r s t r a a t 42
Roeselare / H e r n i e u w e n Roeselare, N o o r d s t r a a t 100
S c h i l d e / 't K l a v e r v i e r , Kasteeldreef 6
S i n t - N i k l a a s / D e Wase B o e k h a n d e l , G r o t e M a r k t 34
S i n t - N i k l a a s / 't O n e i n d i g V e r h a a l S i n t - N i k l a a s , N i e u w s t r a a t 17
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