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[Literatuur]
Licht in de Duisternis
WIJ hebben het licht lief. Het is onze grootste schat. Het geeft leven en groeizaamheid.
Het omtovert alle dingen in een weelde van kleuren. En 's avonds sluipt een stille
weemoed in onze ziel, als het licht eerst in schemering en dan in duisternis vergaat.
Dan tracht de mens door kunstmatige middelen de nacht in een lichtende dag te
omscheppen. Het asphalt van de grootsteden w o r d t door schelle gloeilampen in
lichterlaaie gezet. Het is een poging van de mens, om te ontkomen aan de duisternis,
het beeld van de grootsteden w o r d t

Jacob van Oost de Oude. De aanbidding der herders (1642). Hoofdkerk van St Salvator, Brugge.

Doch er is een bovenaards licht, waarvan het licht der ogen slechts een afglans is.
Het Licht, het ware Licht is op de wereld gekomen in de duisternis van Kerstnacht.
In de liturgische t e k s t e n komt dit beeld herhaaldelijk voor: Het Licht schijnt in de
duisternis, maar de duisternis nam het niet aan... Het waarachtige Licht, dat alle
mensen verlicht, kwam in de wereld... Hij kwam in zijn eigen bezit; ook de zijnen
ontvingen Hem niet. Maar aan allen die Hem ontvingen gaf Hij de macht om Gods
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Kinderen te worden... Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.
(Jo. I. 1-4). In die woorden ligt de betekenis van het Kerstfeest samengevat.
Ook in de schilderkunst wordt de voorstelling van het Kerstgebeuren een
gelegenheid om met licht en donker te spelen. Het is een geliefkoosd thema van de
Nederlandse s c h i l d e r s . In zijn schilderij uit de National Gallery te L o n d e n
maakt Geertgen tot Sint Jans (1467-1495) van Christus de enige lichtbron. Later zal
Rembrandt dit motief van de licht-doorzeefde duisternis m e t m e e s t e r l i j k e
v a a r d i g h e i d hanteren. Voor dit spel van hel en duister vonden de schilders hun
inspiratie in hun lage land aan de zee met het landschap vol schemering en wazige
verten en met de hemel vol zondoorstraalde wolkenslierten.
In de hoofdkerk
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van St Salvator te Brugge hangt een schilderij van Jacob van Oost de Oude (1642).
Het stelt de aanbidding der herders voor. Het is een der beste werken van de meester.
Ook hij zoekt naar tegenstelling tussen licht en duister. Daarin staat hij onder de
invloed van Caravaggio. Het licht begint te ontgloeien bij het goddelijk Kind. De
helle stralen uit de kribbe strijken over het gelaat van Maria en over de oude herder,
die het dichtst bij de kribbe nederknielt, terwijl Sint Jozef en de andere personages,
in het halfduister verscholen, een glimp van het licht opvangen. Het meesterschap
over de vorm doet niets af aan de wijding, die over al de personages hangt.
Onze middeleeuwse kerstliederen loven evenzeer de geboren Verlosser als het
waarachtige Licht.
Ons is gheboren een Kindekijn
Noch clare dan die Sonne.

Ook Vo n d e l , Rembrandt's tijdgenoot, zingt van licht en duister.
Hier schuilt dat godlijck aangezicht,
Waeruit de zonne schept haer licht,
En alle starren glans en luister;
Hier leit Hij zonder glans in 't duister
Die englen tot zijn dienst verplicht.

Kerstmis is het feest van het Licht in de duisternis.
Het heidendom lag verzonken in de duisternis van de zonde en kon onmogelijk,
uit eigen kracht, opstijgen tot het reddend Licht van de Verlossing. En door de
verwildering der zeden en de vertwijfeling in de geesten zonk de mensheid steeds
dieper in een duistere afgrond zonder uitzicht. Toen brak de volheid der tijden aan.
De mensheid was rijp voor het ontvangen der Verlossing. De Zon daagde in het
Oosten aan de kim van Maria's maagdelijke schoot. Jezus werd geboren te Bethleem
en, als God-mens, bracht Hij het Licht der Verlossing en der genade. Ik ben het licht
der wereld, zo luidt Zijn boodschap; Wie Mij volgt wandelt niet in de duisternis. En
langs Zijn leven en Zijn leer en langs Zijn Kerk steeg die Zon immer hoger, straalde
dit Licht immer feller over de ontmoedigde en zondige mensheid. Hij werd waarlijk,
naar de profetie van Simeon in de tempel, het Licht, dat alle volkeren verlichten zal.
God is mens geworden, zegt de H. Augustinus, opdat de mens God zou worden.
Dit is het werk van de genade, waardoor wij aangenomen worden tot kinderen van
God. Die genade is een licht.
God is de Zon van gerechtigheid en waarheid en schoonheid en liefde. God is
Licht en geen duisternis is in Hem. (I Jo. 1. 5).
Wanneer wij dus door de genade aan de goddelijke natuur deelachtig worden. dan
moet ook die genade een licht zijn, dat uit God stroomt, onze ziel verlicht en haar
van klaarheid tot klaarheid in het beeld van God omvormt.
De Verlossing van Christus brengt licht aan het verstand. Want door de openbaring
ontvouwt Hij ons de mysteriën van het geloof. Hij gunt ons een blik in het
ontoegankelijke Licht, hetwelk op zichzelf slechts de eeuwige Vader en Diens
eniggeboren Zoon en de Heilige Geest vermogen te zien. Hij ontsluiert ons tevens
het raadsel van ons bestaan en van onze bestemming. De mysteriën helderen een
massa feiten op, die voor ons anders eeuwig onbegrijpelijk zouden gebleven zijn.
Naar het woord van Chesterton, kan de mens alles begrijpen met behulp van wat hij
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niet begrijpt. Het geloof is als een machtige teleskoop, die ons werelden van
oneindigheid openbaart.
Dit Licht van de genade brengt ook warmte voor het menselijk hart. Uit de
hedendaagse literatuur stijgt een klacht over de doelloosheid van het bestaan, die
voert tot moedeloosheid en angst en levenswalg. Het is echter een algemeen
verschijnsel dat de nieuwgedoopte bekeerling een zielevrede en een levensvreugde
ervaart, waarvan hij geen begrip had. Hij ontvangt de kracht van de genade.
Ieder christenmens wordt geroepen, om een licht te zijn voor de wereld. Gij zijt
het licht der wereld, zegt Christus. Ook steekt men geen licht aan, om het onder de
korenmaat te zetten, maar op de kandelaar, om het te laten schijnen voor allen. (Matt.
V. 14-15). Dit is ook de taak van de christelijke kunstenaar.
Noblesse oblige. Meer dan gelijk wie moet hij echte en grote kunst voortbrengen.
Dan alleen zal zijn kunst licht en warmte uitstralen, wanneer een vlam zijn binnenste
verteert en wanneer hij die vlam in een gave vorm kan uitdrukken. Hoe meer hoofd
en hart in één leven opgaan bij de maker, hoe meer hij de vorm beheerst, des te
voldragener zal het kunstwerk zijn, des te dieper zal het geboren worden tot een vol
en nieuw leven in de ziel van de aanschouwer of de lezer. Ons volk heeft nood aan
grote en diepe en waarachtige kunst.
Daarom kniele de kunstenaar voor het Kerstekind. Een echt kunstenaar verliest
nooit zijn kinderhart. En zich vóór de kribbe verootmoedigend, zal hij ook zijn geloof
beleven, zodat hij het tot openbaring kan brengen in heerlijke werken, die ons volk
zullen aangrijpen en heropvoeren tot de hoogte. Hij vertolke in de stijl en de vorm
van zijn tijd de tragische strijd, die thans gestreden wordt in duizenden zielen, om
te ontkomen aan de duisternis en de druk van het stoffelijke en om te streven naar
het licht en de geest in God. Aan allen die dolen in vertwijfeling en angst tone hij de
stralende weg naar het reddend Kerstekind.
Hij weze een lichtbaak naar God in de duisternis van de wereld.
KANNUNIK JOZEF DOCHY
Geestelijk Adviseur van het C.V. Kunstenaarsverbond.
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[Gedichten]
Kerstnacht
Toen Jozef aan de klamme wand
de reten met wat vochtig stro
had dichtgestopt, en dan zijn hand
voelende voor de reten hield,
*
hief zij haar hoofd en luisterde
verblijd, daar in de wind
daarbuiten stemmen fluisterden
en zongen van het kind.
*
Maar in haar hart steeg als een plotse vlam
de wilde pijn van het verklaard voorzien.
Haar mond werd bleek. Haar lippen, klam
en paars, vergaten 't vreugdelied
dat op de bergen zong voordien...
Zij zag het kruis en zwaarden van verdriet.
Paul Vanderschaeghe

Gebed voor Kerstdag
Ik zal van nacht weer met uw armste dwazen
staan in het licht dat men ons spaarzaam geeft.
terwijl ons lied ruist zal de wereld razen
buiten de poorten, waar de tijd begeeft.
*
Reeds zoveel jaren, maar Gij blijft het kind,
meer dan wij immer waren, die bespot
bespogen, ons steeds laaiender bemint
en die ons looft daar wij van leugen rot
*
u naderen, U zingen met een glad gezicht,
terwijl ons wezen hunkert naar het razen
dat aan de poorten joelt in schittrend licht.
*
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Wij zijn uw rijken en meteen de dwazen
die alle goud vergooiden in het slijk
om ons te tooien met de parelen, de glazen
die wij eens roofden van het rottend lijk
van eeuwen glorie, eeuwenlang verdwazen.
*
Maar Gij komt weer, en dit sinds zoveel jaren
en zijt nog blij, en mint ons altijd meer.
Hoe kan het zijn dat wij aan wanhoop paren
het oud verblijden om de liefde-leer?
Paul Vanderschaeghe
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Gelukkige Kerstnacht
SINDS jaren heeft te Oudendijk een de Tière alle gezag en macht gehad, maar geen
één die er vanwege de dorpelingen zo 'n trouwe aanhankelijkheid genoot als de laatste
heer Hubert en zijn gade. Eenvoudig, vriendelijk in hun omgang, met mild begrip
voor tegenslag en leed, waren zij allebei om ter meest geliefd, en slechts nauwelijks
de bloei der jaren voorbij scheen Oudendijk's beheer nog voor lange tijd veilig.
Maar op een morgen bleef mevrouw, licht ontsteld, met pijn in de hartstreek te
bed. Een dokter oordeelde zij overbodig, vast overtuigd na een dag rust weer te been
te zijn, maar 's avonds verkeerde de knagende pijn in een angstwekkende beklemming
die, enkele tijd na de komst van een priester, aan haar leven een einde maakte. Drie
dagen later vergezelde heel het dorp de overleden meesteres naar het kerkhof. Bij
haar graf werd geweend; bloemen en kransen hoopten er zich tot een berg op, maar
al dit vertoon maakte voor heer Hubert het afscheid niet milder. Als een gebroken
man keerde hij naar zijn kasteel terug. Verdriet maakte hem eenzelvig, en dagen lang
zette hij zelfs geen voet buiten huis. Dan zag men hem weer af en toe in het park,
maar immer in dezelfde mijmerende houding, het hoofd half gebogen, de handen op
de rug. De woning van zijn hovenier, waar hij tot een gesprek kon genoopt worden,
vermeed hij opzettelijk, en tot de dartele kinderen, waarmede hij anders zo vaderlijk
omging, kon hij bezwaarlijk nog glimlachen als zij hem kwamen tegemoet gelopen.
Zou hij het verlies van zijn vrouw dan soms niet meer te boven geraken? In het dorp
begon men het stilaan te vrezen, maar schier onverwachts vertrok heer Hubert dan
naar Brussel en bleef drie maanden weg. Bij zijn terugkeer bleek hij merkelijk
opgemonterd, en dit stemde de dorpelingen gelukkig. Weldra zou hij weer helemaal
de oude zijn, hoopten zij, maar na amper drie weken reisde hij opnieuw af, om een
half jaar later met een jonge vrouw terug te keren.
De boeren zagen haar voor het eerst van nabij, als zij op een morgen, gelaarsd en
gespoord, op een schimmel door Oudendijk draafde, en schier niemand had er een
goed oog in. Zij reed te trots, het hoofd te rechtop, zonder glimlach of groet en zelfs
met opvallend misprijzen in haar blik. Fluisterend zegde men er onder elkaar zijn
mening over, maar ten slotte diende toch iedereen af te wachten. Een maand ging
voorbij en er gebeurde niets. Dan liep echter eensklaps het gerucht dat heer Hubert
het park ging vergroten, en twee hectaren aanpalend land door de Ridder moesten
worden prijsgegeven. ‘Heer Hubert?’ grijnsden de boeren, want dat wisten zij beter.
Zo 'n beslissing zou hij op zijn leeftijd immers niet meer treffen, en zonder twijfel
was dit uitsluitend het werk van zijn jonge vrouw, die, volgens hen, hierdoor duidelijk
had bewezen niets of niemand te zullen ontzien, zelfs haar eigen man niet. En zij
hadden geen ongelijk. Reeds enkele weken later werd inderdaad een strook grond
van Verbeemen langs de grote baan verkocht. Een perceel van Derboven volgde
vlug, en met Pasen van hetzelfde jaar werd dan de huurprijs van elk onroerend goed
voor iedereen nog verdubbeld. Enkelen waagden het dan naar het kasteel hun beklag
te gaan doen, maar niemand werd er ontvangen, en zogezegd vanwege heer Hubert
werd hun daarbij meegedeeld dat zij zich voor iedere aangelegenheid in de toekomst
schriftelijk tot mevrouw Ursule moesten wenden. Natuurlijk ging die boodschap van
haar uit; heer Hubert wist er zelfs het eerste woord niet van af, maar wanneer hij het
later vernam durfde hij die beslissing toch niet meer te niet doen. Hij was dezelfde
niet meer, zelfs niet eens meer te herkennen tegenover vroeger. Uiterst zelden zag

West-Vlaanderen. Jaargang 3

men hem nog alleen in het dorp, en schier niemand durfde hij dan nog aankijken.
Voor het overige hield hij zich schuil in zijn kasteel en zijn park, en iedereen beweerde
dat hij veel leed. Maar was hij dan geen man? Moest hij zich de grillen van dat
canaille dan altoos laten welgevallen? De boeren begrepen het niet, en Petrus, de
hovenier, die zijn vader in het huisje naast het park had opgevolgd, kon er niet méér
over zeggen. Aan de gemeenzame omgang die altoos tussen de Tière en zijn gezin
had geheerst, was al lang een einde gekomen. Weken gingen nu soms voorbij zonder
dat hij nog gelegenheid vond met zijn meester te spreken. Wel is waar wandelde
deze nog steeds regelmatig in het park, maar ofwel ergens afgelegen, zoals de eerste
weken van zijn rouw, ofwel vergezeld van zijn gade en dan was hij nog minder
genaakbaar. Petrus leed er onder, maar liet het niet blijken. Hij deed zijn werk, was
altoos beleefd, gedienstig en onderdanig, en trachtte zich dagelijks méér en méér aan
de nieuwe toestand te gewennen. Blijven omzien naar het verleden had immers geen
zin, en voor hem kwam het er alleen op aan zijn betrekking niet kwijt te spelen.
Maar wat baat goede wil, tot slaafsheid toe, als het noodlot de vinger op u richt?
Het gebeurde op een morgen in November. Een zestal potten chrysanten stonden op
de trappen van de veranda wanneer Annetje, Petrus' driejarig dochtertje, daar
voorbijkwam. Argeloos liep zij op de bloemen toe en plukte
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er een af. Als een glanzende witte ster droeg zij ze vóór zich uit, maar nauwelijks
had vreugde haar aangezichtje doen stralen of de verschijning van mevrouw Ursule
deed het versomberen. 's Avonds was over Petrus' lot beslist. Hoveniers met kinderen
waren in het kasteel niet langer op hun plaats, en met nieuwjaar zou hij ontslagen
zijn. ‘Mevrouw...’ smeekte Petrus. ‘Mevrouw...’ Méér niet. Dan begon hij te snikken
gelijk een kind, en heer Hubert, die in het grote salon waar Petrus ontboden was,
achter zijn vrouw stond, wendde ontroerd het hoofd af. Het was alles. Dagen achtereen
liet heer de Tière zich daarop niet zien. De eerste maal dat Petrus hem weer bemerkte
toen hij op zijn eentje schuw tussen de rhododendra sloop ging hij hem echter na,
maar nog eer hij een woord had gesproken smeekte heer Hubert hem al om te zwijgen.
‘Petrus,’ hijgde hij, ‘doe

mij niet méér pijn. Ik kan niet anders. Het is al erg genoeg...’ En Petrus durfde niet
meer aandringen, noch verbitterde zich om die lafheid. Hij gaf zich verloren in
medelijden. Van dan af zocht hij overal naar een andere betrekking, doch nergens
bleek hij de rechte man te zijn. De dagen gingen voorbij, de uitzichtloze weken, en
na talloze ontgoochelingen volkomen moedeloos geworden, gaf hij het zoeken op.
Mevrouw Ursule moest nu maar doen wat haar aanstond, en zo zij daar niet tegen
opzag, hem met vrouw en kinderen in de donkere winter voor het aanschijn van heel
Oudendijk uitdrijven. Maar Kerstmis naderde, het had reeds hard gevroren, de eerste
sneeuw was gevallen, en als heer Hubert sneeuw zag werd het jagersbloed in hem
wakker.
's Morgens vóór de Hoogdag, terwijl zijn vrouw er op haar witte schimmel vandoor
was, poetste hij zijn tweeloop op en haalde patronen en weitas uit. Kort na de middag
stapte hij in zijn eentje op, zelfs zonder hond ditmaal. Langzaam ging hij langs wegen
die hij kende, en de verrukkelijkheid van de sneeuw verschafte hem een diep genot.
Naar wild keek hij nog niet. Het leven van het bos, met het gekraak van takken, het
geruis van wintervogels en de schielijke vlucht van hazen en konijnen doorheen
struweel en bramen, was hem voorlopig voldoende. Af en toe bleef hij ook staan om
met volle longen de koude vrieslucht in te ademen, maar eens de Wilgenberg genaderd
nam hij zijn geweer onder de oksel. Een oude, vreemde wellust doorstroomde hem.
Dan knalde weldra een schot, maar over zijn tweeloop heen, waarvan hij de kolf nog
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stevig tegen zijn schouder hield gedrukt, zag hij de haas die hij gemikt had,
ontsnappen. Hij was onthutst. Dan laadde hij opnieuw, maar ook zijn tweede schot
was een poedel. ‘Weer mis’, hijgde hij. ‘Tweemaal mis, en dat gebeurde vroeger
nooit...’ Hij schudde het hoofd. Verdriet kwam over hem, en hij dacht: ‘Het is waar
ook, er is niets meer zoals vroeger! Ik word oud, ik word oud, en nog wel vóór mijn
tijd. Ursule had hier nooit mogen komen... Zij is de schuld van alles... Heel Oudendijk
droeg mij vroeger op de handen, en nu? De Ridder, Verbeemen, Derboven en nog
zoveel anderen durf ik al lang niet meer onder ogen komen... En nu Petrus nog!...’
En aldus mijmerend schoten eensklaps tranen in de Tière's ogen. Onbeschroomd liet
hij ze vloeien, en dromend, met onzekere tred, stapte hij verder. De lucht was
betrokken, een fijne sneeuw viel weer neer, en ergens zeer ver luidde een klok.
Morgen was het Kerstmis, en vanavond vierde men in zijn zalen feest, maar wat gaf
hij er om? En om al het andere? Maar als hij zo redeneerde werd hij nog vlugger
oud, meende hij, en hij moest het leven in stand houden! Hij was gekomen om te
jagen! Hij zou eens bewijzen dat hij het nog kon, zelfs even bedreven als vroeger,
en zijn eerstvolgend schot was inderdaad raak. Met een glimlach stak hij het wild in
zijn weitas; dan sloeg hij een smalle weg in tussen heesters, en terwijl de schemering
stilaan intrad en de sneeuw dikker begon te vallen, stapte hij verder...
Kerstavond!
Te Oudendijk werden de luiken gesloten. Schier in alle huizen, hoe schamel ook,
heerste reeds de stemming van het grote feest, en ook bij Petrus, de hovenier, had
men, ondanks alles, kerstboom en kribbe op de oude, vertrouwde plaats in de hoek,
naast de trap gezet. De kaarsjes brandden, het klatergoud flikkerde, en gewassen en
gekamd staarden de kinderen, in diepe vreugde, naar de geurende den die daarstraks
in het bos de sneeuw nog droeg, en nu vol gezellige schittering was boven de stal,
met de vele kleurrijke beelden. Petrus haalde nog wat houtblokken aan voor de haard.
Dan bad hij het rozenhoedje voor, en nadat Clara en Lena om de beurt nog een
kerstlied hadden gezongen, gingen de kinderen ter ruste. In de donkerte lagen zij nog
even te denken aan de wondere nacht die nu over de aarde kwam, maar alvorens in
het kasteel de feestmuziek ruiste, waren alle ingeslapen.
In de weelderige zalen waren die avond verscheidene genodigden, meestal vrienden
van mevrouw, maar wie dan nog altijd ontbrak was de gastheer, Hubert de Tière.
Waar hij bleef wist niemand, maar men stoorde er zich ook niet aan. Met mevrouw
alléén waren sommigen zelfs ten zeerste in hun schik, en wanneer Ursule dit bemerkte
maakte zij om het uitblijven van haar man, dat haar in den beginne in verlegenheid
had gebracht, ook geen zorgen meer. Hij zou wel terugkeren. Ergens een drankpartij
na de jacht, dacht zij, - vermoedelijk bij notaris Devroe want daar liep hij dan
doorgaans na, en liet hij zich gemakkelijk weerhouden.
Maar de tijd ging voorbij, de sneeuw viel dikker en dikker,
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en nog immer liet Hubert de Tière op zich wachten. Half luid, over zijn glas wijn
heen, fluisterde dan iemand iets over een onheil dat hem kon overkomen zijn, maar
men haalde de schouders op. Ursule's gelaat vertrok echter vreemd. Aan die
mogelijkheid had zij zo pas ook gedacht, en ofschoon zij haar man niet liefhad en
enkel uit berekening met hem getrouwd was, bracht ongerustheid haar even over
stuur. Dan grijnslachte zij echter, want wat kon een onheil haar schelen? Zij dacht
aan haar vrijheid, aan een nieuwe liefde, aan een leven waarin zij kon opgaan, en
met de schaterende vrienden die hun glas hieven op haar gezondheid, dronk zij de
koele wijn met wellust. Als zij haar roemer had neergezet, hoorde zij buiten gerucht.
Haastig stond zij op en stapte naar het raam tussen de dichtgeschoven gordijnen.
Maar zij zag niemand. Zij zag alleen de nacht die

vol sneeuw hing tegen de diepte van het park vol spookachtige bomen. Zou hij dan
toch verongelukt zijn? Zij keek nog scherper, drukte haar voorhoofd aan tegen het
raam, en hijgde beklemd. Hij was toch haar man! Zo cynisch als daarstraks had zij
toch enkel gedacht met beroesde zinnen? Neen, dat had zij niet gemeend! Zij zuchtte
diep. Dan wendde zij zich eensklaps van het raam af, en ging, zonder iemand aan te
kijken, naar buiten. De koude vrieslucht deed haar huiveren en sneeuw striemde haar
in het gelaat. Even aarzelde zij nog; dan joeg een onweerstaanbare drang haar echter
voort en liep zij in één adem tot bij Petrus. Als zij er aangeklopt had bekroop haar
een vaag gevoelen van spijt, maar te laat. De deur ging reeds open, en daar stond
Petrus voor haar.
‘Heer Hubert is nog altijd niet thuis van de jacht,’ zegde zij, ‘en ik ben ongerust.
Mogelijk wordt hij hier of daar opgehouden, - misschien bij notaris Devroe, maar
wie weet het zeker?’
‘Op dit uur nog niet thuis?’ stamelde Petrus. ‘En dit op Kerstavond!’
‘Vreemd, nietwaar?... En ik heb nu juist gasten, Petrus... Ik kan onmogelijk naar
hem gaan uitzien...’
Petrus begreep haar wel, maar bedacht zich nog even.
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‘Ik zal in uw plaats gaan,’ antwoordde hij dan. ‘In vijftig jaar werd hier door mijn
voorzaten nooit een dienst aan het kasteel geweigerd, mevrouw, en Petrus die steeds
even trouw was, zal dit ook de laatste week nog niet doen.’
Zij sloeg de ogen neer, hief ze weer op.
‘En als gij hem bij de notaris niet vindt, Petrus?’
‘Ik zal doen wat ik kan, mevrouw. Méér is niet in mijn macht.’
‘Dank u,’ fluisterde zij. ‘Dank u, Petrus.’ Dan liep zij heen, en nadat Petrus de
deur weer gesloten had, las hij in de blik van zijn vrouw wat in zijn eigen gedachten
omging.
‘Een ongeluk... Misschien een zelfmoord, Petrus...’ hijgde zij.
‘Ik vrees het, Ida.’
Dan zweeg hij en ging zitten. Hij zag zeer bleek. Maar na een paar ogenblikken
stond hij weer op, ademde diep en keek mijmerend naar de klok.
‘Het is nu tien uur, Ida,’ zegde hij, ‘en ik zou willen dat gij de kinderen weer wekte.
Annetje kunt gij laten slapen, maar de andere drie moeten hier bij het stalletje bidden
tot ik terugkeer. Het is Kerstavond, God moet ons helpen.’
Zonder méér nam hij daarop zijn pet en mantel, sloeg nog een sjerp om en stapte
er vandoor. In de vers gevallen sneeuw was het moeilijk gaan, maar dat schrikte
Petrus niet af, en in minder dan een half uur kwam hij aan het kasteeltje van notaris
Devroe toe. Van gans de dag had men er heer Hubert niet gezien, en evenals iedereen
heette men er zijn uitblijven zonderling. Een vermoeden sprak men er echter niet uit,
en Petrus zweeg eveneens. Hij ging weer heen.
De jacht van heer de Tière was zeer uitgestrekt, en in één nacht kon Petrus ze
onmogelijk afzoeken. Naar links of rechts, waar moest hij eerst naartoe?
‘Moge het Kerstekind mij helpen!’ bad hij, en hij koos de richting van de Beloense
bossen. Het sneeuwde niet meer en doorheen fijne wolken viel de klaarte van de
maan. Moedig stapte Petrus op. Alle wegen waren hem hier bekend, en zelfs nu de
sneeuw ze geëffend had, trad hij nog zonder aarzeling verder. Af en toe bleef hij
echter staan om, met de handen aan de mond, naar alle zijden te roepen, doch iets
anders dan de echo van zijn stem hoorde hij niet. Een uur was vlug voorbij, en dan
stond hij midden in de bossen. De eenzaamheid greep hem aan, en ineens verlangde
hij hevig naar de aanwezigheid van een levend wezen, naar een stem die op deze
nachtelijke dooltocht tot hem zou spreken. Zelfs aan bomen en heesters had hij willen
vragen waarheen hij moest, dan of zij zijn meester hier niet hadden voorbij zien gaan,
maar zulks gebeurde alleen in de sprookjes en hier dwaalde hij in een beklemmende
werkelijkheid. Petrus was er zich van bewust, en heette het meteen dwaas wat hij
was begonnen. Dit zoeken zou zonder uitkomst zijn. Heel de nacht kon hij hier nog
ronddolen, en misschien had hij dan nauwelijks enkele bossen doorkruist. Hij bleef
staan, aarzelend of hij niet zou terugkeren. Maar dan dacht hij aan de kinderen die
zaten te
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bidden, en dat gaf hem weer moed. Hij drong dieper door. Na een tijd zette hij weer
de handen aan de mond, en klonk zijn stem, als uit een horen, door het hout. Maar
geen antwoord, nergens antwoord en Petrus schudde het hoofd. Hij ging toch verder.
Dan sloeg het middernacht op een kerktoren, en één voor één telde Petrus de slagen,
waarna hij langzaam de ogen sloot en midden in de nacht neerknielde in de sneeuw.
‘Het Kindje wordt nu geboren,’ dacht hij, ‘Heer, God van het Stalletje, zegen mijn
pogingen, leid mij ter goede bestemming!’.
Wanneer hij opstond gevoelde hij zich moediger. Hij sloeg links af, liep een eind
recht door, riep hier, riep daar, volgde dan een donkere gracht langs heesters en
bramen, maar een uur ging nogmaals voorbij, en weer vruchteloos. Dan begon het
opnieuw lichtjes te sneeuwen, en reeds doodvermoeid en doortrokken van koude,
bleef Petrus aan de Kromhelling staan, vast beslist niet langer te dolen. Langs drie
kanten kon hij echter van hieruit naar huis, en alle wegen waren haast even lang. Hij
koos de richting van de Wilgenberg. Als hij weer voortschreed sprong een haas vóór
hem op de weg, maar verdween weer even vlug, in een ritseling van sneeuw, in de
heesters van de overkant. Wat verder bemerkte hij de lichtbak van stropers in
afgelegen bossen, maar aan hulp van die kant hoefde hij niet te denken. Overigens
had hij ook de moed niet meer om zo ver nog te gaan, en was het haast zeker dat zij
op de vlucht zouden slaan alvorens hij zich kenbaar had kunnen maken. Moeizaam
vervolgde hij zijn weg in de dikke, onbegane sneeuw. Hij dacht aan morgen, aan de
beroering die heel Oudendijk van in de vroege uren zou aangrijpen als heer Hubert
intussen niet thuis was gekomen, en daar bestond immers nog maar weinig of geen
kans toe. Petrus schudde het hoofd: zo 'n einde had de laatste de Tière alleszins niet
verdiend...
Opeens uit zijn mijmering opschrikkend bleef Petrus dan staan. Had hij daar geen
gekraak gehoord in het hout? Geen klagend geluid als het gekreun van een mens?
Hij werd van kop tot teen koud, en hield zijn adem in. Met de scherpte van een
arendsblik speurde zijn oog in het ronde, en daar bemerkte hij in het donkere hout
een vaag bewegende gestalte in de sneeuw.
‘Mijnheer Hubert!’ kreet hij luid. ‘Mijnheer Hubert!’ en dan waren er voor Petrus
geen hindernissen meer. Hij rende vooruit, één sprong, één ogenblik nog en daar
hield hij zijn meester in de armen.
‘Mijnheer,’ hijgde Petrus, terwijl hij de krachteloze druk van de Tière's vingeren
dankbaar rond zijn hand voelde, ‘mijnheer, wat is u toch overkomen!?... God zij
dank dat ik u nog terugvond... levend terugvond, want ik had al zo gevreesd...’
‘Mijn been’ steunde de Tière... ‘ach, mijn been, Petrus... Ik kan niet meer... De
slede... Haal vlug de slede!’
‘Een schot in uw been?’ vroeg Petrus. ‘Een ongeluk gehad?’
De Tière kon haast niet spreken, maar in enkele woorden, terwijl Petrus hem wat
oplichtte en met zijn mantel en sjerp overdekte, liet hij toch verstaan wat er gebeurd
was. Bij een sprong over een gracht had hij zich misrekend, was uitgegleden en had
bij een achterwaartse val, op een boomstronk zijn been gebroken. Roepend en
kermend, maar zonder dat iemand hem hoorde, had hij zich altijd maar voortgesleept,
tot koude, pijn en vermoeienis hem, ten slotte, iedere beweging haast onmogelijk
maakten. ‘Hier zou ik gestorven zijn, Petrus,’ murmelde hij... ‘Doodgevroren..., maar
dank zij U... Ach!... Ga nu eerst om de slede!’
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En alsof er geen sneeuw meer lag, zo gemakkelijk en licht liep Petrus over de
wegen. Als Ida hem hoorde toekomen snelde zij naar buiten, vouwde de handen
samen bij het gelukkige nieuws, en vertelde hem met tranen in de ogen hoe vurig de
kinderen tot na middernacht hadden gebeden. Dan snelde zij naar het kasteel, mevrouw
Ursule en de gasten geruststellen, die al uren in verwarring waren, maar eer iemand
van dààr kon toekomen was Petrus reeds heel alleen met de slede vertrokken. Op
haar schimmel kwam Ursule hem echter nagereden. Nog op verre na halver wege
niet haalde zij hem reeds in, nam er zelf het zeel van de slede in handen en beval
Petrus in te stappen. Zij bemerkte dat het hem verbaasde, maar zei geen woord.
Stapvoets reed zij verder, en middelerwijl moest Petrus vertellen hoe hij heer Hubert
juist gevonden had. Af en toe moest hij zijn verhaal echter onderbreken om op
sommige plaatsen mevrouw Ursule tot voorzichtigheid aan te manen, of om haar aan
te wijzen hoe zij moest rijden.
‘Gij schijnt die wildernis hier op uw duimpje te kennen, Petrus,’ merkte zij op
zeker ogenblik op.
‘En of, mevrouw!’ antwoordde hij. ‘Als kind dwaalde ik hier reeds rond... Volgende
zomer zou het vijf en dertig jaar zijn geweest...’
Toen zweeg Petrus en keek weemoedig in de nacht. De slede ruiste, mevrouw
Ursule scheen met haar gedachten reeds elders te zijn, maar eensklaps wendde zij
dan het hoofd om, en glimlachte.
‘Vijf en dertig!... Het is al een heel tijdje!’ zegde zij. ‘Moge er nog zoveel bijkomen,
Petrus!’
Hij hield zijn adem in, en voelde ineens zijn hart kloppen.
‘Mevrouw...’ aarzelde hij. ‘Mevrouw... mag ik dan soms...’
‘Ja, Petrus’, onderbrak zij hem, ‘gij moogt blijven!’ ‘Voor uw trouw aan mijn man
ben ik u dat verschuldigd zo lang hij leeft. Maar ook daarna zal ik u niet wegzenden.’
‘Dank u... O! dank u, mevrouw!’ jubelde Petrus stil, waarna hij zijn ontroering
niet langer beheersen kon. Vreugde en geluk deden hem ingehouden schreien, en
nadat hij zijn tranen had weggewist scheen overal rondom hem een onverhoedse
tover van glans en licht te zijn ontsprongen. Gelukkiger kerstnacht had hij nooit
gekend. Daar hadden het Kindje en zijn kinderen voor gezorgd!
STAF WEYTS
De illustratie bij dit verhaal werd verzorgd door A l b e r t S e t o l a .
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[Plastiek]

Op bladzijde 8: P. Bruegel, Aanbidding der Koningen (National Gallery, Londen). - Cliché: drukkerij
Blondé, Antwerpen.

West-Vlaanderen. Jaargang 3

9

Het Kerstthema bij Bosch en Brueghel
ZOLANG de schilderkunst ten onzent boven alles nog in dienst stond van de Kerk
- en dat was ze gedurende heel haar glorietijd, vanaf de xvde tot en met de xviide eeuw
- werden twee thema's met bizondere voorliefde behandeld: het Kerstgebeuren en
het Passieverhaal. Vormen de Kerst- en de Paaskring de twee polen van het Kerkelijk
jaar, waardoor het levensverhaal van Christus met de vaste regelmaat van de gang
der seizoenen aan het hart der gelovigen wordt herinnerd, dan was de inhoud van
elk dier hoogtepunten uit het leven van de Messias zo rijk aan mogelijkheden, dat
opdrachtgever en schilder, al naar hun eigen voorliefde of de voorkeur van hun tijd,
er de meest gevarieerde voorstelling van konden geven.
Tot de Kerstkring behoort niet enkel de geboorte in het stalletje te Bethlehem, die
van het gehele gebeuren de kern vormt, maar tegelijk een zeer uitgebreide stof
waarvan de Volkstelling, de Aanbidding der Herders, de Aanbidding der Koningen,
de Vlucht naar Egypte en de Kindermoord de voornaamste episoden zijn.
*
Bosch en Bruegel worden vaak in één adem genoemd. Dit gebeurt niet enkel omdat
de laatste, in vele opzichten aan zijn geniale voorganger veel verschuldigd is; ook
niet omdat ze, bij alles wat hen scheidt, bij een totaal verschillende geaardheid die
hun werelden als zelfstandige kernen doet voorkomen, toch in hun opvatting van de
nietigheid van de mens en in het besef dat hij de speelbal is van donkere machten en
driften, waardoor hij niet helemaal toerekenbaar schijnt, een grondklank gemeens
hebben die bij geen andere van hun tijdgenoten te vinden is. Maar wat hen, als een
uitverkoren paar, bij ons zo beminneiljk maakt is dat men het besef heeft dat ze de
meest Vlaamse schilders zijn die men nawijzen kan: bij geen ander meester wordt
op zo onmiddellijke wijze het volk van eigen bodem ten tonele gevoerd. De koningen
en de rijke opdrachtgevers die in hun Kerstvoorstellingen uitgebeeld staan zijn
zeldzame vogels die veel bekijks en veel nieuwsgierigheid uitlokken en op wie men
nooit moegekeken is. Maar herder en verloren zoon, klappei en kwakzalver, het
nieuwsgierig of beangstigd toekijkende volk, de pater en de non, de duivel en Onze
Lieve Heer, het zijn bewoners van onze gewesten, met zijn lichtgolvende
heuvelruggen, zijn hoeven met strodaken, zijn waterkanten en torenrijke steden, met
zijn malse weiden en boschage, die vredig gedijen onder een gezegend-blauwe hemel.
*
Doch de verwantschap Bosch-Bruegel mag niet uit het oog doen verliezen, dat bijna
een halve eeuw tussen beider werkzaamheid ligt. Het werk van Bosch ontstond tussen
circa 1480 en 1516, de datum van zijn dood, en Bruegel's geschilderd oeuvre tussen
± 1555 en 1569. Bosch is omstreeks 1450 geboren en Bruegel omstreeks 1525 en
daardoor is meteen gezegd dat, behalve hun sterk afgelijnde persoonlijkheid, ook de
tijdgeest, - zoals men hem uit de schilderijen aflezen kan -, geheel verschillend is.
Indien Bruegel een bizondere voorliefde heeft voor ontelbaar-vele en kleine figuren,
een omstandig verhaal ten beste geeft, zijn eigen omgeving in dorp en landschap en
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bevolking uitbeeldt, een voorkeur vertoont voor een schilderij met overwegend
breedte-formaat, doet hij zich voor als de bekroning van het streven uit de eerste
helft van de xvide eeuw.
Wanneer Bosch zich daarentegen bij voorkeur tot enkele figuren beperkt, de
opdrachtgever devoot geknield en voornaam naast de Kerstkribbe plaatst, het
landschap als een eenvoudig hoog-reikend scherm ontplooit en door dik en dun de
voorkeur geeft aan de drieluikvorm, - de geijkte vorm van het altaarstuk -, dan toont
hij zich een erfgenaam van Van Eyck en Van der Weyden, een meester die, bij alle
frisheid van visie - die het voordeel kan zijn van een aanhoudend verblijf in een
provinciestad als zijn geboortestad 's Hertogenbosch, - toch doordrongen was van
de heerlijke traditie van drie kwart eeuw Vlaamse primitieven die in het Europa van
toen, op schilderkunstig gebied, hun evenknie niet vonden!
*
Het verleden zien we steeds doorheen de bril van ons heden en wij voelen ons steeds
het meest aangetrokken tot die periodes en die meesters die de meeste affiniteit met
het kunststreven van onze eigen tijd en met onze persoonlijke geaardheid vertonen.
Aldus kan men gerust beweren dat om de vijf en twintig jaar de geschiedenis moet
herschreven worden! Bij elk nieuw overzicht, bij elk nieuw standpunt of inzicht
worden gevestigde grootheden van hun voetstuk gehaald en andere in de plaats gezet
en zó werd, vijftig jaar geleden, Bruegel, al was het schoorvoetend, ondanks al zijn
artistieke fouten, - die wij thans niet meer vermoeden! - als een groot schilder ontdekt.
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Terwijl zijn geniale betekenis voorlopig niet meer in twijfel getrokken wordt het
hoogtepunt in de Bruegel-bewondering voorbijgestreefd is, heeft men de indruk dat
Bosch, die pas vijf en twintig jaar geleden in de mode kwam, bij elke nieuwe
contactname groter blijkt dan men vermoeden kon.
Al durft men het voorlopig niet aan, hem in één adem te noemen met de drie
grootmeesters die ons land voortbracht - Van Eyck, Bruegel en Rubens -, toch betrapt
men zichzelf erop, hoe hij bij alle bescheidenheid, als 't ware geruisloos maar zeker
naar voren treedt en zich steeds vaster in ons gemoed ankert. Men wordt het eerst
aangetrokken door zijn grilligheden, zijn duvelrieën, zijn monsters en gedrochten,
doch machtiger treedt vervolgens aan: de ongeëvenaarde zuiverheid, welluidendheid,
het ten volle verzadigde van zijn koloriet waarin ook de grootste hem niet overtreft;
de verrassende atmospherische echtheid van zijn landschappen, die aantonen hoe
ongelooflijk fris en intens zijn visie op de echte natuur was; de vervoerende verfijning
en nuancering in het scheppen van een denkbeeldige wereld, zoals bv. in de
magnifieke mantel van zijn Morenkoning, die U al spoedig op 't spoor brengt van
de alleruitzonderlijkste begaafdheid van een geest die een wereld oproept, waarvan
ge vóór hem, in het verste verleden, slechts sporadisch de aankondiging ziet: een
wereld die mens destijds als horend tot de duistere nacht der middeleeuwen
misprijzend voorbijging, bevolkt met duivels en monsters, maar die we thans een
surreële wereld noemen, de wereld van het onderbewustzijn, waarin het demonische
als gistend leven uitbreekt, heerlijk door zijn bepaaldheid maar onrustwekkend door
zijn onbegrijpelijkheid.
Het is zeker geen toeval wanneer men, na vijf en twintig jaar vertrouwelijke omgang
met schilderijen, tot de vaststelling komt, dat een drieluik als De Tuin der Lusten in
het Prado te Madrid, in zijn zeldzame onbegrijpelijke heerlijkheid, misschien het
schoonste schilderij is dat men kent! En naast dat schilderij, dat in zijn verfijnde
pracht

Bosch, Aanbidding der Wijzen. Madrid, Prado.

door geen enkel oosters tapijt overtroffen wordt, straalt dan, in hetzelfde Museum,
de effene klaarte van zijn Aanbidding der Koningen, waarin het Kristelijk Westen
zijn vertrouwd en menselijk gelaat der Vlaamse Primitieven terugvindt.
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*
Van Bosch zijn vijf voorstellingen van het Kerstgebeuren bewaard gebleven: één
enkel met een Aanbidding der Herders, in half-figuren; een tweede, een drieluik,
waarvan het middenstuk verdwenen is, en waarop tegelijk, te oordelen naar de
zijluiken, de Aanbiddingen van Herders en Koningen voorkwamen -, en dan tenslotte
drie Aanbiddingen der Koningen waarvan hier alleen het bizonderste, - een van zijn
schoonste schilderijen -, het drieluik uit het Prado te Madrid besproken wordt, dat
door Philips II in 1568 bij Jan Casembroot, Heer van Baekerzeele, werd aangeslagen.
*
Waaraan erkent ge dit werk dadelijk als zijnde van Bosch en als geheel anders dan
de behandeling van hetzelfde onderwerp bij de Meester van Flémalle, bij Rogier van
der Weyden, bij Bouts, bij Van der Goes en zelfs bij Memling, die alle zijn
voorgangers waren, of anders dan bij Geertgen en David, de Meester van de Virgo
inter Virgines en Quinten Metsijs, zijn tijdgenoten?
Er heerst in dit schilderij een stilte, een eenzaamheid, iets van de verlatenheid der
heide die een zalving en een beklemming tegelijk is, en waarbij men veel meer het
gevoel heeft te beluisteren dan toe te kijken, eerder een stemming ondergaat dan
onderzoekend naspeurt. Van de voorgrond af tot zeer hoog toe, tot drie-kwart van
de totale hoogte van het schilderij reikt het landschap, als een rolgordijn van het
zachtst gevarieerde olijfgroen, en slechts één vierde van de totale hoogte is aan de
serene avondhemel gelaten, die zich rustig strekt over de volle breedte van de drie
luiken. Dezelfde eenzaamheid, hetzelfde wegvarend gepeins keert met fellere
bepaaldheid in de figuren terug, die bij alle koninklijke waardigheid iets kwetsbaar
kleins aan zich hebben, tegenover de hoog opschietende groene beemden en die
nauwelijks één derde van de totale hoogte van het drieluik innemen.
Rustig zijn de hoofdfiguren tegen elkaar afgewogen, aan weerszijden van de twee
geknielde koningen die de middenas vormen; rechts van hen Maria met het Kind,
deemoedig maar met een onuitsprekelijke adel in de wijdse plooien van haar blauwe
mantel; links van hen de Morenkoning, zo krachtig als een zuil in zijn blanke mantel.
De stoet der hoofd-figuren ont-
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Bruegel, De Aanbidding der Koningen. Brussel, Koninklijk Museum.

plooit zich verder in de zijluiken waar, naar oude en hoofse gewoonte, links de
opdrachtgever geknield is, met achter hem zijn goedmoedig volkse beschermheilige,
Sint-Petrus, met witte ringbaard, ronde buik en grote sleutels en rechts de schenkster,
geflankeerd door haar maagdelijke patrones Sint-Agnes, kenbaar aan het lam, symbool
van zuiverheid en onschuld, dat innig, met ingetrokken pootjes, te rusten ligt.
Het lege landschap en de allerduidelijkste hoofdfiguren zijn nu dichter aan elkaar
geregen en gestoffeerd door vinnige, kleine motieven, die als een gewoeker van
onrust in die effene leegte de eigenste wereld van Bosch tot volle ontplooiïng brengen.
Achter de koningen staat de bouwvallige scheefgetrokken lemen stal, haast in
ongewijzigde vorm uit de Meester van Flémalle overgenomen, maar hier, als bij géén
ander schilder het gevoel opwekkend van een onhuiselijke krot, waar men niet recht
op toegaat, doch sluipend en voorzichtig, met angst voor mogelijk gevaar. Zijn de
koningen in hun aanbidding verzonken, hun volgelingen daarentegen zijn een loerende
en zonderlinge bende die in de stal geslopen is en samen met de herders, die op boom
en dak zijn geklauterd en door een gat in de muur toekijken, - niet ter aanbidding
slopen ze aan! -, geven ze veeleer de indruk van een vreemdsoortig ras voor wie
verbijstering de felst denkbare levensschok is.
Achter het hoofd van Sint-Pieter, op het linker zijluik, merkt ge plots een
boogscheut verder Sint-Jozef, op zijn reismand gezeten, met een natte luier bij een
houtvuurtje, in de beangstigende leegte van een verwoest kasteel. Een reusachtige
pad, symbool der onkuisheid, bekroont nog de sluitsteen van het portiek, en elk
voorwerp: het waterkruikje, de bijl, het vuurtje, fluistert ons zijn verlatenheid toe en
Sint-Jozef loert over zijn schouder naar ons en naar de koningen toe, als een muis
die in zijn doen door een indringer wordt gestoord. Hogerop in een grote weide zijn
twee boerenparen aan 't dansen op het gepijp van een doedelzak.
Rechts, boven de tere Sint-Agnes en haar onschuldig lam, breekt het angstgevoel
onomwonden los: een reiziger plant vergeefs zijn dolk in de rug van de aanvallende
beer; in wilde angst slaat zijn vrouw haar armen wijd open voor de aandringende
wolf, en verder staan galg en rad geplant.
Vrediger schijnen, bij nader toekijken, de bedoelingen van de twee gewapende
ruiterbenden die ge rechts en links van het puntdak van de stal ziet: ze snellen, elk
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van hun kant, naar de waadplaats toe. Zij zijn de lijfwachten der koningen, want een
derde groep stapt naar de stadspoort toe. Waar twee ruiterbenden verschijnen moet
gevochten worden: dat is het onrustige gevoel dat U bekruipt, en zó ook denkt er de
marskramer over die zich ijlings met zijn ezel, die een aapje op zijn rug draagt, uit
de voeten maakt, links van de brug bij de drinkplaats.
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Bruegel, Aanbidding bij Sneeuw. Verz. Reinhart, Winterthur.

De Aanbidding der Koningen van Bosch klinkt als een boodschap van vrede en
verlossing over een schepping die enerzijds, - wat het landschap betreft -, als een
onvergankelijke glorie aandoet, als een echo van dezelfde gezegende heerlijkheid
die Van Eyck bezong, maar anderzijds blijkt die schepping, - wat de mens betreft in merg en been door de angst en het kwaad behekst: dat is het eigenste accent dat
men in elk werk van Bosch terugvindt en dat hem tot de grote eenzame bestempelt,
die veel onmiddellijker dan de getormenteerde Hugo van der Goes tot het hart van
de hedendaagse mens spreekt.
*
Hoort de Aanbidding van Bosch tot de schoonste werken van deze Meester, dan moet
meteen erkend worden dat hij bij de behandeling van dit onderwerp nauwelijks
afwijkt van de voorstelling zijner voorgangers. Hij heeft een ander repertorium waarin
zijn eigen levensinzicht met onthutsende oorspronkelijkheid doorbreekt. Men moet
niet enkel zijn Doornenkroningen, Ecce Homo's en Kruisdragingen citeren, maar
vooral een reeks onderwerpen die vrijwel geen enkel ander schilder vóór hem ooit
heeft aangepakt: De Hooiwagen, De Tuin der Lusten, De Goochelaar, Het
Narrenschip, zijn Bekoringen van Sint-Antonius, zijn Hellevisioenen. Talrijker dan
bij zijn voorgangers zijn in deze stukken de figuranten en bovendien wordt de mens,
zoals hij hem elke dag in zijn omgeving kon gadeslaan, voortdurend in zijn
scheppingen betrokken. In die zin vooral zou Bosch op Bruegel een onweerstaanbare
aantrekkingskracht uitoefenen en voor hem een uitgangspunt vormen.
*
Wanneer bij Bosch meteen de verhouding van de menselijke gestalte tot zijn omgeving
anders wordt dan bij zijn voorgangers: - de mens wordt klein en nietig tegenover de
ruimte -, dan is het pas een halve eeuw later, met Pieter Bruegel de Oude, dat de
verste gevolgtrekkingen van deze opvatting hun ontplooiïng vinden.
Terwijl bij Bosch het godsdienstig onderwerp - de Aanbidding der Koningen of
een Kruisdraging - dadelijk als zodanig te onderkennen is en door zijn geijkte vorm
in een kerk haar bestemming vindt, krijgt hetzelfde onderwerp bij Bruegel een zodanig
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profaan karakter, dat het enkel in het kunstkabinet van een verzamelaar thuishoort.
Was het niet dat hij op de voorgrond van zijn Kruisdraging in een afzonderlijke groep
van grote figuren Joannes, de Moeder van Smarten, alsook de twee Maria's had
aangebracht, die wel meer bij kruisafdoeningen van onze Vlaamse Primitieven
voorkomen, zodat we dadelijk aanvoelen dat hier iets in verband met de Passie des
Heren wordt uitgebeeld, dan zouden we wel aan de boeiende schildering van een
optocht maar nooit aan een kruisdood denken.
Maar er is méér.
De paar honderd mensen die in de tocht naar Calvarie meelopen zijn zo volkspittig,
zo rechtstreeks uit zijn onmiddellijke omgeving gegrepen en op het leven betrapt in
hun doen en laten, dat men dadelijk begrijpt, waarom men hem de meest Vlaamse
van onze schilders heeft genoemd. Het volksleven gutst doorheen zijn schilderijen
en wanneer hij daarenboven nog de bijnaam van Boerenbruegel kreeg, - dank zij zijn
Boerenbruiloft en Boerendans -, dan kan men zich afvragen,
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wat er van het hooggestemde Kerstthema, naar middeleeuwse opvatting, in zijn
volkse verhalen nog rest.
En verder is er nog iets belangrijks. Bij Bosch, zoals bij al diens voorgangers, is
het landschap een ideaal-landschap: het is een glanzende heerlijkheid van groene
weiden, van een sprookjesachtig Jerusalem, van een tweede stad aan de rivieren, van
een glorieuse effen-klare hemel, van een pracht aan koninklijke gewaden. Wel is er
een enkele intieme noot: Sint-Jozef die bij een houtvuur de doeken zit te drogen maar
dan is er verder niets dat in ons de stemming oproept, die wij, als Noorderlingen, bij
elke Kerstnacht, als de volledige vervulling wensen: sneeuw, bijtende kou en het
gebrek aan het eigen. goed verwarmde tehuis dat ons kostbaarste bezit is.
Bij Bruegel krijgt het landschap, evengoed als de mens, een vertrouwd gelaat.
Onze dorpen liggen roerloos onder de sneeuw, zware onweerswolken drijven weg,
de grond ligt drassig na de regen, de korenvelden bakken onder de zon.
*
Met deze tweevoudige verrijking én in de figuratie én in het landschap of de omgeving
heeft Bruegel ook het oude Kerstthema behandeld, en tegelijk heeft hij het onderwerp
een tot dan toe ongekende uitbreiding gegeven: met zijn Volkstelling en zijn
Kindermoord heeft hij aan het Kerstthema een ontroerende inzet en een dramatisch
slot gegeven.
In zijn Volkstelling en Kindermoord was Bruegel niet door een geijkte voorstelling
van voorgangers beïnvloed noch gebonden: het zijn zeer oorspronkelijke
voorstellingen, die geheel in de aard zijn van zijn andere uitvoerige verhalen-in-beeld,
zoals Vasten en Carnaval, de Kruisdraging, de Bekering van Paulus, de Prediking
van Johannes.
Een Aanbidding der Herders schijnt Bruegel niet geschilderd te hebben, al was
het juist met dit thema dat het volksleven - de vierde stand! - voor het eerst in de
kunst der Vlaamse Primitieven, met het Portinari-drieluik van Van der Goes, als
revolutionnaire daad werd binnengeloodsd. Daarentegen heeft hij de Aanbidding der
Koningen tot driemaal toe behandeld, telkens op totaal andere wijze en wel in die
zin dat het vroegst ontstane het meest traditionele, het laatste het meest
oorspronkelijke, het meest Bruegeliaanse mag heten.
Volstond het bij één enkele, bij de schoonste Epiphanie van Bosch, die in het Prado
te Madrid, te blijven stilstaan, omdat ze de volmaaktste verwezenlijking is van een
thema dat hij herhaaldelijk opnieuw aanpakte, dan moet men bij Bruegel bij elkeen
van zijn proeven halt houden, omdat ze geen van alle op elkaar lijken.
*
Zijn vroegste Aanbidding, het grote schilderij uit het Museum te Brussel (115,5 cm
bij 163 cm), is a tempera op doek uitge-
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Bruegel, De Volkstelling. Brussel, Koninklijk Museum.
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voerd en zo erg vergaan dat men nauwelijks iets van de oorspronkelijke luister kan
vermoeden. Bruegel heeft van de drieluikvorm afgezien: het stuk is op overwegend
breedteformaat, met een heel talrijke figuratie, zoals het in zijn tijd de gewoonte
geworden was.
De kerststal ziet er nog uit zoals bij Bosch en zoals bij de Meester van Flémalle:
een vorm die anderhalve eeuw in onze gewesten nagenoeg ongewijzigd bleef! Maria
is evenals de koningen in koninklijke mantel gehuld en achter haar staat een soliede
Sint-Jozef, rechtop maar deemoedig tegelijk, met ontbloot hoofd en zijn muts in zijn
handen, terwijl de ezel hopeloos aan 't balken is. Rechts en links van deze centrale
figuren breidt de zwerm van volgelingen der Wijzen zich waaierachtig open, grote
kerels in de meest zonderlinge dracht, de dichtstbijen ontdaan en verbaasd en met
gevouwen handen de knieval van hun meesters nadoende.
Er is noch hemel noch lucht te zien, maar in het dorp dat, te oordelen naar de
bouwvalligheid van de stal, bijna verlaten was, is het een ware overrompeling, met
dat leger van vreemdelingen uit het Oosten: olifant, kameel, zwaar bepakte paarden,
ruiters en zelfs een ziekenverzorger met zijn enorme Sint-Bernardushond.
Een even talrijke figuratie als in dit stuk vindt men evengoed bij Bruegel's
onmiddellijke voorgangers: bij Lucas van Leyden, bij de Meester van Alkmaar, bij
vele anonyme Meesters, die men tot Antwerpse maniëristen bestempelde. Maar bij
geen enkele is de figuratie samengevat tot de rhythmus van een neerstrijkende zwerm,
die met felste kabbeling het vaste centrum beklemtoont waarvan de onbeweeglijke,
geheel in zichzelf gekeerde St-Jozef een pakkende uitdrukking van verlatenheid is.
*
Wellicht enkele jaren later, - het zoëven besprokene is niet gedateerd maar zal wel
het vroegste zijn -, in 1564, schildert Bruegel de verbluffende Aanbidding, thans te
Londen in de National Gallery. Het is het enige schilderij van Bruegel waarbij het
hoogteformaat overweegt (108 cm. bij 83 cm.), het enige ook met vrij grote figuren:
in beide opzichten is het uitzonderlijk voor hem, maar het is meteen een ongeëvenaard
meesterwerk! Er gaat een macht van volks-gezonde overtuiging van uit, een
rondborstig-kloeke gezindheid, waarbij het verhaal zo reëel aandoet als maar kan.
Maria is een kerngezonde vrouw, Sint-Jozef een indrukwekkende waard, het
Kindeke een onnozel wicht, - zoals bij al onze primitieven (behalve bij Van Eyck!)
-, en de koningen zijn vreemde kerels die door hun uitzonderlijke tronies en kledij
eenieder verbluffen. Maar het is ontroerend en geruststellend hoe de vader en de
moeder van Jezus op dit alleronverwachtste bezoek reageren: Jozef is niet van streek
maar
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Bruegel, De Kindermoord. Weenen, Kunsthistorisches Museum.
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luistert met welbehagen naar wat een klerk uit het gevolg hem over de heren in zijn
oor fluistert, en Maria zegt de bezoekers welkom met innemend handgebaar.
We hebben elders1 uitvoerig dit schilderij beschreven en erop gewezen hoe Bruegel
hier rechtstreeks op Van der Goes teruggreep en toch tegelijk een schilderij realiseerde
dat een volkomen zelfstandige schepping is. De Morenkoning doet aan als een pittige
variante op de Melchior van Bosch, de andere twee Wijzen doen ook aan Metsijs
terugdenken. Maar niemand vóór Bruegel gaf van het gebeuren een zo boeiend en
levendig verhaal, zo volksecht, waarin elk gezicht, elke houding, het minste detail
een zo sprekende taal voert. Ge hebt niet het gevoel van een voorstelling die door
een artistieke verbeelding is uitgedacht, maar wel de sterke overtuiging dat aldus in
werkelijkheid de Aanbidding is geschied.
Van 1567, twee jaar vóór zijn dood, dagtekent een heel klein schilderijtje (35 cm.
bij 55 cm.), naar hetzelfde onderwerp dat, naast de twee vorige reeds onderling zo
sterk verschillende bewerkingen, toch nog een absolute verrassing is: de Aanbidding
gebeurt bij sneeuwval! Bruegel is de eerste die iets dergelijks schilderde. Niets blijft
hier over van de luister aan de verschijning van koningen verbonden, van de
traditionele behandeling van het thema in enkele grote figuren samengevat, waarvan
het Londense stuk, ondanks het onverwachtnieuwe, als 't ware de laatste schakel is.
Onder de kou en de sneeuw loopt iedereen gebukt, verweesd, volkomen geruisloos,
en de ene mens ziet nauwelijks de andere. Ze komen allen van ver, ze worden hier
niet verwacht en géén inwoner bekommert noch verbaast zich over die drukte. Ze
zijn daar met hun bepakte ezels, alle kleine nietige mensjes, een goeie handvol al te
gader en de hoeven blijven gesloten in dat ingesneeuwd Vlaams dorp waar het zo
knus moet zijn bij het haardvuur. Van paard, noch kameel, noch olifant, geen spoor.
Tegen de linkerrand van het schilderijtje staat de hut, geheel open langs de
straatkant; daar zit Maria, en Jozef, alweer als een eenzame, staat tegen de muur,
terwijl twee Wijzen geknield liggen vóór het Kind en de Moeder Gods, terwijl de
Morenkoning op zijn puntschoenen komt aangeschoven. Nooit heeft Bruegel op zo
ontroerend-eenvoudige wijze het verborgene van de geboorte uitgedrukt, met het
gevoel dat dit voorval in de maalstroom des levens verloren ging. Op de voorgrond
rechts kijkt een moeder verschrikt naar haar kleuter die op een ijsstoel aan 't rondrijden
is, vlak bij een lom waaruit twee kereltjes water aan het putten zijn: deze angst en
deze bezigheid zijn pakkende concrete gebeurtenissen in dat dorp dat tot het rijk der
schaduw schijnt te behoren!
*
Het jaar voordien, in 1566, schilderde Bruegel in twee veel grotere panelen, - en door
de afmetingen toont hij voldoende aan dat hij belangrijke composities op het oog
had -, de inzet en het slot van de Kerstcyclus: de Volkstelling (117 cm. bij 164 cm.)
thans in het Museum te Brussel en de Kindermoord (111 cm bij 164 cm.), waarvan
de beste copie in het Museum te Wenen is. Met het eerste stuk wijkt Bruegel dan af
van al wat vóór hem geschilderd werd: veel uitvoeriger, als een onuitputtelijk verteller,
blijkbaar veel meer in zijn schik dan in de Aanbiddingen, gaat hij hier te werk. Het
is een stuk Vlaams leven dat aangeboord wordt!
1

Peter Bruegel en het Nederlandse Manierisme, Lannoo, Tielt, blz. 63-68.
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In de Volkstelling zien we het dorp Bethlehem, ergens in Vlaanderen, aan de
waterkant, onder sneeuw en hard doorvroren, met een bloedrode zon ter avondkim
die een nog hardere volgende dag voorspelt. In de herberg De Groene Kroon gebeurt
de opschrijving in het bevolkingsregister; armen en rijken komen er samen. Er worden
goede zaken gedaan, nog twee varkens worden in de gauwte gekeeld en terwijl al
wat jong is zich op het ijs vermaakt, komen de laatsten aangestapt: onder hen erkent
men dadelijk Jozef, met zijn hele have, de magere os en de vlijtige ezel, waarop zijn
hoogzwangere vrouw zit. Tussen de okshoofden met drinkwater die er besneeuwd
staan zoekt hij zijn weg.
Zoals Bruegel het geschilderd heeft, leeft dit verhaal nog steeds in ons voort in
Kerstpreken en Kerstverhalen, in het gemoed van jong en oud, van gelovige en
twijfelaar. Bruegel had waarschijnlijk niet de bedoeling de Geboorte, de Aanbidding
der Herders en der Koningen als de verdere, in feite de belangrijkste episoden uit
het kerstgebeuren - maar voor Bruegel niet de meest aantrekkelijke! -, in een gesloten
cyclus te behandelen: spoor van dergelijke schilderijen zijn althans niet tot ons
gekomen, terwijl van de Optelling en de Kindermoord talrijke copieën zijn bekend.
Wellicht vormt de Kindermoord de tegenhanger van de Optelling en horen beide
schilderijen aldus samen: het exemplaar te Wenen is ietwat kleiner dan het stuk te
Brussel maar de meeste Bruegelkenners houden het voor een copie.
De kindermoord is een van oudsher in de Italiaanse schilderkunst bekend thema
sinds de geniale uitbeelding van Giotto, in Vlaanderen echter werd het ter nauwernood
geschilderd. Bruegel voerde het op even magistrale wijze uit als de volkstelling. In
dezelfde harde Winter, enkele dagen later, viel een geharnaste bende het dorp binnen
en als een uitmoording onder eigen volk voelt elkeen van ons dat schilderij aan.
Woest gaan de soldeniers aan het werk, beuken deuren in of duiken langs het raam
binnen als sluipmoordenaars; er wordt om genade gesmeekt, een enorme
Sint-Bernardushond wordt aan zijn ketting in bedwang gehouden, doch onmeedogend
wordt het bevel uitgevoerd: waanzinnig en verdwaasd gaan de moeders te keer.
*
Het kunstwerk is de vervulling van de bestendige drang van de mens een blijvende
boodschap aan zijn evenmens en aan het nageslacht te brengen. Waar deze boodschap,
zoals bij Bosch en Bruegel, door den aard van het onderwerp - het Kerstthema - niet
enkel een kunstwerk is maar meteen een herinnering aan een sinds eeuwen gevestigd
geloof, aan de geboorte van de Verlosser, en daarenboven nog de uitbeelding is van
onze diep ingewortelde angst en verlatenheid in het leven, dan groeit deze boodschap
voor ons volk uit tot de schoonste herinnering aan zijn verleden en tot sterk houvast
voor de toekomst.
DR WALTHER VANBESELAERE
Hoofdconservator van het Kon. Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen.
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Op deze grootte tekent Arno Brys zijn Nieuwjaarsprenten. Bovenstaand détail getuigt van expressieve
compositiekracht en van spontane geestdrift.

Hedendaagse Westvlaamse Nieuwjaarsgraphiek
‘Cette petite monnaie donne parfois idée de l'or’ P a u l E l u a r d
WIJ kunnen niet weg van onze traditie. Zonder eraan te denken zitten we er in tot
over d'oren; eerst dan worden wij ervan bewust en, er helemaal van doordrongen,
richten wij ons naar het jonge eigen wezen van ons nieuw gebaar.
Zo met de Nieuwjaarsgrafiek.
Uit walg voor de lelijke massaproduktie en uit verzet tegen de volksvreemde
wansmakelijkheden ontstaan pogingen tot veredeling van de prentkaart die de
Nieuwjaarsgroeten moet overbrengen.
De zin voor schoonheid leidt naar een prent die sober is van lijn en kleur.
Deze soberheid van materiaal en vormgeving is niet enkel gewenst met het oog
op een degelijke en stijlvolle compositie maar ook uit commerciële noodzakelijkheid.
Schone dingen hoeven niet altijd duur te zijn.
Ook in de courante prijzen zou de uitgeverij verschillende vormen van
Nieuwjaarsgrafiek kunnen overwegen om niet enkel bij de prentkaart te blijven.
Er zijn Nieuwjaarsgrafiekers die experimenteren op persoonlijke, aparte, esthetische
proeven en dus in het grafische kunstgehalte van hun produktie hun hoogste belang
stellen. Of het resultaat nu banaal of subliem is, het mist gewoonlijk zijn kontakt met
het (niet-ingewijd) publiek.
Andere ontwerpers tonen meer zin voor het volkseigen karakter van hun
nieuwjaarsmotief en ook deze visie eindigt in een lelijk, banaal of schoon en degelijk
resultaat. Want met esthetiek heeft het onderwerp op zich zelf niets te maken.
Hier ligt nu het spijtige van de kwestie: men koopt en verkoopt ook het banale om
het onderwerp zoals men het schone en degelijke koopt om het onderwerp.
Dus dit blijft zeker - vooral in dit domein - dat de zin voor het volkseigen karakter
in de Nieuwjaarsgrafiek van groter kracht is dan de afzonderlijke (l'art-pour-l'art)
esthetische zoeking.
De zin voor het volkse heeft grafiekers gewekt - slaapdronken zijn ze gaan zoeken
naar volkse motieven van voorbije eeuwen - die liggen in onschatbare rijkdom altijd
klaar tot nieuwe ontdekkingen.
De kunstenaar aangetrokken door het voorkomen, de gedaante, de vorm van het
oude volksmotief wordt ook zeer spoedig aangegrepen door de geest ervan.
Daarvan wordt hij voor 't eerst bewust wanneer hij realiseert dat zijn werk bijna
verstart in een formule (omdat hij eerder de vorm dan de geest ontmoet heeft) maar
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ondertussen heeft hij via de vorm ook de geest van de oudtijdse voorstellingen in 't
bloed gekregen en dàt helpt hem diezelfde geest te bewaren in zijn tijdeigen realisaties.
Zeer vlug kunnen wij ondervinden dat het hedendaagse publiek de ‘oude’ prenten
niet smaakt, noch naar vorm, noch naar voorstelling, zoals de mensen en de artisten
uit ‘dien’ tijd.
Maar de psychologie van de massa versus prent en van de volksprenten versus
massa is dezelfde gebleven.
Deze ontdekking is alleen bereikbaar door de visie van de kunstenaar - naast hem
zullen grafiekers, beeldhouwers,
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Enkele kaarten uit de Nieuwjaarsgrafiek van A. Brys tonen in een verhalende, volkse stijl zijn
meesterschap in dit vak.
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Tussen een linosnede op een Westvlaamse volksspreuk van Michiel Anneesens en een
driekoningenarabeske van Jan De Lee zijn de sierteksten van Jef Boudens alle aandacht (en alle lof)
waardig. - Dagelijks worden nog sierteksten verspreid waarvan schrift en letter (èn inhoud) alle
karakter en stijl missen. Jef Boudens heeft zich het Kunstschrift eigen gemaakt: hij geeft aan de letters
en de woordschikkingen de geest van de tekst die hij altijd bij groten kiest.

verzen- of muziekschrijvers nooit iets ànders geven dan een steriele echo van het
volkse motief, een oppervlakkige formule of onkundige kopij.
Het volkse motief in de oude Prentkunst geeft goede raad. Er is eerst en vooral
een technische gaafheid van uitvoering.
De vorm, het beeld van de voorstelling is leesbaar: sober van compositie,
verhalende gebaren, gesilhouetteerde figuren.
De kleur is een loutere vrije speling, totaal onafhankelijk van de beeldvormen.
De verklarende teksten zijn typisch aangepast aan de volksziel en hun commerciële
waarde is van groot belang.
Een volksprent is niet enkel 'n museumstuk; ze blijft een zeer trouwe spiegel van
de volksziel - de mensen veranderen zo weinig.
En ze veranderen nog 't minst van al rond Kerstdag en Nieuwjaar. Instinktief wordt
dan een ganse cyclus specialiteiten doorgewerkt waaronder: het schrijven van de
Kerstgroeten en Nieuwjaarswensen. De voorkeur gaat naar de tekst en naar het
kleurenstemmig voorkomen; daarom kon men vroeger een ‘schone’ kaart kiezen en
daarop dan een goudbandje plakken met ‘Bonne Année’ erop of ‘Gelukkig Nieuwjaar’
of ‘Gelukkig Naamfeest’ enz.
Dat was het pas-toe systeem in de Prentkaarten. Wàt er eigenlijk op stond als
illustratie was niet het strikte hoofdcriterium. Ook nù niet. Weliswaar heeft men nu,
meestal, de tekst van minder belang gaan vinden dan het luxueuse van de uitgave,
ofwel gaat iedereen nu doen alsof hij Engels verstaat nu men elkaar Amerikaanse
Xmas Cards stuurt. Dure dingen zijn niet altijd schoon. Maar terwijl de rush naar de
Xmas Cards en de chromostapels van zes-voor-één-frank zijn swing-tempo gaat, zijn
we zeer verheugd te kunnen getuigen van eigen werk voor eigen mensen, ook op het
terrein van de Nieuwjaars grafiek.
Hier en daar neemt een artist het initiatief zijn wensen zo schoon mogelijk weer
te geven. Zijn werk is dikwijls zeer degelijk alhoewel soms helemaal zonder verband
met het tijdeigene. Hij verspreidt schoonheid maar hij blijft daarin alleen en geisoleerd.
Wanneer een firma dit doet noemt men het publiciteit en het is degelijke publiciteit
wanneer een goede grafieker aan
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In alle composities van A. Brys gebeurt er ‘entwat’. De grafieker bewondert van Bruegel tot
Timmermans al onze kunstenaars die ons volk genoteerd hebben en het lukt hem dan ook in die
verhalende gedaanten een diepere zin of een symbool te leggen. - Zo zien we o.m. zeer dikwijls zijn
Herodes-figuur voorkomen als een blijvende bedreiging van al wat voor ons Goed, Waar en Schoon
is; zo zien we de eeuwige sukkels in het bont, aards gewemel tussen de moeders, de kinderen, de
soldaten en de anderen lopen. Arno Brys heeft de volksmensen afgeschetst en hij vindt zijn
Shakespeare-typen in een straat of in een treincompartiment. - Die ontdekkingen zijn zijn vreugde dat straalt uit elk détail van zijn rijke composities.
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het werk werd gezet; de firma verspreidt schoonheid en helpt een kunstenaar.
De Uitgeverij die een of meer grafiekers de opdracht geeft Kerst- en
Nieuwjaarskaarten te ontwerpen en daaraan alle nodige zorg besteed, voldoet volledig
aan de vraag.
Want onder onze mensen zijn er meer en meer die de fierheid dragen eigen schoon
te willen.
Er is bij onze jonge kunstenaars een scherpe nood aan schone opdrachten en het
kontakt tussen volk en kunstenaar is van actueel belang.
Er is het eeuwige stil verlangen om in het motief van de prentkaart een draad te
zoeken die schrijver en bestemmeling 'n beetje, zwijgend, bindt.
Hierbij zullen meestal alle lezers van West-Vlaanderen de Grafica-Uitgaven
toejuichen met de H. Walters als verdienstelijk uitgever en zijn geestdriftige
medewerkers: Arno Brys, Jef Boudens, Luc Verstraete e.a.
Laten wij de hedendaagse Kerst- of Nieuwjaarskaart spiegelen aan d'oude
Volksprent.

Eerst en vooral de technische gaafheid van de uitvoering: elke grafische
reproductietechniek heeft een eigen karakter.
Moderne mekanisatie biedt gemak aan de ontwerper zodat zeer gecombineerde
tekeningen geen moeilijkheden meer zullen stellen voor het clicheren of het drukken.
De goede grafieker houdt het bij zuiver werk en bij streng beperkte middelen zodat
hij werkelijk heeft te strijden om een volle rijkdom te halen uit het dorre, het arme
materiaal. In die strijd laat hij de elementen en de princiepen van zijn compositie in
hun volheid optreden bij de constructie van de illustratie van zijn gedachte. Zijn
lijnen, vlakken en vlakvullingen zijn àls lijn, vlak en vlakvulling afgewogen en scherp
afgetekend met het oog op een goed cliché en een gemakkelijke inktverdeling.
De vorm staat natuurlijk in verband met de discussies over natuurvorm,
expressionisme, figuratieve of non-figuratieve kunst.
Maar hier stelt zich de vraag nog niet zo nauw want de grafiekers die voor een
Uitgeverij werken weten dat zij tenslotte voor een verkoop werken en zij disciplineren
zich tot een vorm die leesbaar blijft en in zekere zin zelfs aantrekkelijk kan
voorkomen.
De afmetingen van een prentkaart en dan de kleine figuurtjes in die 10-15 cm.
laten toch nog toe zeer expressieve composities te geven. Bezie a.u.b. eens aandachtig
enkele details.

West-Vlaanderen. Jaargang 3

Nu kan ook nog de aandacht gevraagd worden voor het motief het onderwerp van
de Kerst- of Nieuwjaarskaart.

't Vrouwke, van de tabakswinkel, dat een gulden ‘Bonne Année’ plakt op een chromo
(waarop een blonde vrouwenbuste die in de blauwe tule versmelt en een paardenkop
streelt) doet hetzelfde als beeldhouwer C die persoonlijke lino-afdrukken met een
mythologisch figuur plus zijn handtekening als nieuwjaarswens opstuurt. Tenminste
als we kijken vanuit het standpunt onderwerp.
Paul Eluard rangschikt de postkaarten in een artikel van Minotaure: Bloemen,
Vrouwen, Liefde, Scories, Relief-Transparent-Vouwkaarten.

Laat ons ook daarin trachten een gezond oordeel te vormen; laat vooral de grafiekers
daarin een goede orientatie kiezen.
Wij hoeven niet altijd de Bruegelventjes, de Liebaerts of de Reuzen te pas en te
onpas uit ons inktflesje te halen om volks te zijn.

Als grafieker moeten wij na de degelijkheid van ons handwerk ook zorg besteden
aan de innige keuze van ons onderwerp. De ethiek van ons motief moet de esthetiek
van de vertolking alle kansen geven. Het onderwerp moet zo gekozen en gevisioneerd,
zo dat het een échte groet wordt en daarom juist het speciale, het eigene en
karakteristieke van die dagen over zich draagt, niet enkel in zijn geheel maar zelfs
tot in de détails.
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Wanneer wij het werk van Arno Brys op zijn grafische waarde ontleden dan vinden wij daarin telkens
een zeer klaar aangeduide lijn. Zijn vertolkingen zijn praktisch altijd op de wit-zwart contrasten
afgestemd en hebben een stoer en zwaar karakter

Tenslotte moet daar eigenlijk geen tekst bij horen en zou het beeld ruim moeten
volstaan. Maar de tekst is ook een element. Menselijk gezien is het woord het enige
uitdrukkingselement dat in algemeen gebruik is gebleven: muzikale en pikturale
uitdrukkingen zijn specialisatie geworden.
We zeggen Vlaanderen van Veremans zonder te beseffen dat het de tekst is die
ons werkelijk zo innig verbonden heeft met de muziek. En we zijn gaan houden van
andere liederen óm de tekst, we volgen machinaal de onderschriften van een film
waarvan wij het gesproken woord verstaan, we keuren de tekst van een huwelijksof geboortekaartje en we bidden geren een schoon gebed.
We houden van een goed woord, van iets dat zeer juist en in korte woorden datgene
zegt wat eigenlijk in ónze mond ligt maar er niet uit kon.
Onze grafiekers blijft bijna geen andere keuze: Karamelverzen of Middeleeuwse
teksten.
De plaats van de dorpsschrijver uit Conscience's tijd staat nu nog open voor jonge
woordkunstenaars - de nood is dezelfde gebleven.
*
Naast de eis van een grafisch degelijke techniek, een feesteigen illustratiemotief en
een illustratieverbonden, feesteigen en gaaftalige tekst komt het koloriet primeren.
De mens heeft altijd van kleur gehouden. De industrie en de speculatie voor
commerciële massaverspreiding heeft ook dié smaak bedorven.
Daarover jammeren is tijdverlies. Schone kleurschakeringen onder 't volk brengen
is het goede middel.
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In de prentkunst is dat meer het domein van de drukker. Het mengen van de
drukinkten tot een zeer fijne, korrekte tint is een gewetensvol en zorgzaam werk met
daarbij de druk zelf, het zetten en inkten van teksten en drukblokken, de zuivere
behandeling van het drukwerk en de juiste reperage. Hier gaat het om pure
ambachtseer van grafieker en drukker. Laat hier nogmaals de samenwerking van
drukker H. Walters en grafieker A. Brys een illustratie zijn van de mogelijkheid van
verwezenlijking.
Zo iets is niet te betalen. Idealisme is geen cijferschrift. Misschien wordt het een
cijferschrift wanneer wij het wagen over een verbetering van de uitgaven te spreken.
Verbetering dan in den zin van meer luxe: meer kleuren, andere afmetingen en vormen
(bv. nieuwjaarsbrieven), vouwkaarten e.d.
Over de weelde heeft men in 't Westvlaams zeer typerende spreuken en verdere
uitwijding over deze mogelijkheden is niet nodig om tot het experiment te stimuleren.
't Is niet àl.
We zouden ondankbaar zijn bij het verzwijgen van een element dat in de cyclus
onze jonge Nieuwjaarsgrafiek nog niet werd vernoemd: de koper.
De grote schaar geestdriftigen die telkens op zeer korte tijd een reeks Wenskaarten
uitverkocht maken: Mensen die jong van harte zijn en mèt de kunstenaars het vuur
onder de asse van Klaas brandend houden.
Mensen die elkaar naar d'oude en schone traditie in eigen en schone woorden (met
sanctjes) een stille, vrome maar oprecht hartelijke Vrede wensen.
Zo voelen we ons telkens een jaartje cuder en toch eeuwig jong. Want we delen
de jeugd van de Nieuwjaarskaart-figuren omdat die composities zo intiem ontworpen
zijn dat ze ons meetrekken in hun verhalend gebeuren.
Nu eens staan we ergens bij 'n Kerststalleke in Vlaandederen, dan weer tussen
Kerels of Sterrezangers, Landsknechten, Klauwaerts en Geuzen of Boeren en Vissers
en heel die bonte wereld van de mensen van onze lage landen.
't Doet deugd te voelen dat er een band is met de typen die Brueghel heeft gezien
en Gust De Smet en Permeke.
't Doet goed te zien dat de jonge grafiekers datzelfde gebaar volgen en in het leven
van ons volk het ontstaan van hun werk zoeken.
Opdat ons Volk in het werk van onze Kunstenaars blijve voortleven is het aan óns
dit werk te steunen.
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Ook Albert Setola ontwierp verscheidene Nieuwjaarsprenten waarvan hier een firma-kaart. 13,5 cm.
bij 16,5 cm. Zwart en sienna. Uitgegeven door De Perel.

Van Luc De Jaegher werd hier een koper-burijngravure en een 3 kleurige houtgravure (Uitg. De
Perel) gekozen uit zijn rijke verzameling.
De Jaegher toont in elk van zijn werkjes zijn vakkennis en technische virtuositeit zonder alléén daarop
beroep te doen want ook in zijn composities en zijn onderwerpen zoekt hij zich te veredelen. Zijn
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vaardige hand kunnen wij bij elke steek volgen en met aanvoelende vreugde zien wij de scherpe,
vinnige tafereeltjes in Kerstsneeuw geboren worden.
Luc De Jaegher weet en toont dat de houtgravure het juweel is van de grafische kunsten.

Deze Stille Nacht en het slotvignet van Luc De Jaegher zijn typische afbeeldingen uit zijn oeuvre.
Het slotvignet is een détail op volle grootte en toch 1/10 van de ganse Kerstcompositie die een
wenskaart van Desclée-de Brouwer illustreerde: verscheidenheid in de Eenheid wordt hier en in de
andere werken van Luc De Jaegher doorgevoerd.
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Experimenten in puur lino-spel voor persoonlijke wenskaarten door Jean-Jacques de Grave die zich
in zijn xylogravure vooral bekommert om het eigen karakter van het materiaal en het wit-zwart
afwegen in ongestoord esthetisch betrachten. - Zijn visie stelt zijn werk buiten de gebruiksgrafiek
want ook daar waar zijn motief een duidelijk leesbaar onderwerp wordt is de keuze ervan zonder
enig verband met het volkse gemoed. - Eerder dan een kritiek is dit een typering van kunstzinnige en
hoogst bekwame grafiek die bij een andere gelegenheid dan deze zou kunnen belicht.

Het is aan ons onze Kunstenaars schone opdrachten te geven om onze middens,
ons leven, 't leven van onze kinderen en de mensen rondom ons te verrijken.
Laat ons hier de goede smaak en de gulhartigheid van de Westvlaming als
voorbeeld stellen.
Maar laat ons niet blind zijn voor een ganse reeks verfraaiingen (Glas, Keramiek,
Beeldhouwwerk, IJzer- of Houtversieringen enz.) die in onze mogelijkheid vallen,
gezocht en verwacht worden door onze Kunstenaars en tenslotte óns in eerste plaats
ten beste vallen. Want een mens leeft niet alleen van brood.
Laat ons ook niet afwijken van déze traditie.
MAX VAN DAMME

Het Verhaal van de Koningen
Daar kwamen Goden, rijk en groot als zonnen
Over het wijde hemel-goede land.
En trommen die te roffelen begonnen
- Het was of wagens voeren over 't land Kondden de komst en huldigden de groten.
En waar zij kwamen stonden bomen stijf
Als wachten onder 't blauwe baldakijn
Van hemelen, en beken wemelden
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En zeeën, en hun kleuren als robijn,
Smaragd en diamanten perelden
In nevels neteldoek. Zij glansden warm
Op 't rijke lijf van goden en van wachten.
Daar gleed als maneglans door ieder oog.
De bergen beefden en de groene heuvel.
Zij sloten stil hun witte mantels dicht
En schikten haastig nog een late bloem
Of donkre roos in plooien van hun kleed.
Toen bogen bang de hoge bergekoppen,
En zilverglansen sprongen uit hun kroon
Als schichten die in kleren trillen bleven.
Er dwaalde een waas van rood robijn over
De kille schoonheid van hun zilverkroon.
En toen zij kwamen en de moeder vonden,
Lieten zij goud, robijn en diamant.
Zij gaven haar in nevels neteldoek
Hun goede giften, en hun hoofden bogen.
Zij droegen zonlicht in hun glorie-oog.

Paul Vanderschaeghe.
uit de bundel ‘Odin’ verschenen in eigen beheer.
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Toneel
Toneel rond het kerstgebeuren
'n Simpel kerstspeelken
INDIEN de kunstenaar, en wel vooral de woordkunstenaar, door de eeuwen heen
het gemoedsleven van het volk vertolkt heeft, dan moet het Kerstgebeuren het gemoed
van het volk wel zeer diep aangegrepen hebben, want het Kerstgebeuren neemt in
de kunst een zeer bijzondere en zeer ruime plaats in. Dit begon reeds in de vroegste
Middeleeuwen, toen de stem van Sint Amandus, Sint Willibrordus en de andere
verkondigers van de Blijde Boodschap nog nauwelijks verklonken was.
Reeds zeer vroeg werd in de Kerk het Kerstgebeuren gezongen en ook gespeeld,
want de Kerk houdt van aanschouwelijke voorstellingen om de eeuwige waarheden
aan de mensen te leren.
Naast Pasen was de Kersttijd een der assen waar het Kerkelijk jaar om wentelde.
Hij omvatte niet alleen de viering der geboorte, maar strekte zich uit tot het feest der
Onnozele Kinderen (28 December) en Drie Koningen-dag (6 Januari). Het schijnt
wel dat het Kerstspel pas na, en in navolging van, het Paasspel ontstaan is. Tegen
het altaar werd een kribbe opgesteld en een Mariabeeld met het goddelijk Kind in
de armen. Als spelers traden twee diakens op die de vroedvrouwen voorstelden. Zij
zongen de ter aanbiddnig naderende herders toe: Wien zoekt gij in deze kribbe...?
Bovendien werd op Onnozele Kinderdag de Ordo Rachelis of officie van Rachel
ingelast, waarin Rachel de smart van de Bethlehemse moeders symboliserend, door
een engel getroost werd. Een verre, maar schitterende echo van deze weeklacht
vernemen we nog uit de reizang van J o o s t v a n d e n Vo n d e l ' s Gijsbrecht van
Aemstet waar de klarissen zingen van Herodes die
‘...Maakt den geest van Rachel wakker,
Die waren gaat door beemd en wei...

Herodes zelf zal trouwens weldra optreden, samen met de drie Koningen, zodat in
de xide eeuw de Ordo Stellae of het Officie der Ster, dat bekend staat onder de naam
van het Spel van Bilsen, een heel bewogen drama geworden is, waarin reeds
wereldlijke elementen aanwezig zijn.
Het Kerstspel nam spoedig nog een grotere uitbreiding door de opname van de
processie der profeten. De schrijver roept hierin, om de goddelijkheid van Christus
te bevestigen, al de profeten uit het Oude Testament op waarvan de voorzeggingen
in vervulling gegaan zijn. Het moet een hele gebeurtenis geweest zijn toen deze bonte
stoet in de kerk verscheen: Mozes met de twee stenen tafelen, Isaac met rode stola,
Aron met mijter en staf, Habacuc wortelen kauwend, en tot slot Balaam gezeten op
een houten ezel waarin een kind verborgen zat, wat de ezel toeliet te spreken.
Maar hiermede is de verwezenlijking van het oorspronkelijk kerkelijk, liturgisch
drama reeds volop aan de gang. De zucht naar meer realistische uitbeelding wordt
steeds groter. Om de toeschouwers, want van dan af kan nog bezwaarlijk gesproken
worden over de gelovigen, te behagen begint men soms een eerder onevenwichtige
plaats in te ruimen voor de kluchtige tonelen: Herodes gaat te keer als een bezetene
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en vecht en vloekt, ja zelfs de duivel wordt ten tonele gebracht tot groot vermaak
waarschijnlijk van de aanwezigen.
De volkstaal heeft het Latijn verdrongen, behalve dan voor de toneelaanwijzingen.
Voorzichtigheidshalve speelt men van nu voort niet meer in de kerk maar in het
kerkportaal en later nog iets verder op het kerkplein.

Kerstspel van Vosselaar: Maria en Jozef in aanbidding bij het Kind. Press-Art Studio, Amsterdam.
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Ook onze primitieve schilders hebben naar alle waarschijnlijkheid die aanvankelijk
stemmige toneeltjes in de kerk bijgewoond en vonden er inspiratie voor hun wondere
kerstpanelen terwijl de dichter met de ontroerende bekoorlijkheid en met een echt
volkse zin voor het pittige, realistische détail zijn kerstleisen dichtte:
Maria die soude naar Bethlehem gaen
Kerstavond voor de noene
Sint Jozef, die soude met heur gaen
om heur den weg te toenen.
Het hagelde, het sneeuwde, het miek er so koud
De rym lag op de daeken.
Sint Jozef tegen Maria sprak:
Och Here, wat sullen wij maeken?

En ze wikkelde het Kind in doeken en legde het in een kribbe, zo verhaalt sober de
Evangelist. Doch dit volstond niet voor de sprankelende verbeelding van de
volksdichters om de armoede en ontbering van het Jezus-Kind voor te stellen.
Maria nam in korter stond
Haer lief kind op haren schoot,
Ze lei hem aan haer borstkens rond
Die ze hem minnelijk bood,
Ze kuste hem aan sijn mondeken rood
En zeide: ‘Wellekom, zone mijn’.

Kerstspel van Vosselaar: Aanbidding der drie Koningen. Press-Art Studio, Amsterdam.

Schoon, dat steeds weerkerend geluksmotief bij de Heilige Maagd, diep geluk te
midden de grootste ontbering en berooidheid. Maar Sint Jozef, de vrome
voedstervader, wordt de stille drager en heler van al deze menselijke ellende, hij doet
wat hij kan om menselijker wijze te helpen waar en met wat hij kan;
Jozef maekt een papken zoet
Haestelijk in een korter tijd,
Laet me toch voeden dit onnosel bloed:
Hij is Gods zoon gebenedijd,
Hij zal verlossen, dies zeker zijt
Adams geslachte uit haer gepijn.
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Maar hoe zouden de eenvoudige herders kunnen vergeten blijven? Ook zij moesten
hun rol spelen in dit gebeuren:
Wij arme slechte liekens
Gelijk de boeren zijn,
Ontwekten ons gebuurkens,
En in den maneschijn
Liepen met blij geschal
Naer dezen armen stal.

En dan staat voor ons dat innige tafereeltje, dat rond Kerstmis ook de huiskamer siert
en in stemming brengt: het Kerststalletje.
Het goddelijk Kind op wat stro in een kribbe, Maria, de Moedermaagd, met over
haar gelaat de innigheid van het aanvaarden van Gods wil, de cude Sint Jozef, de
lantaren in de hand die de slechte boerkens, de eenvoudige herders ontvangt, die
onwennig, met de pet in de handen, de stal zijn binnen gekomen. Maar al te vlug
voelen zij er zich thuis want ze vinden er een Koning, die arm is, armer dan zijzelf.
En waar in Vlaanderen een kindje geboren werd zorgde de hele buurt voor krachtig
voedsel voor de moeder. Waarom zouden die herders uit Bethlehem dat niet gedaan
hebben? Ook zij brachten boter, melk ende saen.
Waarom niet? Op Kerstmis immers wordt voor onze Vlaamse mensen het Goddelijk
Kind in Vlaanderen geboren en einde December kan het hier bij ons al bitter koud
zijn: het hagelde, het sneeuwde, het miek er so koud. En brachten die herders Vlaamse
giften, Maria ook bracht haar Zoon ter wereld in een Vlaamse stal, het was een
boerescheure. 't Is daer dat Heer Jezus geboren werd endaer sloten noch vensters
noch deuren.
Het kindeke weende en vrolijk en speels klinkt uit de volksmond een wiegeliedje:
Na, na, na, kindeke teer
Sus, sus, en krijt niet meer,
Doet uw klein oogskens toe
Ze zijn van 't krijten moe.

En zo speelden onze mensen reeds van vroeg in de Middeleeuwen het goddelijk
Kerstgebeuren mee en trachtten het allemaal zo eenvoudig menselijk en eigen te
fantaseren als 't mogelijk was.
Eigenaardig dan ook dat de geboorte van Jezus slechts zelden het eigenlijk thema
is geweest voor onze toneelschrijvers.
Zou dit niet gelegen zijn in een schroom, die men koesterde om God zelf ten tonele
te brengen?
Eenmaal dat het toneel, bij het einde van de xiiide eeuw, de
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kerk verlaat treffen we het eigenlijk mysterie als uitbeelding ten tonele steeds minder
aan.
Wel kennen we toneelstukken waarvan de handeling plaatsgrijpt op Kerstdag of
in de Kersttijd, maar de uitbeelding van het mysterie zelf, bleef een onderwerp voor
andere kunstvormen dan de dramatiek.
J o o s t v a n d e n Vo n d e l ' s Gijsbrecht van Aemstel waarin we nog veel oude
herinneringen terugvinden aan de oude kerkspelen is in feite geen Kerstmisspel, al
vinden we o.a. in de rei van klarissen bij het einde van het derde bedrijf een grote
bijbelkennis terug, die haast elke fantasie negeert, maar rond de moord op de onnozele
Kinderen de gemoedsgesteltenis en diepe droefheid tracht te peilen.
O Kerstnacht, schoner dan de dagen,
Hoe kan Herodes 't licht verdragen,
Dat in uw duisternisse blinkt,
En wordt gevierd en aangebeden.
Zijn hoogmoed luistert naar geen reden,
Hoe schel die in zijn oren klinkt.
Hij poogt d'Onnoozle te vernielen,
Door 't moorden van onnoozle zielen,
En wekt een stad- en landgeschrei,
In Bethlehem en op den akker,
En maakt den geest van Rachel wakker,
Die waren gaat door beemd en wei:
Dan naar het Westen dan naar 't Oosten.
Wie zal die droeve moeder troosten,
Nu zij haar lieve kinders derft?
Nu zij die ziet in 't bloed versmoren,
Aleer ze nauwlijks zijn geboren,
En zo veel zwaarden rood geverfd?
Zij ziet de mellek op de tippen
Van die bestorve en bleke lippen,
Gerukt nog vers van moeders borst.
Zij ziet de tere traantjes hangen,
Als dauw, aan druppels op de wangen:
Zij ziet ze vuil van bloed bemorst.
De winkbrauw dekt nu met zijn boogjes
Geloken en geen lachende oogjes,
Die straalden tot in moeders hart,
Als starren, die met haar gewemel,
Het aanschijn schiepen tot een hemel,
Eer 't met een mist betrokken werd.
Wie kan d'ellende en jammer noemen,
En tellen zoveel jonge bloemen,
Die vroeg verwelkten, eer ze nog
Haar frisse bladeren ontloken,
En liefelijk voor ieder roken,
En 's morgens dronken 't eerste zog?
Ze velt de zicht de korenaren.
Zo schudt een bui de groene blaren,
Wanneer het stormt in 't wilde woud.
Wat kan de blinde staatzucht brouwen,
Wanneer ze raast uit misvertrouwen!
Wat luidt zo schendig, dat haar rouwt!
Bedrukt Rachel, staak dit waren:
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Uw kinders sterven martelaren,
En eerstelingen van het zaad,
Dat uit uw bloed begint te groeten,
En heerlijk tot Gods eer zal bloeien,
En door geen tirannie vergaat.

Kerstspel v. Vosselaar: Aanbidding van volk en herders. De fluitist speelt zijn lied Press-Art Studio,
Amsterdam.

Veel dichter bij de volksmens, veel dichter bij de oude dramatische Kerstleysen
voelen we ons bij een opvoering van de Kerstmislegende En waar de ster bleef stille
staan... door F e l i x T i m m e r m a n s .
Het Kindeke Jezus wordt weerom geboren in een foorwagen ergens in Vlaanderen
en Schrobberbeeck, de bedelaar, Suskewiet, de herder en de palingvisser Pietje Vogel
zijn de eerste die het ontdekken. Zij werden niet gewekt door het Gloria der engelen,
maar door hun volksgeloof, dat verweven is met angst voor de duivel en de zwarte
Madame.
- Suskewiet: 't Is niet plezant, ik zou maar willen dat we thuis waren.
- Schrobberbeek: Uit vrees voor de Zwarte Madam?
- Pitje Vogel: (schrikt) Wie spreekt er nu van de Zwarte Madam? Waarom spreekt
ge van de Zwarte Madam?
- Schrobberbeeck: Ik ben niet bang.
- Suskewiet: Ik... ook... niet.
- Pitje Vogel: Ik helemaal niet. 't Is immers Kerstnacht? Dan moet men niet bang
zijn! Dan is er vrede op aarde!
- Suskewiet: (met overtuiging) In de Kerstnacht wordt God opnieuw geboren!
- Schrobberbeeck: (kinderlijk) Is het waar dat dan de schapen met hunnen kop
naar 't Oosten staan?
- Suskewiet: Ja en dan zingen en vliegen de bijen.
- Schrobberbeeck: Over de sneeuw?
- Suskewiet: Ja.
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Kerstspel van Vosselaar: De onnozele kinderen. Press-Art Studio, Amsterdam.

- Pitje Vogel: En dan kunt ge dwars door 't water zien, maar ik heb het nog nooit
gezien.
- Schrobberbeeck: (angstig) Gelooft ge waarlijk dat God nu terug komt op de
wereld? Nu vannacht?
- Suskewiet: Ja... maar wààr weet niemand, en hij komt maar voor één nacht.
En als ze bij Maria, Jozef en het Kindeke binnentreden in de foorwagen staan ze te
kijken bij zoveel armoede:
- Jozef: Hoe zouden wij aan kolen kunnen geraken, goede vriend. Wij hebben geen
duit.
- Pitje Vogel: En waar leeft ge dan van?
- Jozef: Van de vreugde.
- Pitje Vogel: Zij zijn armer dan wij - zij hebben geen kolen.
- Suskewiet: Ik hoorde 't zeggen.
- Schrobberbeeck: En geen eten. Zij leven van de vreugde. Ik begrijp dat niet.
- Suskewiet: (extatisch) Van de vreugde, o ja... dat begrijp ik... dat is schoon, dat
is schoon!
- Schrobberbeeck: Maar zij hebben geen eten.
- Pitje Vogel: En geen geld!
- Suskewiet: Willen we...
- Pitje Vogel: Ieder wat van ons deel?
En de drie-koningen geven alles wat ze op hun tocht met de ster gekregen hebben.
Zó leeft Kerstmis nu nog voort bij het volk en vieren we ieder jaar de geboorte van
het Kindeke Jezus in Vlaanderen.
De gehele atmosfeer rond dit feest uit het Kerkelijk Jaar hebben we op de parochie
en in de huiskring zodanig met fantasie omweven dat we haast onbewust meespelen
aan het jaarlijkse volkse Kerstspel en zelfs hier en daar in Vlaanderen vindt zij haar
uiting in een dramatisch spel zoals te Vosselaar in de stille Kempen waar de schrijver
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ervan, een Kempisch dorpspriester, zich liet inspireren door een traditie die wel zeer
diep bij ons moet ingeworteld zijn om, met herhaalde onderbrekingen in donkere
tijden, de eeuwen en alle vooruitgang te trotseren.
Blijft de moderne mens dan toch een kind op zoek naar God?
Waarom dan niet in die zo menselijke gedaante van het Jezus-kind?
GERRIT VAN DER WIELE

[Folklore]
De Kerstkribbe in West-Vlaanderen
HET liturgisch toneel en het mysteriespel, de schilderkunst van de Primitieven en
de beeldhouwkunst hebben elkaar wederzijds beïnvloed bij de voorstelling van de
kersttaferelen. Vooral de kerstafbeeldingen in de altaarretabels verschaffen talrijke
aanknopingspunten voor de studie van de moderne kribbe met losstaande figuren,
die voor het eerst in 1478 in de kerk van S. Giovanni a Carbonara te Napels werd
uitgesteld.
Gedurende dezelfde eeuw zijn in onze gewesten reeds de kostbare wiegekribben
bekend en de wiegceremonieën, die vooral in vrouwenkloosters een hoge bloei hebben
gekend.
Te Brugge vindt men de oudste sporen van deze Kerstdevotie in verschillende
vrouwenkloosters. Bij de Karmelietessen van Sion vermeldt een inventaris in 1537
een drietal aldaar bewaarde wiegekribbetjes. Uit de beschrijving blijkt dat deze
Bethleems zeer sierlijk waren opgetuigd, verguld en geschilderd en dat er bij hoorde
een huuseke met iiii ghoude pillaerkins en een lade om geheel de voorstelling in te
bewaren.
Ook Ten Wijngaerde, het Brugse Begijnhof, bezat dergelijke wiegekrib. De Brugse
rederijker Eduard de Dene, ruimde in zijn Testament Rhetoricael heel wat plaats aan
deze wieggeschiedenis, want:
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...De jonghe baghijnekens daer vanden choor
alle kaertsdaghe naer vespren doen debvoir
om leyssen, wieghende jesum tkyndeken cleene
daer menich comt ghewandelt om hebben ghehoor...

en daarom schenkt hij hen verschillende door hem gedichte leyssen.
Het klooster van Sion werd in 1783 afgeschaft, de begijnen hebben de oude devotie
waarschijnlijk al in de xviide eeuw genegeerd, maar in de oude Godelieveabdij en in
het nog oudere Sint-Janshospitaal vinden we tot op heden de sporen van de oude
devotie terug. In de eerst vernoemde instelling is het wiegen zelfs tot op heden
traditioneel gebleven. Het mooiste wiegekribje hoort het Hospitaal, het prijkt in de
vergaderzaal naast de apotheek. Aan het kribje der Godelieven schijnt in de loop der
tijden een en ander veranderd.
Andere oude afbeeldingen van de kribbe vindt men in onze gewesten terug in de
toneel- en schilderkunst. Schaarse archiefteksten vermelden vertogen bij processies
en blijde inkomsten en deelname hieraan zowel van ghesellen vander spele als van
leden van de Gilde van Sint Lucas. Te Nieuwpoort bestond er in 1401 een Gilde van
Bethleem en men stelde aldaar een huusekine uit. Bij de blijde intrede van Philips de
Goed in 1440 te Brugge stonden er op de doortocht van de stoet costelike vertooghen
van stomme personnagien, beeldewijs tentoongesteld. Men kon er ook de toog
bewonderen van de Geboorte Christi. In 1402 en bijna de gehele eerste helft van de
xvde eeuw door werd het Kindsbedde van onser vrouwen in de ommegang van het
H. Bloed te Brugge vertoond.
Uitvoeriger mededelingen zijn uiterst schaars, over de aard van het vertoonde
ontbreken de berichten. Gelukkig bieden de schilderkunst, de tapijtweverij en de
beeldhouwkunst uit de xvde en xvide eeuw een helpende hand bij het opsporen van
de ware gedaante der alsdan gebruikelijke kerstvoorstelling.
Tot omstreeks 1400 beeldt men met voorliefde Maria's Kinderbedde af, na deze
datum verandert de voorstelling. Voortaan legt Maria het Kind op een pand van haar
kleed of mantel, op de naakte grond, op enkele pijltjes stro, slechts bij uitzondering
in een kribbe. Moeder en voedstervader, omringd door engeltjes, bewonderd door
herders, soms bijgestaan door een of meer vroedvrouwen, knielen of vertoeven er
naast. Dergelijke panelen verlieten in groten getalle de ateliers van de Vlaamse
meesters der xvde en xvide eeuw.
Deze veelvuldig aangetroffen gelijkvormigheid wordt toegeschreven aan de invloed
van de enscenering op het toneel, in de processies en in de vertogen van de blijde
inkomsten, waarbij steeds een stereotiepe manier van voorstellen moet hebben
overheerst. Men kan moeilijk een andere uitleg vinden voor de weliswaar typische
maar op de duur ook zeer uniforme Geboortetaferelen der Nederlandse meesters.
Slechts enkele schilders hebben het Kind in een kribbe afgebeeld. Hugo van der
Goes ontwierp een sierlijk model in de vorm van een latjesbakje, bij Bernard van
Orley ligt het Kind wel degelijk op het stro in een stevige kribbe maar er bleef een
boord van Maria's kleed onder het Kinderhoofdje geschoven.
Ook de afbeelding van de stal is op die oude panelen het bekijken waard. Men
stelt het gebouwtje het liefst zo armtierig mogelijk voor. Bouwvallige muren, ruwe
gebinten, strooien daken in verval, soms slechts een stuk muur of een stuk daking,
dat is alles wat de H. Familie in de Kerstnacht beschut. De meest typische
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kerststallekens, die in de moderne tijd wel als modellen voor ontwerpers hebben
gediend, treft men bij Hieronymus Bosch, voor een paar Aanbiddingen der Koningen
borstelde hij stallingen uit eigen omgeving met rauw realisme.
Niet de schilders alleen hangen die typische enscenering aan,

Brugge, abdij der Godelieven: wiegekribje. - Foto A.C.L.

ook tapijtwevers en beeldhouwers houden het bij het algemeen geldend procédé.
In de tapijtweverij worden de cartons door schilders vervaardigd en ze leiden de
uitvoering van de ontwerpen. Een merkwaardig voorbeeld van een geweven
Geboortetafereel treft men op een antependium in de Hospitaalkerk van de Potterie
te Brugge. Het werk wordt aan een Brugs atelier van het eind der xvde of het begin
van de xvide eeuw toegeschreven. Bij nadere beschouwing hoeft men in de kerk, die
dergelijk antependium bezit, geen ander Kersttafereel uit te stellen dat nog inniger
tot het gemoed van de gelovigen zou spreken.
Ook de beeldhouwers eerbiedigen de algemeen geldende kunstwet. Niet minder
realistisch-eenvoudig stelden ze de Geboorte voor, niet zozeer in losstaande
personages maar veeleer
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Brugge, Hospitaal der Potterie: geweven antependium (xvde of begin xvde eeuw). - Foto A.C.L.

in relieffiguren die de altaarretabels moesten versieren. Een gebeeldhouwd
retabel-fragment voorstellend de aanbidding der herders, bewaard in het Gruuthuyse
Museum te Brugge, graag tot de volkskunst van het eind van de xvde eeuw gerekend,
werd op even conventionele wijze uitgevoerd als de geschilderde Vlaamse
Kersttaferelen.
Wie dergelijke kunstwerken bezat, mocht ze in de Kersttijd zonder schroom
tentoonstellen en had verder geen welsprekender taferelen vandoen. Waarschijnlijk
gold deze opvatting in veel parochiekerken, die omzeggens alle met Kerstpanelen
of -retabels begiftigd waren. Te Brugge wordt dergelijk gebruik vermeld in de
Sint-Donaaskathedraal gedurende de xviide en xviiide eeuw. Naar gelang van de
jaarkrans versierde men het retabel van het hoofdaltaar opeenvolgend met drie
schilderijen van groot formaat. Van Kerstdag tot Pasen prijkte er de aanbidding der
Drie Koningen,

Brugge, Gruuthuuse Museum: Vlaams retabelfragment uit xvde of begin xvide eeuw. - Foto A.C.L.

een werk van de Antwerpse meester Gerard Seghers.
Intussen drong het kribbetje met losse beelden gedurende de xviide eeuw in veel
landen, kerk en huiskring binnen. In onze gewesten is het nog zeldzaam in de jaren
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1700 en het doet eerst gedurende de laatste helft van de xixde eeuw zijn blijvende
intrede in de huisgezinnen.
Deze uitspraak van de kunsthistoricus M. English mag wel enige verwondering
wekken en is niet zonder voorbehoud aan te nemen.
In zijn eenvoudigste vorm, een wassen Kindje op stro, werd de kribbe vroeger in
enkele kerken tentoongesteld. Dit geschiedde onder ander te Brugge bij de Zwarte
Zusters, die nu nog een dergelijk beeldje bezitten dat waarschijnlijk uit de xviiide
eeuw dagtekent. Men stelt heden zulk een eenvoudig kribbetje uit in de Begijnhofkerk
te Brugge. In de kloosters, waar men het Kindje wiegde, voelde men geen behoefte
aan andere Kerstvoorstellingen.
In ieder geval dagtekenen uit de xviiide eeuw de afbeeldingen, die men gesloten
hofkens pleegt te noemen. Begijnhofwerk, waarbij vernuft en handigheid werden
gevergd en heel wat vrije tijd. Echte volkskunst ook blijken deze zeldzaam geworden
glazen kastjes, waarin met behulp van gemaakte bloemen, goud- en zilverpapier,
knipsels en wassen beeldjes niet alleen kersttafereeltjes, maar ook andere
voorstellingen van vrome aard werden samengesteld. Deze typische hofkens vindt
men thans nog in de Musea van Folklore te Brugge, Gent en Antwerpen.
Op het eind van de xviiide eeuw en gedurende gans de xixde verspreidden de
uitgevers van volksprenten g e k l e u r d e houtsneden met Kerstvoorstellingen, die
moesten dienen om in de huiskamer uitgehangen te worden. Ook voerde men alhier
in die tijden uit buitenlandse fondsen grote bladen met kerstpersonages in, die de
kinderen konden uitknippen en op karton plakken om aldus een huiskribbe samen
te stellen. Sterrezangers gebruikten dit materiaal om het centraal gedeelte van hun
ster te versieren. Tot
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hetzelfde soort producten hoorden ook de uitklapbare taferelen met schermen en
figuren, die lijk een toneelpodium op schouw of kast konden tentoon gesteld worden.
In de beschrijvingen van de laatste herinneringen aan de oude Kerstcyclusspelen
in enkele Westvlaamse parochiekerken treft men weinig bijzonderheden over de
Stallekens der xixde eeuw, er is daar vooral spraak van het hoofdaltaar en het is op
die ereplaats dat de handelingen geschiedden. Een voorbeeld hiervan kan volstaan.
Te Zedelgem in de parochiekerk plaatste men een strooien huisken en men versierde
het met bloemen, ijfte en licht. Men legde er een klein Jesubeeld in. Aan het Gloria
van de Mis der Engelen kwamen engelen voor en ze zongen het Gloria begeleid door
andere kinderstemmen.
Een echte beweging ten voordele van kerk- en huiskribbe, zoals in Duitsland en
Oostenrijk, heeft tot voor enkele jaren alhier niet bestaan. De eerste Brugse kerken,
waar realistische kribbekens werden tentoongesteld behoorden aan de Kapucijnen;
daar zette men, zeker al in de tweede helft van de xixde eeuw personages in grotten
van beschilderd lijnwaad en met klimop behangen. De andere kerken volgden veel
later.
Enkele private verzamelaars beschikken wel over oude Kerstkribben, of ze in
eigen streek werden vervaardigd blijft een open vraag. Meerdere blijken uit Duitsland
of Oostenrijk afkomstig. Bij gebrek aan documentatie is het ook moeilijk de
kerstkribbe uit het Gruuthuyze-Museum thuis te wijzen. Men hoort hierover slechts
vertellen dat het prachtwerk afkomstig is van Ieper, waar het in 1914 uit de brandende
puinen werd gered.
Oorspronkelijk werk werd alhier eerst in de laatste jaren geleverd. In 1946, 1948
en 1949 organiseerde de Bond van de Westvlaamse Folkloristen gedurende de
Kersttijd prijskampen met tentoonstelling van eigenmaak-Kerstkribben met vrije
deelname. Heel wat producten van de huisvlijt verschenen op deze drie
tentoonstellingen en men noteerde de deelnemers van allerlei ouderdom en uit
verschillende standen en beroepen.
In het algemeen beschouwd bleken de exposanten de traditionele vormen getrouw,
vooral de dakingen van de stallen bleven bij voorkeur met stro gedekt. Slechts
uitzonderlijk waren de kribben volledig eigenmaak. In de meeste gevallen waren de
figuurtjes, het moeilijkste onderdeel, uit de handel afkomstig. Zeer merkwaardig was
het werk geleverd door verschillende deelnemers met kunstvorming. Ze exposeerden
zeer origineel werk dat door de jury's steeds naar waarde werd geschat. Hier werd
tevens bewezen dat ook de kunstenaar zijn talenten in eenvoudige zaken kon uitstallen
om het vulgaire handelsproduct in de schaduw te stellen.
Deze tentoonstellingen vonden in zekere zin de gepaste weerklank. Een paar
geprimeerde deelnemers kregen van grote handelshuizen opdracht de Kerstetalages
af te werken. Een bekende meubelzaak ruimde een ganse afdeling in voor de uitstalling
van een zeer originele kribbe.
Sedert 1945 overheerst de handelsgeest de Kersttijd in de meeste steden. Op een
paar openbare pleinen te Brugge timmerden gebuurtecomité's stallekens op en
nodigden zanggroepen uit om Kerstliederen te zingen. Op een dezer vertogen, op de
Ankerplaats opgesteld, stonden mooie levensgrote beelden
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Brugge, Gruuthuuse Museum: Kerstkribbe uit het Ieperse (mogelijks een 16de eeuws retabelfragment.
- Foto A.C.L.

onder een strooien dak. Op een ander, aan de Sint-Elooikapel opgetimmerd, werd
het Kerstgebeuren door levende verklede en gegrimeerde personen afgebeeld. Zoals
wel meer wordt opgemerkt verminderde na enkele jaren de openbare belangstelling
voor deze goedgekozen reclamestunts.
De stemmige Kerstvoorstelling op velerlei wijzen uitgevoerd kreeg na de eerste
wereldoorlog volledig burgerrecht in onze streken. Ook al is het gebruik alhier dan
niet zo oud, het zou niet opgaan de kerstkribbe of -stal uit kerk, huiskring of
handelszaak te verbannen. In die tijd immers past de stal samen met de lichtende
ster, het opschrift Vrede of Hij is geboren, het Kindje in de kribbe, de knielende
ouders, de herders met schapen, de Koningen in volle glorie, de eenvoudige os en
ezel. Onze Vlaamse meesters hebben ons terecht de weg naar de stal gewezen en uit
het buitenland werd onze kribbenopbouw in alle kringen beïnvloed. In de modernste
tijd verdient de kribbe een blijvende bijval en in de traditionele Vlaamse families
een eeuwige voorrang op de kleine importketter Père Noël.
H.S. VANDEWIELE

Brugge, Folkloremuseum: ‘Gesloten Hofken’. - Foto A.C.L.
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Ideale wonen
Na enkele maanden stilzwijgen komt onze rubriek terug op het appel, ditmaal met
enkele snapshots uit het Kortrijkse. Op de photo hiernaast zien wij een villa naar de
hand van Architect W i l l e m D u t o i t uit Kortrijk. De rhythmische indeling der
gevels alsmede het uiterlijk karakter, gezien in zijn geheel, komt ons werkelijk
sympathiek voor. Boven de ingangsdeur werd een dakje aangebracht met functie van
luifel. Het ensemble van ingangsdeur en dakje werd uitgewerkt in eikenhout, wat
het op zichzelf een sterk accent geeft t.o.v. het geheel. De toegang tot een huis mag
inderdaad een cachet dragen; maar het mag niet te storend werken, zodat het
harmonisch geheel zou geschaad zijn.

Hier beheerst het machtig dak het geheel, en zijn sierlijke vloei maakt de achtergevel
als 't ware sprookjesachtig. Het overbouwd terras schijnt ons een gunstige oplossing
toe, alhoewel menigeen de voorkeur schenkt aan een open terras, dat niet te versmaden
is, maar toch niet zo praktisch is als eerstgenoemde.
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Zicht op een schouwensemble uit een intérieur van Architect W. D u t o i t . Wij zullen hier niet in
bijzonderheden treden, alhoewel ieder détail een dosis kunst in zich houdt. Niettemin schijnt het ons
toe dat vele architecten, indien zij daartoe de nodige vakkennis en bekwaamheid bezitten, de
woonkamers willen uitbouwen tot als 't ware een museum, waar kunstvoorwerpen ten toon staan voor
het oog van een bewonderaar; dit is een veel voorkomende vergissing. De gemoedelijkheid en charme
van een samenzijn in familie is alsdan zoek. Wanen wij ons a.u.b. niet een paar eeuwen terug, als
wanneer praal en rijkdom slechts in het bereik lagen van enkele uitverkorenen. Heden kan bijna de
ganse gemeenschap genieten van een lieflijke interieur, zij het groot of klein, eenvoudig of weelderig:
hoofdzaak blijft dus steeds dat de atmospheer er huiselijk zij.

Bungalow uit de reeks werken van Architect P. P a u w e l s uit Kortrijk. Deze bouwwijze van gezonde
en practische aard. dient aangemoedigd te worden; zij is ten zeerste gewenst voor woningen voor
ouden van dagen.
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Woonhuis aan de rand van een lintbebouwing met vrije zijgevel. Architect W. D u t o i t . Te oordelen
naar de indeling der gevels, de omlijstingen, de ingang, de kroonlijst en de dakbedekking met
baucourpan, kunnen wij dit gebouw zwaar en koel heten. De ernst echter die het in zich bevat, de
symmetrie en het karaktervolle schenken het alvast a.h.w. een flink bewijs van burgertrouw. Want
vergeten wij niet dat het een hele inspanning vergt van de architect lijn en gevoel te beheersen in zijn
eigen werk; nog meer inspanning wordt vereist om de harmonie met andere gebouwen niet te verstoren,
wat hier in feite bekomen werd.

Typisch voorbeeld van landelijke vlaamse woning: Architect P. P a u w e l s . Lijn, trant, afmetingen
en keuze van materialen en kleuren geven het geheel een landelijk uitzicht en spreken éénzelfde taal.
Dergelijke huisjes zijn de charme van ons platte land en geven het karakter weer van zijn bewoners.
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Naaststaande photo biedt ons uitwendig gezien werkelijk iets nieuws. Het is een verwezenlijking van
de Architecten P a u w e l s en H o c e p i e d in collaboratie. Enkelen zullen het neoclassiek noemen,
anderen wellicht conservatief; nog anderen, die meer up to date oordelen, zullen het wellicht ‘typisch
amerikaans’ dopen. Hoe echter zullen wij het noemen? Een woordje volstaat ons: iets ‘fijns’. Wij
noemen het fijn omdat de kleurenschakering, het spel van licht en schaduw, de verhouding van het
volle tot het ledige, en tevens het spel der massa's zo mooi samen gaan dat het een voltooide symphonie
blijkt te zijn. Alhoewel fronton, kroonlijst en zuilen bij de ingang sterk de traditie getrouw blijven,
bemerken wij dat het terras met zijn lage deuren die de functie vervullen van vensters, alsmede het
venster in de zijgevel dat de trapzaal te kennen geeft, en de bepleistering van de muren werkelijk
hedendaags mogen genoemd worden.

Détailzicht op ingang. Merk wel de eenvoud der indeling bij de ingangsdeur, die bekroond is met een
fronton, en tevens de keurigheid der steensnede bij de omlijsting.
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Zijzicht met achtergevel van bovenvernoemde villa. Architecten P. P a u w e l s en H o c e p i e d .

Dit was nu een vluchtig vertoon van enkele prestaties uit het Zuiden van onze
provincie. Wij menen dat bij onze woningenbouw het aesthetisch peil stijgt en in
zekere mate in kunstwaarde toeneemt in verhouding tot de periode tussen de twee
wereldoorlogen. Bouwheren, bouwmeesters en ontwerpers dienen in 't oog te houden
dat het wonen der mensen ‘ideaal’ moet zijn en het huis werkelijk een magneet, met
als kern de woonkamer. Doen zij dit niet, dan komen zij tekort aan hun verheven
roeping. Spijtig genoeg, toch stellen wij vast dat vele mensen heden ten dage, al
bezitten zij een stijlvol huis met een stemmige haard, als 't ware bezeten zijn om dit
kilometers ver te onvluchten.
ARCH. JOS DELIE
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[Kunstleven]
Verbondsberichten
Poezie-prijskamp
DOOR het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond West-Vlaanderen wordt een
poëzie-prijskamp voor een Maria-gedicht uitgeschreven, waaraan alle Vlaamse
dichters kunnen deelnemen.
Hier volgen de voorwaarden:
1. De werken die worden opgestuurd moeten onuitgegeven Maria-gedichten zijn.
2. Er zullen - indien de werken dit waardig zijn - vijf prijzen worden toegekend
en wel van 2.000, 1.500, 1.000 en tweemaal 500 fr.
3. De gedichten moeten getekend zijn met een schuilnaam. In een begeleidende
omslag, waarop de schuilnaam wordt herhaald, moeten naam en volledig adres van
de mededinger worden vermeld.
4. De gedichten moeten - in twee exemplaren - vóór 15 Maart 1954 worden binnen
gestuurd aan de heer Staf Weyts, secretaris van het C.V.K.V., Bisschopsdreef, 57,
St Kruis-Brugge.
5. De jury is samengesteld uit de heren André Demedts, Kan. Jos Dochy, Urbain
Van de Voorde en Staf Weyts.
6. De vijf bekroonde gedichten zullen worden opgenomen in het Mei-nummer
1954 van West-Vlaanderen, dat helemaal in het teken zal staan van O.L. Vrouw en
de Kunst.

Bloemlezing van het Westvlaamse proza
ZOALS aangekondigd werd zal het Septembernummer van West-vlaanderen 1954
een bloemlezing vormen van het Westvlaamse proza. Wij richten hier een bizondere
oproep tot onze schrijvers; zij worden verzocht korte verhalen te sturen (omvang
1600 tot 2000 woorden) naar het redactiesecretariaat, uiterlijk tegen 30 Maart a.s.:
eveneens moeten zij vermelden welk Westvlaams kunstenaar zij verkiezen voor de
illustratie ervan. Voorkeur moet gegeven worden aan onuitgegeven werk; ook gelieve
men er rekening mede te houden dat de verhalen geschikt moeten zijn voor gebruik
in de hogere klassen van het middelbaar onderwijs.

Personalia
* Er worden twee nieuwe werken aangekondigd van de hand van F.R. B o s c h v o g e l :
een historisch verhaal Roeland vaart met Magellaan en dan een kleiner werk, bestemd
voor de jeugd: De grote hertog van het Westen, dat verschijnen zal in de reeks
Historische verhalen voor de jeugd. (De Sikkel, Antwerpen).
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* De bekende Brugse sierkunstenaar J e f B o u d e n s , die aan de Rozenhoedkaai
aldaar een kunsthandel uitbaat, gaf onlangs een klein handboek uit over schriftkunst,
met talrijke voorbeelden van verschillende lettertypes.
* De grafieker P a u l D e b r u y n e gaf een nieuwe reeks Kerst- en Nieuwjaarskaarten
uit in eigen beheer. (Paul Debruyne, Daverloostraat, 30, Assebroek; 10 fr. voor 4
kaarten).
* Het koor Singhet ende Weset Vro van Kortrijk onder de leiding van de heer
M a u r i t s D e n a u x mocht op 2 November de uitvoering verzorgen van de
kunstavond in de Kursaal van Oostende, naar aanleiding van de opvoedersdag van
het Christen Onderwijzersverbond van West-Vlaanderen. Uit naam van de minister
van Openbaar Onderwijs, werd door de heer De Taeye, minister van Volksgezondheid
en het Gezin, aan de heer Denaux en de Kortrijkse chorale het ere-plaket Pro Musica
overhandigd, met de gelukwensen om de in het buitenland door het koor behaalde
successen. Men weet immers dat deze Kortrijkse vereniging op de internationale
koorwedstrijd te Arezzo in Italië de derde plaats wist te bemachtigen. Er waren 18
groepen die aan deze wedstrijd deelnamen en Singhet ende Weset Vro wist zich te
classeren na het Weens Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde en het befaamde
Domkoor van Trier. De chorale kwam er in competitie met groepen uit Duitsland,
Joegoslavië, Italië, Oostenrijk en Spanje.
Singhet ende Weset Vro, dat straks reeds 10 jaar bestaat, richt een groot a
capellaconcert in de Stadsschouwburg te Kortrijk in, op Zaterdag 19 Dec. 1953, naar
aanleiding van dit tweede lustrum.
* Een Duitse vertaling van de roman van F r e d G e r m o n p r e z De Moerduivels
is in voorbereiding, terwijl er plannen gemaakt worden om zijn roman
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Iseland, Iseland om te werken tot een toneelstuk. De schrijver is thans aan het werk
aan een nieuwe roman: Mensen in de schaduw.
* Op 22 en 29 December 1953 worden telkens te 18.30 uur voor Radio Kortrijk
liederen voorgedragen van toondichter R e m i G h e s q u i e r e . Dezelfde toondichter
heeft onlangs een nieuw werk uitgegeven: 33 kleuterdeuntjes voor onze scholen
(Uitg. Centrale Muziekhandel, Halle: 48 blz., 40 fr.)
* Onlangs verschenen twee jeugdboeken van de hand van de romanschrijver D a a n
I n g h e l r a m . Het zijn: Als Goden en Reuzen vechten, een navertelling van enkele
Edda-liederen (Sint Norbertusboekhandel, Tongerlo) en Om u treur ik, Jonathan,
een jeugdverhaal over de liefde tussen Daniel en Jonathan (Desclée de Brouwer,
Brugge).
* De Kortrijkse kunstschilder A n d r é L a p o r t e stelt zijn werk ten toon in de
Rookzaal van de Stadsschouwburg van 13 tot 27 December.
* De glasramen der kerk van Etterbeek, die afgebeeld werden in het voorgaande
nummer, werden ontworpen door M i c h e l M a r t e n s .
* Bij de uitgeverij Michael te Düsseldorf verscheen de Duitse vertaling van
M a r c e l M a t t h y s ' roman De Ruitentikker. In het Duitse weekblad Michael
verscheen onlangs in vervolgvorm een novelle van Marcel Matthys: Der enttäuschte
Sozialist.
* Op 9 November ging de creatie door van het nieuwste werk van de Roeselaarse
toondichter W i l l y O s t y n : IJslandvaarders, een suite voor orkest. Deze creatie
werd uitgevoerd door het omroeporkest van het N.I.R. te Brussel. Op 28 November
werd van dezelfde toondichter, door hetzelfde orkest een ander werk uitgevoerd:
Romance voor viool.
* Een nieuw werk van Willem P u t m a n , Mijn tweede leven, is zo pas verschenen
te Antwerpen in de Triomfreeks.
* L u t g a r t S a m i j n , eerste prijs van voordrachtkunst in het conservatorium van
Antwerpen, actrice bij het Nieuw Nederlands toneel (Frans Poos) werd benoemd tot
lerares in de voordrachtkunst aan de muziekscholen van Oudenaarde en Menen.
* In de kunstzaal Memlinc te Brugge stelden G e o r g e s d e S l o o v e r e en J. v a n
d e n S e y l b e r g h hun werken ten toon tijdens de maand November.
* In de galerij Ars te Kortrijk stelde de Brugse kunstschilder José Storie zijn jongste
werken ten toon, terwijl in de rookzaal van de Kortrijkse stadsschouwburg
kunstschilder A c h i e l S e n g i e r een groot aantal zeegezichten en landschappen
uit Zuid-Frankrijk exposeerde.
* In de galerie Unicum te Brugge exposeerde G i l b e r t S w i m b e r g h e zijn laatste
schilderijen.
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* Op verschillende plaatsen, o.m. te Rumbeke voor De Verenigde Vrienden, in de
Bond der Westvlamingen te Antwerpen en voor de Vlaamse Televisieuitzendingen,
trad de ballet-jeugdgroep Willen is Kunnen van Lichtervelde onder de leiding van
Juffr. L. Va n o v e r s c h e l d e met groot succes op.
* Kunstschilder A u g u s t Va n d e C a s t e e l e van Kortrijk stelt in de galerij Ars
van 5 tot 18 December zijn laatste werken ten toon.
* De bekende etser J. Va n G u g h t stelt tot 17 December zijn schetsen van Veurne
en Londen ten toon in het stadhuis te Veurne.
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* Op 2 Februari 1954 gaat in het Klein Seminarie te Roeselare een plechtige
Vondelherdenking door, waarbij Lucifer wordt opgevoerd. Algemene leiding en
regie Antoon Va n d e r P l a e t s e ; costumen naar ontwerpen van A r n o B r y s
door het huis M a e s ; choreographie H e i k o K o l t ; affiches A l b e r t S e t o l a .
* In het Octobernummer van Dietsche Warande en Belfort verscheen Een terugblik,
een klein fragment van een nieuwe roman die S t a f We y t s op het ogenblik aan
het schrijven is.
* Door toedoen van de zeer actieve kunstkring Knokke-Zoute werd voor kort een
expositie ingericht in een nieuwe tentoonstellingszaal Verwee van het werk van
liefhebbers-schilders. Vanaf de maand December zullen in deze zaal regelmatig
tentoonstellingen plaats grijpen. Volgende werken staan reeds op het programma:
Louis Verbeeck, René Claret, Luc Declercq, Constant Deroo, Jetta Nijsens, Flor
Spijbrouck, J. Van den Seylbergh, R. Quintijn en anderen.
Op 1 December werd door dezelfde kunstkring een literaire avond ingericht met
als spreker Willem Putman. Verder staan voor deze Winter nog verschillende
studieavonden op het programma en onder meer een reeks voordrachten over
muziekgeschiedenis door Pol Cotlins.
* Met de Kerstdagen wordt in de zaal van St Pol te Wervik een expositie ingericht
waaraan volgende kunstenaars medewerken: glazenier M i c h e l M a r i e n s en de
kunstschilders M a r i e R o s e L a n n o y , H i l a i r e G e l l y n c k , A l f o n s
S a m i j n , J o z e f S t o r m e en M i c h e l Va n D a m m e .
* Tijdens de Kerst- en Nieuwjaarsdagen worden in de Steenstraat en Zuidzandstraat
te Brugge in verschillende winkels Kerstkribben tentoongesteld, vervaardigd door
de Zusters Carmelitessen te Brugge en andere die werden samengebracht door de
Bond der Westvlaamse folkloristen. Nabij de kathedraal wordt een grote Kerstkribbe
geplaatst met figuren naar ontwerp van Fernand Boudens en Willem Coopman.
* Wij verontschuldigen ons voor volgende typografische vergissing in het laatste
nummer: blz. 244 werd het ontwerp van Alvar Aalto verkeerdelijk toegewezen aan
C. Eames; het omgekeerde geschiedde op blz. 246.
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West-Vlaanderen
Uitgave van het Christelijk Vlaams
Kunstenaarsverbond
Nummer 2 derde jaargang maart 1954
Nagedachtenis aan Emmanuel Vierin
EMMANUËL VIÉRIN is mij een vriend geweest van vóór 50 jaar - uit dien goeden
tijd toen er nog hartelijke vriendschap bestond: onbaatzuchtig, zonder afgunst of
afbrekerij onder vrienden! - met wederzijdsche genegenheid, hulpveerdig en trouw
door dik en dun; en dat zonder aanstellerij, eenvoudig als iets dat van natuur zoo
hoort.
Emmanuël en Jozef Viérin vormden samen met Jozef en

Adolf Decoene, Victor Acke, Karel Noppe, Jozef Laigneil en Victor Verhougstrate
het kameraadschap van geestdriftige liefhebbers voor alles wat kunst en schoonheid
betreft. Buiten alle officiele instelling, zonder vlag of k e n s p r e u k , zonder voorzitter
of secretaris, hebben die ‘vrienden’ een generatie lang het artistieke keurkorps
uitgemaakt, dat aan de stad Kortrijk een ‘aangezicht’ en een kunstreputatie heeft
gegeven.
Elk volgens eigen temperament en richting - architecten, kunstschilders,
beeldhouwers, meubelmakers en binnenhuisversierders, - hebben zij ook buiten hun
vak, waar 't openbaar belang van kunst of schoonheid mede gemoeid was, waar 't
nood deed of leelijkheid dreigde, zich gezamenlijk, als één man, krachtdadig te weer
gesteld, zijn er openlijk voor uitgekomen om te beletten, dat er aan het stadsbeeld
‘beestigheden’ zouden gebeuren. Denk maar aan de langdurige en heftige strijdperiode
over de ontmanteling van het Halletje op de markt. ‘Halletje-weg; Halletje-blijft!’
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En 't Halletje is gebleven. 't Zelfde met de Broeltorenbrug, 't oprichten in de hallen
van het oudheidskundig museum, 't inrichten van feestelijkheden, concerten,
tentoonstellingen, tooneelopvoeringen. Bij de viering der Groeninghe-feesten in 1902
beschouwden de kameraden-van-de-kunst het vanzelfsprekend te moeten bijspringen,
ontwerpen te maken voor de praalwagens, den geschiedkundigen stoet in te richten,
verder hebben zij er elk het zijne toe bijgedragen om dat fameuze litterair congres
allen luister bij te zetten, met cantate, liederavonden, tooneelopvoeringen, waarbij
de stad Kortrijk als in een glorieuzen feestroes verzwonden gerocht en een ander
aanzicht had gekregen. En merk wel, dit alles in onbaatzuchtigen ijver, zonder
stadstoelage of gesloten contracten, gratis en con amore... voor de kunst!
Jozef en Emmanuël Viérin zijn de eersten geweest die op de nieuwaangelegde
Vandenpeereboomlaan hun eigen woning hebben gebouwd, ontworpen in
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moderne stijl; 't geen toen heel wat opzien heeft verwekt, maar den stoot heeft gegeven
om het ‘nieuwe’ in te burgeren en ‘smaak’ in zake bouwtrant. Want korts nadien
werd de villa gebouwd in denzelfden trant voor den heer Joz. Laigneil die er zijn
kunstpottebakkerij is komen inrichten; en eenige jaren nadien was heel de
Vandenpeereboomlaan over de twee kanten volgebouwd naar den nieuwen stijl, een
schilderachtige afwisseling van villa's die 't uitzicht van dat stadsgedeelte zijn komen
verfraaien, zonder één enkele leelijkheid er nog dat beeld is komen ontsieren. Een
merkweerdige gebeurtenis als men bedenkt welke afzichtelijke, smakelooze
monsterachtigheden er in die periode in de mode waren. Jammerlijk is die
Vandenpeereboomlaan in den oorlog totaal vernietigd geworden.
Dit mocht wel eens gezegd en in herinnering gebracht worden. Het is immers aan
een zonderling toeval te danken dat er op eenzelfde tijdstip, in eenzelfde stad zulk
een schaar begaafde kunstliefhebbers malkaar ontmoeten, als vrienden verbonden
blijven, eensgezind, met kennis van zaken, met uitgesproken smaak en talent, er naar
streven, het als hun plicht beschouwen te waken over de schoonheid van hun stad,
hun best doen om het ‘oude’ in eere te bewaren en het ‘nieuwe’ zelf te scheppen.
Wat die elite van kunstminnende vrienden uitgewerkt en verwezenlijkt hebben,
blijkt bij de huidige generatie - bij de tegenwoordige ‘elite’ der stad Kortrijk al te
zeer vergeten. Die ‘eereburgers’ is de stad iets verschuldigd dat op dankbaarheid zou
gelijken, en zij zijn het overwaard dat hun naam bij het nageslacht zou in eere
gehouden blijven.
*
In die bent van kunstminnende kameraden was Emmanuël Viérin de minst
luidruchtigste, de afgetrokkendste, die wél meedeed met de vrienden, maar toch liefst
zich in stilte afgezonderd hield, of er op zijn eentje uittrok om te werken of te genieten.
Hij was een verfijnde, zuidersche natuur.
Tijdens de wintermaanden waagde hij het wel zijn schildersezel te gaan opstellen
in het Kortrijksche begijnhof, soms in een of ander achterbuurtje waar hij een oud
geveltje of typisch hoekje had ontdekt, waar schoonheid in stak. Daar hij echter
gewend was rechtstreeks naar de natuur te schilderen, kon hij in zijn atelier niet goed
aarden; hij prutste er maar wat aan copieën, teekenen of etsen, maar verveelde er
zich. Het was hem telkens een welkome gelegenheid, en uitvlucht, om niet te werken,
als er onverwacht bezoek kwam van vrienden, hij zoogezegd ‘gestoord’ werd, maar
liever den verloren tijd had door te brengen met gezellig te praten.
Maar zoo gauw het nieuwe jaargetijde ontlook, waar hij met ongeduld had zitten
op wachten, was hij niet meer binnen te houden. Hij trok naar zijn villa in de Panne
of naar Duinbergen, en vandaar er op uit om in openlucht te gaan schilderen. Daar
voelde hij zich telkens herleven, opgewonden door de drift om nieuwe onderwerpen
te ontdekken. Zijn domein strekte over de Noorderstreek van West-Vlaanderen. Met
zijn gereedschap trok hij voor enkele weken 't zij naar Damme, naar Sluys,
Sint-Anne-ter-Muyden, Dixmuide of Veurne, ook wel eens naar Walcheren. Hij
kende er al de kleine dorpen en bleef er onverpoosd, in volkomen eenzaamheid aan
't werk. Daar was hij in zijn element en voelde zich gelukkig.
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In die verschillende plaatsen ben ik Viérin dikwijls gezelschap gaan houden en
samen hebben wij er goede dagen beleefd. Daar heb ik den vriend van dichtbij leeren
kennen en waardeeren en volop genoten met hem aan 't werk te zien.
Hij was vooreerst een fijnbesnaarde natuur, artist tot in de toppen der vingeren,
genieter van schoonheid, met minzaam en teeder karakter, opgewekt maar ingekeerd,
naar het schuchtere toe tegenover onbekenden, vermijd soms.
In zijn omgang wist ik niet waar ik 't meest van houden moest: van zijn innemende
vriendelijkheid of van zijn kunstenaarschap als schilder en aestheet.
Op andere plaatsen heb ik indertijd over onze gezamenlijke zwerftochten en over
mijn omgang met hem, over zijn werkwijze en bevindingen uitvoerig geschreven.
Wij hebben samen gelukkige dagen beleefd, waar voor mij de kostelijkste
herinneringen aan bewaard blijven. Onder ons werd weinig getwist over
kunsttheorieën of princiepen: hij was de gewetensvolle artist, er eenvoudig op gesteld
de schoonheid die hij ontdekte in het landschap, zoo volmaakt en getrouw mogelijk
weer te geven, in kleur en lijn, met de atmosfeer er om heen, in de belichting van het
moment, volgens de opvatting der toen heerschende manier, impressionisme genaamd.
Dààr is Viérin zijn leven lang getrouw aan gebleven, niet willen capituleeren of zich
aanpassen aan de nieuwe richting. Het heeft zijn sereniteit van eerlijke werker
eenigszins gestoord; hij is er ongelukkig door geworden, zich onwennig en vervreemd
gaan voelen als in een hem onbekende wereld. Met leede oogen heeft hij de evolutie
der schilderkunst in de nieuwe richting gevolgd... en zien ‘ontaarden!’ ...zonder er
te kunnen of te willen aan gelooven - het streed tegen zijn oprechtheid en tegen zijn
gemoed. Alles wat geen trouwe weergave was van de natuur leek hem uit den boze.
Zijn eigen kunst heeft hij er in zien ten onder gaan.
Viérin heeft niettemin als schilder een vruchtbare loopbaan gehad; hij heeft naam
gemaakt en is meer dan een regionale beroemdheid geworden. In zijn tijd was hij
goed gezien en gewaardeerd als een verdienstelijk schilder in de kunstmiddens, telde
er vele vrienden, was in betrek met de voornaamste kunstenaars en bijzonder in Pour
l'Art was hij een welkome gast.
In Kortrijk zijn weinig huizen bij de begoede burgerij waar men geen doek van
Viérin kan aantreffen. Verder is zijn werk goed vertegenwoordigd in de verschillende
musea van binnenen buitenland. Zijn doeken vormen een merkwaardig document
van de impressionistische school in de laatste helft der negentiende eeuw.
Met Emmanuël Viérin is een figuur verdwenen - de laatste uit den vriendenkring
der Kortrijksche kunstenaars.
Zijn naam zal bij al wie hem gekend hebben, in eere gehouden blijven en in goede
gedachtenis.
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Plastiek
Bijdrage nopens de inhoud van de verzameling Steinmetz in
kunsthistorisch en artistiek opzicht
HET blijkt niet mogelijk de Verzameling Steinmetz in haar geheel te bespreken.
Daarvoor is zij naar inhoud en betekenis te omvangrijk. Zij spreidt zich immers uit
over vele periodes van de kunstgeschiedenis en over vele scholen. Dit alles
overschouwen zou gelijk staan met het opstellen en het uitgeven van een catalogus
waarvan het volume het bestek van een tijdschriftartikel honderdvoudig te boven
gaat. John Steinmetz en de enkele specialisten die hem opvolgden in de hoedanigheid
van conservator, hebben van deze inventaris gedroomd. Hun wens ging nog niet in
vervulling.
Wij achten het nochtans nuttig erop te wijzen dat de tijd de droom heeft achterhaald
en zelfs bevredigd, zij het voor de Stad Brugge zonder tastbaar resultaat. Op dit
ogenblik zijn reeds negen boekdelen verschenen van het encyclopedisch werk Dutch
and Flemish Etchings Engravings and Woodcuts 1450-1700, aangelegd door de
Nederlandse verzamelaar F.W.H. Hollstein. Ook voor de Duitse meesters zal een
soortgelijke inventaris verschijnen. Deze indrukwekkende publicatie maakt het
catalogeren van de Verzameling Steinmetz geenszins overbodig. Zij opent evenwel,

Albrecht Dürer, De Vier Ruiters. - Foto Brusselle, Brugge.

althans wat betreft de etsen en de gravures, het ruimere perspectief waarin men de
platen van de Brugse collectie kan terugvinden zodat hun kunsthistorische waarde
beter wordt begrepen. Hoe groot deze waarde is moge enigszins blijken uit de hierna
besproken prenten waaraan de grootste namen van de Nederlandse schilder- en
graveerkunst verbonden zijn.
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Onze bijdrage treedt niet in technische bijzonderheden. Zij houdt niettemin rekening
met de gebruikelijke benamingen en met de voorkennis betreffende het onderscheid
tussen de houtsnede, de houtgravure, de kopergravure, de ets en andere vormen van
artistiek reproduceren. De terminologie zal de lezer niet afschrikken. Er weze slechts
aan herinnerd dat ook dit werkveld zich in de loop der eeuwen heeft ontwikkeld en
dat daarvan in de Verzameling Steinmetz sporen teruggevonden worden. Ook in dit
opzicht bevat zij derhalve een rijk studiemateriaal, wat hier evenwel onbesproken
blijft.
*
Onder de vele schrandere voortreffelijke geesten in onze kunst, die van hun jeugd af
uitmuntten boven anderen, weet ik er geen die te vergelijken is met de door de natuur
begenadigden Lucas van Leyden, die met penseel en graveerstift in de hand als
schilder en tekenaar schijnt geboren te zijn. Aldus de geestdriftige aanhef waarmede
de Vlaamse schilder en kronieker Carel van Mander in zijn Schildersboek Ao 1604
het leven en het werk van de Leidense meester inleidt.
Op de koortsmomenten van de schilderkunst verschijnen niet zelden kunstenaars
die de afbraak van uitgeleefde theorieën verhaasten door nieuwe gedachten en
methodes. Op de grens tussen de xvde en de xvide eeuw verzoent een jongere tijdgenoot
van Leonardo da Vinci, minder universeel gericht doch even bewoqen, de kunst der
Primitieven met de aarzelende renaissance; naar het getuigenis van Albrecht Dürer
ein kleins Männlein und bürtig aus Leijden, de nu vermaarde Lucas van Leiden.
Het contact tussen de Nuerenberger en de Leidenaar heeft Lucas beïnvloed als
graveur evenzeer dan als schilder. Wij beperken ons tot zijn gravure Virgilius in de
mand, links onderaan voorzien van de karakteristieke L en van het jaartal 1525. De
prent, herneming van een vroegere houtsnede, zou ingegeven zijn door een verhaal
uit Der Minnen Loep waarin Dirc Potter allerlei liefdesperikelen verdietst heeft. De
novelle beschrijft dat de latijnse dichter Virgilius een dame het hof maakte doch zij
liet de minnaar als weerloos kijkspel hangen in de mand waarmede zij hem in haar
raam moest hijsen. Lucas bouwt de scène zorgvuldig in plannen op en bevolkt
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haar met toeschouwers die zich verlustigen in het komisch incident. De kracht van
de voorstelling schuilt zowel in het boeiend perspectief dat zijwaarts is gericht als
in de rijke schikking der figuren. Acht jaar vóór het voortijdig afsterven van de
kunstenaar vat deze Virgilius-gravure de methodiek van Lucas samen. Aan
leerstelligheid werd zij wellicht alleen overtroffen door zijn doodsmotieven, o.m. in
de Man met het Doodshoofd, een sprekende herinnering aan de zwakke
gezondheidstoestand van haar ontwerper.
*
Met het prentwerk van Lucas van Leiden laat zich tijdens de xvide eeuw ook de
invloed gelden van Jeroen Bosch, de laatste middeleeuwer (ca. 1450-1516) en van
zijn geesteskind Pieter Bruegel de Oude (ca. 1525-1569). Vanaf Alaert du Hameel,
een tijd- en stadgenoot van Bosch, is de gravure niet langer een zelfstandig
geinspireerd werkstuk. Meer en meer begeven de plaatsnijders zich aan het copiëren
van schilderijen en tekeningen van andere meesters, overigens in die tijd de enig
mogelijke vorm van reproductie. Boeren-Bruegel dankt aldus zijn contact met Bosch
aan het plaatsnijdersatelier van Jeroen Cock te Antwerpen waar hij het werk via de
prent leerde kennen. Zijn eigen kunstwerken zou later dezelfde eer te beurt vallen.
De voorstellingen van Bosch en Bruegel waren bij het kijkgrage publiek geliefd.
De uitbeelding van de laatste Oordeelsdag, van de bekoringen van Sint Antonius of
van visioenen uit het leven aan gene zijde spraken levendig tot de verbeelding.

Albrecht Dürer, De ridder, de dood en de duivel. - Foto Brusselle, Brugge.

Men kan in deze troebele didaktiek reeds de stem herkennen van de nakende
Hervorming. Menige prent openbaart echter meteen de realistische oorsprong van
Bruegel's kunst naer het Leven. De gravure Handgemeen bij het kaartspel reikt zelfs
verder: zij bewijst hoe het genre én de smaak zich gedurende tientallen jaren zullen
handhaven zodat de jongere meesters het picturaal idée van hun voorganger getrouw
blijven. Het thema van deze prent klimt op tot een schilderij van Pieter Bruegel dat
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verloren is gegaan doch waarvan verscheidene copieën bewaard zijn, o.m. te Dresden
door Pieter's zoon Jan, om zijn zacht penseel ook bekend als Fluwelen Bruegel. Ook
Rubens zou dezelfde compositie nog tweemaal hernemen. De voorstelling is ons
echter het best bekend door de gravure van Lucas Vosterman. Deze Antwerpse
graveur, een tijdlang in dienst bij Rubens, voorzag de prent van een opdracht voor
Jan Bruegel waaruit mag afgeleid worden dat hij rechtstreeks gewerkt heeft naar de
copie van Dresden. - De boeren gaan elkaar te lijf met riek en dorsvlegel. De zitbank
kantelt, de drinkkruik slaat tegen de grond en de speelkaarten liggen tot op de landweg
verspreid. De mannen zijn woedend op de valsspeler. Een vrouw tracht een hunner
in bedwang te houden. Een andere boerin valt in onmacht. Geheel het voorplan
wemelt van vechtende lijven, scherp tegengesteld aan het pastorale decor van bomen
en dorpse huizen.
Aldus overspant de Verzameling Steinmetz met een enkele gravure nagenoeg een
eeuw Vlaamse schilder- en graveerkunst. Begrippen zoals wisselwerking,
schilderkunstige invloed en school-vormen hangen dikwijls onbegrepen in de lucht.
Hier integendeel vinden wij begrip en inhoud historisch met elkaar verbonden,
leerzamer dan veel geleerde beweringen. Het komt alleen erop aan de taal van de
prent en het geschrift van de kunstenaar te achterhalen.
*
Wij maakten hoger terloops gewag van het thema van leven en dood bij de
Nederlandse meesters. Hetzelfde onderwerp keert ook terug bij de Duitse en de
Italiaanse graveurs, waar zij aanleunen bij een breder evangelisch perspectief.
Twee meesterlijke prenten dragen het monogram van Albrecht Dürer: de houtsnede
De Vier Ruiters, ontstaan rond 1497-1498, en de gravure De Ridder, de Dood en de
Duivel, gedateerd 1513. De Vier Ruiters illustreert hoofdstuk VI van het Boek der
Openbaring, waarin de ziener Johannes de beelden van de tijdelijke rampen oproept
welke de Kerk zouden treffen. Dürer snijdt nauwkeurig hun verschijning na:
‘En zie: een wit paard.
En die erop zat, had een boog, en hem werd een kroon gegeven...
...een ander paard kwam te voorschijn, vuurrood.
Aan zijn berijder werd het gegeven...: een groot zwaard werd hem ter hand
gesteld...
En zie: een zwart paard; en die er op zat, had een weegschaal in zijn hand...
Ik zag toe.
En zie: een vaal paard; en die er op zat, heette de Dood,
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en de Onderwereld kwam achter hem aan.

Pieter Pauwel Rubens & Geeraert Donck, Bebost Landschap met Wagen. - Foto Brusselle, Brugge.

En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden met zwaard
en hongersnood, met pest en wilde beesten.’
Reeds Hans Memling had de dreigende ruitergestalten opgeroepen op het
linkerzijluik van zijn Mystiek Huwelijk van de H. Catharina. In de moderne tijd zou
Armand Jamar hetzelfde thema nog eenmaal in zijn picturaal kortschrift samenvatten.
De krachtige tekening van Dürer overtreft beider verbeelding door de zwart witte
bewogenheid van zijn visioen.
De gravure De Ridder, de Dood en de Duivel leunt aan bij een viertal tekeningen.
De ruiter, zinnebeeld van de christene krijger, wordt bedreigd door de dood en de
duivelse kwalen, d.i. de zonde. Dürer zelf beschouwde de prent als een geslaagd
werk. Hij vermeldt haar in zijn dagboek tijdens zijn Nederlandse reis en vult de datum
van haar ontstaan aan met de letter S. voor salus. Het blijkt waarschijnlijk dat de
figuur van de Ridder Christi verwant is met het Enchiridion militis christiani van
Erasmus, gepubliceerd in 1504 (Panofsky), hoewel de ruiterfiguur eerder gelijkt op
een middeleeuwse reminiscentie dan op het ideaal door Erasmus vooropgesteld. De
gedrongen symboliek der drie hoofdfiguren doet tevens terugdenken aan de
verbeeldingskracht van Jeroen Bosch die op dat tijdstip nog in leven is.
*
Bij het schrijven van deze bijdrage bestond herhaaldelijk het gevaar te vervallen in
een opsomming van ontelbare namen en jaartallen. De Verzameling Steinmetz bevat
inderdaad zovéél documenten dat men daaruit gemakkelijk een geschiedenis van de
prentkunst zou kunnen samenlezen. Naarmate de xviide eeuw nadert, valt de selectie
nog moeilijker. In de Nederlanden, waartoe wij ons hier beperken, blijft de
bedrijvigheid niet langer beheerst door het atelier van Jeroen Cock, Bruegel's
leerschool; zij breidt zich vooral te Antwerpen uit tot een omvangrijke kunsthandel
waarbij beurtelings ganse families en opeenvolgende generaties van schilders, graveurs
en uitgevers betrokken worden. In dit verband zij het ons vergund het incident te
vermelden dat wij in Februari 1952 reeds elders hebben besproken. Het moge het
kunsthistorisch belang van de Verzameling en tevens het nut van het exposeren ervan
nog beter aantonen.
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In het Stedelijk Museum te Brugge bevindt zich een schilderij, getiteld
Boerenkermis, door de ietwat verouderde catalogus bestempeld als het werk van een
Nederlandse meester uit de xviide eeuw en van onbekende herkomst. De voorstelling
toont een dorps genre-tafereel met dansende en fuivende boeren en boerinnen rond
de taveerne In de gulden Lelie. Op de achtergrond verheft zich een kasteel.
De Verzameling Steinmetz bevat een gravure van Nicolaes de Bruyn, geboren te
Antwerpen in 1571, uitgeweken naar Rotterdam in 1617 en aldaar gestorven in 1656.
De prent herneemt de voorstelling van het hogerbedoeld schilderij, doch Nicolaes
vermeldt tevens haar oorsprong: een werk van de Mechelse schilder David
Vinckboons, gestorven te Amsterdam in 1629! Er dient opgemerkt dat dit geval van
samenwerking tussen de twee landgenoten niet enig is: Nicolaes graveerde nog een
Landelijke Kermis nabij een kasteel en een Feest in het Bos, beiden eveneens naar
schilderijen van Vinckboons. De voorstelling uit het Stedelijk Museum werd zelfs
nog hernomen door de Nederlander Boetius Adams Bolswert. Topografen zouden
aan het rijzige kasteel op de achtergrond een aardig discussiepunt kunnen hebben.
Doch inmiddels is het Brugse schilderij van zijn naamloosheid bevrijd, dank aan...
de Verzameling Steinmetz.
*
De Verzameling laat toe ook de historische ontwikkeling van de onderwerpen op de
voet te volgen. De smaak van de Italiaanse renaissance had geleidelijk het streng
godsdienstig thema verdrongen of althans omkleed met een zuiver profane luister.
De Madonna der Primitieven werd een weelderige barokfiguur. Nog blijft het bijbels
verhaal een tijdlang in ere o.m. bij de gereformeerde schilders van het noorden, doch
tijdens de xviiide eeuw zou, met het terugtreden van de Kerk ook haar inspiratieve
kracht weldra verzwinden. Het landschap komt daarentegen meer en meer in ere.
Twee prenten helpen deze ontwikkeling kenschetsen.
Het Bebost landschap met de wagen, gegraveerd door Geeraert Donck copieërt
letterlijk het gelijknamig schilderij van Rubens uit de Ermitage van Leningrad. Net
als op het oorspronkelijk werk werpt het zonlicht heldere vlakken op het hoger
gelegen terrein terwijl de dag reeds wegvloeit uit het lagere plan waar de maan
nauwelijks de weg laat raden. De compositie steunt vooral op de beweging van de
twee grote
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bomen op het voorplan met de zwaar geladen wagen daartussen. Rubens, hierin
nagevolgd door Donck, geeft aan de wilgentronken iets van dreigende kobolden.
Zelfs het rotsmassief krijgt iets onheilspellends dat de inspanningen van de
wagenlieden nog nuttelozer doet schijnen. De voorstelling, een jeugdwerk nog wel,
laat reeds vermoeden welke geweldige kracht in deze kunst verscholen zat. Zélfs op
de gravure blijft haar belofte naglanzen.
Van een geheel ander type is de ets De Drie Bomen van Rembrandt (1643). De
kunstkritiek schrikt niet terug voor de uitspraak dat dit werk Rembrandt's meest
magistraal landschapsbeeld vertegenwoordigt. De ets vormt tegelijk een hoogtepunt
van soberheid en van suggestieve diepte. Waar dit landschap gelegen is doet plots
minder ter zake. Het détail verzinkt in de wijdse verte waarvan de eindeloosheid
schuil gaat achter de kruin van drie koninklijke bomen. Rembrandt vat hier geheel
de orchestratie van zijn kunst samen in een hoogst dramatisch spel van licht en
donker. De berm waarop de drie bomen tronen overschaduwt de diagonale lijn van
het laag gehouden vergezicht. Uit het panorama duiken onbenullige figuurtjes op:
een visser, een paar runderen, een molen of een kerktoren. Allen krijten hun eigen
nietigheid ten hemel. Met een paar accenten, gedurfd vertikaal, laat de etser de bui
losbarsten over het weerloos land. Verderop hangt de helderheid van een onzichtbare
zon. De schilder van de Nachtwacht en van Simeon in de Tempel heeft hier tevergeefs
de grenzen van zijn geesteswereld opgeroepen. Alle dinghe sijn mi te inghe; Ic ben
so wijt!
*
Jeroen Bosch, Lucas van Leiden, Albrecht Dürer, Pieter Bruegel, Rubens,
Rembrandt... De namen van de allergrootsten rijen zich naast elkaar zonder hier
ruimte te laten voor de persoonlijkheid en het werk van tientallen ‘kleinere’ meesters.

Rembrandt, De drie Bomen. - Foto Brusselle, Brugge.
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Rembrandt, Zelfportret. - Foto Brusselle, Brugge.

Toch hebben ook zij hun aandeel gehad in de geschiedenis van de prentkunst in de
Nederlanden, hetzij als ontwerper van platen voor de kunsthandel hetzij rechtstreeks
als graveur en uitgever; wij vermelden slechts Nicolaas Berchem, de auteur van
klassieke Hollandse dierenstukken, Lucas van Uden, een navolger van Rubens en
zelf een verdienstelijk landschapschilder, Paulus Pontius, de aanzienlijke Antwerpse
kunsthandelaar, Hendrik Goltzius, een virtuoos met het burijn, Jan Muller, de
waardevolle portrettist, Gerard Edelinck, als medewerker van Philippe de Champaigne
het rechtstreeks contactpunt tussen de late baroktijd en het ontluikend classicisme
van de Franse meester Charles Lebrun. Waar onze opsomming te kort komt, biedt
de Verzameling Steinmetz de gegevens in overvloed.
In deze losse beschouwingen mogen evenmin twee geheel andere facetten van de
collectie onbesproken blijven, t.w. de historische portretten en de tekeningen of
studies.
Bij het raadplegen van geschiedkundige bronnen rijst de vraag of men het beeld
van de gebeurtenissen getrouw zou kunnen achterhalen zonder de hulp van de
aanschouwelijke documenten. Als hulpwetenschap is bijvoorbeeld de studie van het
historisch kostuum nagenoeg geheel aangewezen op schilderijen en gravures. Voor
dit onmisbaar illustratiemateriaal vinden
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wij bij Steinmetz talrijke platen terug veelal onder de vorm van portretten. Een aantal
onder hen documenteert ons nopens figuren uit de tachtigjarige oorlog. Naast de
gelaatstrekken van Alexander Farnèse en van de jeugdige Kardinaal-Infant treft men
het portret aan van Prins Maurits van Oranje, elders dit van een Louise de Coligny
door J. De Visscher, zonder met zekerheid te kunnen besluiten tot haar identiteit met
de vierde echtgenote van Willem van Oranje. Ook de Reformatie, van binnen uit
getuigend, herleeft in het beeld van Johannes Zou, gereformeerd predikant te Gouda,
of van Jacobus Batelier, kerkelijk dignitaris te 's Gravenhage. De galerij van
historische figuren strekt zich overigens uit tot op de drempel van de nieuwste tijden.
Wat de tekeningen en studies betreft, vermelden wij enkel bij wijze van voorbeeld
een fraaie schets van Jacob Jordaens Kinderstudie. Het blad openbaart duidelijk de
aarzeling van de kunstenaar bij het aanleggen van been

Jacob Ruysdael, Landschap met Boerenwoonst. - Foto Brusselle, Brugge.

en voetje. Het model werd van terzijde genomen in een moeilijk r a c c o u r c i met
lichte arcering van de vormen. Ook zonder de aanduiding onderaan de tekening zou
men de studie dadelijk kunnen toeschrijven aan de Antwerpse school. Méér studie
dan afgewerkte ets is ook een Zelfportret van Rembrandt. De schaduwpartij is ietwat
zorgeloos bewerkt en het gelaat vertoont niet de zachte modulering van andere
portretstukken. De beste gedeelten zijn het haar en de zware baret, de bij Rembrandt
zo romantische hoofdtooi.
John Steinmetz heeft echter vooral aandacht geschonken aan tekeningen welke
de geschiedenis van de kunst te Brugge te goede komen. De Verzameling vangt aan
met de schetsen en tekeningen van Jan Antoon Gaeremyn (1712-1799), die in 1765
Matthias De Visch heeft opgevolgd als directeur van de stedelijke academie. Over
zijn schilderijen moet hier niet uitgeweid worden. De tekeningen treffen door de rake
waarneming die even aan Watteau doet denken. Andere bladen zijn van de hand van
Jozef Suvée, leerling van de twee voornoemde directeurs der academie en in 1771
winnaar van de Prijs van Rome. Ook Jozef Odevaere, leerling van Suvée, is
vertegenwoordigd. Samen met zijn drie oudere stadgenoten herstelt hij het misvormde
beeld dat sommigen zich van deze vergeten eeuw hebben gevormd. Is hun misvatting
niet op de eerste plaats hieraan te wijten dat zij het getuigenis van deze kunstenaars
niet kenden of niet in de gelegenheid werden gesteld hen, langs hun tekeningen, te
ontdekken?
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*
Deze bijdrage kan nauwelijks gelden als prospectus voor de kunsthistorische en
artistieke rijkdom welke in de Verzameling Steinmetz verborgen ligt. Tolle, lege:
Neem en lees! Uit de fijne stijl van lijnen en vlakken leert men moeizaam het
handschrift van de kunstenaar ontcijferen. De smaak en de kennis van de kunst gaan
in zoveel gevallen terug op automatische traditie, zelden echter op de persoonlijke
ervaring. Ook hier moeten wij uit zin voor rechtvaardigheid terug naar de bronnen.
In dit artikel kwamen slechts een gering aantal kunstenaars en een smalle bundel
van hun werk ter sprake. Zij behoorden hoofdzakelijk tot het gebied der beide
Nederlanden. Aantekeningen n o p e n s Duitse, Italiaanse of Franse meesters zouden
het betoog hoe gewettigd ook, aanzienlijk hebben uitgebreid.
U i t d e z e e n k e l e flitsen moge niettemin de overtuiging groeien dat de stad
Brugge in de Verzameling Steinmetz beschikt over een onschatbaar kunsthistorisch
instrument. Jarenlang is zij het slachtoffer g e w e e s t van een ongehoorde onkunde.
De inrichters van de tentoonstelling van het Gulden Vlies in 1907 ontleenden aan de
bibliotheken te Parijs en Amsterdam zeldzame gravures die in hun eigen stad voor
het grijpen lagen. In 1951 werd dit voorbeeld bij het opslaan van de Fiamminghi e
Italia nagevolgd zonder zweem van ergernis. Het eerherstel aan de auteur en aan de
integrale inhoud van zijn verzameling kan enkel gebracht worden door het stichten
van een Steinmetz-prentenkabinet en het opstellen van een
wetenschappelijk-verantwoorde catalogus.
G. GYSELEN
In de rubriek Westvlaamse Kunstschatten in dit nummer verschijnt in aansluiting
met dit artikel een nota van de hand van de h. Frank Steinmetz, over de historiek van
de Kunstverzameling van zijn grootvader.
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Marginalia over de privé-verzameling van moderne kunst
In een der volgende nummers verschijnt een uitvoerige studie van K.N.
Elno over de kunstverzameling Herbert te Kortrijk. Wij bieden onze lezers
hier reeds de inleiding ervan aan.
ZOLANG het conflict tussen de maatschappij en de beeldende kunst de scherpte en
de onverkwikkelijke troebelheid behoudt welke wij vandaag zo veelvuldig kunnen
waarnemen, is het onbillijk dat die maatschappij ‘rechten’ zou doen gelden op de
particuliere kunstverzamelingen welke haar verborgen blijven. Nochtans wordt
weleens op die ‘rechten’ aanspraak gemaakt hoe weinig men er ogenschijnlijk ook
van merkt: het komt voor dat in een of andere publicatie de wens wordt geuit dat
deze of gene privé-verzameling eens aan ‘het publiek’ zou worden getoond, en - hoe
groot is, in een steeds meer en meer naar anti-personalisme neigende samenleving,
de afstand tussen zulke ‘wens’ en een ‘eis’? Daarbij dient dan wel de grote vraag
gesteld of het niet àl te

G u s t . D e S m e t , Het grote Bal, olie op doek, 1932, verzameling Ir. Tony Herbert, Kortrijk.

paradoxaal is tot de gemeenschap te brengen datgene wat, voor een aanzienlijk deel,
ontstaan is uit - hààr weigering!
*
Wie in de particuliere kunstverzameling slechts ziet: een exponent van een sociale
welvaart, het resultaat van aparte materiële mogelijkheden en een vorm van min of
meer ‘ongewoon’ tijdverdrijf - laat staan een conglomeraat van een aantal, in speels
amateurisme, verworven objecten -, neemt het wellicht geredelijk en achteloos op
voor wat men, met een euphemisme, de ‘popularisering’ van het privé-kunstbezit
noemt. Doch wie dit bezit op zijn precieze geestelijke en morele waarde heeft kunnen
schatten, verzet zich daartegen.
Want de particuliere kunstverzameling is wat ànders. Haar zin en betekenis liggen
dieper dan aan de opperhuid van vermogen en tijdverdrijf. Zij is vooreerst reeds in
zichzelf een kunstwerk, want in een bewust en positief streven gemààkt door een
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voor het artistieke aroma bizonder ontvankelijke mens, vaak door een persoonlijkheid
die, uitsluitend door de geest en de methode in zijn verzamelen, de kunstenaars met
wie hij in aanraking komt, beïnvloedt of de tijdgeest merkt.
Zijt gij verzamelaar, toon mij dan wat gij bezit, - ik zal u zeggen wie ge zijt.
*
En daarnaast is zij de haven welke de kunst-
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werken in de samenleving en

G u s t . D e S m e t , De Verliefden, olie op doek, 1931, verzameling Ir. Tony Herbert, Kortrijk.

haar openbare instellingen niet gevonden hebben en waarheen zij zich richten als
naar de enige ruimte waar zij in zuiver begrip en bestendige belevenis geborgen
worden.
Het schilderij in de duisternis van de bergplaats bij het atelier, blijft als in een
embryonale toestand versluimeren.
Het schilderij in het museum heeft zijn fiche en zijn administratief d o s s i e r , het
moet daar onder geuniformeerde bewaking tegen de losprijs van een fiscaal verzegeld
ticket ‘b e k e k e n ’ worden, - en in dit alles verkommert het als in een met
anti-artistieke kiemen bezwangerde lucht.
Het schilderij in de kelders of op de zolders van een ministerieel gebouw, een
gemeentehuis of een provinciaal archief, is niet minder of niet meer dan een affront.
Het schilderij in de privéverzameling is het kunstwerk in het huis, in het gezin, in
het leven, en bovendien organisch ingeschakeld in een samenhang van scheppingen
welke het, in contrasten of accenten, voller en stralender zichzelf maken.
*
Er is niets zieligers dan de publieke veiling van een kunstverzameling. Het is in de
grond een met klinkende munt begeleide vernietiging van een in zijn genre heilig
mensenwerk.
*
Maar uit dit uiteenrijten ontstaat nieuw leven; nieuwe kernen van collecties worden
gevormd of ontwikkelde verzamelingen worden verstevigende bestanddelen rijker.
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Na de tijd van het prinsenmaecenaat heeft men die van het burgerlijk maecenaat
gekend, en vandaag, na beider definitieve ondergang, valt de taak van de
kunstbescherming de Staat ten deel. Het faillissement van die nieuwe phase staat
reeds boven alle twijfel of betwisting verheven. Voor de maker van het kunstwerk
dat zijn waarde enkel ‘door zichzelf’ kan rechtvaardigen en geen stoffelijke functie
vervult, heeft het huidige maatschappelijke mechanisme noch plaats noch erbarmen.
Dit betekent zoveel als dat ‘maecenaat’ in zijn historische zin thans een begrip is dat
niet meer met de tijdgeest samenklinkt; men zou het met wat cynisme kunnen noemen:
een in zichzelf perfect voltooid anachronisme.
Het is naïef de hedendaagse particuliere verzamelaar te verwarren met het
historische schimbeeld dat wij van de maecenas bewaren. De privé-collectionneur
is thans een zo zeldzaam geworden verschijnsel en... de neiging naar het a-sociaal
gebleken ‘beroep’ van kunstenaar heeft de jongste decennia soms zulke massale
verhoudingen aangenomen, dat hier van volledige kunstbescherming geen sprake
meer kan zijn.
De privé-verzamelaar oefent hoofdzakelijk nog ‘slechts’ een moreel maecenaat
uit. Zijn aanwezigheid reduceert de vertwijfeling en verhit het geloof, - op hem wordt
bewust of onbewust de creatieve moed van kleine kringen van kunstenaars
georiënteerd. In die eerder grauwe toestand heeft dit moreel maecenaat echter een
ongemeen groot belang gekregen;
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het is alsof het nog alléén het gehele moderne kunstscheppen dat sociaal geen
klankbord vindt, blijft torsen en voortstuwen.
Dit is een maecenaat dat zich waarschijnlijk subtieler en intiemer met de kunst
van zijn tijd verbindt, dan ooit mogelijk is geweest in de gulste en meest grandioze
monarchale opdrachten.
*
Verleden jaar liet de Duitse collectionneur dr O. Domnick, een geneesheer te Stuttgart,
een selectie uit zijn rijke verzameling van moderne schilderijen op tournée gaan langs
enkele Europese hoofdsteden, w.o. Brussel, waar ze met vrij veel zorg en toewijding
voor ‘het publiek’ werd tentoongesteld. Bij alle edele bedoelingen, zat er iets
komiek-heroïsch in die onderneming. Zijn tentoonstellingen bleven zo goed als
onbezocht, en onder hen die er zich toch voor geïnteresseerd hebben, waren er genoeg
die zich, niet zo heel zwakjes ondersteund door

E d g a r d T y t g a t , Loa Loa of het Baskisch Lied, olie op doek, 1938, verz. Ir. Tony Herbert,
Kortrijk.

de pers, een niet al te keurige beoordeling zowel over de verzamelaar als over zijn
bezit hebben gepermitteerd...
Wat O. Domnick voor vele schilders èn voor de nieuwe kunst- en geestestromingen
in zijn land betekent, zal men nochtans ooit met geen kleine maat kunnen meten.
*
In ons land bevinden zich, proportioneel gesproken, tamelijk vele particuliere
kunstverzamelingen. Doch aan die vele welke, van Oost-Asiatica en kunstvoorwerpen
der Primitieve Volkeren tot meesterwerken uit historische stijlperiodes, alle gebieden
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behalve de direct-vandaag-lévende bestrijken, werd in de onderhavige notities niet
eens gedacht.
Aan privé-collecties van moderne kunst bezit België wellicht niet meer dan een
half dozijn belangrijke specimens; enkele te Luik en in het Brusselse en één te
Kortrijk. Het zijn a.h.w. even zovele slagaders waarop de bloedsomloop in ons
hedendaagse kunstleven - en zelfs nog enigszins in dat van vreemde landen is
afgestemd.
Deze verzamelingen geraken de jongste tijd onder de, in aantal vrij geringe,
belangstellenden meer en meer bekend. Behoort er in ons niet zoiets als een schroom
te zijn tegenover die belangrijke verwezenlijkingen waarvan het bestaan zelf in zekere
zin een concreet geworden vonnis over onze van de lévende kunst afgewende
gemeenschap betekent?
*
Deze uiteenlopende overwegingen leken me gewenst als proloog tot een uitvoerig
rapport over één van die collecties, de T. Herbert-collectie, te Kortrijk, dat eerlang
in dit tijdschrift zal verschijnen. Des te meer wijl het hier een verzameling betreft
waarvan de geest ons meer dan die van de Luikse of Brusselse verzamelingen zeer
na is.
K.-N. ELNO
Clichés: Ministerie van Openbaar Onderwijs, Monographieen over Belgische Kunst.
De Sikkel, Antwerpen.
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Bekleding van een Kaarsenbank in het Kortrijks O.L. Vrouw Hospitaal - Foto A.C.L.

Onbekende kunstschatten
DAT de Westvlaamse kerken en kloosters nog mindergekende, ja zelfs onbekende
kunstschatten bewaren hoeft geen betoog. De tentoonstelling ‘Gewijde Kunst te
Kortrijk’ (zie verslag West-Vlaanderen nr 6, 1953) leverde hiervan opnieuw het
bewijs. Onder de titel ‘Onbekende Kunstschatten’ willen wij hier enkele
kunstgewrochten aanwijzen bewaard in twee van Kortrijks oudste instellingen: het
Begijnhof en het O.L. Vrouw Hospitaal.
Het merkwaardigste kunstvoorwerp dat het stedelijk Begijnhof nog in zijn bezit
houdt is een ronde zilveren Schotel (diam. 23 cm.) met in het midden een verhoogde
vierpas waarop een medaillon met wapenschild (inlegwerk). Onderaan lezen wij in
sierlijke gothische lettertekens: ‘dit plateel behort de capelle int beginhof’. In al zijn
eenvoud is deze xvde eeuwse schotel een kunstgewrocht van het zuiverste gehalte.
De kapelschat omvat daarbij nog een paar stukken gewijd vaatwerk: een
fijn-bewerkte verguld-zilveren Kelk, gemerkt door de Brugse Meester Daneel
Landtsocht in 1618-19. Een paar medaillons ervan, de H. Elisabeth van Hongarije
en de Bezoeking van Maria aan Elisabeth, bewijzen dat het stuk voor het St Elisabeth
Begijnhof gemaakt werd.
Ook de vergulde Cylindermonstrans, in 1656 te Gent besteld bij de Weduwe Pieter
van Sychen ‘van fatsoenen ende conste gelyck de Remonstrancie... gelevert aen
mevrau d'abdesse van Groeninghe’ draagt de beelden van de beschermheiligen van
het Hof: de H. Elisabeth en de H. Begga. Deze monstrans met getorste zuilen en
koepelbekroning is heel klassiek van vorm.
Onder het gewijd vaatwerk, behorend aan het O.L. Vrouw Hospitaal, treffen wij
vooreerst een merkwaardige vergulde Monstrans aan. Zij is het werk van de Brugse
zilversmid L(ucas) C(roes)? junior, en werd gemaakt in 1667-68. Het
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Chrismatorium uit het Kortrij s O.L. Vrouw Hospitaal

Triomfkruis uit het Kortrijks O.L. Vrouw Hospitaal

Zilveren Schotel uit het Kortrijks O.L. Vrouw Hospitaal

opschrift: ‘Memorie van Vrauwe-Ioanne Pannecoucke prieuse van onse lieve Vrauwe
in Cortryck anno 1654’ herinnert alleen aan de datum van haar aanstelling als priorin,
op 17 Januari 1654. Dit werk houdt het midden tussen de traditionele architectonische
Renaissance-monstrans en de meer plastische opvatting die wij zullen aantreffen in
de Stralenmonstransen van de Barok. Juist hierom is het een uiterst interessant
kunstgewrocht. De klassieke stam met knoop is hier vervangen door een dragende
engelfiguur; kariatide-engelen hebben ook de plaats ingenomen van de vroegere
zuiltjes; het horizontale basement is vervormd tot opkrullende voluten waar
aanbiddende engelen op neerknielen. Voortaan zullen die engelen het gewoon
versieringselement vormen onderaan de stralenmonstrans. Alleen het bovenstuk
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herinnert nog aan de vroegere vormgeving; op het entablement rusten de beeldjes
der beschermheiligen van het huis: midden onder de koepel, Maria, de Moeder van
Smarten; links van haar, de H. Augustinus en rechts de H. Joannes de Doper.
Naast dit eigen stuk bewaart het Hospitaal nog een paar kunstwerken herkomstig
uit de verdwenen St Amands Proosdij. Eerst een zilveren Chrismatorum. Wij kennen
het jaartal van dit kunstgewrocht alleen bij benadering, dank zij het wapenschild van
Carolus de Par, Abt van de St Amandsabdij (Elnona) van 1606 tot 1619, dat er op
voorkomt samen met zijn lijfspreuk ‘Homo homini par’. Het rechthoekig schrijn,
rustend op vier engelenkopjes, heeft twee ronde H. Olievaatjes met spitse (gothische
nawerking) afdekking. Het is een kleinnood in vroeg-Renaissance dat door zijn
zuivere en klare vormgeving behoort tot de franse stijlrichting. Het verwondert ons
dan ook niet het werk getekend te zien met de merken van een Valencijns zilversmid.
De Kelk van Prior Ludovicus de Lattre is het tweede stuk edelsmeedwerk
herkomstig uit de Kortrijkse Proosdij. Hij werd gemaakt in 1629 te Doornik door
Meester de Surmont en heeft aan de cuppa zes fijn geciseleerde medaillons met
passietaferelen. Deze merkwaardige afbeeldingen moeten goed in de

Graflegging uit het Kortrijks O.L. Vrouw Hospitaal. - Foto A.C.L.
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smaak zijn gevallen want wij kunnen nog verscheidene kelken aanduiden in ons
bisdom, die precies dezelfde versieringsmotieven hebben, o.m. te Kortrijk (St
Maarten), te Lo, te Menen (St Vedastus), te Poperinge (St Berten), te Zedelgem.
In de sacristie wordt nog een merkwaardig Antependium bewaard uit de eerste
helft der xviiide eeuw; de bewerking ervan, in vlakgehouden goudborduurwerk met
bloemenversiering in kleurzijde, schijnt eerder te wijzen op franse invloed. In de
bekleding van de kaarsenbank komen twee landschap-tafereeltjes voor die getuigen
van een perfekte borduurtechniek. Het is echte miniatuurkunst ‘geschilderd met de
naald’ zoals de middeleeuwers het borduren noemden.
De stemmige kapel (herbouwd ca 1700) bergt onder het altaar een Graflegging
met levensgrote figuren in steen. Het is een goede brok laat-gothisch beeldhouwwerk
uit het einde der xvide eeuw dat jammer genoeg maar eens in het jaar (Goede week)
kan bezichtigd worden. Wij vermoeden dat deze beeldengroep oorspronkelijk stond
onder de koorafsluiting (vgl. met St Walburga, Veurne) die er tot stand kwam nà de
godsdienstberoerten in het laatste kwart der xvide eeuw.
Uit die tijd moet ook dateren het bewaarde Triomfkruis van boven het koordoksaal,
thans opgehangen in het kloosterpand. Het kruis heeft zijn beeldhouwwerk en
oorspronkelijke polychromie bewaard; alleen het leliemotief aan de balkuiteinden
ging verloren. De Christusfiguur vertoont treffende gelijkenispunten met deze uit de
Graflegging.
Onder de stijlvolle kerkmeubelen vinden wij vooral het orgelbuffet
vermeldenswaard. Het werd gebouwd in 1754 door de Kortrijkse orgelbouwer Petrus
Josephus De Ryckere en draagt sierlijk snijwerk in rocaillestijl. Als bekroning prijken
een paar engelkens met kromstaf, mijter en een hart; aldus hebben de zusters
(Augustinessen) hulde willen brengen aan hun geestelijke Vader, de H. Augustinus.
Het oudst bewaarde kloostergebouw is zeker dit waar thans de pronkkamer is
ondergebracht. Oorspronkelijk was het een grote zaal waarvan de zoldering rustte
op zeven balken. Gelukkig werd er één van bewaard in de kleine refter die uit de
zaal werd afgezonderd door een muur. Deze balk heeft twee gebeeldhouwde sleutels
die tot het eerste kwart van de xvide eeuw teruggaan. Ze stellen een paar taferelen
voor uit het leven van Maria dat waarschijnlijk volledig uitgebeeld stond op de
verdwenen balkuiteinden.
Het pronkmeubel uit de beste kamer is een eiken kastje daterend van het einde
van de xvde eeuw. In de laat-gothische versieringselementen van de grotere deur
komt de vuurslag en het St Andrieskruis, kentekens der Bourgondiërs, voor; het
bovendeurtje draagt het franse leliewapen onder een koningskroon.
A. D E S C H R E V E L
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Wij zijn gelukkig in verband met ons vroeger artikel over ‘Het Orgel in
West-Vlaanderen’ (Jg. 1953, Nr 6) hier een afdruk te kunnen geven van het orgelfront
herkomstig uit Gits. Het cliché werd ons welwillend in bruikleen gegeven door de
orgelbouwersfirma L. Verschueren uit Heijthuijsen. Dit orgel verhuisde ca 1895
naar de Passionistenkerk te Kortrijk; kwam in 1923 terecht bij Ingenieur G.L.J.
Alexis te Luik, als salonorgel; vandaar ging het over in de collectie van Dhr André
Perier. Voor korte tijd werd het door bemiddeling van de Heren Verschueren verkocht
en geplaatst als balustradeorgel in de nieuwe H. Joannes Boscokerk te Eindhoven.
Dit orgelbuffet, getekend 1667, houdt het midden tussen het vroegere
Renaissance-meubel met zijn rustige verhoudingen en het latere Barok-ensemble
waarin de versiering zich gaat bewegen over de bouwlijnen heen. Dit overwoekeren
voelen wij reeds duidelijk aan in de middenpijpenbundelbekroning.
A. D e s c h r e v e l
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Toegepaste kunst
Over Torhouts aardewerk
IN tal van musea, zo binnen- als buitenlandse, en in niet minder talrijke private
verzamelingen tot ver in den vreemde, vindt men het zogenaamde oud-Torhouts
aardewerk. Van de eenvoudige vloer- of haardtegel - hetzij monochroom goud-bruin,
wegens het doorzichtig loodglazuur dat zomaar over de roodbakkende potaarde werd
uitgestreken, waardoor het glanzend uit de oven kwam, of ook eenkleurig geel of
groen; hetzij met ingelegde primitieve versieringen of heraldieke figuren, geel op
rood-bruin of omgekeerd, met soms hier of daar een tikje groen - tot het volkse
spaarvarkentje, het berankte spaarpotje, of het gleis fluitje met vogelmotief, steeds
in eendere kleurengamma. Van het simpel gebruiksvaatwerk uit dezelfde rood-bruine
aarde, versierd met enkele spaarzame gele sliblijnen of -kronkels over de sierlijke
schaal met decoratiever gele slibversieringen, tot het vuurkorfje, de koffiekan of
soepterrine, rijk opgesmukt met rankenreliëf van loof- en eikelmotief of bladerenen bloemenguirlandes.
De romantische dweperij, waarmede op een bepaald ogenblik het Torhouts
aardewerk werd bejegend, wisten sommige weinig-scrupuleuze antiquairs met
gehypertrophieerde commerciële zin behendig uit te buiten.

Soepkom in Torhouts aardewerk Brussel: Kon. Mus. v. Kunst en Geschiedenis. - Foto A.C.L.

Als oud-Torhouts werd aan de man gebracht alles wat van bij of van ver, door de
gebruikte grondstof, glazuur, of versiering, aan het Torhouts kon herinneren, en wat
ze in Zuid-Frankrijk, Italië, Nederland of Duitsland gretig opkochten.
Ook heden ten dage nog kan, in een veiling van oudheden, geen stukje rood-geel
aardewerk onder de hamer komen of daar wordt zowaar de benaming oud Torhouts
bijgesleept. En zelfs de zich zeer geleerd aandienende catalogus van een
hoog-gequoteerde veilingzaal uit onze hoofdstad zal er niet voor schromen - en dit
nog wel weinige jaren na een Duitse bezetting hier te lande - de tekst welke op
dergelijk stuk voorkomt, en die luidt: Ich reid ein schönes Pferd, ein schönes... ist
liebeswert als inscription en vieux flamand te verklaren.
Het gevolg van deze opdrijverij was een groeiend scepticisme in de deskundige
middens. Scepticisme dat bij sommigen oversloeg tot volslagen ongeloof. Enkelen
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beweerden dat het Torhouts aardewerk eenvoudig een fictie was van spitsvondige
kooplui.
Zodat men heden wellicht zou mogen spreken van een dispuut omtrent het Torhouts
aardewerk. Laten wij pogen hier bondig de huidige stand van dit dispuut samen te
vatten, en na te speuren, volgens de thans voorhanden gegevens, hoe ver in het
Torhouts verleden het spoor van dit ambacht doorloopt.
*
Van meet af aan kan alvast één soort aardewerk worden opgeruimd, dat men pleegt
onder het etiket oud Torhouts onder te brengen, en dat puur Italiaans is. Ik bedoel
de - overigens verrukkelijke - vuurkorfjes, die zijn als een doorzichtig vlechtwerk
van kleidraden, in spiraalvormig decor tussen donkerbruine fijne geövileerde
guirlandes, met, op het handvat een reeks blaadjes en bloemen, eveneens gevormd
uit opeen-gerolde kleidraden, met zwarte knop in 't midden. Het geheel
opvallend-vreemd, doorgaans sterk-oranje gekleurd. Soortgelijk vuurkorfje kreeg ik
destijds te zien in de verzameling van wijlen de Heer P.J. Laigneil, die het, zo
verklaarde hij, onder vele andere stukken geafficheerd Italiaans aardewerk in 1905
te Bologna had aangekocht. Ook de Heer Neuhuys bezit zo 'n korfje, waarvan de
herkomst ontwijfelbaar is aangeduid door een weliswaar gedeeltelijk-onleesbaar
geworden inschrift onderaan het voetstuk: Ulisse A... la... U... rand... Italia.
*
Indien ooit een toerist uit een der vele landen waar het Torhouts aardewerk opgang
maakte, geneigd mocht zijn op de plaats zelf van herkomst de overblijfselen op te
zoeken van dit eens zo bloeiend ambacht, dan zal hij vooralsnog van een kale reis
thuis komen.
Behoudens de groengeglazuurde plaat, ingewerkt in een der vensterbogen van het
huis der Oostendestraat nr 57, en vermeldend kunstpottenbakkerij, zijn inderdaad tot
de sporen toe van dit bedrijf te Torhout weggeveegd. Reeds in Oktober
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1940 had een heftige storm de overblijvende grote schoorsteen omvergehaald, welke
door de zoldering op de oven zelf instortte. In 1943 werd alles opgeruimd wat van
de pottenbakkerij restte. De laatste kunstpottenbakker, de Heer Amand Maes-Platteau,
had overigens, ingevolge de tijdsomstandigheden, sedert 1939 dit bedrijf stilgelegd.
Jarenlang had hij, - naast de gewone productie van vaatwerk, bloempotten, oventegels,
gegolfde dakpannen, - de familietraditie in eer houdend, met merkwaardige kunstzin,
samen met zijn vader Leo Maes, de klei gevormd en geboetseerd en geglazuurd tot
in de talloze sier- en gebruiksvoorwerpen die uit hun handen kwamen de innerlijke
lading was overgegaan waaruit de schoonheid geboren wordt en het wonderlijk
vermogen om onze ziel te roeren. Bij honderden kwamen ze uit de werkplaatsen van
Leo en Amand Maes: de zo bekende vuurkorfjes, uit geglazuurde doorgaans gele,
soms rode aarde, met opgelegde groene reliëfranken en eikelmotief, ofwel met decor
van bloemen (bruin, geel en groen) verbonden door bruine guirlandes, met aan de
rand veelal een versiering van donkerbruine pastilles, het voetstuk en de hals met
ruitvormige uitsnijdingen, evenals het dekseltje dat meestal bekroond is met hond-of
vogelmotief.
Veel van deze stukken waren zo schoon dat men nauwelijks kon geloven dat heden
ten dage nog werk van dit gehalte werd voortgebracht. En ik herinner mij een
voorname veiling te Brugge in 1948, waar dergelijk vuurkorfje in voorkwam dat
men toeschreef aan een Torhouts pottenbakker uit de achttiende eeuw, ofschoon het
- weliswaar ongekende - merkteken van de heer Amand Maes-Platteau onderaan het
voetstuk was ingegrift, wat ontwijfelbaar aanwees dat het na Juli 1923 vervaardigd
was. Hun mooiste werken immers ondertekenden de pottenbakkers Maes, behalve
natuurlijk de stukken hun besteld door antiquairs hier in den lande aan welke ze in
grote hoeveelheden (de Heer Maes sprak van honderden) werden geleverd.
De twee laatste pottenbakkers, Leo en Amand Maes, hadden de gewoonte de
beginletters van hun naam als merkteken te gebruiken zolang ze ongehuwd waren,
en, van zohaast ze in het huwelijk traden, daaraan de beginletter van de familienaam
hunner echtgenote toe te voegen. Hierdoor is het mogelijk deze productie zeer
nauwkeurig te dateren:

Van de drie opeenvolgende Maes: August Maes (28-5- 1826 - 21-11-1919), Leo
Maes (24-2-1864 - 24-3-1941) en Amand Maes (10-12-1893-) zijn het hoofdzakelijk
beide laatsten welke de kunstpottenbakkerij in hun bedrijf tot hoge bloei voerden.
Zijn het oude modellen - en welke - die de toen nog jonge Leo ertoe hebben
aangespoord zich speciaal op het kunstpottenbakken toe te leggen? Wat er ook van
zij het is een feit dat, omstreeks 1878 daarmee begonnen, hij in enkele jaren grote
vermaardheid verwerft en zich aan de aandacht van de notabelen en de
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kunstminnenden uit die tijd weet op te dringen. Begin 1890 worden van zijn schoonste
werken aangeboden aan Z.M. Koning Leopold II en ook aan de toenmalige bisschop
van Brugge Mgr Faict.
Weinige jaren daarop komt hij in contact met boven reeds genoemde Ingenieur
P.J. Laigneil, een kunstminnaar en kunstkenner uit Kortrijk, die zojuist te Brussel,
in de Berlaimontstraat aan de voet van St Goedele, een kunsthandel was begonnen.
Na korte tijd wordt de Heer Laigneil een van de bijzonderste afnemers van Leo
Maes-Vereenooghe. Bij zover dat op 25-6-1897 tussen hen beiden een contract wordt
afgesloten, waarbij Leo Maes zich verbindt geen kunstaardewerk meer te vervaardigen
tenzij voor het huis P.J. Laigneil, zolang deze laatste er hem voor gemiddeld 500 fr.
per maand bestelt. Anderdeels gaat P.J. Laigneil de verbintenis aan bij niemand
anders zijn meerkleurig geglazuurd aardewerk te laten vervaardigen, naar de
modeltekeningen welke hijzelf zal bezorgen en die zijn eigendom blijven. Uit de
briefwisseling welke daarop volgt blijkt dat de bestellingen langs de Heer Laigneil
toestromen, uit Rotterdam, uit Utrecht en ook uit Londen. Aan Leo Maes bezorgt
P.J. Laigneil gekleurde tekeningen met allerlei nieuwe vormen en versieringen,
ontworpen door zijn verwanten architect Jos. Viérin en kunstschilder Emmanuel
Viérin uit Kortrijk. Een groot album van model-tekeningen berust nog in het archief
van de familie Maes.
Het is dan dat zich het kleine drama afspeelt dat mede aanleiding is geweest tot
de zelfstandige oprichting te Kortrijk van de Kunstpottenbakkerij Laigneil, welke
eveneens een voorname plaats inneemt in de geschiedenis van de Westvlaamse
ceramiek uit deze tijd.
In September 1897 komt, door toedoen van P. Laigneil en onder diens geleide, de
kunstkenner Otto Brandes uit Londen de pottenbakkerij van Leo Maes bezoeken. En
korte tijd daarop laat deze bezoeker in de Zeitgeist een relaas daarover verschijnen,
onder de titel De renaissance van de Vlaamse kunstpottenbakkerij. In dit relaas noemt
hij den Heer Laigneil met zijn vriend den Belgischen landschapschilder Viérin, de
schepper van deze nieuwe industrie. Weliswaar vol lof voor het talent van de
meester-pottenbakker Maes, welke hij op één lijn plaatst met Bernard Palissy, stelt
hij deze voor als een eenvoudig mannetje, ofschoon kapitalist, wiens vermogen
ongeveer 100.000 fr. bedraagt. Verders spreekt hij lovende woorden over het mooie
blauw glazuur dat hij evenwel noemt een uitvinding van den Heer Laigneil. In
Dietsche Warande van 1898 wordt dit artikel uitvoerig besproken. Ook de Nieuwe
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Gazet van Antwerpen geeft hieruit brede uittreksels, waarmede eveneens De
Thouroutnaar uit deze dagen gretig uitpakt. Daarop zendt Leo Maes aan dit laatste
blad een striemende terechtwijzing, welke in het nummer van 23-4-1898 verschijnt,
en waarin de Heer Laigneil het moet ontgelden, welke, zo heet het, zich niets van de
waarde der teekeningen... door Meester Viérin-Bataille, en niet door M. Laigneil
verveerdigd... mag toeëigenen. Nog veel min mag hij zich beroepen op de uitvinding
van het blauw kleur op aarden grond in te bakken. De allusie op zijn vermeend
fortuin noemt Maes: aardige vleierij... kaakslagen die hierop uitkomen: om Heer
Laigneil als uitvinder en bestuurder der kunst te doen doorgaan en zijnen dienaar
uit te geven als een gelukkig doch onbewust werktuig in zijne handen.
De daad bij het woord voegend, vraagt Leo Maes onmiddellijk een
uitvindingsbrevet aan voor het inbakken van blauw kleur in aardewerk, en bekomt
dit inderdaad: de toekenning van het brevet nr 144414 verschijnt in het Belgisch
Staatsblad van 29-10-1899. Ook komt er rond deze tijd een ietwat geconcerteerd
voorkomende campagne los in enkele tijdschriften (Biekorf 1899, Kunst 1899) om
de Heer Maes recht te laten wedervaren.
Dit zal wel het einde geweest zijn van de samenwerking Maes-Laigneil. Deze
laatste zien we inderdaad omstreeks 1898-1899 zijn eigen ovens oprichten te Kortrijk,
waar weldra een bloeiende kunstpottenbakkerij een ruime vlucht neemt, tot ver buiten
onze landsgrenzen. Doch de korte samenwerking zal ook voor Maes niet verloren
zijn geweest, daar stevige grondslagen gelegd waren voor soliede handelsrelaties,
welke zich voorts uitbreidden tot in Amerika toe. Op een ogenblik moest Maes bij
de dertig jonge krachten aan het werk zetten om de steeds maar groeiende kliënteel
te kunnen voldoen. Vermoedelijk zal deze ontplooiing tot in het Koninklijk Paleis
opgemerkt geworden zijn, aangezien op 22-6-1907 Leo Maes-Vereenooghe
gemachtigd wordt de titel te voeren van Hofleverancier. Titel welke dan ook op het
handelspapier voortaan zal prijken, naast het fiere huis gesticht in 1647. Waarop
steunde deze laatste vermelding? Tot heden kon deze vraag niet worden beantwoord,
al vinden we voor de familie Maes menig voorganger te Torhout in het
pottenbakkersbedrijf.
*
Inderdaad op 10 November 1885 was de Heer August Maes-Sinnaeve eigenaar
geworden van het groot woonhuis, met poort en aankleven, pottebakkerij, remisen
en verder gerieven en aanhorigheden groot 32 a. 82 ca., en gelegen in de
Oostendestraat. De koopakte vermeldt de oorsprong van eigendom, en zo weten wij
dat de verkopers, de gebrceders en gezusters Bever, waarvan geen enkele alsdan te
Torhout woonde, dit eigendom hadden verkregen uit de erfenis van hun ouders de
Heer Charles Bever en zijn echtgenote vrouw Rosalie Willemijns. Laatstgenoemden
waren er eigenaars van geworden bij aankoop van Charles Willemijns en andere
medegerechtigden in de nalatenschap van hun ouders: Jacobus-Leonardus
Willemijns-Gunst. En de echtgenoten Willemijns-Gunst hadden zelf het goed gekocht
aan hun tante, de rentenierster weduwe Antonius Willemijns-Verduyn, blijkens akte
van Mtr. Jordaan Vanhee, notaris te Lichtervelde op 25-5-1810. Jammer genoeg
vermeldt deze laatste akte geen verdere oorsprong van eigendom.

West-Vlaanderen. Jaargang 3

Onder: Fluitje in gebakken aarde van Torhout. Kon. Museum van Kunst en Geschiedenis, Brussel.
- Foto A.C.L.

Midden: Koffiekan in Torhouts aardewerk. Brussel: Kon. Museum van Kunst en Geschiedenis. - Foto
A.C.L.
Onder: Vaas met deksel in Torhouts aardewerk. Gruuthuusemuseum Brugge. Foto A C.L.
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Anderzijds evenwel vernemen we uit de stamboom van de familie Willemijns: dat
laatstgenoemde Antonius-Franciscus Willemijns (geb. te Roeselare in 1747, kinderloos
overleden te Torhout in 1799) samen met zijn broeder Jacobus-Adrianus (geb. te
Roeselare in 1743) en de kinderen van deze laatste, omstreeks het einde van de xviiide
eeuw van Roeselare naar Torhout zijn overgekomen als

Vuurkorfje in Torhouts aardewerk Van Maerlantmuseum, Damme. - Foto Thill, Brussel.

pottenbakkers. In welk jaar juist valt moeilijk uit te maken, al dient hier aangestipt
dat Antonius-Franciscus in 1782 te Torhout in 't huwelijk treedt, en dat zijn naam in
het belastingsregister der Verhoofdynge te Torhout voorkomt vanaf het jaar 1783.
Antonius' broeder namelijk Jacobus-Adrianus verbleef niet lang te Torhout - (in
het registre des Patentes pour l'an VII de la République Francaise van het canton
vinden we nog slechts de pottenbakker Antoine Willemijns vermeld) - maar ging te
Tielt een pottenbakkerij stichten welke van vader op zoon aldaar werd uitgebaat tot
in de jaren 1830, wanneer de familie Willemijns met haar bedrijf naar Kortrijk
overgaat, van waaruit later een tak naar Brugge vertrekt, de voorzaten van het huidig
aldaar nog bloeiend pottenbakkersbedrijf Willemijns.
Te Torhout zelf vestigde zich Antonius-Franciscus met zijn twee neven
Jacobus-Leonardus (geb. te Roeselare in 1773) en Joannes (geb. te Roeselare in 1781)
in de pottenbakkerij gelegen in de Oostendse straat. Antonius sterft in 1799. Ook
vinden we in de eerste bevolkingsregisters van Torhout, na de Franse tijd aangelegd
op 27 November 1815, Jacques Willemijns ingeschreven als potier de terre patenté,
propriétaire (rue d'Ostende 34) en Willemijns Jean als journalier, locataire (rue
d'Ostende 33). Het hoofd van het bedrijf was alsdan dus Jacobus-Leonardus.
Opmerkenswaard is dat in hetzelfde register nog twee andere namen van gepatenteerde
pottenbakkers voorkomen, namelijk zekere Bernard Van Acke (Grand'place 18) en
Samyn Jean (rue de l'impératrice 41) beiden te Torhout geboren.
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Jacobus-Leonardus (die te Torhout overleed in 1867 op 93-jarige leeftijd) had zelf
een zoon, Jacobus-Josephus (geb. te Torhout in 1801) welke hem nauwelijks een
paar jaren overleefde († 1869) en wiens zonen allen jong stierven behalve één, die
een dol paardenliefhebber schijnt te zijn geweest, en zich aan de pottenbakkerij niet
meer interesseerde.
Is wellicht in deze liefhebberij en de relaties welke ze noodzakelijk meebracht de
verklaring te vinden van het enigzins bevreemdend feit dat, nadat het eigendomsrecht
over de pottenbakkerij in de Oostendestraat reeds is overgegaan naar de aanverwante
familie B e v e r (welke familie we in hetzelfde bedrijf terugvinden te Diksmuide en
ook te Kortrijk) we aldaar, te Torhout, gedurende enkele jaren, als hoofd van het
pottenbakkersbedrijf aantreffen de veearts Victor Laridon?
Zeker is dat wanneer omstreeks 1880 - (in 1884 vertrekt veearts Laridon naar
Brugge) - de neven van deze laatste, namelijk de reeds genoemde Joseph en Emmanuel
Viérin, als jonge knapen van 10 à 14 jaar, bij hun oom hun vacantie komen
doorbrengen, zij aldaar aan de draaibank aan het werk zien de stamvader van de
pottenbakkersfamilie Maes, August Maes en de nog jonge Leo Maes welke in het
bedrijf Willemijns hun stiel hadden aangeleerd.
Over de kunstproductie van de familie Willemijns was weinig bepaalds gekend,
toen voor enkele jaren de Heer Neuhuys, in een private collectie te Parijs, het
vuurkorfje aantrof dat hierbij is afgebeeld en dat op het handvat duidelijk de auteurs
vermeldt: J(acobus) - L(eonardus Willemins, Pottebakker te Thourout en op de
keerzijde hiervan Louis Samin, pottebakkersknegt. Het teken vóór de familienaam
Willemins is ongetwijfeld te lezen als de dooreengevlochten naamletters J en L.
Dit kunststukje prijkt thans in het Van Maerlantmuseum te Damme, waar het, zeer
terecht, de bewondering wekt van alle bezoekers. Het is inderdaad merkwaardig niet
alleen wegens de voorname zin voor decoratieve waarden, maar ook omdat het getuigt
van beproefde vakkennis en hoge bedrijfsvaardigheid, waaruit men besluiten mag
dat het niet een alleenstaand toevallig product is.
*
Kunnen we nog hoger in het verleden opklimmen?
Volgens legeraalmcezenier E.H.A. Lowyck, die omtrent
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het Torhouts aardewerk uitgebreide navorsingen deed, zouden de voorgangers van
de familie Willemijns de pottenbakkers Boens zijn geweest, welke, komende van
Aartryke (Wynendaele Noord-Over) - waar men de sporen van een pottenbakkerij
omtrent de Pottepits omstreeks 1466 zou terugvinden - de banpottebakkerij van 't
Land van Wynendaele uitbaatten. De Willemijns zouden hen opgevolgd zijn op de
plaats

Schotel in Torhouts aardewerk. Brugge, Gruuthuuse museum. - Foto A.C.L.

zelf waar deze banpottenbakkerij was gevestigd, namelijk op Torhout buiten, langs
de huidige Oostendestraat. Uit een document zou blijken dat, omstreeks 1620
vergunning werd verleend tot overbrenging der banpottenbakkerij van de
Roôpypefonteyne naar de nieuwe ligging in de huidige Oostendestraat.
In welke omstandigheden ging later het bedrijf over van Boens op Willemijns?
Komen de beroerde tijden van de Franse Omwenteling met de liquidatie van de
feodale instellingen daar voor iets in tussen? Daaromtrent tast men vooralsnog in het
duister.
Anderzijds zouden de bovenbedoelde navorsingen in het decanaal archief te
Torhout, een document uit de xvde eeuw aan het licht hebben gebracht, waaruit blijkt
dat een pottenbakkerij gelegen te Torhout binnen alsdan ten voordele van een Torhouts
geestelijke-geldschieter was berent. Een stadspottenbakkerij dus, behorend aan vrije
poorters. Omtrent de activiteit van de Torhoutse bedrijven zou verders uit sommige
documenten blijken dat in de eerste helft van de xviide eeuw een uitgebreide uitvoer
bestond van haardtegels en aardewerk uit Torhout naar het buitenland tot in Engeland
toe. Ten slotte zouden laboratoriumproeven behelzende de ontleding van aardsoorten,
hun reacties bij het bakken enz. toelaten het thans als Torhouts naar vorengebrachte
aardewerk hoofdzakelijk in drie grote periodes in te delen: het vroeg-Torhouts, uit
opdelvingen aan 't licht gebracht en met één soort klei vervaardigd; het Middeleeuws
Torhouts tot het einde van de Boensperiode, waar men wel twee soorten klei gebruikt,
uit de tertiaire of quaternaire kleilagen, maar steeds van plaatselijke herkomst; en,
ten slotte het nieuw-Torhouts t.t.z. vanaf de Willemijnsperiode, waar, samen met de
plaatselijke klei, ook van elders ingevoerde klei wordt verwerkt: Scheldeklei,
pijpaarde, witte klei van Andenne en Chatelet. Aangezien het vaststaat dat in andere
centra de pottenbakkerij veel vroeger ingevoerde klei aanwendde, zou een
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doeltreffende ontleding nauwkeuriger identificatie van stukken met tot nog toe
twijfelachtige herkomst toelaten.
Het ware wenselijk dat eerlang, door publicatie van uitgebreider gegevens
daaromtrent en van de gronden waarop zij steunen, de geschiedschrijving van de
pottenbakkerij in onze gewesten, welke nog in een aanvangstadium verkeert, een
stap vooruit kon worden geholpen.
Zal uit deze verdere geschiedschrijving wellicht blijken dat de door gewiekste
kooplui in oudheden zo snugger geëxploiteerde gelijkenis tussen ons Torhouts
aardewerk en het rood-gele goed elders g e p r o d u c e e r d , waarvan de voornaamste
c e n t r a gelegen waren in Zuid-Limburg, in het Duitse Neder-Rijnse gebied en
v o o r n a m e l i j k te Bergen-op-Zoom (de enige plaats in Nederland waar reeds in
de Middeleeuwen een gilde der Pottenbakkers bestond) - dat deze gelijkenis haar
grond en haar oorsprong vindt in werkelijke verwantschap en wederzijdse
beïnvloeding?
Deze vraag kan m.i. rijzen bij het lezen, in oude documenten, van de titels, welke
de Heren van de Lande, Leenhove ende Casteele van Wynendaele die ook Heer waren
van de stad Torhout, cumuleerden, en waaronder wij releveren o.m.: paltzgraeve van
de Rhyn... co-vicaris in de landen van den Rhyn... hertog van Opper-ende
Neder-Beyeren, Gülicq, Cleven,... Marquis van Berghen-op-Zoom,... Heere van
Ravenstein,... Breskens-Zande...
*
Wat er ook van zij, deze bescheiden bijdrage menen wij niet te kunnen besluiten,
zonder de wens uit te spreken dat eerlang de Stad Torhout een museum moge tot
stand zien komen, waar piëteitsvol bijeengebracht worden, zo uit het nabije als uit
het verre verleden, de meest representatieve getuigen van het edel ambacht dat haar
naam eens wereldberoemd maakte.
MR A.M. BOTTE
Arrondissementscommissaris - Voorzitter van het Provinciaal Comité voor
Kunstambachten en Kunstnijverheden in West-Vlaanderen.
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Literatuur
Norbert Fonteyne, een groot Westvlaming
IN 1904 te Oedelem geboren, leefde Norbert Fonteyne ongeveer tot zijn twintigste
jaar op dit dorp; wij menen te weten dat hij in 1925 of nog een paar jaar vroeger de
post van onderwijzer ging betrekken op de meer zuidelijk gelegen en kleinere
gemeente Veldegem, na vruchtbare maar nogal zelfstandige studies in de vrije
normaalschool te Torhout. Wij, die vier jaar eerder dan hij op datzelfde Oedelem ter
wereld kwamen, uit een moeder die verwant was met de vader van Fonteyne, zijn in
de gelegenheid geweest hem van zeer nabij te leren kennen en zijn geestelijke en
morele evoluties als het ware op de voet te volgen, tot op het ogenblik dat hij naar
Veldegem uitweek.
Oedelem is een dorp van kleine boeren, kleine burgerlui en heel kleine arbeiders.
Een dorp zonder veel geschiedenis, stil en verlaten als een kerkhof en cultureel en
intellectueel erg achterlijk. Nog tot op vandaag wonen er geen tien mensen, die de
weg kennen naar een boekenwinkel of een tentoonstellingszaal voor schilderijen, en
de enige toneelbond die het bezit en die een moeizaam, een slepend leven leidt, heeft
het nog altijd niet verder gebracht dan tot de opvoering van derde of vierderangstukken
voor mannenrollen alleen. Toch zou Fonteyne dit dorp en deze geringe, ogenschijnlijk
bijna zielloze mensen, tot decor en object nemen voor het schrijven van Kinderjaren,
een der sterkste en meest aangrijpende boeken van de moderne Vlaamse letterkunde.
De familie Fonteyne dreef handel in koloniale waren en behoorde tot de begoederde
stand, zij bezat enkele over de gemeente verspreide landerijen. Vader Fonteyne was
een trots en eigengereid man, eigenlijk een persoonlijkheid in de grijsheid van de
Oedelemse massa, een vent met denkbeelden, een beetje liberaal georienteerd. Hij
hoorde zich gaarne tot de dorpsprominenten gerekend en sprak zijn woord mee in
de plaatselijke politiek. Hij bezat ontegenzeggelijk autoriteit waardoor hij
vanzelfsprekend in botsing kwam met zijn gelijkvloerse omgeving en niet al te veel
vrienden telde. Zijn jongste zoon Norbert was zijn treffend evenbeeld, net als de
vader een robuste, krachtige en gezonde verschijning, hoogmoedig, zelfbewust,
uitermate levendig, gauw driftig, reeds zelfstandig toen hij nog in de korte broek liep
en uit hoofde van dit alles natuurlijk ook spoedig een eenzaam figuur. Alleen was
zijn aard combatiever dan die van de oude Fonteyne. Wij herinneren ons de
hartstochtelijke wijze waarop hij, nog maar tien of twaalf jaar oud, zijn speelgenoten,
de straatbengels van het dorp, in twistgesprekken lokte over de meest dagelijkse
aangelegenheden en dingen, later over politieke en religieuse vraagstukken; met een
onthutsend en ontwapenend elan droeg hij zijn denkbeelden voor en wist hij ze ook
te verdedigen. Hij had een spraakgebrek waardoor hij opvallend de R accentueerde,
maar dat belette hem geenszins vlot te spreken, hij was waarlijk goed ter tale. Maar
zelfs in de drift van de discussie behield hij steeds een meerderwaardig heidsbesef,
dat hem trouwens tenvolle pastte, daar hij verstandelijk en wetenschappelijk de
jongens van zijn jaren inderdaad ver vooruit was.
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Zijn belangstelling voor artistieke zaken dateert van zijn dertiende jaar. Hij wist toen
al ongeveer wat letterkunde was, vermoedelijk beter dan de pastoor en de notaris,
en alleszins

stond hij in die kennis veel verder dan zijn onderwijzers, die van de literatuur zoveel
begrip hadden als een geit van chocolade eten. Hij las heel veel, maar zijn smaak
was aanvankelijk zeer onstandvastig. Vandaag dweepte hij met een bepaald schrijver
om morgen met een bevreemdende absoluutheid zijn voorkeur op een ander te laten
vallen. Uiteindelijk zou hij zweren bij de psychologische, romantisch-realistische
schrijfwijze zoals hij die constateerde bij de negentiende-eeuwse Franse meesters
van die richting: Stendhal, Flaubert, Balzac e.a. (In geen geval bij Walschap, zoals
sommige auteurs van geschiedenis voor recente Vlaamse letterkunde
onverantwoordelijk beweren. Fonteyne bezat zijn litteraire vorm vooraleer Walschap
aan het woord kwam. Het loopt trouwens de spui-
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gaten uit dat hij een zuiver barokke stijl heeft terwijl de auteur van Houtekiet een
expressionistische verschijning is waar Fonteyne afwijzend tegenover stond). In de
tweede helft van de eerste wereldoorlog moest Fonteyne al een en ander geschreven
hebben, menen wij, maar wij hebben van deze eerste litteraire probeersels jammer
genoeg nooit iets ter inzage gekregen. Wel hebben wij gezien, dat hij intussen niet
enkel letterkundige aandrift had: hij schilderde in die jaren kleine doekjes, meestal
landschappen, en op een keer betrapten wij hem toen hij in de schuur van zijn vader
bezig was met het boetseren in klei van een vrouwenbuste. Het betekende alles samen
niet veel, maar dat hij periodiek ook de plastische kunstvormen beoefende, moeten
wij vermoedelijk beschouwen als een aanduiding van zijn ongeduldige wil, om, waar
hij niet met de pen de resultaten bereikte die hij beoogde, het dan maar te beproeven
met het penseel of het boetseermes.
De oorlog heeft op Fonteyne's gewarige en zoekende knapenziel een geweldige
indruk gemaakt en zijn levensbeschouwing onuitwisbaar getekend. Zijn boeken
zouden hiervan de neerslag, wij schreven bijna: de ziedende lava, zijn. Oedelem lag
in het etappengebied, op enkele kilometers van het front af. In de Westelijke einder,
over dag en nacht, blaften de kanonnen, de Oedelemse grond sidderde zonder
onderbreking. In de Herfst- en Wintermaanden werd ieder huis volgestopt met
afgeloste frontsoldaten, mannen waar haast niets menselijks

Geboortehuis van Norbett Fonteyne op het marktplein van Oedelem

meer aan te bespeuren was, naar ziel en lichaam moe, vervuild, verbestialiseerd, en
vaak dragers van ideeën die regelrecht tegen de gevestigde levensnormen waren
gericht. De kroegjes floreerden en de deftigste gezinnen kwamen in opspraak. De
jeugd groeide op in de bestendige dreiging van de dood, in een broeierige mist van
zedelijke verwildering en de grondige aftakeling van de traditionele waarden.
Fonteyne maakte uit, dat wat zich te Oedelem afspeelde maar een klein onderdeel
was van de geweldige tragedie die geheel de westelijke wereld teisterde en onderste
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boven wierp, en dat deze gebeurtenissen een mijlpaal betekenden in de vervulling
van Spengler's profetie: Der Untergang des Abendlandes.
De jonge Fonteyne, zelf in de maalstroom opgenomen en zedelijk gekneusd, zou,
spijt zijn sterke en uiterst individualistische persoonlijkheid, in geen mogelijkheid
tot herstel geloven: hij aanvaardde de feiten. Deze oorlog heeft mijn generatie
hopeloos kapot gémaakt, schrijft hij in Kinderjaren en in Pension Vivés laat hij de
Melker, de mislopen en mislukte schilder wanhopig zeggen: In mijn generatie zijn
er zovelen die aldus ondervreten werden, en verder: De dood in onze jeugd heeft het
vlees zo dicht tegen onze ziel gedrukt. Samenvattend kan men getuigen dat Norbert
Fonteyne de schrijver is van de teleurgang door oorlogsomstandigheden van zijn
generatie. Zij die de donkere erotiek en het genadeloos realisme van zijn boeken met
ergernis en afkeer bejegenen, begrijpen niet, dat de auteur met zijn geschriften bedoeld
heeft, een aanklacht en een protest te leveren, al is het de aanklacht en het protest
van iemand die geen nieuwe dageraad meer ziet lichten. Hij is de stem van zijn
losgeslagen, gehavend en wanhopig geslacht, en wij kennen in de hele Nederlandse
literatuur geen tweede stem, die uit dezelfde beweegreden sprekend, zijn diep accent
en sombere dichterlijke gloed heeft benaderd.
Kinderjaren is stellig Fonteyne's markantste boek, naar opzet en bewerking waarlijk
groots. Slechts een paar keer doet de toon iets gezwollen aan, en zijn beschrijving
van de inen uiterlijke dingen onderscheiden zich steeds door spirituele geladenheid.
Hij copieert niet maar dringt tot de ziel der natuurlijke en menselijke verschijnselen
door, hij geeft er de essentie, de kern van weer, daardoor is hij doorlopend suggestief
en wordt hij nooit plat, zelfs niet waar hij een krachtterm aanwendt of het licht laat
vallen op onkiese situaties en objecten. Zoals gezegd is het decor van Kinderjaren
Oedelem; de figuren die hij ten tonele voert zijn van Oedelem, wij hebben ze allen
stuk voor stuk gekend en enkele er van zijn nog in leven. Maar zij zijn tevens van
overal, het zijn geen plaatselijke types gebleven, geen anecdotische, folkloristische
gevalletjes, ofschoon Fonteyne hen noch de allures, noch het uitzicht, noch de
geestelijke primairiteit van de dorpeling ontneemt. Zij staan in het teken van de
algemeen-menselijkheid en behoren tot een onbegrensde wereld. Kinderjaren is geen
roman, maar een geromanceerde kronijk, en de hoofdpersonnage van het boek is
Fonteyne zelf, de Fonteyne als
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puber en in knapenbroek. Hij plaatst zichzelf voortdurend op de voorgrond, hij is de
camera obscura die de gebeurtenissen op de gevoelige plaat van zijn ziel vastlegt,
de problematiek er van ontrafelt, de zin er van bediscussieert, verwerpt of accepteert;
soms wordt zijn toon polemisch. En met dezelfde onbevangenheid waarmee hij zijn
dorpsgenoten, meestal zijn jonge kameraden, te kijk stelt, geeft hij zichzelf bloot.
De diepe, dramatische realiteit van dit boek wordt bevestigd en onderstreept door
Im Westen Nichts Neues van Remarque, door Mensen in de oorlog van Latzko, Le
feu van Barbusse en De laatste etappe van Hemingway. Ook in literair opzicht doet
Kinderjaren voor geen enkel van deze, door hetzelfde tijdsgewricht geïnspireerde
boeken, onder. Was Kinderjaren in een universele taal geschreven geworden, het
werk zou zeker en vast universele belangstelling hebben gewekt.
In Pension Viués en Polder, twee boeken die Fonteyne na Kinderjaren geschreven
heeft, maar die hij vóór zijn hoofdwerk heeft uitgegeven, en die beide op het classieke
stramien van de roman geconcipieerd zijn, slaagt de auteur er niet in, dezelfde
thematiek, of toch ongeveer dezelfde, met evenveel literaire potentie te behandelen.
In Pension Vivés voert hij ten tonele een stel moreel verwordenen, waarvan de
belangrijkste representatief zijn voor de tot volwassenheid gekomen oorlogsjeugd.
Het is alsof hij, met en door dit boek, het bewijs wilde leveren, de proef op de som,
van de authenticiteit van Kinderjaren. In Polder plaatst hij ons weer direct in de
oorlog. Een jonge trotse polderboerin, wier man aan het front staat, valt, na twee
jaren haast heldhaftig verweer, ten offer aan erotische uitspattingen. De gevolgen
zijn gruwelijker dan enig welbewust gepleegde criminele misdaad zou kunnen
billijken: haar uit de oorlog teruggekeerde echtgenoot martelt haar geestelijk en
lichamelijk langzaam dood.
Beide romans missen de stralende eenvoud van Kinderjaren. Ze gaan mank aan een
te veel aan analyse en aan opschroeving van het feitenmateriaal. Alle twee boeien
ze door de literaire taal, maar ze vermceien door charge en een al te luide pathetiek
en tenslotte gelooft men er niet aan, hoe waar ze in essentie wellicht ook zijn. De
bouw lijkt erg primair, van de technische vaardigheid van de geroutineerde romancier
had Fonteyne zeker nog alles te leren. Was hij eigenlijk wel een romancier? Wij
stellen de vraag duidelijker: was hij een schrijver in staat om het leven, dat zich
buiten zijn eigen Ik ontrolt en waar zijn eigen Ik niet rechtstreeks in betrokken
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is, in letterkundige vorm vast te leggen? En nog een vraag: was hij na de zelfbelijdenis
van het magistrale Kinderjaren niet reeds uitgeput en zou hij bij machte geweest
zijn, litterair werk te scheppen ook uit andere levensbronnen? Hij alleen had op die
vragen antwoord kunnen geven, maar een al te vroeg verscheiden heeft hem
verhinderd dat te doen.
Zijn naam wordt wel eens genoemd als die van een vergeten schrijver. Maar het lijdt
geen de minste twijfel dat de gestalte van de auteur van Kinderjaren niet aan de
horizon zal verdwijnen zolang er in de Nederlandssprekende gebieden nog enig
begrip voor literair-artistieke grootheid bestaat.
MARCEL MATTHIJS
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[Toneel]

De foto van Antoon Vander Plaetse werd genomen terwijl hij het slot voordraagt van Stijn Streuvels'
De Vlaschaard. (Foto Rembrandt, Ingelmunster)

Antoon Vander Plaetse vijftig jaar!
Enkele weken geleden is Antoon Vander Plaetse vijftig jaar geworden, en bij deze
gelegenheid wil ‘West-Vlaanderen’ zijn sympathieke mederedacteur een hartelijk
woord van hulde niet onthouden. Onvermoeid staat Vander Plaetse immers reeds
een kwart eeuw in de bres, ter bevordering van Vlaanderen's kunst- en kultuurleven.
Als acteur, als regisseur, als leraar van dictie en voordrachtkunst, als schrijver van
enkele didactische werken over uitspraak en voordragen, heeft hij zich in niet geringe
mate verdienstelijk gemaakt en steeds méér en méér glans en klank aan zijn naam
weten toe te voegen. ¶ Vooral als voordrachtkunstenaar heeft hij de laatste jaren
dorpen en steden veroverd, en, onvermoeibaar troubadoer, gaat hij nog immer voort
met de schoonheid van onze Nederlandse dicht- en prozaschat naar alle gewesten
uit te dragen. Duizenden zijn hem daar dankbaar voor, en dragen hem, om het groot
talent waarvan hij daarbij blijk geeft, hun onverholen bewondering toe. En een
kunstenaar die dàt van zijn volk mag ondervinden, geniet wel de grootste voldoening
die hem kan weggelegd zijn. ¶ Vander Plaetse heeft die voldoening verdiend. Nooit
heeft hij getwijfeld aan de roeping die hij te vervullen had, en van den beginne af
heeft hij zich zonder teruggehoudenheid, met de inzet van heel zijn wezen,
weggeschonken aan het ideaal dat voor hem een heel leven tot betekenis en tot waarde
moest brengen. ¶ Op zijn vijftigste jaar heeft Vander Plaetse nog niets van zijn
vitaliteit ingeboet. Terwille van hemzelf en van zijn geliefd Vlaamse volk, hopen
wij dat hij zijn levenslust, en zijn sprankelende geestdrift nog lang moge bewaren.
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Folklore
In het koetshuis van het Arentspark te Brugge
GEEN toerist zal verzuimen een poosje te kuieren in het Arentspark, na het
traditioneel bezcek aan de Memlings van het Hospitaal en aan de beroemde tomben
van de O.L. Vrouwkerk. Men bevindt zich hier in de voormalige moestuin van het
Gruuthusehof. De oude puntgevels van dit hotel verheffen zich voor ons, langs de
reie: een zwierige bakstenen lijst omsluit de Brugse penanten. Het water weerspiegelt
ze, alsmede de gekwartileerde wapens van Gruuthuse en Aa en van Agnes de
Mortagne.
Iets verder overbrugt het hotel Arents de Beerteghem de naar de Dyver zwenkende
reie. Rechtover de ingang van dit laat-xviiide eeuws herenhuis ziet men het koetshuis
dat vandaag onze nieuwsgierigheid gaande maakt. De Groeningestraat, - eertijds het
Melcwietstraetken -, begrenst het gebouw langs de Oostzijde. Langs onze kant, op
de binnenkoer, zijn de vensterramen in een reeks ronde blindnissen gevat. De ruiten
zijn sinds mensenheugenis niet meer schoongemaakt en beklemtonen het nors uitzicht
van het gebouw. Wie op zoek was naar onbekende kunstschatten kon hier wrevelig,
voor de gesloten poorten, zijn verbeelding vrije teugel laten.

De koetsen
De vroegere Brugse wagenmakerij ontwikkelde zich nooit tot een fabricage van
rijtuigen met authentieke carrossiers, zoals

Berline van de familie Moles-Lebailly (einde xviiide eeuw) - Foto A.C.L.

in de Brusselse xviiide eeuwse werkhuizen. Deze rijtuigmakers - de talrijke Simon's,
Jones, Quesnel e.a. genoten in het buitenland een grote faam. Men stelde de kloeke
degelijkheid van hun wagens bijzonder op prijs. De merkwaardige koetsen, die men
in het Arentspark aantreft, komen uit deze Brusselse werkplaatsen.
Vooreerst zeker de reisberline van de familie Moles Lebailly, een wagen die de
beroemde Pierre Simon merktekende. Deze berline dagtekent van ca. 1800. Echter
ontbreken hier de reiskoffers die op het voorstel, boven het dak en achteraan tussen
de wielen werden geriemd. Deze reiskoets is opmerkenswaardig licht van bouw en
zij veert uitstekend.
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De rijtuigmakers bereikten met dit type van reiswagen, - waarvan het verbeterd
prototype in Berlijn was uitgevonden, vanwaar de naam berline - een niet te
overtreffen ideaal, althans vóór de opkomst van het autovervoer. In de koetsenmakerij
ontstonden het wentelend voorstel en de veren, pas in de xvide eeuw. De veren
ontwikkelden zich uit de schommelende wagen. Toen hing de bak eenvoudig aan
kettingen of banden te schommelen tussen vier houten opstaande balkjes, die op de
hoeken aan het onderstel waren vastgemaakt. Wanneer deze vier stijlen, in de tweede
helft van de xviide eeuw, uit staal werden gesmeed, was eigenlijk de veer uitgevonden.
Men kon de hangriemen van de bak aan het boveneinde van de veren vastmaken,
ofwel, wat een grote vooruitgang betekende, de riemen over de veren leggen die in
C-vorm naar de kajuit waren gebogen.
Van het einde van de xviiide eeuw dagtekent tevens de staatsiekoets van de familie
de Melgar. Dit sierlijk rijtuig is op de vier hoeken dubbel afgeveerd à la Daleine.
De dubbele disselboom is zwierig gekromd in zwanenhalsvorm. Alhoewel de lederen
hangriemen verstorven zijn en de goudkleurige binnenbekleding mottig is, zou
niettemin alles nog aardig te herstellen zijn, zodat ook de frisse tinten - ponceau en
blauwgroen - en het verguldsel, levendig zouden herrijzen. Men spande met vier of
met zes paarden in. Achteraan stonden twee lakeien, vooraan zat de koetsier. Twee
postiljons reden, de ene op het linkse disselpaard, de andere rechts voorop.
Onze Brugse dames, die met lichtere wagens naar de Oostkampse kastelen of de
bossen van Tillegem uitreden, konden weliswaar de verfijnde wuftheid van de Parijse
merveilleuses niet nadoen. Trouwens de uitstap bood op verre na niet de
aanlokkelijkheid van een ritje in het Bois de Boulogne. Niettemin zag men, in de
Brugse koetshuizen ook phaetons en andere rijtuigen naar Engels model. Ze vielen
in de smaak, net zoals te Parijs, tijdens het Directoire en het Keizerrijk. De phaeton
van het Arentspark dagtekent van ca. 1800. Inderdaad de portieren dragen de wapens
van Pierre de Melgar de Breydelaere et de Sporkinshove en van Sabine Coppieters,
die op 3 Februari 1798 in de echt traden. Te oordelen naar een gelijkaardige koets
bewaard in de collectie van het Jubel-parkmuseum, meen ik het koetswerk van de
Brugse phaeton aan Quesnel zoon, van Brussel, te mogen toeschrijven.
De Brugse remise verbergt nog een typische Zeeuwse sjees van de xviiide eeuw,
waarvan de panelen met geschilderde
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landelijke taferelen zijn versierd. Het Jubelpark bewaart een dergelijk, echter minder
mooi exemplaar. Van Hollandse herkomst is tenslotte een schone xviiide eeuwse
slede. De duozitting, van waarop men het paard mende en tevens in de sneeuw kon
remmen bij middel van de voettreden, is vastgemaakt met een ijzer dat het kenmerkend
hartmotief vertoont. Vooraan, als bekroning van de in S-vorm opkrullende ribben,
is een paard als schegbeeld uitgesneden.

Panelen en schilderijen
Wie van koetsen spreekt, roept meteen de herinnering op aan de vroegere postwagens.
In de remise bewaart men het xviiide eeuws uithangbord van de Brugse post. Het
paneel (140 bij 94 cm.) draagt de wapens van het Oostenrijks vorstenhuis en het
opschrift Bureau des postes. Het heeft voor de plaatselijke geschiedenis een
documentaire waarde.
De Pesteschilderie vond hier tevens een onderdak. Dit langwerpig paneel (72 bij
180 cm.), geschilderd door Petrus Maes, in 1866, vertoont aan weerskanten van de
zgn. Genadestoel - de H. Drievuldigheid -, vier pestpatronen of de heiligen die men
te Brugge aanriep tegen de besmettelijke ziekten. Het schilderij hing voorheen op
de hoek gevormd door de Poite-vinstraat en de S. Jorisstraat. Thans ziet men er een
modern tafereel uit glazuurtegels, dat in de volksmond nog steeds de Pesteschilderie
heet. Petrus Maes copieerde wellicht de voorstelling van het paneel dat Beirlant in
1811 had geschilderd. Deze laatste zal zich hebben geïnspireerd op het xvide eeuws
model, dat toen werd vervangen. Het groeperen van de verschillende heiligen, wier
voorspraak tegen de besmettelijke ziekten werd ingeroepen, ligt in de lijn van een
iconografisch thema dat op het einde van de middeleeuwen was gevestigd.
Boven de Pesteschilderie ziet men een ovaal xviiide eeuws schilderij (73 bij 105
cm.) dat denkelijk verband houdt met de pestepidemie die in 1766 te Brugge heeft
gewoed. Een priester dient hier de H. Sacramenten toe in een door de ziekte geteisterde
arbeidersfamilie.
Nog een ander schilderij (125 bij 257 cm.) verdient onze belangstelling. Het stelt
de Jan van Eyckplaats voor, in 1865, dus kort vóór de ingrijpende herstellingswerken
die aldaar in 1876-78, ter gelegenheid van de oprichting van het bronzen Van
Eyckbeeld (H. Pickery) werden uitgevoerd. Het schilderstuk verdient temeer onze
aandacht daar het een zeldzaam en onbekend werk is van de Brugse schilder A.
Joostens († 25-2-1886). Deze was leraar in de stedelijke akademie en dd. directeur
van 1881 tot 1886. In 1851 had hij in de Brusselse Exposition Générale des
Beaux-Arts een Pieter De Coninck in de Gevangenis tentoongesteld. Haast een eeuw
vergetelheid bedekt het Gezicht op de Van Eyckplaats met een waas dat echter alle
charme nog niet heeft verstikt.

Vlaggen, meubilair, de Brugse guillotine
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Aan de zoldering hangen een drietal uitgerafelde vlaggen. Men kan ze moeilijk
bereiken. De banier van de S. Sebastiaans-gilde van Adinkerke, vindt men opgerold
in een hoek. Deze vertoont op een grond van rode damastzijde een geborduurd
medaillon - de marteling van S. Sebastiaan - en de wapens van de gilde. Dit vaandel
draagt het jaartal 1801.
Rondom de remise zijn gebeeldhouwde panelen, deuren en portalen opgesteld,
waaronder een prachtige barokke lambrizering. Zuiver van stijl is een dubbele
Empiredeur met bronzen beslag. Hierbij hoort een dessus de porte, versierd met twee
heraldisch opgestelde sfinxen. In een flinke barokke schouw ziet men een haardplaat
van 1693, vertonende de rechtspraak van Salomo.
De Brugse guillotine staat hier ook opgesteld. De geroeste valbijl hangt periculeus
in de sponningen, bovenaan de hoge wormstekige stijlen. Het mes van de guillotine
viel te Brugge, voor de eerste maal, op 16 October 1796. Doch de veroordeelde was...
een schaap. Aldus had zich de scherprechter in het gebruik van het nieuw tuig
geoefend. Vier dagen later werden twee moordenaars op de Markt geguillotineerd.
Een Bruggeling noteerde in zijn dagboek dat alles vlot verliep. Het verhoog en het
onthoofdingstuig had men in het rood geschilderd. De lijken vielen achter de planken
van het schavot, dat rondom afgesloten was (R. Coppieters, Journal d’évènements
divers..., uitg. P. Verhaegen).

Staatsiekoets van de familie de Melgar (einde xviiide eeuw) - Foto A.C.L. - Phaeton van Pierre de
Melgar de Breydelaere en Sabine Coppteters (ca 1800)
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Zeeuwse sjees (xviiide eeuw)

Foto A.C.L.

Hollandse slede (xumde eeuw)

*
Men is er stellig van overtuigd dat het koetshuis van het Arentspark spoedig
toegankelijk zal worden. Althans dat de koetsen en een keus der voorwerpen te
bezichtigen zullen zijn. Tegenwoordig beklauteren de weetgierige schavuiten de
vensterbanken, in het park, en neuzen boven het mat glas van de onderste ramen.
Verboden vruchten zijn hier echter niet geborgen, doch wel leerrijke zaken uit het
plaatselijk verleden! Men zag onze jongens liever een uurtje in het koetshuis ravotten
en vijf minuten nadenken, dan wel mot en worm ongestoord woekeren achter de
gesloten deuren.
DR ALAIN JANSSENS DE BISTHOVEN

Pleidooi voor het museum van Westvlaamse folklore
TE Brugge, op het eerste verdiep van de Hallegebouwen, in de zogezegde schermzaal,
werd, op Zaterdag 1 Juli 1939, het museum voor Westvlaamse Folklore geopend.
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Het museum moest tijdens de bezetting zijn doeken oprollen en het kon eerst, op
Zaterdag 6 November 1948 heropend worden.
Het museum is toegankelijk, alle dagen, tijdens de Paasvacantie en de maanden
Juli, Augustus en September, van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur. Van Beloken Pasen
af tot einde Juni, alle Zondagen, tijdens dezelfde uren.
Het museum beoogt in eerste instantie - omwille van de gewone toerist - een
stemmingsbeeld te verwekken, door het hersamenstellen van een keuken, herberg
en kruidenierswinkel uit grootmoeders tijd. Op een zeer aanschouwelijke wijze zou
er een causerie kunnen gegeven worden: Hoe onze grootouders leefden.
Tussen twee kandelaars staat, op het schouwberd, het crucifix In Gods zegen is 't
al gelegen. Verder is het bord bezet met siervazen en glinsterende pijnappels, tinnen
en gebakken teljoren; daar prijkt ook het bedevaartvaantje van Sinte Godelieve. Op
de spindekast staat het gekleed Lieve Vrouwtje onder glas en op de buisstoof de
waterketel of moor. Wieg en kinderstoeltje, kakstoeltje, ontbreken hier niet, want
onze grootouders waren niet bang voor kinderzegen. In de hoek staat de commode,
het geriefelijk meubel, waar veel in geborgen kan worden, erboven hangen prentjes
van sinten en sanctinnen. Let op het kantkussen, met ernevens de bolle, de glazen
karaf gevuld met water, waarin de schamele, bruingele straal van een profijtig
brandend petroleumlampje opgevangen werd en zich dan, helwit weerkaatste op het
kantkussen, juist op de plaats waar de draden doorheen gevlochten worden. En tot
laat in de nacht spellewerkte grootmoeder aan haar kantje 't bultjie, 't visoogtjie, 't
geernaartjie, de pieke, t'aaptjie, de mentebolte, 't pastershoedtjie enz. om een cent
bij te verdienen om die talrijke mondjes voedsel te kunnen geven; bij haar stond dan
een kop straffe koffie en toch kon zijn nog een liedje zingen... misschien
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Algemeen zicht in een keuken - Foto A.C.L.

De winkel uit grootmoeders tijd - Foto A.C.L.

Een mooi stel voorwerpen in gebakken aarde: potten en zeefden - Foto A.C.L.
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De herberg - Foto A.C.L.
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wel van Een is een, enen God alleen... of van Hier is de vogel en daar is de vis, en
dat is het meisje, dat bedrieglijk is... in de mane?
Daar staan de kijkkassen, waarmede de jongens naar de gekleurde prenten keken,
die in relief werden weergegeven, en in gindse vitrine, liggen enkele porceleinen
poppen, waarvoor ons moeder als klein meisje een kleedje knutselde.
's Zondags, in de nanoen, ging grootvader een borreltje drinken in de herberg, een
boomtje kaarten, een partijtje krullebol spelen of, om ter meest, op de toptafel slaan.
De winkel is er te zien, met bokalen en glazen, tonnetjes en dozen, en de grote
koffiemolen met handwiel. Boven op het rek staat de typische beschermer, Sint
Antonius met zijn kindje. Alles werd in gewicht verkocht, centen en halve centen
hadden hun waarde. Wat een weelde, als het kind de winkel kon binnenstappen en
voor 'n cens spekken bestellen!
Benevens deze drie plaatsen zijn daar nog de meerdere vitrines, kasten, borden,
waar gebruiksvoorwerpen, per soort of per onderwerp, uitgestald zijn. Mogelijks dat
deze voorwerpen onze sierkunstenaars zullen interesseren, hoewel meerdere
voorwerpen, die in keuken, herberg en winkel te zien zijn, evenveel hun aandacht
verdienen.
Want niet alleen om hun

Het beste hoekje in de keuken - Foto A.C.L.

folkloristische waarde moeten bepaalde huiselijke of godsdienstige voorwerpen voor
het nageslacht bewaard blijven, zij dienen het evengoed omdat zij typische producten
zijn van volkse kunst.
Deze ogenschijnlijke waardeloze, curieuse voorwerpen weerspiegelen de
kunstsmaak, die ontstaat, groeit en leeft bij het volk; zij zijn, in de volste zin van het
woord, volkskunst. Hier dient het woord volk opgevat in de brede betekenis van het
woord: burgers en middenstanders, boeren en ambachtslieden die geen
wetenschappelijke geschooldheid hebben genoten of academie liepen, en die van
nature uit een zekere smaak voor de kunst, voor het schone, bezitten en deze
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ingeborenheid - deze gave Gods - op een tastbare wijze uiten of vastleggen in de
gebruiksvoorwerpen of -benodigdheden, alsmede in de objecten, die aangewend
worden om het woonhuis te versieren en op te smukken.
Volkse kunst is spontaan, is levendig; zij evolueert gestadig en toch steekt er steeds
een zekere traditie in; zij weerspiegelt de smaak en de goesting - ik zou bijna willen
zeggen, zij weerkaatst de ziel - van een volk.
Zo kan het lonend zijn, voor een sierkunstenaar, op zoek naar inspiratie een bezoek
te brengen aan het museum voor Westvlaamse folklore.
Voor de plastische kunstenaar, hij weze schilder of tekenaar, beeldhouwer of
boetseerder, graficus of kalligraaf, hij stelle, noch van ver, noch van bij, enig belang
in de folklore, zal alleen maar omwille van zijn kunstbeoefening, van zijn
vakmanschap, een bezoek aan het museum, lonend wezen.
Was het alleen maar, om eens te kijken - met zijn zoekers-oog - naar de vorm of
de versiering van bepaalde voorwerpen, die de folklorist, volkskunst noemt en de
sierkunstenaar, toegepaste kunst. Laat ons maar niet vitten over de geijkte
terminologie.
Sierkunstenaar: Bekijk even de vorm van die aarden kruiken, de versiering van
die potten of dit plateelwerk; buig U eens over de vitrien, waarin uitgelegd is die
merkwaardige collectie patakons, met hun eigenaardige, veelal eenvoudige, en toch
merkwaardige, alvast disparate motieven, sta eens 'n stonde vóór de toogkast met de
uiteenlopende verzameling verlichtingsmotieven, niet om de geschiedenis van de
verlichting te bestuderen, maar om die kruikjes, kandelaars, lantaarns, olielampjes
te bekijken; doe een stapje naar links of naar rechts en blijf staan vóór de tientallen
speculaasvormen, met hun gevarieerde beelden, werp nog een blik op het bord,
waarop een tiental gevlochten boodschapkorfjes of paanders staan.
Zeker zal een van die vormen U bekoren, een van die motieven U boeien. Met uw
artistiek temperament, uw persoonlijke visie, uw brandende scheppingsdrang zult
gij die vormen en die motieven weten om te werken tot een eigen smaakvol
kunstgewrocht, dat eerlijk en heerlijk aansluit bij de eigen traditie van ons Vlaamse
volk.
Zo zal een bezoek aan het museum voor We s t v l a a m s e Folklore, mogelijks
niet een veropenbaring zijn - wat alvast niet bedoeld wordt - maar in elk geval
renderend wezen. Wat ik van harte wens.
MAURITS VAN COPPENOLLE
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Prisma der jongeren
Paul Vanderschaeghe

Foto H. Cottenier, Torhout

van wie reeds verschillende gedichten in West-Vlaanderen werden opgenomen werd te Handzame geboren op 28 November 1930. Na de gemeenteschool liep hij
college te Tielt en te Torhout, en studeert thans de Germaanse philologie. Op en top
een buitenjongen leerde hij al heel spoedig de natuur kennen en liefhebben. Naast
de rake opmerkingsgeest die men trouwens in zijn werk kan vaststellen, klinkt heel
vaak een zwaarmoediger toon door. Het begin van zijn nog korte literaire loopbaan,
was de rubriek eigen werk in het studententijdschrift Hernieuwen, waar het werk van
Vanderschaeghe werd opgemerkt en aangemoedigd. Uit het gedicht Ilmatara, een
mythologisch gedicht over de schepping, groeide, na de uitgave van een bundel
Variaties, het werk Odin, dat in 1952 in eigen beheer verscheen, en allerwegen
gunstig werd opgemerkt. In hetzelfde jaar won Vanderschaeghe de poëzieprijs van
Nieuwe Stemmen met het lang gedicht Euridikè herrezen en het jaar daarop werd
zijn werk De Lichtende Ring naar voor gebracht in de Xaveriusprijskamp. Voor kort
verscheen Het Geslepen hart bij De Bladen voor de Poëzie te Lier. Een tweetal
bundels kleinere gedichten, enkele prozastukken, en een roman wachten nog op
publicatie. Zijn oordeel over de hedendaagse poëzie: Noem onze kunst oud, verouderd,
mij goed, maar laat ze warm zijn, gloeiend van haat of liefde, hard als een schild en
scherp als het zwaard uit het paradijs. - Vanderschaeghe is redactielid van Nieuwe
Stemmen en werkte reeds mee aan verschillende tijdschriften, o.a. West-Vlaanderen
en Horizon. Onder de jongere Westvlaamse dichters heeft zijn naam reeds een goede
klank.

Medard Verleye
de auteur van het zopas in de Guldenreeks van het Davidsfonds verschenen boek
Rebellen zonder vaandel, werd geboren te Torhout op 22 Maart 1923. Hij liep college
(Grieks-Latijnse humaniora) te Oostende
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en te Torhout en is thans werkzaam in de handel. Hij volgde tevens cursussen in de
algemene letterkunde en de kunstgeschiedenis en publiceerde in kranten en
tijdschriften lezenswaardige bijdragen over literatuur en plastische kunsten. Het proza
van Medard Verleye is eerder historisch getint en, voortgaande op hetgeen de auteur
in voorbereiding heeft, schijnt zijn voorkeur zich vooralsnog exclusief te beperken
tot het sociaal probleem en de dito evolutie die het Vlaanderen van de vorige eeuw
beroerde. Terugblikkend op het arme Vlaanderen met zijn hongerlijders, stakers en
armoezaaiers die de vreemde introkken om het zure brood voor een zwaar gezin te
verwerven, geeft de auteur een treffend beeld van de schrijnende a-sociale toestanden
die, vóór honderd jaar in dit lage land - schoon vooral gesitueerd in het Houtland schering en inslag waren. Ook zijn nog te verschijnen werken Geef ons heden het
dagelijks brood en Mijnheer de Volksvertegenwoordiger gaan eenzelfde richting uit.
Na de in 1924 overleden Westvlaamse auteur Gustaaf Vermeersch is het thans Medard
Verleye die, op beloftevolle wijze, zijn lezer boeit met opgave van de sociale
catastrophen die de geslaagde bindtekens zijn voor zijn verhalen. Zijn eerste boek
Rebellen zonder Vaandel is in dit opzicht een gelukkig vertrekpunt, en een in al zijn
voegen opgemerkt debuut. Geen twijfel of de geplande werken zullen de aandacht
gaande maken.
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[Kunst en geest]
Albert Westerlinck
Z.E.H. prof. dr José Aerts, laureaat 1953 van de Scriptores Catholici

DE literair-psychologische studie door Albert Westerlinck, pseudoniem van Z.E.H.
José Aerts, docent aan de Faculteit voor Wijsbegeerte en Letteren te Leuven, gewijd
aan de figuur van onze onsterfelijke dichter Karel Van de Woestijne, behoort tot het
grondigste en het degelijkste dat onze essayistische literatuur heeft voortgebracht.*
En wij kunnen ook onmiddellijk zeggen: tot het verhevenste. Zij doorgrondt aan de
hand van een vaste methode, met eerbiedvolle detailverzorging, de ziel van de dichter
die wij in één adem vernoemen met Guido Gezelle. En in het voorbijgaan gedenken
wij stil hoe dit hoog dichterlijk tweetal aan de wereld kan worden vertoond als twee
rijke vruchten van de Vlaamse geest van de vorige eeuw en van de onze, twee eeuwige
getuigen van ontegensprekelijke Vlaamse grootheid.
De grote studie van Albert Westerlinck heeft de lyriek van Van de Woestijne
grondiger doen begrijpen. Zij heeft ons een onvergankelijk geestelijk portret geleverd
en gestreefd naar een volmaakter begrip van de dichterlijke persoonlijkheid van de
schrijver. Zij ziet deze persoonlijkheid ook in het raam van de literaire traditie, deze
van het Vlaamse land, de Frans-Belgische en de Westelijk Europese.
Deze studie over Karel Van de Woestijne reveleert ook opnieuw een der beginselen
die Westerlinck handhaaft en die hij vaak met bezield talent verdedigde: een van zijn
principiële overtuigingen is dat de biografisch-historische studie van een letterkundig
werk, die alles opsporen wil wat in de kunstenaar van de mens is, onmogelijk het
kunstwerk en de dichterlijke persoonlijkheid, zoals die in de kunstschepping tot uiting
komt, volledig kan verklaren. Het dichterlijke woord, is volgens Westerlinck, een
*

Albert Westerlinck: De psychologische figuur van Karel Van de Woestijne. Een
literair-psychologische studie. N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen.
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persoonlijk zielsproduct en kan derhalve als zodanig door de studie van de historische
biografische realia niet ten volle worden begrepen.
De essayistische schrijver ontleedt met geleerde en verfijnde hand de rol van het
lichaam in Van de Woestijne's gecompliceerde dichterlijke wereld, het grondplan in
de verhouding van ziel en zinnen, bijvoorbeeld de motieven der innerlijkheid, de
inhibitie van de schroom met een ontleding van dit schroommotief, de beklemming
van de angst, zijn beleving van de tijd met ondergang en einde en de plaats die K.
Van de Woestijne bekleedt in de literatuur van het fin de siècle, nadien de beleving
van de ruimte: de verticale beleving, het bevreemdend pessimisme van de dichter
als man zonder toekomst, Karel Van de Woestijne als de gevangene van het verleden
met een merkwaardige blik in de hedendaagse literatuur, de wording van Van de
Woestijne's individualisme in zijn bundel Het Vader-Huis, de trots en het tekort van
het ‘ik’ in een andere grote b u n d e l De Boomgaard, schijnglorie en tragiek van dit
Ik in De Gulden Schaduw. Hij spoort de verscheidene geestelijke vertwijfelingen na
in Van de Woestijne's lyriek en ook dat wat hij karakteriseert als de Zinnendoem met
de tweespalt van zielsnood en zinnendrang, de levenszatheid, de cosmische oneindig
heidsroes van de geest. En tenslotte de religieuze ziel in Karel Van de Woestijne's
lyriek en de dood in deze lyriek.
De essayist doet uitkomen dat Van de Woestijne in de eerste periode van zijn
lyrisch oeuvre betrekkelijk weinig religieuze gedichten heeft geschreven en dat de
religiositeit van de dichter pas met de beroemdgeworden Zeven Gebeden ten volle
tot uiting komt.
Het eerste dezer religieuze gedichten is gebouwd op de tegenstelling tussen 's
dichters gekwelde eenzaamheid en de vrede van de nederigen in het Leie-dorp. Het
tweede en derde gedicht wordt door Westerlinck gekenschetst als de uiting van een
drang naar bevrijding uit het aardse leven, het eeuwig leven als een bevrijdende
rustphase, zijn religiositeit als biddende smeking. Westerlinck spreekt ons van het
vierde tot het zevende der ‘zeven gebeden’ als lyriek waarin christelijke zielevrede
ongestoord tot uiting komt, momenten van ‘geestelijke rust en zielsexaltatie’; verzoend
met het leven en gelukkig in deze harmonische vrede vindt de dichter de toon van
deemoed. Het wezen van de dichter in de zielsharmonie van het Liefdefeest wordt
als met een etsnaald geschetst. Westerlinck citeert hier uit het Zevende Gebed drie
regels doordrongen van het geluk van de dichter:
Wij zullen blijde zijn; de boomen blozen van vruchten.
En ons hoofd is schoon als duizend rozen
Nu we overvloedig zijn van zwenkend zomer-btoed...

Zo is het boek van Albert Westerlinck dat de schrijversvereniging ‘Scriptores
Catholici’ heeft bekroond uit de productie van katholieke schrijvers in 1953. Om het
hoog peil waarop het staat, de diepe wijsheid die over de bladzijden straalt en de adel
van deze langzame verkenningstocht door

West-Vlaanderen. Jaargang 3

66
een ziel, zou het storend zijn indien ik nog kwalificatieven zocht en een nutteloze
toelichting beproefde.
Ik herinner aan de voorgaande boeken van Westerlinck. Hij schreef vroeger de
gedichten Aardsch en Hemelsch, gedichten waaronder de gevoelige toespraak Aan
mijn engelbewaarder:
toen hij genas in uwe handen, vonden
zijn oogen weer de heemlen en hij zag
de sterren droef op zijne zonden staren.

Hij schreef vervolgens het boeiend prozaboek Het Lied van Tantalus, een bijzondere
bijdrage tot de studie op grond van een onderzoek over het werk van André Demedts,
van wie de Scriptores Catholici verleden jaar een roman bekroonden. Als men dit
Lied van Tantalus aandachtig leest verneemt men de kern van de opvatting welke
Westerlinck heeft over de zending van de dichter en deze van de criticus. De vragen
worden daarin behandeld omtrent het onderzoek van de zielsstructuur van de
kunstenaar tot dieper begrip van het kunstwerk, de verklaring van het werk in functie
van het wezen van de schepper. De psychologisch-historische methode kan hem niet
bevredigen. Op dit onmeetbaar arbeidsveld oriënteerde hij zijn belangstelling vooral
langs de wegen der psychologie, zijn programmatische stelling luidde zo dat het
doorvorsen van het binnenste in de mens licht kan werpen op het werk van diens
hart en geest: de Kunst.
Hij volmaakte deze opvatting in Luister naar die Stem, een bundel studiën en
critieken, met een woord vooraf dat klinkt als een zacht en zinrijk manifest. De stem
waarnaar men luisteren moet is die van de dichter. De poëzie is genade en geluk,
zegt hij. Zij is, na het gebed, de grote kracht die ons leven in de diepte en de hoogte
naar de oneindigheid verwijdt. Zijn programma daartoe luidt: Het heil der poëzie
ligt niet in tendentieuze trompetkunst of propagandistisch marktgeschreeuw, evenmin
in een vormelijk aestheticisme. Tussen de Scylla en Charybdis dient de dichter zijn
weg te zoeken naar een persoonlijke maar diep- en schoonmenselijke kunst, die het
erfgoed is van onze grootste nationale dichtersgestalten.
Later heeft hij een nieuw boek over dezelfde liefde geschreven dat heet Het Schone
Geheim van de Poëzie. In dit werk nu beschouwt hij nog eens het gedicht als
woordkunstwerk en gaat daarna met helder en verheven bewustzijn op zoek naar de
betekenis der poëzie, ditmaal niet enkel als woordkunstwerk maar vooral als symbool
van menselijke levenswaarden. Hij vraagt nu naar de waarde der dichterlijke
levensboodschap, naar de waarde van het gedicht als resultaat van een levenshouding,
die de levenszin van de dichter in de vorm van een levensvisie openbaart. Wat hij
daarover dan schrijft kan een kleine catechismus zijn voor de christelijke dichter, en
vooral voor een gestadige groei van wat Westerlinck heet: een rijker, edeler, schoner
leven.
Nadat hij in Luister naar die Stem (1942) en Het Lied van Tantalus (1944)
zinvol-kernachtig de boodschap van de dichter formuleerde leverde hij in zijn studie
over Prosper Van Langendonck (1946) de diagnose van een ongeneeslijke ziel en
naar aanleiding van deze diagnose belangrijke toelichtingen over de ‘dichterlijke
idee’ als uitdrukking van een dichterlijke persoonlijkheid. De dichter, zo verkondigt
hij, geeft de werkelijkheid weer van natuur en leven, ook van zichzelf, zoals deze
zich aan hem opdringt, maar hij beschouwt ze niet enkel, hij beleeft ze en belevend
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geeft hij ze een zin. Zijn intuïtief dichterlijke visie schakelt het overbodige en
bijkomstige uit, zij interpreteert en omschept de werkelijkheid.
De idee is het waarom van de bijzondere wijze waarop hij het leven ziet als
weergave van zijn ik, als bijzondere opgaaf van zijn ik.
De diagnose van de ziel van Prosper Van Langendonck bracht er hem toe de ethos
te schetsen van de leidende figuren van de ‘Van Nu en Straksers’ evenals het geestelijk
klimaat van geheel dit eindeeuws tijdgewricht in onze literatuur.
Ondanks de vlekken die kleven aan de vorm van Van Langendonck's gedichten
noemt hij hem een groot dichter, een der weinige grote en belangrijke dichtersfiguren,
die de moderne Vlaamse letterkunde telt. Hij getuigt van deze dichter dat hij in zijn
werk naar de kern van het leven greep, dat hij zo vaak op ontroerende en zelfs
ontstellende wijze, met de symbolische middelen der kunst, een laatste levensdiepte
heeft uitgesproken. Hij behoorde volgens de beschouwingen van Westerlinck tot het
ras van hen die tot de ongeneesbare onrust der ontbering zijn gedoemd: de ongelukkige
verliefden op Gods eeuwigheid en op het zoete aardse goed. ‘Tragiek van het hart
zonder land’, besluit Westerlinck.
En dan moet ik tenslotte verwijzen naar zijn grote opdracht als hoofdredacteur
van ons roemvol katholiek Vlaams literair tijdschrift Dietsche Warande en Belfort
waarvoor hij door kwaliteit en actualiteit de algemene achting, ook deze van
andersdenkende literaire kringen, heeft verworven. Men roemt zijn rechtvaardigheid
en zijn christelijke voorzichtigheid en eerlijkheid bij de beoordeling van andermans
werk. Hij is terecht veeleisend voor de katholieke literatuur en verwijst naar de toppen
van ascese en heiligheid, naar de hoogten bereikt door de katholieke schilderkunst
en muziek wanneer hij spreekt van de maat voor die literatuur. Hij meent dat die
katholieke literatuur slechts zuiver zal zijn in de mate waarin de bronnen in de ziel
van de schrijver zuiver zullen gehouden worden. Hij houdt van dat wat vanouds de
katholiek werd bevolen: dat hij in de wereld zou getuigen van de liefde en de
schoonheid van Christus.
Ik hoop dat zijn academisch docentschap en zijn slopende culturele activiteiten in
hem niet de scherpzinnige man zullen doen sterven die ons de zielen der dichters
openvouwt en ons hun drama's doet kennen waarin zij er toe kwamen te knielen als
een kind en te bidden.
Zo is het hoogstaand literair werk van de laureaat 1953 van de Scriptores Catholici.
Dit werk strekt tot eer van de katholieke essayistische literatuur en critiek in dit land
en is verheven tot het peil van het beste in het buitenland op hetzelfde groot gebied.
Wij betuigen deze Scriptor Catholicus onze genegenheid vol eerbied.
JAN BOON
Ondervoorzitter van de ‘Scriptores Catholici’
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[Kunstleven]
Verbondsberichten
Poëzie-prijskamp
ZOALS in ons tijdschrift en in de pers werd meegedeeld wordt door het Christelijk
Vlaams Kunstenaarsverbond een poëzie-prijskamp uitgeschreven voor een
Maria-gedicht. Aan deze wedstrijd kunnen alle Vlaamse dichters deelnemen.
Wij herinneren er de belangstellenden aan dat de uiterste datum van de inzending
thans werd vastgesteld op 30 Maart 1954. De gedichten moeten binnengestuurd
worden aan het adres van de heer Staf Weyts, Bisschopsdreef 57, St Kruis- Btugge.
Belangrijke prijzen zullen worden toegekend.

Bloemlezing van het Westvlaamse proza
IN het Kerstnummer van deze jaargang werd reeds aangekondigd dat onze aflevering
van September 1954 in het teken zal staan van het Westvlaamse proza. Wij herhalen
dan deze oproep tot onze schrijvers. Ziehier nog enkele aanvullende inlichtingen:
- De prozastukken die verwacht worden, moeten korte verhalen zijn (omvang
1.600 tot 2.000 woorden), die een afgerond geheel vormen dat op zichzelf staat.
- Het moeten stukken zijn die representatief zijn voor het oeuvre van de auteur en
tevens geschikt voor opname in een bloemlezing.
- Met deze uitgave wordt bedoeld het publiek te laten kennismaken met de
Westvlaamse schrijvers, en de lectuur van hun werk te stimuleren.
- De redactie behoudt zich evenwel het recht voor uit de ingezonden stukken
eventueel een schifting door te voeren.
- De opgenomen stukken worden geillustreerd. Het is daarom wenselijk dat elke
inzender zijn voorkeur laat kennen voor een eventuele illustrator van zijn werk.
- De stukken worden vóór 30 April verwacht aan adres van het redactiesecretariaat:
Stwg op Blankenberge 184, Brugge.

In memoriam prof. kan. Paul Sobry
OOK West-Vlaanderen voelde zich getroffen door het plots voortijdig afsterven van
deze eminente geleerde, die zowel in binnen en buitenland, maar vooral door zijn
talrijke oudstudenten werd gewaardeerd en bemind. Had hij niet al een paar keer
beloofd ons tijdschrift te vereren met een literaire bijdrage?
Deze Ieperling die te Leuven, Nijmegen, Münster, Oxford, Cambridge, Heidelberg,
Straatsburg en Birmingham heeft gestudeerd, professor aan de Leuvense universiteit,
en aan de hogeschool voor vrouwen te Antwerpen, voorzitter van de vereniging Met
Tijd en Vlijt, en in 1953 voorzitter van de Koninklijke Akademie voor Taal- en
Letterkunde, is zijn leven lang een scherpzinnig geleerde geweest, een minzame en
vaderlijke priester, en een trouw Vlaming. Twee groten hebben zijn leven als
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wetenschapsmens beheerst: Newman, over wie hij doctoreerde, en Gezelle, wiens
diepzinnige poëzie hij zo fijngevoelig en persoonlijk wist te ontleden. Met hem
verdwijnt een van de kenners van Vlaanderens grootste dichter.
West-Vlaanderen sluit zich ook langs deze weg aan bij de talrijke blijken van
deelneming die aan de verwanten van de overledene werden betuigd.
In het Julinummer van West-Vlaanderen zal over Prof. Sobry een uitvoerige
bijdrage verschijnen.

In memoriam Caecilia Ameye
OP 22 December 1953 overleed te Ronse Mevrouw E. Van de Moortele-Ameye, die
vorig jaar nog, met een artikel over Ernst Brengier aan West-Vlaanderen heeft
medegewerkt. Zij werd op 11 April 1879 te Izegem geboren. Zelf was zij kunstenares,
dichtte beide heerlijke liederen: Harpzang en Mijn Siegfried, die werden gecreëerd
tijdens het Algemeen Nederlands Letterkundig Congres te Kortrijk in 1902, waarbij
zij zelf met de harp begeleidde,. De liederen werden getoondicht door Ernst Brengier.
De Familie Ameye was zeer goed bevriend met Peter Benoit, en Brengier was een
zijner beste leerlingen. De twee zaagstukken werden ook opgedragen aan Vlaanderens
grote harpenaar Benoit. Vlaanderen verliest door het heengaan van deze kunstminnares
een verkleefde beschermster van zijn kunst. Zo stelde zij haar prachtig buitenverblijf
Te Nitterveld te Louise-Marie bij Ronse herhaaldelijk ter beschikking van dr Oscar
De Gruyter en zijn Vlaamse Volkstoneel voor het opvoeren aldaar van de grote
Griekse tragediën, waar de elite van Vlaanderen was uitgenodigd. Haar laatste
levensjaren gebruikte zij om aan de muziek van Ernst Brengier meer bekendheid te
geven. Door haar bemiddeling werd het grote muziekdrama Gudrun door het N.I.R.
uitgezonden.
West-Vlaanderen neemt oprecht deel in de rouw die E.H. Dr Albert Smeets, lid van
onze Redactie-leiding, heeft getroffen bij het afsterven van zijn vader, de heer Eduard
Smeets, overleden te Hasselt op 30 Januari 1954.
Tevens biedt ons tijdschrift zijn deelneming aan drs Frans Vromman, lid van de
Redactieraad, naar aanleiding van het afsterven van zijn vader, de heer E. Vromman,
overleden te Wingene op 31 Januari 1954.

Gedenkdagen van het Verbond
300 jaar geleden was het op 20 Januari 1954 dat de Vlaamse dichter M i c h i e l D e
S w a e n werd geboren. Naast zijn werk, dat door de uitvoerige essays van Maurits
Sabbe en Vital Celen, ook in heel Vlaanderen meer bekendheid heeft gekregen, heeft
deze figuur ook op onze dagen nog een grote betekenis voor het Vlaamse en culturele
leven van Frans-Vlaanderen. Bij die gelegenheid is het goed even te wijzen op het
bestaan van het tijdschrift Notre Flandre-Vlaamse Heerd, dat regelmatig in een reeks
verzorgde bijdragen blijk geeft van de vitaliteit bij de Vlamingen van het Franse
Noorden. (Ab. 75 fr., Steunabon. 150 fr., p.c. 5201.80, Luc Verbeke, Tjollenstraat,
24 A, Waregem).
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Tachtig jaar geleden zal het op 30 April zijn dat te Ardooie de Westvlaamse dichter
en kunstkenner Cyriel Verschaeve werd geboren. Een nieuwe uitgave van het
Verzameld Werk van Verschaeve, nu tot volledigheid aangevuld, werd zo-even
aangekondigd. Het eerste deel zal einde April 1954 verschijnen. Zo was en sprak
Verschaeve, vijf vraaggesprekken met Verschaeve -vrienden, een keurige
Zeemeeuwuitgave, verscheen onlangs en is te verkrijgen tegen de prijs van 30 fr.
Tevens wordt aangekondigd dat eerlang het groot werk van Dirk Vansina zal
verschijnen, de biografie van Cyriel Verschaeve, tevens een critisch inzicht in zijn
werk.
Vijf-en-zeventig jaar werd in Januari de Roeselaarse dichter Jozef Vandenberghe.
Deze fijnbesnaarde, bovendien zeer welsprekende kunstminnaar heeft een vol leven
van goed doen achter de rug.
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Als bestendig afgevaardigde van de provinciale raad wist hij zich steeds verdienstelijk
te maken bij zijn medemensen, en ook zijn literair werk gaf hij eerder in het licht
voor zijn vrienden dan voor zichzelf. Hij schreef een paar bijbelse toneelspelen: De
Verloren Zoon (1910) dat verschillende keren ten tonele werd gebracht, en Verrezen
(1912) alsmede talrijke gedichten, in verschillende tijdschriften, vooral in Gezelle's
tijdschrift Biekorf. Het was op aandringen van zijn vrienden dat hij zijn maandelijkse
bijdragen in Biekorf bundelde tot de bundel Rusturen, die in 1930 verscheen. Literair
dient Vandenberghe beschouwd te worden als een der laatste koppige leden van de
Westvlaamse dichtersschool, die voortleeft in de sfeer van Gezelle. West-Vlaanderen
wenst hem van harte geluk met zijn verjaardag en nog vele volle jaren!
Zestig jaar wordt op 20 Maart de bekende Vlaamse toondichter Renaat Veremans.
Naar aanleiding van die verjaardag wordt door het N.I.R. Brussel de uitvoering
gebracht van de XIV stonden of de bloedige dagvaart des heren, op tekst van Guido
Gezelle, door Renaat Veremans getoondicht. West-Vlaanderen wenst zijn goede
vriend en medestichter van harte geluk!
Met vreugde verneemt het Kunstenaarsverbond dat Z. Exc. Mgr. De Smedt de E.H.
P a u l F r a n ç o i s , lid van onze redactieraad, heeft benoemd tot titulair kanunnik
van de Kathedraal. West-Vlaanderen biedt hem zijn oprechte gelukwensen.

Personalia
* F.R. B o s c h v o g e l schreef een aantal vertellingen voor kinderen, die zullen
uitgezonden worden voor Radio Kortrijk. Zo pas verscheen ook van dezelfde schrijver:
Maria mijn Moeder, het leven van O.L. Vrouw voor kinderen verteld en verlucht
met kleurplaatjes van G o d e l i e v e S c h a t t e m a n .
* F r a n s B r o u w , de bekende klaviervirtuoos en laureaat in de prijskamp Koningin
Elisabeth, die vorig jaar een succesvolle tournee heeft gemaakt doorheen Europa,
gaf in de Stadsschouwburg te Kortrijk een geslaagd recital, met werken van Chopin,
Brahms, Liszt, Ravel, Jongen, Paganini, Prokokieff, Purcell enz.
* Op Donderdag 4 Februari werd voor studio Kortrijk een zangrecital gegeven, gewijd
aan de werken van toondichter M i c h e l D e c r o o s uit Oostduinkerke.
* Tijdens de maand Februari werd onder de auspiciën van de Kunstkring van
Knokke-Zoute, in de zaal Verwee aldaar een tentoonstelling gehouden van het werk
van twee Heistse kunstschilders, Henri De Jaeger, en Firmin Vandepitte.
* Het Brugse zangkoor Canlores dat onder de leiding staat van A i m é d e H a e n e
zal op 21 Maart in de orgelzaal te Brugge een uitvoering geven van Singet dem Hernn
ein neues Lied van Johann Sebastian Bach, naar aanleiding van de geboortedag van
de componist in 1685.
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Door dezelfde chorale worden besprekingen gevoerd voor een optreden te Keulen
in October van dit jaar, waarschijnlijk met het oratorio Maria van Baron J o z e f
Ry e l a n d t.
* In de tweede reeks Middagen van de Poëzie, te Brussel, werd op 11 Februari het
woord gevoerd door A n d r é D e m e d t s , m e t , een voordracht over: Onze zusters,
de dichteressen.
* L u c i e n D e n d o o v e n die vorig jaar een werkje uitgaf over de hofstede Ter
Doest te Lissewege, heeft zo-even een nieuw werk gepubliceerd: Dorpen in de Brugse
Vlakte. Het werd ingeleid door A n d r é D e m e d t s en uitgegeven in eigen beheer
(L. Dendooven, Ter Doest, Lissewege; 20 fr.).
* De choraal Singhet ende Weset vrouit Kortrijk bestaat tien jaar. Ook het tijdschrift
West-Vlaanderen verheugt zich hierom en wenst de flinke koorvereniging nog vele
jaren bloeiend leven. Uit het werkprogramma van de chorale lichten wij volgende
bizonderheden: Onder de auspiciën van de dienst voor Volksopleiding bij het
departement van Openbaar Onderwijs verzorgt de chorale een aantal a-capella-audities
op 25 Februari te Deerlijk, op 4 Maart te Poperinge, op 7 Maart te Rumbeke en op
20 Maart te Heist.
Buiten deze reeks treedt het koor tevens op te Knokke op 1 April.
Op 28 Februari te 11 uur in de St Maartenskerk zongen de Verenigde
kerkzangkoren van de stad Kortrijk onder leiding van M a u r i t s D e n a u x in de
Jubileummis, die ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de chorale Singhet
ende Weset Vro werd opgedragen. De Missa Festiva voor vier mannenstemmen van
Jan Nieland werd uitgevoerd.
Op 17 Maart wordt onder de auspiciën van de dienst voor Volksopleiding bij het
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departement van Openbaar Onderwijs en van het cultureel comité van de stad Kortrijk,
te 20 uur in de stadsschouwburg te Kortrijk de Johannes-Passion, oratorium voor
soli, koor en orkest van J.S. Bach, in gala-auditie uitgevoerd. De solisten, de chorale
en het Nationaal Orkest van België staan onder leiding van Maurits Denaux.
* Tijdens de maand Januari werden twee werken van de Brugse toondichter,
M a u r i t s D e r o o , directeur van het conservatorium aldaar, uitgevoerd door het
N.I.R. Brussel: het symphonisch gedicht Maria Magdalena door het symphonieorkest
van het N.I.R. Brussel, o.l.v. Daniel Sternefeld, en de creatie van Wivi's kinderalbum
voor orkest.
* De Tieltse kunstenares M a r c e l l a D u s s e l i e r exposeerde tijdens de maand
Februari in de rookzaal van het stadhuis te Kortrijk een hele verzameling Hongaars
borduurwerk.
* Een beiaardconcert uitgevoerd door de Roeselaarse beiaardier J o z e f F l i p t s
werd op 17 Januari uitgezonden door het N.I.R. Brussel.
* De roman Iseland, Iseland van F r e d G e r m o n p r e z werd in het Duits vertaald
en verschijnt eerlang bij de uitgeverij Otto Walter, te Olten, Zwitserland. Dezelfde
schrijver bereidt momenteel een massa-openluchtspel voor: De Zee laat niet los, dat
deze Zomer zal worden opgevoerd te Oostduinkerke.
* Op 2 Maart werd te Roeselare onder de auspiciën van het Vlaams Cultureel
Actiecomité en met medewerking van het N.I.R. een grote volkszangavond ingericht,
waaraan medewerkten het Koor van de Roeselaarse kunstconcerten, declamator
A n t o o n Va n d e r P l a e t s e en toondichter R e m i G h e s q u i e r e .
* Volgend jaar zal het Koor der Roeselaarse Kunstconcerten tien jaar bestaan. Die
tien jaar waren vol van artistieke activiteit, die onlangs nog werd aangevuld met een
bizondere uitvoering. Het geldt hier de uitvoering door dit koor van Pieter Bruegel
de Oude van J e a n A b s i l . Het moet voor directeur en dirigent J o z e f H a n o u l l e
een bizonder genoegen geweest zijn, zijn veertigjarige vriendschap met Jean Absil
bezegeld te zien met deze uitvoering.
Dit nieuwe werk van de Belgische componist is een radiofonische uitbeelding in
elf episodes van de geschiedenis van Bruegel's werk. Tekst en scenario zijn van de
hand van René Nyr; de Nederlandse versie van Angèle De Bremaecker.
De uitvoering van een dergelijk werk stelt grote eisen die alleen door een instelling
als het N.I.R. kunnen voldaan worden. Men moet immers niet enkel beschikken over
een uitstekend orkest voor de muziekpartituur, maar ook over flinke declamatoren
voor de gesproken rollen, niet alleen over een massaal koor, maar ook over een
fijngeschakeerde geluidsregie. Het was op 16 Januari inderdaad een indrukwekkend
geheel van medewerkers: een achttal acteurs uit de luisterspelen van het N.I.R.,
aangevoerd door Robert Maes in de rol van Bruegel, het Vlaamse Omroepkoor met
Jan van Bouwel, het symphonieorkest met als dirigent Daniel Sternefeld en het Koor
der Roeselaarse Kunstconcerten, voorbereid door hun dirigent Jozef Hanoulle. Het
geheel stond onder de leiding van Corneel Mertens.
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Het Roeselaarse koor, dat thans een bezetting heeft van 130 zangers weze
gelukgewenst om de schitterende uitvoering, die in alle critieken wordt geloofd. Niet
minder moet hier gefeliciteerd de dirigent, Jozef Hanoulle, directeur van de
Muziekakademie aldaar, die er in slaagde op enkele korte jaren een koorvereniging
op te richten die een meer dan plaatselijke roem en waardering waardig is.
* Onder de auspiciën van de Kunstvrienden van Harelbeke werd tijdens de maand
Januari in de stedelijke feestzaal te Harelbeke een expositie gehouden van het werk
van de Kortrijkse kunstschilder O c t a v e L a n d u y t .
* In het Januari-nummer van ‘De Meridiaan’ wordt door Maurits Bilcke een artikel
gewijd aan het werk van Octave L a n d u y t .
* Tijdens de maand December stelde E d g a r L o c k s ten toon in de expositiezaal
van het stadhuis te Roeselare.
* Bij de uitgeverij Heideland te Hasselt verscheen voor kort het nieuwe werk van de
Oedelemse auteur M a r c e l M a t t h y s : Spiegel van Leven en Dood (264 blz., ing.
105 fr.; geb. 135 fr.). In dit boek zijn twee lange novellen gebundeld: Laten wij
bidden en De Paardendief.
* L e o M e c h e l a e r e , stelde ten toon van 17 tot 29 Januari in de galerij Memlinc
te Brugge.
* Op 28 Januari werd door het N.I.R. Brussel het werk Pictures of Broadway van de
Roeselaarse toondichter W i l l y O s t y n , uitgevoerd.
* Tijdens de maand Januari werd door de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling
van Roeselare een drietal opvoeringen gebracht van Het Kind van Marilou, toneelspel
in drie bedrijven van W i l l e m P u t m a n . De regie berustte bij Herman van der
Meulen, en de Marilourol werd vertolkt door Martha Dua. Met dit stuk nam de
genoemde toneelvereniging deel aan de provinciale toneelwedstrijd 1953-54 ingericht
door de N.V. Bank van Roeselare, onder de auspiciën van het Algemeen Westvlaams
Toneel. De jury van deze wedstrijd was samengesteld uit de heren J o s Va n d a e l e ,
L o u i s S o u r i e , A n t o o n Va n d e r P l a e t s e en R. L i e v e n s .
* Op initiatief van de Ieperse Kunstkring Richten werd op 2 Maart (vastenavond) in
de stadsschouwburg te Ieper een humoristische kunstavond ingericht waaraan
medewerkten het koor Richten onder leiding van G u i d o v a n O v e r b e k e en de
declamatrice Te r e s a v a n M a r c k e .
* Door dr A.C. R o o s e , directeur van de Brugse akademie, werd op 29 Januari te
Roeselare een belangwekkende en algemeen gesmaakte voordracht gehouden over
de aesthetica in de moderne kunst. Hij gaf een vrij gedetailleerd overzicht van de
verschillende stijlrichtingen in de moderne kunst, die telkens met fijngekozen
kleurlichtbeelden werden geillustreerd.
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* Voor de onlangs verschenen boeken Voorbij aan de nacht (Koen Lisarde) en Om
U treur ik, Jonathan (Daan Inghelram) beide uitgegeven door Desclée de Brouwer
te Brugge, werd de omslag getekend door A l b e r t S e t o l a .
* In de reeds bekende, uitstekende Humanitasreeks van de uitgeverij Lannoo is zopas
verschenen de heruitgave van een der beste novellen uit de Vlaamse letterkunde:
Leven en dood in den ast, door S t i j n S t r e u v e l s (25 fr.).
* Bij de uitgeverij Elsevier, Brussel, verscheen onlangs een merkwaardig en lijvig
werk van de hand van de bekende kunstcriticus Dr A c h i e l S t u b b e . Het is getiteld
van Van Eyck tot Permeke en biedt een overzicht van de Vlaamse schilderkunst (480
fr. - rijk geillustreerd).
* Van L i a T i m m e r m a n s verscheen in het Decembernummer van Dietsche
Warande en Belfort een verhaal Cynthia, samen met het gedicht Einde van de Zomer
van G a b r i e l l e D e m e d t s .
* Van 27 Maart tot 7 April stelt de beeldhouwer K o o s v a n d e r K a a i j zijn
werken ten toon in de zaal Breckpot te Antwerpen.
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* De toneelkring van de Roeselaarse padvinders Ic Dien, onder de leiding van
regisseur A n t o o n Va n d e r P l a e t s e , gaf tijdens de maand Februari drie
geslaagde opvoeringen van Shylock, de koopman van Venetië, van William
Shakespeare, in de bewerking van J o s Va n d a e l e .
* Door het Algemeen Westvlaams Toneel gewest Ieper, Poperinge, Wervik wordt
een leergang in uitspraakleer en voordrachtkunst ingericht met als lesgever A n t o o n
Va n d e r P l a e t s e . Inlichtingen: Masscheleinlaan, 52, Ieper (Tel. 482). De cursus
wordt beëindigd met een voordrachtprijskamp voor een bevoegde jury, die zal
gehouden worden op 2 Mei.
* Tijdens de maand Februari werden te Roeselare door de studenten van het Klein
Seminarie een achttal geslaagde opvoeringen gegeven van Vondel's drama Lucifer.
De galavertoning op 2 Februari werd door tal van vooraanstaande personen
bijgewoond, alsmede door het puik van West-Vlaanderen's kunstminnende volk.
Met deze toneelopvoering hebben de studenten van Roeselare deelgenomen aan het
toneeltornooi, de zogenaamde Rodenbachmale van de Katholieke Studenten Actie.
Zij dienen om hun zeer verzorgd, gevoelvol en keurig optreden in de eerste plaats
gefeliciteerd. A n t o o n Va n d e r P l a e t s e , die de regie op zich had genomen,
getuigde ook hier van een zeer diepe kijk op dit grootste drama van Vondel, zowel
als op de bewogen toneelregie. H e i k o K o l t , de bekende choreograaf en
vendelzwaaier, die reeds in het Guldensporenspel te Kortrijk optrad, zorgde te
Roeselare voor het aanleren der dansgedeelten. De originele, kleurrijke kostumering
was ontworpen door A r n o B r y s , terwijl D a n i e l B e r n a e r t uit Eernegem
instond voor kapsel en grime. Al met al is deze reeks toneelvoorstellingen een
werkelijk voornaam artistiek gebeuren zowel voor Roeselare als voor de hele
provincie. Vermelden wij nog A l b e r t S e t o l a , die de zeer geslaagde affiche
tekende voor deze reeks opvoeringen.
* Als nummer één in de reeks De Bladen van de Poëzie 1954 te Lier verscheen voor
kort Het Geslepen Hart, een bundel van vier lange gedichten van de hand van P a u l
Va n d e r s c h a e g h e uit Handzame (15 blz., 15 fr.).
* Van de in Nederland verblijvende Westvlaamse auteur M a r c e l Va n d e Ve l d e
verscheen zo-even een plakette Belevenissen bij de uitgeverij De Galerij
(Permekelaan, 33, Evere-Brussel). Het zijn drie novellen: de eerste is gesitueerd in
Zeeuws-Vlaanderen, de beide andere spelen zich af te Brugge, 's schrijvers
geboortestad.
* Naar aanleiding van het officieel bezoek van Mgr. De Smedt aan de gemeente
Oedelem werd aan de Bisschop een schaal overhandigd in kunstaardewerk, ontworpen
en uitgevoerd door R o g e r Va n d e w e g h e van Beernem.
* Tijdens de maand Maart worden in de galerij Memlinc te Brugge (Vlamingstraat)
tentoonstellingen gehouden gewijd aan het werk van E e c k m a n (Parijs) en Va n
E l s l a n d e (Veurne).
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* Tijdens de maand Januari stelde de etser J. Va n G u c h t uit St Idesbald zijn werk
ten toon in de galerij Rik Wouters te Brussel en tijdens de maand Februari exposeerde
hij in de zaal V.T.B. te Gent.
* In het Atelier E m . Ve r a n n e m a n , Groeningelaan 30, te Kortrijk, waar reeds
verschillende exposities werden ingericht, onder meer van het werk van Constant
Permeke en van Elisabeth de Saedeleer, worden volgende tentoonstellingen voorzien.
Tot 1 Maart W i l l e m Va n H e c k e (tekeningen en schilderijen). Van 6 tot 22
Maart R o v e r (schilderijen) en B e r t e n C o o l e n s (beeldhouwwerk). Van 27
Maart tot 12 April O c t a v e L a n d u y t (tekeningen en schilderijen) en van 17 April
tot 3 Mei 1954: R o l a n d d ' U r s e l (fotografie). Het atelier is toegankelijk op
Zondag van 10.30 u. tot 12.30 u. en van 15 u. tot 18 u. en op Maandag, Dinsdag en
Zaterdag van 10 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u.
* In het raam van de tentoonstellingen die door de Kunstkring Knokke-Zoute worden
ingericht in de Zaal Verwee te Knokke, merkten wij een expositie op van de werken
van L o u i s Ve r b e e c k , rond Kerstmis 1953, en van het beeldhouwwerk van
E m i l e R a e s van Duinbergen.
* Op 17 Januari werd te Brugge door het Veremanskoor, de nog jonge vereniging
die niettemin reeds op een groeiende waardering mag bogen, een auditie gegeven
van werken van Palestrina, Lassus, Jannequin, Hasler, Schubert, Schuman, Aubanel
enz... Het koor stond onder de leiding van zijn dirigent H i l m e r Ve r d i n .
* In het raam van de actie voor Algemeen Beschaafd Nederlands werd door de
Vereniging der Vlaamse studenten een prijskamp uitgeschreven voor het ontwerpen
van een affiche. De laureaat van deze wedstrijd was de jonge J o z e f Ve r s a v e l t
uit Passendaele.
* Door drs F r a n s V r o m m a n , lid van onze redactieraad en leraar aan de stedelijke
akademie te Brugge, worden tijdens deze Winter te Brugge tien voor-
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drachten gegeven over Westeuropese Bouwkunst, ingericht door de Vlaamse
Toeristenbond. Op 13 Februari gaf dezelfde voordrachtgever een spreekbeurt over
Minder bekende kunstwerken in onze streek, voor de Bouwmeesterskring van
West-Vlaanderen.
* Eerlang verschijnt bij de uitgeverij Heideland te Hasselt Het Gulden Huis, een
nieuwe roman van de hand van S t a f We y t s .
* Tot 8 Maart exposeerde N e l l y W i n d e l s in de zaal Aghte te Antwerpen.
* Westvlaamse toneelmaatschappijen van eerste categorie werden verzocht aan de
uitzendingen van Studio Kortrijk mee te werken met de opvoering van oorspronkelijke
Vlaamse luisterspelen. Tot nu toe traden reeds op:
Kunst en Eendracht van Waregem, met De Teleurgang van de Waterhoek van
S t i j n S t r e u v e l s , bewerkt door G e r r i t Va n d e r W i e l e ,
De Overwinders in eendrachtigheid van Izegem, met de Gehuurde Bruid van J a n
Boschmans,
Kinkankhoren van De Panne met Driekoningenavond van A n d r é D e m e d t s ,
Deugd en Vermaak van Menen, met Moord op Lichtschip B, van G a s t o n
Duribreux,
Wij willen van Brugge, met Wilt heden nu treden van B a r t G o e s (op 3 Maart),
Iever en Eendracht van Menen, met Coeberger van F r e d G e r m o n p r e z (op
31 Maart).

Kunstactualiteiten
Het toneel-tornooi van het Pycke-Fonds
WIJ zijn gelukkig te kunnen vaststellen dat de economische ondernemingen in onze
provincie meer en meer belang gaan stellen in culturele aangelegenheden. Zo verheugt
het ons verslag te kunnen uitbrengen over de toneelwedstrijd, die door het Richard
Pycke-Fonds werd uitgeschreven onder het personeel van de Belgische Maatschappij
voor Gasen Electriciteitsbedrijf in West-Vlaanderen en van de Maatschappij Gazelec.
Gevraagd werd de vertoning van een toneelstuk, oorspronkelijk in de Nederlandse
taal geschreven. De vriendenkringen uit de verschillende uitbatingscentra werden
verzocht deze opvoering zoveel mogelijk met eigen krachten te verzorgen, hoewel
het aanwerven van beroepsregisseurs en gastspelers, vooral voor het vertolken van
vrouwelijke rollen, werd toegelaten. Drie prijzen werden voorzien, twee voor de
beste prestaties in hun geheel en een derde voor de verdienstelijkste acteur of actrice.
De jury bestond uit de heren M. Sercu, landelijk voorzitter van het Nationaal
Christelijk Toneelverbond, voorzitter, André Demedts en Jozef Van Daele. Het fonds
zelf staat onder het voorzitterschap van de heer R i c h a r d P y c k e en het
ondervoorzitterschap van senator R o b e r t D e M a n .
De speelkalender zag eruit als volgt:
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25 October 1953, Kring Ieper met ‘Bazin en Knecht’ van J. Opdebeeck, onder de
regie van Staf Bruggen;
7 November. Kring Ronse met ‘De Jeugd overwint’ van J. Vereecke, onder de
regie van Maurits Devemie;
14 November, Kring Nieuwpoort met ‘Westerman en Zoon’ van Christien van
Bouwel-Kouw en Henk Bakker, onder de regie van Gaby Morael;
5 December, Kring De Panne met ‘Dolle Hans’ van J. Fabricius, onder de regie
van Remi Van Duyn;
5 December, Kring Menen met ‘Mijnheer Pirroen’ van F. Timmermans, onder de
regie van Herman Van der Meulen.
De plechtige prijsuitdeling greep plaats te Brugge op 6 Februari 1954, in de
stadsschouwburg. Bij die gelegenheid werd door het Nationaal Toneel van België
opgevoerd: ‘Wat je maar wil of Driekoningenavond’ van W. Shakespeare. Een
kamerorkest van Brugge, onder leiding van Raymond Poppe, zorgde voor een
muzikale omlijsting, terwijl een korte feestrede werd gehouden door André Demedts
die handelde over het belang van de schoonheid in het leven en tevens hulde bracht
aan de inrichtende cultureel vooruitstrevende maatschappij. De prijzen werden als
volgt toegekend:
Eerste prijs van 5000 fr. aan Kring Menen met ‘Mijnheer Pirroen’ van F.
Timmermans;
Tweede prijs van 3000 fr. aan Kring Nieuwpoort met ‘Westerman en Zoon’ van
Christien van Bouwel-Kouw en Henk Bakker;
Prijs voor de beste speler aan René Vandenbroele uit De Panne in de rol van Dolle
Hans.
Tot blijde verrassing van iedereen stonden de prestaties van de verschillende
groepen, wat het samenspel, de individuele vertolking, de beschaafde uitspraak, het
decor en de costumering betreft, op een merkwaardig peil. Zij hebben bewezen dat
het door de grenzenloze toewijding van gewone liefhebbers, ook onder het personeel
van een economisch bedrijf, mogelijk is voldoende krachten te vinden om goed toneel
te spelen en zulkdanige atmosfeer te scheppen, dat een minder gevormd publiek zich
over het bereikte resultaat geestdriftig toont. In ieder geval stelde het gehele opzet
een voorbeeld dat navolging verdient.

Letterkundige prijskampen
DE vereniging SABAM meldt dat de inzenddatum voor haar letterkundige
romanprijskamp uitgesteld werd tot eind 1954. Er is een prijs van 15.000, fr. voorzien.
Inlichtingen: Wetstraat, 95, Brussel.
ER werd een Maxence Vander Meerschprijs ingesteld, met het doel een werk te
bekronen dat handelt over Frans Vlaanderen of geschreven werd in de sociale geest
die het werk van Vander Meersch kenmerkt. Het werk moet in het Frans geschreven
zijn, de schrijver mag gelijk welke nationaliteit bezitten. Inlichtingen: 63, rue de la
Plaine, Rijsel.

Algemeen beschaafde omgangstaal
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DOOR het Provinciaal Gouvernement van West-Vlaanderen wordt een actie
ondernomen met het oog op de propaganda voor de Algemeen Beschaafde
Omgangstaal. Er werden in het begin van de maand Maart te Roeselare, Ieper,
Kortrijk, Brugge en Oostende volksavonden ingericht, waar naast een spreekbeurt
over het belang van het A.B.N., een welsprekendheidstornooi werd georganiseerd.
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Limburgvaart voor Vlaamse letterkundigen
OP initiatief van de Limburgse Culturele Raad en in samenwerking met het
Provinciaal Verbond voor Toerisme zal het Bestuur der Vereniging van Limburgse
schrijvers de Vlaamse letterkundigen uitnodigen voor een dagbezoek aan Limburg
op Zondag, 18 Juli e.k. Deze rondreis heeft tot doel de Vlaamse letterkundigen deze
provincie te leren kennen.
Limburg is immers al te weinig gekend in de kringen buiten de provincie, precies
omdat er te weinig persoonlijk contact bestaat met deze jonge, opkomende gouw.
Vele buitenstaanders stellen zich Limburg nog altijd voor zoals ze de provincie voor
tien à twintig jaar kenden. Sinds is echter veel veranderd: het uitzicht van het
landschap kreeg een ander aspect en de bevolking leeft in gewijzigde omstandigheden.
Ieder Limburger heeft ervaren, dat vreemde bezoekers telkens opnieuw voor een
verrassing komen te staan. Daarom werd door de Culturele Raad, het Provinciaal
Verbond voor Toerisme en het Bestuur der Vereniging van Limburgse Schrijvers er
aan gedacht om de Vlaamse Letterkundigen voor een gezamenlijk bezoek aan deze
gouw uit te nodigen.
De Limburgse uitgeverij Heideland heeft zich hierbij aangesloten en heeft besloten
aan de Vlaamse letterkundigen, die op 18 Juli a.s. Limburg bezoeken; een mooi
uitgegeven gedenkboekje aan te bieden. Om dit gedenkboekje samen te stellen,
schrijft de Uitgeverij Heideland thans een poëzieprijsvraag uit onder alle Vlaamse
letterkundigen. Hier volgt het

Reglement voor de Poëzieprijsvraag ‘Limburg’
1. De poëzieprijsvraag Limburg staat open voor alle Vlaamse letterkundigen.
2. Elke deelnemer mag slechts één gedicht inzenden van minimum drie kwatrijnen
en maximum ± 40 versregels, het moet onuitgegeven zijn en als onderwerp
hebben: Limburg, onder alle mogelijke aspecten.
3. Inzendtermijn: 15-4-1954, op adres Poëzieprijsvraag Limburg, p/a. Uitgeverij
Heideland, Grote Markt 1, Hasselt.
4. Wijze van inzending: in vier exemplaren, zonder aanduiding van naam of
pseudoniem van de auteur. De inzender ondertekent met een kenspreuk. Bij
iedere inzending dient een gesloten omslag gevoegd, met daarin een brief waarop
worden herhaald: kenspreuk en titel van het gedicht, samen met het volledig
adres van de inzender.
5. Prijzen: Ie Prijs: 1.000 fr., 2e Prijs: 700 fr., 3e Prijs: 400 fr., 4e Prijs: 250 fr., 5e
Prijs: 150 fr., 6e tot 15e Prijs: 100 fr.
6. Zoals gebruikelijk behoudt de inrichtende uitgeverij zich alle publicatierechten
van de bekroonde gedichten voor.
7. De uitslag van de poëzieprijsvraag Limburg wordt bekend gemaakt rond half
Juni e.k.
De juiste datum van de proclamatie wordt eerstdaags medegedeeld, evenals de
samenstelling van de jury, die zal bestaan uit vooraanstaande critici van buiten de
provincie.
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Stedelijke cultuurcomite's
OP 17 Januari werd te Kortrijk het stedelijk cultureel comité opgericht, dat reeds
vorig jaar een paar maal werd aangekondigd. Het staat onder voorzitterschap van
Mr M. Vandekerckhove, en omvat naast enkele bestuursleden, ook een afvaardiging
van het stadsbestuur. Het doel van dit comité is het coördineren van alle cultureel
werk in deze stad; met dit doel werden alle culturele verenigingen uitgenodigd hun
werkprogramma tijdig bekend te maken. Dat is inderdaad een maar al te grote
noodzakelijkheid!
Ook te Roeselare bestaat een overkoepelend organisme dat met alle bestaande
verenigingen contact houdt. Waarom zouden alle grote steden van de provincie niet
een dergelijk comité in het leven roepen?
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Brugge bijvoorbeeld heeft grote nood aan een op-elkaar-afstemmen van de
verschillende culturele activiteiten, althans in het winterseizoen. Om te voorkomen
dat op één avond, en op een zelfde uur twee spreekbeurten worden gehouden, de ene
door Albert Westerlinck en de andere door Antoon Coolen. Om maar één staaltje te
geven. Wat zou er al niet kunnen gebeuren in deze stad, die blijkbaar toch zo bitter
weinig om een fijn, aangepast cultureel leven geeft, indien regelmatig bijeenkomsten
zouden kunnen plaats grijpen van vertegenwoordigers van alle bestaande groepen
met afgevaardigden van het stadsbestuur. Wat te Kortrijk en te Roeselare kan gesticht
worden, kan, weliswaar wat later, ook te Brugge gedijen! Er is ontzettend veel werk
te doen: laten we maar even denken aan bepaalde musea en artistieke collecties die
aan het vermolmen zijn, en waarvan er zelfs geen catalogus bestaat... en waarom zou
er ook niet gedacht worden aan een zeker toezicht op het artistiek gehalte van bepaalde
toneelvoorstellingen, want het gaat er soms triestig aan toe!

Kunstkringen in West-Vlaanderen
Nieuwpoort. Voor enkele weken werd te Nieuwpoort de kunstkring opgericht Wassend
Getij. De vereniging die tot stand kwam onder het impuls van beeldhouwer K o o s
v a n d e r K a a i j heeft tot doel de jonge kunstenaars uit Nieuwpoort en omliggende
te groeperen om de kunst te bevorderen, het inrichten van tentoonstellingen en het
houden van studievergaderingen waar de verschillende stromingen kunnen besproken
worden. Het stadsbestuur gaf de kring de beschikking over een klaslokaal in de
stedelijke tekenschool; dit lokaal zal door de vereniging worden ingericht als
werkplaats. De kring staat open voor beroepskunstenaars als voor liefhebbers. Het
plan bestaat tijdens de komende Zomer een tentoonstelling in te richten waar
kunstwerken zullen geëxposeerd zijn die betrekking hebben op de zee en de
zeevisserij.
Volgende kunstenaars zijn reeds tot de groep toegetreden: Koos van der Kaaij,
Godelieve Baert, Michel Bollion, Robert Borret, Casteleyn, Schoollaert en Van
Meerbeeck. Alwie 100 fr. stort als steun aan de jonge kunstenaars wordt erelid van
de kring, en zal eerlang een kunstwerkje ontvangen, door één van de leden uitgevoerd.
Kuurne. Te Kuurne werd door Michel Depijpere, André Lietaert, Daniel Meyfroid,
Gerard Fenaux en Valeer Viaene een kunstkring gesticht. De naam E v a r i s t
C a r p e n t i e r werd gekozen als aandenken aan de grote Kuurnse schilder
(1845-1923) wiens werken in alle kunststeden van West-Europa tentoongesteld zijn.
Een van zijn werken L'étrangère bevindt zich in het stedelijk museum te Brugge.
De kunstkring telt reeds 32 actieve leden. Het doel van de stichting is het
bevorderen van de kunstsmaak onder de leden en in het algemeen het verhogen van
het cultureel peil in de gemeente. De kring is aangesloten bij het Christelijk Vlaams
Kunstenaarsverbond. De laatste prestatie was de collectieve tentoonstelling in de
rookzaal van de stadsschouwburg te Kortrijk. Er was voor dit initiatief een
sympathieke belangstelling en iedereen was opgetogen over deze eerste
verwezenlijking. De volgende collectieve expositie zal doorgaan te Kuurne van de
eerste tot de tweede Zondag van October 1954.
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Roeselare. Uit het jaarverslag 1953 van de Koninklijke Kunstkring te Roeselare, dat
ons werd toegestuurd, lichten wij volgende bizonderheden. Acht leden van de kring
hebben hun collega's vergast op een voordracht tijdens het afgelopen jaar. R o g e r
F i e u w sprak over de historiek van de moderne kunst, J o z e f L i e t a e r t behandelde
eveneens de moderne Kunst, W i l l e m D e n y s las een fragment voor uit de
toneelbewerking van Peegie, G e r a r d L a u w e r s belichtte de componist
Tschaikowski, terwijl J e r o o m D e C o n i n c k een spreekbeurt hield over het graf
van Toet-Ank-Amon. A n d r é R o u s s e a u vergastte de leden op een bezoek aan
zijn rijkverzorgde bloemenvelden, terwijl W i l l y O s t y n enkele van zijn laatste
klaviercomposities liet horen, en F i r m i n D e s c h r i j v e r een en ander ten beste
gaf over zijn kunstreis naar Polen. Er werden verder twee bioscoopvoorstellingen
ingericht, alsook verschillende artistieke bezoeken onder meer aan de ateliers Permeke
te Jabbeke.
In de loop van het jaar sloten 17 werkende leden zich bij de kunstkring aan. Het
bestuur voor 1954 ziet er als volgt uit: R o g e r F i e u w , voorzitter; J o z e f S e a u x ,
onder-voorzitter;M a r c e l Ve r b e k e , G e r a r d D e s m e t , A n d r é R o u s s e a u ,
bestuursleden.
Roeselare. Eveneens te Roeselare werkt sinds één jaar de Geschied- en
Oudheidkundige kring van Roeselare en Ommeland. Tijdens de jaarvergadering die
einde December 1953 plaats greep werd onder meer aangekondigd dat E.H.J. P o l l e t
in 1956, bij het 150-jarig bestaan van het Klein Seminarie, zijn geschiedkundige
bevindingen in boekvorm zal publiceren. Op voorstel van J o z e f D e l b a e r e zal
het genootschap in 1956 ter gelegenheid van de Berten Rodenbachfeesten, een
tentoonstelling inrichten over de werken van en over de bezieler van de Blauwvoeterie.
De nog jonge kring overweegt verder de publicatie in boekvorm van het werk van
G e r a r d M a r i c h a l : Poorters van Roeselare. Deze Index op de middeleeuwse
poorters van Roeselare heeft inderdaad een meer dan plaatselijk belang. Op de
eerstvolgende bijeenkomst, 21 April 1954, zal voorzitter Gerard Marichal een
voordracht geven over Overlijdensgebruiken te Roeselare.
Rumbeke. De letter- en toneelgilde De Verenigde Vrienden van Rumbeke, die zoals
bekend, vorig jaar, met tal van plechtigheden haar honderdjarig bestaan heeft gevierd,
heeft zopas die geschiedenis uitgegeven in boekvorm. Het is een luxueus werk
geworden, dat tot stand kon komen mede dank zij de steun van de N.V. Bank van
Roeselare, en dat werd geschreven door de onvermoeibare Rumbeekse bezieler
J o z e f D e l b a e r e . Een cultuurwerk dat zowel de schrijver als de gilde tot eer
strekt.
Heist aan zee. De Kunstkring Horizon te Heist aan zee is voor kort lid geworden van
het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond.

Brief uit Brussel
HALF Januari werd in het Paleis voor Schone Kunsten de plaats van de Venetianen
ingenomen door de Vikings (tot 28 Februari). In de zalen waar weken en weken lang
de meesterwerken van de grote schilders der Lagunenstad, van de prille renaissance
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tot de veduteschilders der xviiie eeuw, een ononderbroken stroom van bezoekers
(rond de zeventigduizend) in vervoering hebben gebracht, verschenen nu, samen met
de monumentale voorsteven van het Osebergschip, enkele van de zeldzaamste
kleinoden van de Noorse kunst van de Vikings tot de xwiiie eeuw.
Hoogstwaarschijnlijk - de eerste resultaten hebben deze verwachting trouwens vervuld
- zal deze expositie nog meer belangstelling wekken omdat zij, in tegenstelling met
deze van de Venetiaanse kunst, een uitgesproken aantrekkelijk karakter bezit. Indien
niet iedereen zich
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afvraagt hoe Bellini en Tiziaan geschilderd hebben dan wil integendeel iedereen
weten hoe de Vikings meer dan duizend jaar geleden leefden. Hiervan is er
vanzelfsprekend bitter weinig overgebleven; het grootste gedeelte van deze
overblijfselen behoort trouwens tot de koninklijke schat die in de begraafplaats te
Oseberg werd uitgedolven. De geëxposeerde voorwerpen, grotendeels met huiselijk
karakter, worden talrijker en talrijker naamate men de xviiie eeuw nadert, maar
jammer genoeg ook minder en minder karakteristiek. Om maar één voorbeeld te
noemen: Uit de xie eeuw is slechts één enkel tapijt bewaard gebleven, het befaamd
tapijt dat omstreeks 1050 te Baldishol geweven werd, het is één van de meesterwerken
der Europese weefkunst. Uit de periode omstreeks 1700 zijn er hele ladingen te zien,
artistiek zijn ze echter vrij onbenullig. Zeker, een meesterwerk, is per definitie,
zeldzaam.
De oudste exemplaren van de Vikingkunst, de ware Vikingstijl, zoals men hem
in zijn zuiverste vorm weervindt in de houtsculptuur van portalen, gestoelten en
schepen roepen een probleem op dat ook door de vroegste specimina van de
Venetiaanse kunst gesteld werd. Welke is de oorsprong van deze kunst? Zelfs wanneer
men het karakter ervan grotendeels terugvindt in de Germaanse sierkunst blijft toch
de sfeer, de wereld waartoe deze kunst behoort, d.w.z. het vorm- en levensgevoel
waarvan zij getuigenis aflegt, voor Westerse ogen onverklaarbaar. Er steekt in deze
gruwelijke monster- en drakenwereld iets Oosters. Wellicht zal men er ooit in slagen
mogelijke contacten tussen het Noorden en het Oosten op te klaren. Intussen blijft
de verwantschap op artistiek gebied onloochenbaar.
Een tweede expositie in het Paleis voor Schone Kunsten groepeert een zestigtal
doeken, meesterwerken zegt de catalogus, uit het Museu de Arte de Sao Paulo
(insgelijks tot 28 Februari). Dit museum dat pas in 1947 werd opgericht heeft, blijkens
deze expositie, in amper zeven jaar tijds de hand weten te leggen op werken van
enkele merkwaardige schilders van Memlinc tot Picasso. Meesterwerken is wellicht
veel gezegd, tenzij men alleen zou denken aan het levensgrote portret dat Goya rond
1800 geschilderd heeft van Kardinaal Don Luis Maria de Borbon y Vallabriga of
aan de beeltenis van de burgemeester van Haarlem Andries Van der Horn van Frans
Hals, of misschien het verrukkelijk dubbel kinderportret Rose et bleue van Renoir.
De rest is degelijk werk zonder meer. De prachtige exposities van de kunstschatten
der voornaamste Europese musea welke sedert het einde van de tweede wereldoorlog
in het Paleis voor Schone Kunsten werden ingericht, hebben echter de bezoekers
bepaalde maatstaven ter hand gedaan, hebben hun het besef van sommige
verhoudingen bijgebracht, zodat het woord meesterwerk, terecht, meer en meer
voorbehouden wordt voor die uitzonderlijke gewrochten waarin het meesterschap
van een groot artist op evidente wijze aan het licht treedt.
De belangrijkste tentoonstelling, tenminste wanneer men ze in de huidige artistieke
conjunctuur plaatst, is wellicht de expositie van beeldjes, beelden en
gebruiksvoorwerpen afkomstig van de Melanesische eilanden. Zij werd in een paar
zalen van het Jubelpark georganiseerd door Mevrouw Della Santa. Voor de ethnoloog
en de ethnograaf levert deze expositie een buitengewone keur van studiemateriaal,
voor de kunstliefhebber, die begaan is met het lot van de plastiek in onze tijd, brengt
zij het onweerlegbaar bewijs van de verwantschap tussen de kunst der primitieve
volken en de schilderen beeldhouwkunst van onze expressionistische en
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post-expressionistische periode. Men zou haast geneigd zijn, indien het woord al niet
wat ouderwets klonk, van bloedverwantschap te spreken. In ieder geval er zijn hier
beeldjes, uitgesneden en gekleurde voorwerpen te zien, waarbij men onwillekeurig
aan de spitsfiguren van onze hedendaagse kunst denkt, vooral aan de abstracten;
links een beschilderd tapa (het lendendoek van een danseres) waaruit Van Lint nog
iets leren kan, rechts een houten schotel waarvan de ingesneden en gekleurde
versiering Mendelson in vervoering moet brengen.
Deze kunst overvleugelt echter, geloof ik, de hedendaagse Westerse kunst omdat
zij haar wortelen veel dieper in het leven zelf uitstrekt. Zij is authentieker; zij haakt
zich hechter en dieper vast in de toeschouwer, zelfs wanneer men het gruwelijk
karakter van deze koppensnellerskunst buiten beschouwing laat.
In de loop van de maand Januari werden in het Paleis voor Schone Kunsten de
werken tentoongesteld welke door de jury van de Prijs van Rome bekroond of met
een eervolle vermelding onderscheiden werden. Deze manifestatie heeft hoegenaamd
geen weerklank gehad, evenmin trouwens als de bekendmaking zelf van de uitslag
van deze wedstrijd. De Antwerpenaar Van de Putte werd laureaat uitgeroepen, Rik
Poot was tweede en Mortelmans derde geklasseerd.
Hier en daar was protest opgegaan omdat de jury o.m. drie leraars telde, die
eventueel zouden verplicht zijn over het werk van leerlingen te oordelen. Hetgeen
voor de prijs van Rome 1953 zeker het geval is geweest. Ik geloof dat men degenen
die de uitspraak van de jury ernstig hebben opgenomen op de vingers van één hand
kan tellen. Indien de vier leden van de jury, die Van de Putte boven Poot verkozen
hebben alleen met artistieke overwegingen rekening gehouden hebben dan heeft de
expositie in het Paleis voor Schone Kunsten aan iedereen, die kijkers in de kop heeft,
duidelijk gemaakt hoezeer ze zich vergist hebben.
De prix de la Jeune Peinture Belge is dit jaar naar de jonge (25 jaar) Waalse
schilder Durant gegaan, voor een doek Signalen bij nacht dat thans met de schilderijen
van al de eervol en gewoon vermelden in het Paleis voor Schone Kunsten te zien is.
De jury van de Jeune Peinture heeft schier van meet af de gewoonte genomen het
meest uit de band springende, het meest bevreemdende en buitenissige te bekronen
zonder veel acht te slaan op het feit of dit karakter actief blijft of, na enkele tijd,
geheel verzwindt. Ik geloof dat zij dit jaar nog rampzaliger in de val is gelopen, dan
de vorige jaren.
Ons ontbreekt hier de plaats om deze manifestatie, welke blijkens haar titel de
kruim van onze jonge generatie omvat, grondig te bespreken. Signaleren wij alleen
dat er een portret hangt van C o n s t a n t L a m b r e c h t en een stilleven van R o v e r
(Van der Cruysse) twee doeken, welke door hun degelijkheid en hun picturale
kwaliteiten (deze termen in traditionele zin gebruikt) afsteken bij de rest.
In het hoofdstuk aan de persoonlijke tentoonstellingen gewijd memoreren wij de
expositie P o u c h o l in La Sirène, Va s e r e l y in het Paleis voor Schone Kunsten,
J o z e f C a n t r é in de Galerie du Théatre de Poche en C h a r l e s C o u n h a y e in
La Sirène. Pouchol en Vaserely - alle twee te Parijs verblijvend - vertegenwoordigen
twee extremen van de hedendaagse schilderkunst. Pouchol werkt in de traditie van
Corot; ook Cézanne heeft in de vorm welke hij aan de voorwerpen - liefst stillevens,
enkele landschappen - geeft, vage sporen nagelaten. Vaserely gaat tot aan de uiterste
grens van de abstractie waar het schilderij nog alleen een helgekleurde puzzle is van
geschematiseerde vlakken. Cantré in de beeldhouwkunst en Counhaye in de
schilderkunst bewegen zich in het centrum. Zij hebben de romantiek welke aan de
oorsprong ligt van het expressionisme, gekanaliseerd in een krachtig, monumen-
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taal constructivisme waarin onze hedendaagse kunst een van haar toppunten heeft
bereikt. Marcel Duchateau.
OP de vergadering van de bond der Westvlamingen te Brussel tijdens de maand
Januari werd door vier Westvlaamse dichters voorgelezen uit eigen werk: M a r c e l
C o o l e (Kortrijk), J o r i s d e B r u y n e (Roeselare), A i m é d e M a r e s t
(Nieuwpoort) en C. Ve r m e e r s c h (Menen).

Gevoelig verlies voor de religieuse kunst
IN het Parijse ziekenhuis Bon Secours is op 9 Februari de bekende Dominikanerpater
P i e r r e C o u t u r i e r overleden op 57-jarige leeftijd. Pierre Couturier werd geboren
te Montbrison nabij Lyon als zoon van een molenaar. Al spoedig ging hij de richting
van de kunst uit. Tijdens de eerste wereldoorlog werd hij onder de wapens geroepen
en gewond. Na de oorlog begint hij opnieuw te schilderen, heeft zijn eigen atelier te
Parijs, keert terug tot het geloof op 27-jarige leeftijd, en treedt in 1925 tot de orde
der Dominikanen toe. Sindsdien heeft hij onverdroten geijverd voor een moderne
aanpassing van de religieuze kunst. Met zijn ordegenoot, Pater Régamey, schrijver
van het boek Art Sacré au xxe siècle, dat in dit tijdschrift te zijner tijd werd besproken,
leidde hij de voorhoede in de strijd voor de zuivering van de kerkelijke kunst, een
zuivering niet alleen van alle kitsch, maar ook van alle academisme. Sinds beide
paters van de stichters Mollard, Pichard en Salavin de leiding van het bekende Revue
de l'Art Sacré hadden overgenomen, hebben zij de kunstcritiek op een doctrinaal en
aesthetisch hoog plan gebracht, en de beoefening der religieuze kunst geopend voor
verantwoorde nieuwe kunststromingen.
Hij werd vooral bekend, zowel bij voorals tegenstanders, door de inrichting van
de kerk van Assy in de Franse Alpen, die in 1950 geconsacreerd werd ten dienste
van de patiënten van een nabijgelegen sanatorium. In deze kerk zijn decoraties en
brandramen aangebracht door bekende Franse kunstenaars als Fernand Léger, Paul
Bony, Paul Berçot, Jean Bazaine, en ook zijn er een paar glasramen van de hand van
Pater Couturier zelf. Ook moedigde hij van stonden aan zijn vriend Henri Matisse
aan bij zijn decoratief werk in de kapel der Zusters Dominicanessen te Vence. Zijn
sterke ijver voor kunstvernieuwing had niet plaats zonder vaak zeer felle bestrijding.
Vooral toen Pater Couturier voor de religieuze kunst beroep deed op niet-christenen
en zelfs communistische kunstenaars, maar ook niet aarzelde figuren als Bracque,
Matisse, Lurçat hierin te betrekken en het ook kloek opnam voor de abstracte richting
van bijvoorbeeld Manessier, en voor het diep-overwogen realisme van Georges
Rouault.
Men speelde toen vooral de philosophische en religieuze opvattingen van vele
dier moderne kunstenaars, die ver van de Kerk verwijderd stonden, tegen hem uit,
maar hij hield kranig stand. Als eerste eis voor een kunstenaar die voor het
kerkgebouw wil werken, stelde hij dat zijn oprechte inspiratie moet gepaard gaan
met grote vaardigheid. Dit streven vooropstellend verdedigde hij de kerk van abbé
Dévemey te Assy, alhoewel hij niet aarzelde te verklaren dat te Assy niet alle
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kunstenaars in hun werk waren geslaagd, en dat hij tegen sommige zijn bedenkingen
sterk heeft geuit.
Pater Pierre Couturier werkte krachtig mee aan het doen voortzetten van de Ateliers
de l'Art Sacré, die in het begin dezer eeuw door Maurice Denis en Desvallières waren
opgericht. Die medewerking bestond zowel in het practische onderricht als door
middel van zijn wijsgerige en theologische cursussen. Persoonlijk was hij met de
meeste Franse kunstenaars van deze tijd bevriend en hij was bizonder actief in de
kringen van de kunstenaars die zich wijden aan de religieuze kunst.

Aardenburg
IN de kleine Zeeuwse gemeente Aardenburg wordt op 11 April 1954 in de mooie
Sint Bavokerk, die uit de tiende eeuw dateert, de Mattheuspassion van Johann
Sebastian Bach uitgevoerd, door twee Nederlandse koren en solisten, onder leiding
van Pieter van Egmont.

Ter attentie van de plaatselijke Kunstkringen.
Het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond nodigt alle plaatselijke kunstkringen uit
tot het lidmaatschap. Zoals bekend kunnen deze kringen geabonneerd worden op het
tijdschrift West-Vlaanderen aan de ledenprijs.
Alle berichten in verband met de activiteit van de kring kunnen steeds (maar zolang
mogelijk op voorhand!) bekend gemaakt worden bij het redactiesecretariaat. Zoals
blijkt is er voor dergelijke berichten steeds plaats in ons tijdschrift.
Voor het inrichten van voordrachten, tentoonstellingen, muzikale audities,
declamatieavonden enz... mag men zich steeds wenden tot het C.V.K.V., dat alle
mogelijke hulp zal bieden.
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Westvlaamse Kunstschatten
De geschiedenis van de kunstverzameling John Steinmetz verteld door
zijn kleinzoon
IN het begin van de negentiende eeuw, na de slag van Waterloo, kwamen veel
Engelsen naar het Vasteland, dat hun tijdens het Eerste Keizerrijk verboden was.
Ongetwijfeld wilden zij het slagveld zien, waar Wellington zo roemvol had gestreden,
maar ook Italië, Frankrijk, het Rijnland en de Nederlanden trokken hun aandacht.
Over hun reizen schreven zij sterkgekleurde verhalen, die een romantisch lyrisme
openbaren. In dit verband is de Journal de Voyage van R o b e r t S o u t h e y (1815),
uitstekend vertaald door dr Cordemans (Antwerpen, 1947), een waardèvol document,
dat ook voor Brugge enkele pittoreske details bevat. Talrijke Engelsen hebben immers
in die jaren Brugge bezocht, en zeer veel kunstenaars onder hen vonden er rust en
inspiratie. Laten wij maar denken aan de etsen van J o h n C o n e y , de kopergravures
van J.B. R u d d , de gekleurde lithografiën van J o s e p h N a s h , wiens vader,
eveneens kunstschilder, twintig jaar vroeger, uit Indië teruggekeerd, R o b e r t
S o u t h e y in zijn omzwervingen doorheen ons land had begeleid. De poëtische
werken mogen niet vergeten worden, waarmede S t a n f i e l d en T u r n e r de
Promenades d'un artiste, in de Nederlanden en langs de boorden van de Rijn, hebben
geillustreerd.
Vóór de Franse Omwenteling zijn de Engelsen die zich metterwoon in ons land
vestigen weinig talrijk; het zijn gewoonlijk de jongste zonen, die hun baan willen
zoeken in het leger of de administratie, zoals S h e r i d a n , C o n w a y enz... Maar
na 1815 komen er meer, ook naar Brugge. Het verleden van deze stad interesseert
hen. J a m e s We a l e verblijft er twintig jaar, doorzoekt alle archieven om aan de
Bruggelingen en aan de wereld de bronnen van de Vlaamse kunst te ontvouwen. Die
Engelse activiteit breidt zich ook uit op andere domeinen: J.B. R u d d wordt
stadsarchitect, reeds onder het Hollands regiem. C h a n t r e l l tooit de kathedraal,
na de brand van 1839, met een Engels-Normandische klokketoren. Architect
B r a n g w y n , vader van de kunstenaar Frank, bouwt het oratorium (thans in puin)
van het krankzinnigengesticht in de Boeveriestraat en laat er de mooie poort uit de
15e eeuw inmetsen, een laatste spoor van het hospitaal van St Juliaan.
Terzelfdertijd worden door H a r p e r K i n g verfraaiingswerken uitgevoerd aan
de bovenkapel van de H. Bloedbasiliek. Hij blijkt een scherpzinnig criticus, die niet
mals is voor de plannen van de nieuwe Magdalenakerk. Dit was trouwens de
aanleiding voor een schoon conflict met kanunnik Carton, maar architect Buyck
verbeterde de plannen, en deze kerk, die thans honderd jaar oud is, verrees beter en
schoner dan voorzien was. Verder was er J o h n S u t t o n , een fijnzinnige geest,
van wiens tussenkomst de kerken van St Gilles en St Salvator, de gelukkige sporen
dragen. Zijn vroegtijdige dood belette hem een Engels seminarie op te richten in de
gebouwen van het oude klooster van de Carmel van Sion, die hij van de ondergang
wilde redden, en die hij trouwens reeds had laten herstellen. Vermelden wij tenslotte
nog de architect We l l y P u g i n (1834-1875), die het ontwerp maakte voor de kerk
van Dadizele, en van het gebouw te St Michiels, vroeger gebruikt als buitenverblijf
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van de bisschoppen van Brugge. Hij werkte ook mee met Béthune aan de bouw van
het kasteel van baron van Caloen te Loppem.
Er zou inderdaad een uitvoerig en boeiend werk te schrijven zijn over die Engelse
artistieke invloed in het leven te Brugge. Ook over het Engels college der Broeders
Xaverianen zou er moeten gesproken worden, alsmede over het Engels Klooster, dat
door koningin Victoria werd bezocht, en de St Vincentiusschool van de heer Robinson,
die zijn fortuin en zijn leven heeft geofferd voor zijn Engelse weeskinderen. Het
lijstje is stellig nog onvolledig. Wij spraken hoger over We a l e , wiens verdiensten
trouwens niet genoeg kunnen onderlijnd worden. In eenzelfde lijn en geestelijke
atmosfeer zien wij Weale's werk voortgezet tot op onze dagen in de kronieken van
de Dagklapper, gekruid met humor en wijze ervaring. Droge wetenschap wordt er
opgefleurd met de delicaatheid van een stevig gevormde kunstsmaak. En als men
mij zegt dat deze anonieme schrijver van Ierse afkomst is, dan antwoord ik: zijn
afkomst gaat alleszins naar de eilanden terug, en zijn naam is trouwens English.
Ook J o h n S t e i n m e t z kwam uit Engeland. Hij zocht voor zijn vrouw, die een
zwakke gezondheid had, een zuiverder klimaat dan de Londense mist, en hij vestigt
zich in 1819 te Brugge. Het middeleeuws kader van deze stad beantwoordt bovendien
ten volle aan zijn romantische geest.
Als ik 21 jaar oud was, zo vertelde hij later, wilde ik mijn klein fortuin te gelde
maken en mij terugtrekken te Venetië, om op het San Marcoplein te wandelen gehuld
in een wijde mantel, en naar huis te gaan per gondel. Maar de Voorzienigheid brengt
hem naar Brugge en hij blijft er. In den beginne ontmoet hij er bijna niemand. De
enige bekende is de heer L a u d e , stadsbibliothecaris en oratoriaan, wiens philosophie
een onrustige en ontredderde ziel komt kwellen. Het zal meer dan tien jaar duren
vooraleer hij de weg vindt naar het katholicisme. De plechtigheid van de afzwering
greep plaats in het Engels Klooster in 1832, en werd geleid door eerwaarde heer de
Foere, een kunstminnaar zoals John Steinmetz. De vriendenkring wordt algauw
ruimer met Octave Delepierre, dr De Meerseman, priester Carton, Mgr de Haerne
en kanunnik Andries. Met hen werkt hij samen in opdracht van de provinciale
commissie van West-Vlaanderen aan de Inventaire des Objets d'Art et d'Antiquités,
waarvan in 1846-1847 drie afleveringen verschijnen.
Het is bij John Steinmetz dat Charles de Montalembert Kanunnik Andries ontmoet
tijdens een bezoek dat uit Oostende was aangekondigd op 7 September 1830.
Het is bekend welk aandeel Charles de Montalembert en François Rio, schrijver
van L'art chrétien, hebben gehad in de verdediging van de katholieke kunst, en hoe
de eerste vooral, ten allen tijde, de priesters heeft aangezet de oudheden te bestuderen,
en de geschiedenis van de monumenten in de landen waar zij werken. (Le Canuet,
O.P.)
John Steinmetz zal nooit trouwer vrienden hebben: niemand moedigde hun studie
en werkzaamheid zo aan. Hij is een zeer kieskeurig liefhebber; zijn ‘cabinet de
curiosités’ wordt reeds in 1837 opgegeven in de eerste Guide dans Bruges, waar
Octave Delepierre er verschillende bladzijden aan wijdt.
La collection de gravures de M. Steinmetz a été commencée sur une très grande
échelle et renferme déjà les oeuvres de plus de mille graveurs, classées par écoles
et dans l'ordre chronologique, ce qui a l'avantage de montrer le progrès et la
décadence de l'art aux différentes époques.
Deze verzameling is John Steinmetz's levenswerk: hij heeft er een halve eeuw aan
gewerkt. In 1846 mag hij Montalembert melden dat alles zeer goed geclasseerd en
gecatalogeerd is, en dat er meer dan twaalfhonderd meesters zijn. Een ets van
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Rembrandt was het begin geweest; men leest er volgende nota: de eerste prent van
mijn verzameling. 1810. Ik was toen 15 jaar oud.
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Die prenten en tekeningen worden door John Steinmetz niet samengebracht uit
verzamelwoede. Het zijn voor hem documenten en getuigen, beter nog
werkinstrumenten. In December 1851 schrijft hij aan Elise Rio: Wij zullen hier een
cursus inrichten van toegepaste christelijke kunst. Wij zullen de hele rij doornemen,
Van Eyck, Rogier van Brugge, Memlinck en de kunstenaars van de overgang,
Mostaert, de Pourbus, Claessens en een menigte onbekende meesters wier werken
hier in de kerken hangen. Indien uw vader (François Rio) zijn plan van een openbare
cursus van christelijke kunst wil uitvoeren, zal ik hem nauwkeurige nota's sturen
over de Brugse school van de 15de en 16de eeuw... Over Brugge is zijn documentatie
trouwens zeer ruim en bijgehouden tot in de hedendaagse periode.
Bruges, schrijft Delepierre, figure naturellement avec une certaine prépondérence,
à commencer par les dessins et croquis de Gaeremyn, ancien directeur de son
Académie. Une autre des gloires de Bruges, qui est devenue presqu'une gloire
européenne, est Suvée, élève distingué de son Académie et à qui la France a confié
la place importante de directeur de l'Académie de Rome. On trouvera de cet excellent
peintre de nombreux dessins et études, ainsi qu'une collection de dessins qu'il a
formée à Rome lors de son premier séjour, cadeaux de ses camarades et
contemporains, dont plusieurs sont signés. Les dessins, études et croquis de Ducq,
occupent trois portefeuilles et les noms d'Odevaere, de Legillon, de Grégorius, de
Duvivier, de Simoneau, de Beaucourt, de Vande Steene viennent compléter la liste...
Om de verzameling gaaf te houden en een versplintering bij verkoop te vermijden,
onderhandelde John Steinmetz over mogelijke aanwerving door de stad. In 1863
werd een akkoord gesloten, op een bedrag van tienduizend frank, te betalen in tien
jaarlijkse stortingen. De verzameling was nu zeker voor een openbare veiling
gevrijwaard, maar niet voor de vergetelheid en de onverschilligheid.
In den beginne werd zij ondergebracht in een groot meubel van de derde zaal op de
verdieping van het stadhuis, waar zich de stadsbibliotheek bevond. Wanneer de
bibliotheek werd overgebracht naar het gebouw op de Jan van Eyckplaats, volgde
ook de collectie. Zij kwam terecht in de zaal naast de leeszaal en boven aan de schouw
werd in gouden letters de naam van de schenker aangebracht. Sindsdien zijn de letters
verdwenen. In het begin echter scheen alles naar wens te verlopen. Op 20 Februari
1864 werd in een reglement bekend gemaakt dat de collectie gratis toegankelijk was
voor het publiek, elke dag van 11 tot 1 uur, uitgenomen op Zaterdag, Zondag en op
de feestdagen. Enkele dagen later, op 26 Februari, werd de heer Steinmetz benoemd
tot conservator (zonder vergoeding). Het is als conservator dat hij in 1867 een
uitvoerig verslag publiceerde bij Popp. Maar de conservator stierf in 1883, en met
zijn dood kwam ook een einde aan de zorg waarmede de verzameling was omringd.
Het toezicht over de verzameling werd opgedragen aan de heer Claeys,
stadsbibliothecaris, die om bepaalde uitgaven te verrechtvaardigen, een memorie
opmaakte, waarin hij herinnerde onder welke voorwaarden John Steinmetz... avait
proposé à la ville d'acquérir son cabinet à un prix représentant à peine le cinquième
de sa valeur réelle. C'est à cette circonstance, que notre bibliothèque doit de posséder
une collection des plus importantes, qui renferme des pièces capitales, manquant
aux portefeuilles de la Bibliothèque Royale à Bruxelles. (Verslag Claeys).
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De tijd gaat voorbij en meer dan twintig jaar, tot in het begin van deze eeuw,
gebeurt er niets. Aangezien de voorwaarden om de collectie te bezichtigen, aldus de
Journal de Bruges op dit tijdstip, meer en meer tot een strict minimum worden herleid,
heeft de commissie der musea aan de gemeenteraad voorgesteld de collectie over te
brengen naar Gruuthuuse en er de gravures per reeks ten toon te stellen. De kwestie
werd op de dagorde ingeschreven van de vergadering van 23 Juni 1900. Men kwam
er op terug in 1901, wanneer de burgemeester de wens uitdrukte de verzameling voor
het publiek toegankelijk te stellen... de daaropvolgende Zomer.
Op 22 December 1903 zijn er nieuwe besprekingen aan de gang. De heer Copman,
conservator van het museum, wil het voorbereidend werk aanvatten om zijn verslag
op te maken. Maar hij heeft ook andere werkzaamheden, en in 1904 is nog geen
woord neergeschreven. Toch schijnt er iets te roeren. In September 1901 roept de
kroniekschrijver van Kunst zijn lezers op en besluit met volgende vraag: Ligt er
misschien slaapkruid in de vergaderzalen van het stadhuis uitgestrooid? In hetzelfde
tijdschrift geeft P. de Wachtere op 26 April 1904 een uittreksel van het
gemeenteraadsverslag van 23 December met een commentaar waarvan de titel Ernst
of Scherts voldoende de ironie illustreert. In de maand Juli van hetzelfde jaar komt
Kunst hier nogmaals op terug, naar aanleiding van de ontleding van een studie van
Georges Profit over een gravure verschenen in de Revue Graphique Belge: Van al
de etsen in de twee vorige artikelen genoemd zijn stukken voorhanden in de
verzameling van J. Steinmetz. Deze blijft aldoor ('t is de schrijver die onderlijnt)
onzichtbaar achter slot, weggestopt, verdoken, begraven, ontfutseld. Wie spreekt
toch eindelijk het wekkend woord uit?
Toch was men die jaren eigenlijk niet inactief gebleven, maar het leek wel of elk
gebaar terstond op een weigering stootte. Het voorstel van de overbrenging van de
collectie naar Gruuthuuse, dat in 1899 door de burgemeester werd gedaan, werd
einde November 1901 door de raad aangenomen. Terzelfdertijd werd een krediet
van 3.000 fr. goedgekeurd voor de onkosten van de verhuizing en voor het maken
van de meubels, waarvan men het model was gaan afkijken in het Prentencabinet te
Brussel. En niettegenstaande dit alles, zo schrijft La Patrie, werd geen tentoonstelling
van de gravures gehouden, behoudens tijdens enkele weken vóór de grote expositie
van Oude Kunst, in Gruuthuuse in 1905. Tijdens de duur van deze expositie, werden
de vertrekken, voorbestemd voor de collectie Steinmetz of liever voor de meubels
voor deze verzameling, ingenomen door de artistieke verzamelingen, die er, ten dele
althans, zijn gebleven. En de Journal de Bruges voegt er aan toe: De prachtige
verzameling werd letterlijk vergeten... zodanig zelfs dat de inrichters van de
Tentoonstelling van het Gulden Vlies in 1907, te Parijs en te Amsterdam zeldzame
stukken gingen lenen die in de kaften staken die door de heer Steinmetz waren
nagelaten. En in 1909 drukt Baron A. van Zuylen, een zelfde verwijt uit in de Annales
de l'Emulation: ...Het is zeer jammer dat men deze schat zo lange tijd in de
vergetelheid heeft gelaten.
De oproep in verschillende bladen en tijdschriften heeft ditmaal gehoor gevonden.
De administratie stak haar licht op bij de heer Henri Hymans, gewezen conservator
van de Koninklijke Bibliotheek, die een beknopte catalogus opmaakt. In April 1910
kondigt de Kunstkroniek van Henri De Zeine het nieuws aan in volgende
bewoordingen: Vanaf Mei aanstaande zal het publiek de collectie gravures kunnen
bezichtigen, die met smaak en kunde door de heer Henri Hymans werden gerangschikt.
Zij werd ondergebracht op het ganse gelijkvloers van het huis Arents de Beertegem.
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De keuze was uiterst beperkt voor een zo kleine ruimte. De Heer Viérin, schepen
van de stad, die na de eerste wereldoorlog de zaak ter

West-Vlaanderen. Jaargang 3

80

Wapen van het geslacht Steinmetz.

hart nam, wilde het ganse gebouw als museum inrichten. (Aanvankelijk was er ook
sprake van een grote tentoonstelling in de zalen van de Halle). Hij droeg de zorg
hiervoor op aan de heer Reckelbus, die deze taak met zorg vervulde. De officiële
inhuldiging greep plaats op 14 Augustus 1926, en Brugge telde voortaan een museum
meer... voor tien jaar.
In 1936 moest John Steinmetz de baan ruimen voor Frank Brangwyn, zijn
landgenoot, die een goed kunstschilder, maar vooral een zeer knap graveur was. Juist
zoals Steinmetz was Brangwyn aan Brugge verknocht, waar hij in 1867 was geboren.
Hij vermaakte een belangrijk deel van zijn werk aan zijn geboortestad, op voorwaarde
dat het een fatsoenlijk onderkomen zou krijgen. Aan dit museum bracht de tweede
wereldoorlog een einde, toen het gebouw werd ingenomen door de
Ravitailleringsdienst en nadien door het Europacollege. Toch bleven er ook toen
enkele werken van de machtige, bewogen Brangwyn-kunst hangen.
Sinds de Zomer 1952 worden in het Stedelijk Museum te Brugge regelmatig
gravures getoond, die per school werden gerangschikt. Maar ook dat is nog niet de
goede oplossing; het probleem blijft acuut als te voren.
De tentoonstelling van de gravures die in 1943 onder de neus en met de
aanmoediging van de bezetter werd ingericht, brengt in deze lange rij ongelukkige
avonturen, een (bevredigend?) intermezzo. Een medeburger nam het initiatief tot
deze expositie. Misschien was het er hem om te doen eerder zijn eigen persoon op
de voorgrond te brengen, dan de collectie die hij uit het vergeetboek wilde halen. In
ieder geval was de expositie goed ingericht, en alles was er flink geordend. In zeven
zalen van het museum waren de schilderijen weggenomen; de miskende schatten
kwamen hier uitstekend en zeer overzichtelijk tot hun recht. In de pers werd
overvloedig over deze artistieke gebeurtenis geschreven; er verschenen vele artikels
die uitstekend waren geillustreerd met de reproducties van Raphael, Jordaens, Van
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Dyck, Ingres en enkele Brugse meesters als Gaeremyn, Suvée, Odevaere. Maar alles
was onder Duitse goedkeuring gebeurd, en kennelijk met politieke doeleinden
ingericht. Immers enkele tijd na deze roemrijke expositie wilde men verder gaan een
conservator werd benoemd in April 1944, maar nam enkele maanden later opnieuw
ontslag. Alles was zo weer bij het oude en... de collectie weer vergeten.
Deze conservator had niettemin de tijd gehad om een nota op te maken, die wij
hier onder de ogen hebben, en waarin de nadruk wordt gelegd op de grote
noodzakelijkheid in eerste instantie een methodische catalogus van deze kostbaarheden
aan te leggen.
Hoe lang werd er nu reeds over die catalogus gesproken? Om de beurt werd er
aan gewerkt door de h. Claeys, stadsbibliothecaris, door de h. Copman, conservator
van het museum, door de h. Henri Hymans. Zij allen werden geinspireerd door de
persoonlijke nota's van John Steinmetz, maar hun werk bleef slechts een sporadische
tussenkomst die niet werd volgehouden. Veertien duizend gravures inventariseren
is inderdaad een zeer groot werk, zei reeds in 1901 burgemeester Visart. Zo is het,
maar hoe noodzakelijk is dit werk, antwoordde hem de h. Termote!
Men bleef alsmaar ter plaatse trappelen en enkele maanden later stelde La Patrie
niet zonder bitterheid vast: De atmosfeer van Brugge lijkt weinig vruchtbaar tot het
opmaken van catalogi - en dat geldt zowel de bibliotheken als de musea.
En ook thans is dit in onze goede stede nog een grote waarheid. Vijftig jaar zijn
voorbij en de afwezigheid van catalogi blijft thans even scherp als toen. Enkelen zijn
thans tot de vaststelling gekomen dat aanvankelijk een vergissing werd begaan toen
de collectie van de bibliotheek werd gescheiden, waar een reeks belangrijke werken
over de gravure is gebleven. De keus van een nieuw lokaal dringt zich op, schreef
La Patrie in 1907, zelfs, geloven wij, is er spraak van het huis naast de bibliotheek
gelegen, dat reeds eigendom is van de stad. En het weekblad besloot: De gedachte
aldaar de collectie Steinmetz voorgoed onder te brengen lijkt ons gelukkig. In alle
steden is het prentencabinet nabij de bibliotheek gelegen. Deze woning werd inderdaad
met dit doel gerestaureerd, en een ruime zaal werd bijgebouwd, die geschraagd wordt
door de sierlijke rij kolommen bij de ingang van de Spanjaardstraat. Eens te meer
heeft de oorlog deze plannen gedwarsboomd: de brandweer nam bezit van deze zalen
die voor de gravures van de collectie bestemd waren. Maar de gedachte wint veld,
er zijn beloften gedaan, die het beste laten verhopen. Laat ons met Paul Valéry
herhalen: Tout peut naître ici-bas d'une attente infinie.
Intussen zijn twee beslissingen dringend noodzakelijk: Vooreerst de terugkeer van
de prenten en tekeningen naar de bibliotheek van Brugge en ten tweede de
samenstelling van een methodische inventaris. Er zijn hiervoor specialisten genoeg
in den lande... De identificatie van de Kermis van Vinckbooms heeft bewezen dat
dit werk tot zeer verrassende ontdekkingen kan leiden.
Frank Steinmetz
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[Editoriaal]
ONS LAND IS EEN MARIAPARADIJS. We wennen ons aan alles, ook aan onze
rijkdom. We geven geen aandacht meer aan onze kunstschat, die als een kristallisatie
is van een eeuwenlang volgehouden Maria-devotie. We vergeten dat onze beroemde
Meesters, vanaf van Eyck tot Memling en hun glorieuze epigonen thans nog door
hun onsterfelijke werken de Maria-verering van ons volk over de hele wereld
uitbazuinen
We lopen haast onbedacht voorbij de statige Mariabeelden die onze hallen, belforten
en stadhuizen tot godsdienstige monumenten wijden. Voorbij die honderden
kapelletjes aan huisgevels en langs veldwegen, waar het Mariabeeld ons tegenlacht
in zijn middeleeuwse voornaamheid, zijn barokke pompeuze kracht of zijn volkse
ongekunsteldheid.
In mijn bisschopsstad woon ik in de schaduw van de Lieve-Vrouwetoren - op één
na de hoogste van ons ganse land - stoere reus, mirakel van de Vlaamse baksteenbouw
en symbool van de godsvrucht der aloude Mariastad. Oudtijds diende hij tot zeebaak
voor de scheepvaart. En wanneer de processies in het Brugse ommeland hem aan de
verre einder ontwaarden, knielde men, en werd hij begroet met een Marialied.
Als om prijs tekenen de torens en torentjes van onze vele Mariaheiligdommen hun
zegenend gebaar over de wijde vlakte: van de torenreuzen te Lissewege en te Damme
in de Noordelijke Polders tot aan Mesen, de voormalige Mariaabdij en grafelijke
stichting op de heuvelrimpel van onze uiterste zuidergrens. Ze alle vernoemen zou
werkelijk ene te lange litanie worden. Maar ik groet hier Kortrijk met zijn gekroonde
beeld van Groeninge, Ieper met zijn beeld van O.L. Vrouw van Tuine, in het
majestueus kader van zijn herrezen kathedraal. Poperinge met zijn O.L. Vrouw van
St Jan en de indrukwekkende nachtelijke omgang. Moeskroen met zijn aloude devotie
tot de Moeder van Smarten en zijn beroemde processie van de kruisen. Hollebeke,
een van onze oudste beevaarten, lange tijd verwaarloosd, maar die thans een nieuwe
lente kent. Tielt met zijn Stocktkapelletje, Marialoop met zijn middeleeuws beeld
van O.L. Vrouw Middelares.
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Meulebeke, waar O.L. Vrouw van Bijstand ons zo 'n merkwaardig iconographisch
type biedt van de Onbevlekte Ontvangenis uit het jaar 1756. Heestert, Deerlijk, Oosten West-Rozebeke. O.L. Vrouw van Barmhartigheid te Izenberge, waar thans in het
Mariajaar, de merkwaardige kapel door een kunstige herstelling haar vergane luister
terugvindt. O.L. Vrouw van Barmhartigheid te Diksmuide, van Lange Wade te
Merkem. En verder, langs de kust, Lombartzijde, Mariakerke, Bredene. En eindelijk,
als de Mariaaureool rond de Mariastad, Meetkerke, Vive, O.L. Vrouw van 't Boompje
te St Andries, en - last not least - Assebroek, waar mijn doorluchtige Voorganger
Mgr van Susteren in 1746 de eerste kerk in Westvlaanderen mocht inwijden onder
de titel van Maria Onbevlekt.
Ik spreek niet over Brugge, waar bijna in elke kerk en kapel sedert eeuwen een
troon werd opgericht ter ere van de Moeder Gods en zo talrijke historische devoties
nog bloeien. Maar de Bruggelingen zouden 't mij ten kwade duiden, moest ik hier
niet vernoemen de heiligdommen van de Potterie en Blindekens, en het Mariabeeld
aan het stadhuis, waarbij ze elk jaar komen beevaarten uit dank voor het behoud van
hun dierbare stede in oorlogstijd.
Midden het bos van torens, die driemaal daags het loflied beiaarden - de engel des
Heren heeft Maria geboodschapt - in het middelpunt en het hart van dit Westvlaams
Mariaprieel, rijst de machtige kathedraalbouw van de basiliek te Dadizele.
Als heel ons Bisdom een sterrenhemel is waar vele Mariaheiligdommen lichtende
stippen tekenen, dan is Dadizele de middagzon - electa ut sol. En wanneer ik U vraag,
in dit gezegend jubeljaar, uw locale traditionele Mariadevoties nieuwe luister bij te
zetten, dan moet ik U nog uitnodigen de pelgrimstaf op te nemen naar Dadizele, de
‘landelijke kathedraal’, die door onze vaderen werd gebouwd als huldeblijk aan
Maria Onbevlekt.
Toen Paus Pius IX op 8 December 1854 het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis
afkondigde, jubelden al de gelovigen om de eer die hun Meeder werd aangedaan.
Onder de leiding en de bezieling van Mgr Malou besloten ze tot hulde aan Maria in
Dadizele een grootse tempel op te richten.
In de ‘zwarte jaren’, toen onze Westvlaamse mensen zich pas hadden losgerukt
uit de greep van ziekte, uitputting, armoe en werkloosheid, hebben ze het aangedurfd,
haast roekeloos, hun eigen noden te vergeten om de Lieve Vrouw deze echt
koninklijke tempel te bouwen. Op dit gelovige voorgeslacht mogen we wel het
evangelische woord toepassen: Groot is uw geloof. En dat andere: de stenen zullen
spreken. Want iedere steen van deze reuzenbouw kan ons zo veel vertellen:
offervaardigheid en liefde van hen die arm bleven en zuinig in hun eigen leven om
royaal te kunnen zijn tegenover de Goede Moeder! Wat ons offer vraagt, wordt ons
dubbel dierbaar. Het is niet te verwonderen dat Dadizele een symbool geworden is,
het heiligdom waar het hele Bisdom komt bedevaarten - de kudde en de herders - en
dat het een hoogdag was voor West-Vlaanderen wanneer Mgr Waffelaert uit naam
van de H. Vader de gouden kroon mocht zetten op het hoofd van het Mirakelbeeld.
Honderd jaar geleden heeft ons Bisdom Dadizele gebouwd. Wat gaan wij nu
bouwen bij de honderdste verjaring van de oorzaak onzer blijdschap?
Meer dan een basiliek uit steen en graniet behaagt Maria een gezin, waar zij bemind
wordt. Is het haar grootste roem niet dat de gezinnen van haar kinderen voorbeeldig
leven?
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In dit jubeljaar van de Onbevlekte Ontvangenis bouwen wij voor Maria de tempel
van het kristelijk huisgezin. Ieder familie weze een levende steen in dit
Maria-heiligdom.
Toen Dadizele opgericht werd, kenden onze voorouders moeilijke tijden. Hun
liefde tot Maria heeft zich docr geen offer laten weerhouden. Ook thans is het leven
moeilijk. De gaafheid van het gezin wordt aangevreten door een zwoele lucht van
zinsgenot en zelfzucht. Laat u niet weerhouden. Brengt stenen aan voor de
jubelbasiliek van onze Hemelse Moeder.
En zoals mijn voorganger Mgr Waffelaert het mirakelbeeld van Dadizele mocht
kronen, zo hoop ik het geluk te beleven dat ons allen nauwst aan het hart ligt: moge
ik in de tempel van het gezin het hoofd van Maria omkransen met een rijke parelkroon
van priester- en kloosterroepingen, de rijkste edelstenen die een volk aan God kan
schenken.

Brugge. Straatbeeld aan de Braambergstraat. xviiide eeuw. Steen.
Foto Thill. Brussel.
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Assumptio
Maria, moeder die zijt scheep gegaan
en op een wolk van engelen weggevaren,
Gij hebt Uw stad Jerusalem zien staan
in 't zilver der olijven en der maan
terwijl de dagen nog vol meimaand waren.
Gij zaagt van boven hoe de aarde was
in het rumoer en het zoet groen der kruiden,
de duinenrij van bevend struikgewas,
de heuvelen van Bethlehem vol gras
en ieder venster beedlend naar het zuiden.
Doch binnenskamers wist Gij het gevecht
met het verdriet dat 's avonds plaats komt nemen
aan ieder vuur, in ieder bed zich legt;
de dode namen die geen mond meer zegt
maar die het huis nog roept met alle stenen.
Gij hebt Uw kind zien gaan in 't morgenlicht
gelijk men gaat voorgoed, snel en bewogen
door nieuwe dingen; en het vergezicht
schoof met een kim van koren schielijk dicht
boven zijn kinderbeeld dat wegzonk uit Uw ogen.
En Gij liept eenzaam zonder toeverlaat
de weeglen op waar nog zijn stappen bloeien,
de kamers vrezend zonder zijn gelaat
in 't ledig huis waar het verleden staat
gelijk hoog water dat niet af wil vloeien.
Misschien met heimwee zijt Gij door de poort
tot voor den zetel van Uw zoon gedragen
en hebt het zevenvoudig koor gehoord
dat U zijn hulde zong en welkomwoord
terwijl de zeven hemelen U zagen.
Tweeduizend jaar geluk konden U niet
de wereld van beneden doen vergeten,
de stortzee van het menslijk leven schiet
met scherpe zoutkristallen van verdriet
nog altijd langs Uw moederlijke rede.
ANTON VAN WILDERODE

Dit gedicht werd bekroond in de prijskamp voor Maria-gedichten,
uitgeschreven door het C.V.K.V.
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Brugge, Stadhuis. Beeld door P. Henderyckx. 1926. Steen. Foto Thill, Brussel.

Ieper, O.L.V. van Tuine. xvide eeuw. Hout.
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Brugge, O.L.V. van Blindekens. xivde eeuw. Ho[ut]
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Plastiek
Westvlaamse Madonna's
HET Mariaal Jubeljaar 1954 is wel een enige gelegenheid om onze aandacht te
vestigen op het Mariabeeld in West-Vlaanderen. Ik laat hier buiten beschouwing de
schilderijen en reliëfs, om te blijven bij het vrijstaande beeld. En nog, om de stof
niet te omvangrijk te maken en het overzicht te oppervlakkig, houden we ons voor
't ogenblik aan het Moeder-Godstype, de Madonna met het Kind.
Zeldzaam feit in de kunstgeschiedenis, het ontstaan van het vrijstaande beeld is
zeer goed gekend. Dat beeld is tot ons gekomen langs de monumentale
beeldhouwkunst van de rijke romaanse portalen aan de Franse kerken. Hier vinden
we de naaste voorbereiding. Maar dat monumentaal beeldhouwwerk blijft nog reliëf.
Wat dat reliëf uit zijn architectonisch kader heeft doen losgroeien en gemaakt heeft
tot vrijstaande beeld, is het relikwiebeeld. Deze relikwiebeelden, waarvan de opkomst
en de bakermat heel precies kunnen aangewezen - einde van de xde eeuw in de streek
Clermont-Conques -, hebben een zeer rasse verbreiding gevonden in onze
Westerlanden. Tegen het eind der xiide eeuw zijn ze in gebruik in Engeland, Duitsland,
Zweden en Noorwegen, enz. Het zijn tronende Madonna's (zittende houding), ook
wel geheten Sedes Sapientiae, waarvan de soms ruw-gesneden houtblok wordt bekleed
met fijn bewerkt edelmetaal - verguld zilver of goudblik.
Zo 'n kostbaar beeld stond niet in iedereens bereik. En toch, eens dat de formule
gevonden was en gekend, zullen ook minder-rijke kerken hun gouden Madonna
willen bezitten. Noodgedwongen neemt men ‘ersatz’, al blijft het een fatsoenlijk
ersatz. In plaats van kostbaar edelmetaal neemt men vergulding. Niet het gewoon
verguldsel, maar het bladgoud, dat door het polijsten met de agaatsteen glimmend
gemaakt wordt - gebruineerd - zodat de gelijkenis met het echte metaalbeeld wordt
verhoogd. De formule van de tronende Madonna, een vondst van de romaanse kunst,
zal de latere perioden door, in gebruik blijven: in de Gotiek, in de Renaissance en
Barok; ook in de moderne kunst. De Renaissance zal er een lichte variante op vinden.
Het Kristuskindje, dat op de schoot of op de arm van zijn Moeder zit, zal soms worden
tot een jonge knaap, die met de voeten op de grond steunt. De beroemde Madonna
van Michel Angelo in de O.L. Vrouwkerk te Brugge zal wel een der oudste
voorbeelden hiervan zijn.1 En wel een onovertroffen voorbeeld.
De Gotiek heeft een nieuwe formule ontdekt: de staande Madonna. Ze komt ons
uit de monumentale beeldhouwkunst. In Frankrijk, het klimaat waarin het romaans
het vroegst komt tot de logische ontwikkeling en de uitbloei van de gotiek, is het
rijkversierd kerkportaal een zeer gewoon verschijnsel geworden. Op het hoogveld
of tympaan ontrolt zich het drama van het Laatste oordeel. De hoofdingang wordt
een Kristus-

1

Ik ken toch een Frans ivoren beeldje (xvde eeuw) waar O.L.V. het Kindje leert lopen, maar
dat verraadt een gans andere mentaliteit.
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[Bru]gge, Verzameling van de O.O. xivde eeuw. Ivoor. Foto Thill, Brussel.

Brugge, O.L.V. van de Kartuizerinnen (thans in de Grande Chartreuse). xvde eeuw. Hout.
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Mectkerke, Mirakelbeeld. Begin xvide eeuw. Hout.
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portaal. Maar in het geweldige gevelfront, dat altijd maar uitdeint, en op de
transeptarmen worden weerom portalen geboord. Er is een Mariaportaal, en een
ander van de titelheilige. Op het boogveld zal de beeldhouwer aan 't woord komen.
Soms de geschiedenis en de legende van Maria en kerkpatroon. Of nog, imposante
tronende figuren, die repliek maken op de Kristus-rechter op het tympaan van het
hoofdportaal. Te Chartres, in het ‘Portail royal’ (±1145) en aan de Notre-Dame te
Parijs (Portail Sainte-Anne ± 1170), is het een perfect voorbeeld van een Sedes
Sapientiae. De deuropening wordt almaardoor breder en vraagt een stenen middenstijl,
die in de monumentale plastiek wordt opgenomen. Eerst krijgt deze middensteun
een louter decoratieve opsmukking; maar weldra komt men tot een meer logische
oplossing. De hoofdfiguur, die het portaal zijn naam gaf, en in het tympaan
ineengedrongen zat, ruimt de plaats voor boven elkaar staande registers van verhalend
beeldhouwwerk - de Middeleeuwen waren nooit uitgepraat; de hoofdfiguur komt op
de middenstijl te staan, en door een logische aanpassing, wordt van tronende figuur
een rechtstaande figuur. De tijd van le beau Dieu en la Vierge dorée. Nu komen we,
in ons West-Vlaanderen, maar met trage stap die glorieuze opgang van de Franse
gotiek nagetreden - de gulden tijd voor onze monumentale beeldhouwkunst zal pas
in de late veertiende eeuw beginnen. - We hebben toch op iets uitzonderlijks te wijzen
voor de dertiende eeuw, en dat is het somptueuze Mariaportaal aan het Sint
Janshospitaal te Brugge (± 1270). Ongelukkiglijk is het tot ons gekomen in een sterk
gehavende toestand. Zo was het beeld op de middenstijl, dat er zeker gestaan had,
verdwenen. Een recente herstelling (1913-14) heeft ons de oorspronkelijke toestand
terug geschonken, en de Madonna van Meester Rooms vormt een passende versiering
voor de middenstijl.
Nog te Brugge: het ander groot stadshospitaal, de Potterie, heeft zijn monumentale
ingang zien verdwijnen, maar het Mariabeeld, dat zeer waarschijnlijk op een
middenstijl stond, is in de laatste jaren van 1400 het voorwerp geworden van een
volksdevotie en binnen de kerk overgebracht. 't Is het bekende Mariabeeld van de
Potterie, dat wel van 't eind van de dertiende eeuw dateert.
Zijn de voorbeelden van monumentale plastiek bij ons zeer zeldzaam voor de
vroege gotiek, het is toch te bewijzen dat de formule die uit deze plastiek gegroeid
was - de staande Madonna - hier ook een rasse verbreiding vond. En dat het groot
publiek deze nieuwigheid heeft opgemerkt. Want deze verandering in de traditionele
ikonografie heeft zijn weerslag gevonden in het spraakgebruik. In de volkstaal, die
zo prachtig kan typeren en het juiste woord treffen, waarnaar geleerden soms te
vergeefs zoeken.
Bij het volk, dat tot nog toe niets anders kende dan de tronende Madonna, heette
dat rechtstaande beeld: de Lange Moeder Gods. Stichtingen ter ere van de Lange
Moeder Gods vinden we in onze Brugse kerken, Sint-Salvators, O.L. Vrouw en
Sint-Jan. Misschien wijst de benaming Cleyne Moeder Gods, die we in de vijftiende
eeuw te Brielen (Ieper) vinden, op een tronende Madonna.
In veel staande Mariabeelden is de Lieve Vrouw achterover leunend. Vierges
déhanchées, zeggen de Fransen. Soms wordt
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Brugge, O.L.V. van Smarten. St Janshospitaal. (Palmhout). Einde xviide eeuw.

Brugge, St. Janshospitaal. xviiide eeuw, tweede helft.
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Brugge, Sint Salvators. P. Pepers. xviiide Foto A.C.L.
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Oostkamp, Parochiekerk. xvde eeuw. Hout. - Foto A.C.L.
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Beernem, Drie Koningen. xivde eeuw. Hout.

Brugge, Sint Janshospitaal. 1913 (Rooms). Steen
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Brugge, Potterie. Mirakelbeeld. xiiide eeuw. Foto Thill, Bi[...]

beweerd dat deze eigenaardigheid ons komt van de ivoorsnijders: de slagtand van
de olifant, waaruit ze hun beeldjes maakten, leent zich best tot zulke wijze van
voorstelling. We mogen eerder aannemen dat deze houding werd ontdekt door de
gotiek, die juist de vernieuwing van de plastiek bereikt door natuurgetrouwheid. Een
moeder die haar kindje op de arm draagt, leunt achterover. Meest nog als ze met dat
kindje speelt en spreekt, zoals de Gotiek de Minnelijke Moeder zal voorstellen. Ook
dat achteroverleunen zal de volksverbeelding slaan. Te Mechelen, in O.L. Vrouw
over de Dijle, is een O.L. Vrouw met scheve lenden. Te Nieuwpoort zal men spreken
van O.L. Vrouw met de scheve hals.
De staande Madonna zal, zoals de tronende, in de verdere fazen van de
kunstevolutie blijven meegaan.
We kunnen besluiten met een woordje over de geklede Lieve Vrouwbeelden. In
oppervlakkige geschrijfsels heten ze soms: Vierges à l'Espagnole! En worden ze ons
voorgeschoteld als een decadente schepping van Renaissance en Barok. Wat er nu
van specifiek Spaans aan te ontdekken is, zou wel nader bepaald mogen worden.
Onze Vlaamse trapgevels, waarvoor in de Spaanse architectuur geen tegenwaarde
is te vinden, heten ook soms pignons Espagnols. Al is het geklede beeld sterk verbreid
geworden met de Renaissance en Barok, toch is het veel ouder. In de middeleeuwen
gingen onze Brugse gilden naar Meetkerke, Ruisselede, Westrozebeke en elders nog,
om aan de mirakelbeelden mantels, sluiers en tunieken te offeren. Zoals overigens
de Ieperlingen deden te Alsemberg, en de Gentenaars te Aardenburg en te Doornik.
We bezitten nog de Inventaris van wat ze zouden mogen heten de garderobe van
O.L. Vrouw van Brielen te Ieper: de mantels en tunieken zijn haast niet te tellen.
Maar waar is het wel dat de Renaissance het oud gebruik heeft veralgemeend. Het
was een goedkoop middeltje om de oud-modische Mirakelbeeldjes, die niet mochten
vervangen worden, een new-look te geven. Onze neo-gotiekers, die geen goede
kanten wisten te ontdekken aan al wat Renaissance of Barok heet, hebben tegen deze
geklede beelden een ware kruistocht gepredikt. Op het Congres te Mechelen, in 1867,
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heette Mgr de Bethune deze beelden une invention du père du mensonge. Mgr de
Bethune was toen professor in de Archéologie chrétienne aan 't Brugs Seminarie!
Men verstaat gemakkelijk dat, met zo 'n professor, de clerus van 't bisdom geen hoge
achting had voor deze geklede beelden. Vele pastoors dachten te ijveren voor de
goede zaak en de religieuze kunst met deze ‘poppen’ zoals ze zeiden, naar de zolder
te verwijzen. Thans is het geklede beeld weerom in de gunst gekomen. Aan de kop
van de beroemde Bloedprocessie te Brugge maakt het Rozenkransbeeld uit de
Walburgakerk een beste indruk. O.L. Vr. Van Tuine te leper draagt, op hoge dagen,
een rijke velouren mantel. Het beeldje, dat maar van klein formaat is, wordt hiermee
een indrukwekkende verschijning. Dat aankleden moet altijd stijlvol blijven. Ik weet
kerken waar op dat punt veel kan verbeteren. Men late de godvruchtige dames hierin
niet altijd vrij: ze vervallen te gemakkelijk in het modieuze en in mièvreries.
Een volledige lijst opmaken van de merkwaardige Moeder-Godsbeelden in
West-Vlaanderen is onbegonnen werk. Ik wil slechts op de meest interessante en
best bekende wijzen.
Van de tronende Madonna's hebben we geen enkele die door en door Romaans is.
Het meest merkwaardige beeld is dit van Spermalie, thans in de Begijnhofkerk te
Brugge. Het
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Boven · Heestert, Parochiekerk. Omstreeks 1700. Hout. Midden: Brugge, Sint Jacobskerk. xviide
eeuw. Marmer. - Foto Thill, Brusel. - Onder: Brugge, Begijnhof. xviide eeuw. Steen. - Foto Thill,
Brussel.

zal van omstreeks 1240 zijn. De gotiek is reeds in zekere details te ontdekken, maar
als geheel blijft het romaans. De talrijke gelijklopende plooien in de drapering, het
glimmend verguldsel, de cabochons in de basis, de strakke houding en
gelaatsuitdrukking, het gemis aan samenhang tussen Moeder en Kind, dit alles verwijst
naar de primitieve kunst in de romaanse periode en de techniek van het metaalbeeld
of zijn ersatz. Zeer waarschijnlijk was het thans verdwenen mirakelbeeld van Meesen
een Sedes Sapientiae; oude gravuren, waarop het beeld, naar de mode van die tijd
staat aangekleed, laten dat vermoeden. Te Lissewege, nog een van onze oudste
beevaarten, hebben we een beeld van begin 1600, dat als een onhandige copie is van
een romaanse tronende Moeder Gods. Misschien wel een vage nabootsing van een
beeld, dat met de Geuzentijd verloren ging.
Gotieke tronende Madonna's zijn, te Brugge: het beeld in de benedenkapel van 't
H. Bloed, dat wel tot ongeveer 1300 teruggaat. Een zeer mooi beeld, majestatisch
van voorkomen en toch al met de lenigheid en het natuurgetrouwe van de grote
gotieke kunst. Ietwat jonger is het zeer pretieus beeld van Blindekens: al gracie en
sierlijkheid, een echt koninklijke verschijning. In de verzameling van de Openbare
Onderstand te Brugge zijn nog een paar gotieke beeldjes van klein formaat en van
grote waarde, het ene uit de xivde, het andere uit de xvde eeuw. Nog uit de xvde eeuw
de Madonna van de Brugse Kartuizerinnen, die in de Grande Chartreuse (Fr.) terecht
gekomen is.
Buiten Brugge zijn te vermelden: O.L. Vrouw ten Hazelare in de Sint-Maartenskerk
(late xvde eeuw). Te Marialoop (Meulebeke) is het vereerde beeld wel in de trant van
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de gotieke tronende Madonna's, maar de detailvormen verwijzen al naar een nieuwe
kunstrichting.
In de serie beelden uit de Renaisssance en Barok moeten we - à tout seigneur, tout
honneur - eerst vermelden de wereldbefaamde Madonna van Michelangelo in de
O.L. Vrouwkerk te Brugge. Het beeld kreeg een zwakke, toch altijd merkwaardige
navolging door een onbekend meester; deze variante staat in de monumentale
pandgang van het voormalig Ten Duine, nu Seminarie te Brugge. Van de barokke
tronende Madonna vinden we overigens een zeer rijke verzameling in de oude
Mariastad, zowel in de kerken als langs de straten. Pieter Pepers, in de jaren 1700,
maakte een wonderschoon zittend beeld, dat, tot in de jaren 1860, boven de retabel
stond in Blindekenskapel. Thans berust het in het Museum Gruuthuse. Het is in de
laatste jaren gecopieerd geweest voor 't Klein Seminarie te Roeselare, voor de Dames
van Sint-Niklaas te Kortrijk, enz. Pepers, die een groot artist was, maakte nog twee
marmeren tronende Madonna's voor de verdwenen Sint Donaaskerk. Het eerste,
levensgroot, stond op het jubé en verhuisde naar de Lieve Vrouwekerk. Het ander,
minder van formaat, maar buitengewoon lief en fijn, staat thans in de Kathedraal.
Op de straathoeken en aan de huisgevels te Brugge vindt men niet zelden beelden
van heel grote waarde. De beste zittende Madonna's ziet men in 't Begijnhof, aan 't
huis var de Grootjuffrouw en een ander aan de pastorie, in de Moerstraat (hoek van
de Ontvangerstraat), langs de Spinolarei, en in de Annunciatenstraat, waar echter
het oorspronkelijk beeld naar een particuliere verzameling verhuisde en vervangen
werd door een copie.
Wij zijn nog veel rijker bedeeld op het gebied van de staande Madonna's. Opnieuw
komt Brugge aan de spits met het Mirakelbeeld van O.L.V. van de Potterie, uit de
laatste jaren van de xiiide eeuw. Een merkwaardig stuk monumentale plastiek - tot
tegen 1500 stond de Madonna nog op de gevel van het godshuis. Waarschijnlijk
oorspronkelijk gesteld op de middenstijl van een rijk versierd portaal. Het is zeer
zuiver van stijl en kan gemakkelijk op de rang komen van de goede specimens uit
de klassieke Franse kunst. Het Begijnhof te Brugge bezit een houten beeld van
ongeveer 1300, dat weerom doet denken aan de grote Franse gotiek. Zijn die
meesterlijke beelden ons niet uit den vreemde overgebracht? Best mogelijk. In die
vroege dagen waren onze Vlaamse beeldsniders nog zeer onervaren. De Potterie
heeft dan nog een houten beeld - O.L. Vrouw van de Pevelenberg - dat ons verder in
de xivde eeuw brengt, en voor beide voorgaande moet onderdoen, al blijft het een
schoon werk. In 't klooster Engelendale (Brugge) bewaart men een Madonna uit de
xivde eeuw. Ze komt uit het voormalige Dominikanenklooster. Klein van formaat,
maar monumentaal van voorkomen, is dat kunstwerk ontsierd door een mislukte
neo-gotieke beschildering. In de kapel de Drie Koningen te Beernem staat een zeer
elegante Madonna (± 1350), die weerom door een ietwat onhandige herstelling
geleden heeft. Ze komt uit een gewoon wegkapelletje te Meetkerke. Het gebeurt wel
meer dat eenvoudige landskapellen zulke kunstschatten bergen. Onlangs nog kreeg
ik een pastoor op bezoek, die in zo 'n eenzaam kapelletje een prachtige gotieke
Madonna had gevonden. Soortgelijke kunstwerken worden best naar een kerk
overgebracht. Ze zijn daar veiliger. Mijn pastoor vertelde dat men het beeld overnacht
had pogen te stelen. Verzamelaars en antiquaires weten, beter dan wij, waar ze zulke
schatten kunnen oppikken.
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Uit de vroege veertiende eeuw is het zeer pretieus beeldje van O.L.V. van Groeninge
te Kortrijk. Onbetwistbaar Frans werk. Daar is een hele serie - zittende en staande Madonna's, die naar eenzelfde atelier of school verwijzen. Ermee verwant is de
Madonna van de Penitenten te Poperinge. Het werd de zusters afhandig gemaakt
door Mgr de Bethune. Zusterkens laten zich gemakkelijk bedotten, en tegen een
Monseigneur hebben ze absoluut geen verweer. Ik heb me laten vertellen dat Mgr
het beeld bij uiterste wilsbeschikking aan de vroegere bezitters overliet. Als dat maar
waar is, kunnen we een treurig hoofdstuk besluiten met een einde goed alles goed.
Met de vijftiende eeuw zijn onze Vlaamse beeldhouwers meester geworden in het
vak. Ook zijn de merkwaardige Madonna's van de late gotiek haast niet meer te tellen.
Vermelden moeten we toch het wonderbeeld te Dadizele, dat zeer schoon is, en het
beeld te Meetkerke, dat in zijn rijke ietwat grillige bewogenheid ons doet denken aan
de speelse Duitse hooggotiek. Nog uit de tijd is de monumentale O.L.V. van Vrede,
een zeer vereerd beeld in de O.L. Vrouwkerk te Brugge. Het vertoont deze overdadige
drapering met gebroken plooienval, die weerom doet denken aan Duitse invloeden.
Het is wel merkwaardig, dat we in Duitsland, twee tekstuele replieken vinden op ons
Brugs beeld. Dit maakt het probleem van de herkomst nog meer ingewikkeld.
Oostkamp bezit een laat-gotieke Madonna - sterk hersteld - waarin opnieuw het
schilderachtig - Duits? - karakter naar voren treedt.
Wat zeker en vast Vlaams is - laten we beter zeggen Brabants - is het beeldje van
O.L.V. van Sion in het klooster Engelendale te Brugge. Hier is 't weerom de breed
uitgesmeten drapering en de eigenaardige vorm van het hoofdje dat ons op de weg
brengt om de herkomst aan te wijzen. Beeldjes van dien aard, Madonna's en andere
vrouwelijke heiligen, vinden we te Brugge in het Gruuthuse Museum, de Potterie,
de Sint Trudoabdij, enz.
O.L. Vrouw van Tuine te Ieper, die we in de huidige toestand voor een laat-gotiek
werk zouden nemen, blijft voor mij, sedert de herstelling, een raadsel. Hier zijn
weerom de neo-gotiekers aan 't spel geweest. Ze hebben het beeld zuiver van stijl
gemaakt en verbeterd. Naar de foto's van vóór de herstelling te oordelen, zou ik er
eerder een beeld van transitiestijl durven in te ontdekken.
O.L. Vrouw van de Rozenkrans in de Sint Jacobskerk te Ieper, herkomstig uit het
voormalig Dominikanenklooster, is voor ons een puzzle geworden. Kanunnik Duclos
liet het op een doortastende wijze herstellen, beter gezeid vernieuwen. Het is honderd
procent neogotiek geworden. Vermoedelijk was het uit de overgangsperiode. Begin
1600 werden bij ons nog veel beelden gemaakt, naar de Middeleeuwse traditie, maar
getransposeerd in de nieuwe toonaard. Ik meen dat we hier zo 'n beeld hadden. Het
gebeurde wel meer dat de neogotieke restaurateurs ernaar streefden, al die
renaisance-details weg te werken, om tot iets' te komen dat ze voor puur van stijl
konden aanzien. Zo 'n verminking gebeurde ook met het beeld te Vivekapelle.
Met de Renaissance en de Barok krijgen we de overvloed. Vermelden we terloops,
onder de voor-aanstaande werken, het schoon beeld te Hollebeke: het ging verloren
in 1914-18, maar werd vervangen door een copie. Ermede verwant naar de stijl is
de grote Madonna op het dokzaal in het Sint Janshospitaal te Brugge, waarschijnlijk
gemaakt als hangende beeld of Marianum. Nog uit de jaren 1600 is het heel schoon
beeld op het dokzaal in de Lieve Vrouwekerk en de twee Madonna's op de voor- en
achterkant van het dokzaal in de Sint Jacobskerk te Brugge.
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Van ietwat mindere gehalte is O.L.V. van Tuine in de Sint Walburgakerk te Brugge,
het oud mirakelbeeld waarvan onderpastoor Guido Gezelle de verering deed
heropleven. We kennen het juiste jaar wanneer het beeld gemaakt werd: het kan ons
helpen om het ontstaan van gelijkaardige beelden te achterhalen. Al is het dat we,
bij gebrek aan vaste bescheiden, op dit punt altijd voorzichtig moeten blijven. Vroeger,
zoals thans, kon de ene k u n s t e n a a r traditioneel blijven en een andere
vooruitstrevend zijn. Voor het beeld van O.L.V. van de Vesten, vroeger te Menen,
nu te York (Engeland) weten we dat het te Brussel werd aangekocht in 1622. Het is
een exemplaar uit een zeer u i t g e b r e i d e serie met

B o v e n : Brugge, Gruuthuuse. xivde eeuw. Hout. - Onder: Kortrijk, O.L.V. van Groeninge. xivde
eeuw. Ivoor. - Foto A.C.L.
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Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans (Kerk van Haringe)
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varianten. De merkwaardigste

Brugge, Straatbeeld aan de Annuntiatenstraat. xviide eeuw. Steen. Foto ‘Hernieuwen’, Brugge.

Brugge, Sint Salvators. P. Pepers. xviiide eeuw. Marmer. Foto Thill, Brussel.

zijn wel O.L.V. van Scherpenheuvel in de grote kerk te Izegem en O.L.V. van de
Vissers te Damme. Het beeld in de C l y t t e (Reningelst) is meer monumentaal. Het
beeld te Lombardzijde heeft nog een soort half-gotieke, ietwat onhandig gesneden
drapering. Misschien zijn de restaurateurs hier aansprakelijk voor het minder gunstig
voorkomen.
Of het Mirakelbeeld te Izenberge (± 1630) nog het oorspronkelijke is, valt moeilijk
te achterhalen. Het telt niet onder de grote kunstwerken. Wel een typisch geval om
te bewijzen dat het aankleden van de beelden niet altijd een verlies betekent. De
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kapel te Izenberge heeft nog een ander houten beeld uit de jaren 1600, van veel
hogere kunstwaarde.
Omstreeks 1700 krijgen onze meeste kerkjes zeer schilderachtige Mariabeeldjes.
Vooral in 't Veurnse, waar ze veel kerkmeubels trekken uit de bekende ateliers te
Sint Winoksberge. Het worden breedsprakerige Madonna's, met elegante houding,
breed gebarenspel, haast extravagante drapering en mantelzwaai. Hoogstade, Komen
(N.D. de Grâce), Heist zijn typerende voorbeelden. Veel rustiger is het mooie beeldje
te Heestert. Maar alles willen opsommen zou verdrietig worden. Vermelden we
slechts een paar meesterwerken. Het wonderschoon beeldje in de Pandkapel van het
Seminarie te Brugge. En, in de late jaren 1700, de monumentale Moeder Gods van
P. Pepers, die uit de voormalige Sint Donaaskerk naar onze huidige k a t h e d r a a l
overging.
We hebben daar heel wat moois bijeen. En toch is het nog maar een stukje van
onze Westvlaamse kunsterfschat. Naast schitterende meesterwerken komen
half-gelukte pogingen. Naast de zilveren Madonna's - Aalbeke, Reningelst en Wakken
- en de somptueus aangeklede beelden - met hun kroon en sleep van kant - hebben
we 't schamele Lieve Vrouwtje van Wijnendale. Folklore en Kloefkapperskunst! Elk
zong naar best vermogen, Lieve Vrouw van Vlaanderen, in die lange litanie en loflied
U ter ere. Zegen ons, Lieve Moeder, opdat aan dat loflied de Vlaamse kunstenaars
van nu nog een heerlijke stroof mogen bijdichten.*
MICHIEL ENGLISH

Brugge, H. Bloed. xiiide eeuw. Hout. - Foto Thill, Brussel.

*

Zie in de rubriek Westvlaamse Kunstschatten de merkwaardige bijdrage over de historiek
en het ontstaan van de Basiliek te Dadizele door M. English.
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Brugge, Klooster Engelendale. xivde eeuw. Hout. Brugge, Begijnhof. O.L.V. van Spermalie. Begin
xiiide eeuw. H[out.] Foto Thill, Brussel.
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Albert Servaes, O.L. Vrouw Boodschap (tekening). Verz. J. Camerlynck-Vanneste. - Foto Martin,
Roeselare.

De Maria-levens van Albert Servaes
SPIJT een niet te ontkennen herleving van de religieuze schilderkunst sedert het
ontstellend laagtepunt in de loop der vorige eeuw, zijn er ook nu nog veel fabrikanten
van heiligenbeelden, kruiswegen, e.d., maar weinig échte religieuze schilders, sensu
stricto genomen, want ik geloof nog altijd dat de kunst en de poëzie een vorm zijn
van religie. Misschien zijn ze dat alleen sinds de allerjongste tijd niet langer, sinds
namelijk de vernietiging van het Woord en het Beeld door de jongste verworvenheden
van atonalisme en abstractisme op een waarlijk verbijsterende wijze de ontwijding
van het leven en de kunst hebben blootgelegd, en de laatste nihilistische consequenties
van het ‘pact van Faustus’ hebben ingelost: thans eist de Boze grijnzend zijn loon.
Onder hen die het hem hardnekkig onthouden, die trouwens nimmer dit pact zijn
aangegaan in de hoop hun kunst aan een verjongingskuur te kunnen onderwerpen
waarvoor geen prijs hun te hoog was, is Albert Servaes zonder twijfel een der
belangrijksten. Want onder de religieuze schilders, of, om het zeer eenvoudig en
duidelijk te zeggen, onder de schilders van godsdienstige onderwerpen, die in de
loop van de twintigste eeuw hun werk hebben voortgebracht is hij schilder bij uitstek,
d.w.z. een kunstenaar bij wie het picturale element niet in de achtergrond treedt voor
het godsdienstige, hoezeer het hem ook als schilder om het godsdienstige onderwerp
te doen is. En curieus: juist
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als schilder van godsdienstige onderwerpen is Albert Servaes het grootst. Op dit
terrein wijst zijn werk geen inzinkingen of ontsporingen aan die het wel eens in
andere genre's oplevert, en die men zo graag tegen hem uitspeelt. Andere schilders,
grote internationale reputaties, slaan er ook soms overtuigend naast. Daarover zwijgt
de pseudo-geautoriseerde critiek of bejegent het met verontschuldigende
inschikkelijkheid. Maar dat is voor een ander kapittel.
*
Naast Rouault zie ik, buiten Servaes, op het moment geen andere levende schilders,
die én als kunstenaars der kleur én als uitbeelders van godsdienstige onderwerpen
figuren van de eerste rang mogen heten. Wij willen niet twisten wie van beiden de
grootste is. Om daar met kennis van zaken te kunnen over oordelen, zou men
gelijktijdig tentoongesteld werk én van de Vlaming, én van de Fransman moeten
kunnen vergelijken. Maar één ding vergete men niet en nooit: de enige ingrijpende
vernieuwer van de religieuze kunst is Servaes met zijn Kruisweg geweest, reeds in
1919. Daarmee vergeleken zijn de vroegere pogingen van Maurice Denis
bloedarmoedige bedenksels, schoolser trouwens dan men menen kan (al hoeft men
daarbij niet aan de Sint Lucas-scholen te denken), daarmee vergeleken was Toorop's
religieuze kunst fraai, maar artificieel symbolisme, een wat laattijdig nakomertje van
de prae-Rafaëlieten. Voorzaten had Servaes' kruisweg zeker niet, of men zou dan
moeten teruggrijpen naar zekere Romaanse houtsculptuur, waarvan de dramatische
spanning en innerlijke getormenteerdheid expressionistisch in niets moet onderdoen
voor de aangrijpende vormentaal van zeker hedendaags werk. In elk geval, Servaes'
kruisweg is een mijlpaal in de ontwikkeling der moderne religieuze kunst, en was
de belangstelling voor het godsdienstige in deze onze half weer heidens geworden
tijd groter, dan

De Profeet Isais
De H. Catharina van Sienna - Foto De Vogelaere, Gent.

zou de schepper dezer tweemaal veertien statiën (er is immers de getekende en er is
de geschilderde Kruisweg) een nog veel groter naam hebben dan nu. De controverse
rond deze werken is overigens groot geweest en had haar repercussies tot in Rome.
Het geschrijf en gewrijf over Matisse's nogal kinderachtige krabbels, die in de kapel
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te Vence ook een Kruisweg moeten voorstellen, heeft naast de revolutionnaire daad
van Servaes en de er uit ontstane reacties niets te betekenen gehad.
Servaes is als religieuze schilder bij die Kruisweg niet op zijn (overigens betwiste)
lauweren blijven slapen. Tal van andere tekeningen en schilderijen met godsdienstige,
inzonderheid ook tot in het mystische opgevoerde motieven heeft hij in de volgende
jaren nog van zich gegeven. Het meeste daarvan is vast onvoldoende gekend. Om
die schilder naar zijn juiste waarde te kunnen schatten ware het absoluut nodig al die
rechts en links verspreide werken eens in een grote tentoonstelling bij elkaar te
brengen. Ook zijn eerste Maria-leven kent men niet of nauwelijks. Waar het zich
thans bevindt weet ik niet eenmaal, maar het is mij in 1934 als een der eersten gegund
geweest de zestien doeken van de pas voltooide cyclus in 's meesters werkplaats te
bezichtigen: nóg, thans uitgerekend twintig jaar later, zie ik die prachtige reeks
schilderijen voor mijn ogen telkens dat ik er aan denk. Volle tien jaar heeft Servaes
er aan gewerkt (niet weliswaar zonder dat hij intussen af en toe een landschap of een
tekening voortbracht), maar toch al die tijd zijn aandacht hoofdzakelijk op het
Maria-leven concentrerend: ik meen voor het overige, dat Servaes' cyclus het eerste
volledig leven van de Moeder Gods uitmaakt dat ooit door één enkel kunstenaar
werd in beeld gebracht. Natuurlijk hebben ontelbare schilders en kunstenaars
allerhande afzonderlijke episoden van dit op geschiedenis, geloof en legende gevestigd
leven behandeld. Maar, heb ik het goed voor, dan is de Vlaamse meester de eerste
geweest om de voornaamste etappes in een aaneengesloten reeks van zestien doeken
uit te beelden.
Hierboven wezen wij er reeds op dat Servaes als religieus schilder zonder
compromissen hoegenaamd de kunst der kleur hoog blijft houden. In geen aan het
Maria-leven voorafgaand werk wellicht is Servaes er zo volkomen in geslaagd, het
zuiver picturale met het godsdienstige element te verenigen, beide tot een
onafscheidelijk geheel samen te smelten. In de geschilderde Kruisweg was de kleur
slechts bijkomstig, met gelijkmatig bruin-geel over de verschillende staties verspreid,
die daardoor onderling weinig afwisseling vertoonden. Het Maria-leven echter, in
wezen minder dramatisch van spanning, tenzij juist daar waar het de lijdensweg naar
Golgotha
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doorkruist, biedt op zichzelf gelegenheid tot een grotere afwisseling van themata,
gaande van de intiemste huiselijke toneeltjes, tot de smartelijkste tragediën en
anderzijds tot de meest glorieuze transfiguraties. Van deze veelvuldigheid van
motieven heeft de kunstenaar gebruik weten te maken: de hele cyclus biedt een
levendige afwisseling aan van kleur en lijn en tevens van algemene interpretatie,
zonder dat de diepere eenheid er door wordt gestoord. De hele reeks is ingedeeld in
vier groepen van vier stukken elk, respectievelijk betrekking hebbend op de kindsheid
van Maria, op haar moederschap, het drama Christi en tenslotte op het glorieuze

De H. Maria staande voor Gods troon

leven van O.L. Vrouw. De meester heeft er zorg voor gedragen iedere groep van vier
tot een picturaal geheel te verbinden door het herhalen van dezelfde zich uit de
grondkleur loswerkende coloristische dominanten, terwijl op andere tinten die in de
eerste groep slechts een secundaire rol speelden, in de volgende groep het
toonaangevend accent wordt gelegd. Aldus wordt de gesloten eenheid van het geheel
gehandhaafd, en is er niets aan het toeval overgelaten: wat een les voor de haastigen
en impulsieven van nu!
Servaes' eerste Maria-leven is, picturaal, hoofdzakelijk gebouwd op een basis van
licht en donker. Somwijlen zijn het spelingen van bruin en goud, als bij Rembrandt,
andere malen van donker grijs-blauw en helder geelgroen, elders nog, vooral in de
groep schilderijen van het drama Christi, van schemerend vaal-grijs tegen donker
blauw en zwart. In deze milieu's van licht en schaduw, tekent het getemperd rood of
blauw van een kleed of een mantel zich warm en harmonisch af. Dit doelbewust
vasthouden aan beproefde bases van kleurconstructie sluit hier overigens een zeer
persoonlijke expressie geenszins uit. Wie de cyclus ziet is overweldigd: terwijl het
vertrouwde overtuigt, verrukt het nieuwe in een grootse synthese van beproefde
picturale waarden en soms vermetele tegenstellingen.
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Wat die schilderijen m.i. niet weinig ten goede komt is hun gemiddeld formaat
(eerder een klein dan een groot gemiddelde), wat de schilder toegelaten heeft de
coloristische werkzaamheid van elk doek behoorlijk te concentreren en zo de kwaliteit
stuk voor stuk hoog te houden. Servaes zag hier groot, maar wist de spanning te
verhogen door dit grote niet uit te wateren op een ruim vlak, maar het integendeel
op een klein samen te ballen. Ook de geenszins alledaagse figuratie, tot eenvoudige
maar sprekende composities uitgewerkt, wint hierdoor aan expressiekracht. Het zou
me te ver brengen ieder doek afzonderlijk te beschrijven. Ik moge volstaan met er
op te wijzen dat er onder die schilderstukken, nauwelijks één voorkomt, dat ik minder
geslaagd acht, terwijl er zeker ten minste vier of vijf meesterwerken onder zijn. Dat
alles is, als gezegd, veel te weinig geweten; een klein deel daarvan zou de roem
kunnen uitmaken van meer dan één schilder. Reeds het allereerste doek, de Geboorte
van Maria, met de bruin-zwarte atmosfeer, waar het rood van Moeder Anna's kleed
en het diep blauw van de, door het venster zichtbare nachthemel heerlijk leven, is
een prachtig schilderij. Wonderbaarlijk in de tweede reeks is ook de Vlucht naar
Egypte, een reeds duizendmaal behandeld motief, waaraan Servaes niettemin een
geheel zelfstandige interpretatie heeft weten te geven. Aandoenlijk is Maria's
gelaatsexpressie; kinderlijk bezorgd, schemert het zacht-lichtend op, omstuwd door
schimachtige figuren in de donkerblauwe nacht. Onder de vier doeken van het drama
Christi, alle bijna even magnifiek geslaagd, spant het eerste toch de kroon. Sinds
Jakob Smits zag ik geen modern interieur zo vol innigheid en wijding tevens. Een
onzeggelijke ontroering gaat uit van dit sober geschilderd, in zwarte en bruine tinten
gehouden binnenhuis, waarin Jezus als knaap, in een wit grijs gewaad, hiëratisch
staat tussen de zorgende Moeder en de zich enigszins in de schaduw houdende Jozef.
Met geringe middelen is hier zeer veel bereikt. Tragisch en monumentaal is de
ontmoeting van Jezus met Maria langs de weg naar Golgotha. In de sterreloze nacht
staan de beide figuren, indrukwekkend en groot van lijn, onder de schaduw van het
enorme kruis en de grote eenvoud van het geheel maakt de atmosfeer van smart en
noodlot des te aangrijpender. Hetzelfde geldt voor het Stabat Mater: naast het donkere
hoofd van de gekruisigde Christus (een typische Christus van Servaes, met het laag
voorover-
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hangende gelaat bedekt door de haren) schemert het wenend aangezicht der
Moeder-Gods in een aureool van bovenmenselijk lijden - terwijl zij in de volgende
statie, de Piëta, gelouterd en verheerlijkt door de smart, straalt in goud. Treffend in
de vierde groep is vooral de Nederdaling van de H. Geest, waar Maria in een blauwe
mantel staat in de kring der apostelen: een zeer fraai schilderij, ook in de
bizonderheden. Als het supreem orgelpunt van die kleurensymphonie is het laatste
doek van de cyclus: Maria, bemiddelares van genade, waar O.L. Vrouw straalt in
hemelse glorie, een heerlijke vlinder a.h.w., een Koninginnepage, waarvan men de
pop gezien heeft in het busselkindje van het eerste doek... Minder en het minst
geslaagd van alle zestien stukken is wellicht de Hemelvaart. Servaes is tenslotte een
Vlaams realist: motieven in verband met de bovennatuur liggen hem wel eens minder.
Vermoedelijk heeft Servaes zelf niet gedacht, dat hij er, na die monumentale cyclus
geschilderd op doek, nog ooit toe zou gebracht worden een tweede Maria-leven te
produceren. Twintig jaar nadien nochtans, in zijn Zwitserse ballingschap, zou de
grijze meester, door de maecenas uit Deurle, de heer Jules D'Hondt, opdracht voor
een nieuw Maria-leven gegeven worden. Ditmaal kon hij zich, begrijpelijkerwijze,
echter de weelde niet veroorloven (bij manier van spreken) jarenlang aan de uitvoering
van die opdracht te besteden. Dit nieuwe Maria-leven bestaat dan ook niet uit
schilderijen, maar uit pasteltekeningen van betrekkelijk klein formaat.* Met het
geschilderde is het dus nauwelijks te vergelijken, ook niet in opvatting noch
voorstelling. Terwijl het eerste als een reeks van achtereenvolgende statiën gedacht
is, welke naast elkaar dienen te worden opgehangen, is het nieuwe werk veeleer als
een glasvenster opgevat, in negen en twintig vakjes verdeeld, de zestien buitenste,
voorstellende de eigenlijke statiën van het leven van Maria, sluiten twaalf tekeningen
in, voorstellend twee profeten van het oud Testament, die de Moeder Gods hebben
aangekondigd, de vier Evangelisten van het Nieuwe, alsmede de zes voornaamste
heiligen en pausen, die hun leven aan de H. Maagd hebben gewijd. Deze twaalf
tekeningen sluiten op hun beurt het centrale blad in, voorstellend O.L. Vrouw, staande
voor Gods troon. Dit nieuwe Maria-leven

*

Naar ik vernam heeft de meester in Zwitserland tóch aan een nieuw Maria-leven op doek
gewerkt, maar het niet voltooid. Drie statien er van zijn thans in het bezit van een Vlaamse
kunstminnaar. Naar de foto's te oordelen zijn ze stylistisch verwant met de pastels.
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Boven: De profetie van Simeon. Midden: De vlucht der Heilige Familie. Onder: De Pieta.
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is dus tevens als een apotheose der Moeder-Gods opgevat.
Ook dit werk is typisch S e r v a e s (wat men alreeds aan de voorstelling van
sommige motieven, onder meer de Kalvarie en de Piëta merken kan) en is, minder
nog misschien dan het eerste, met geen andere manier uit de Kunstgeschiedenis ter
kenschetsing te vergelijken. Ook die tekeningen berusten evenals de schilderijen op
een basis van clair-obscur, maar anders. De achtergrond is donker, ietwat
chocolade-bruin wat de gezamenlijke indruk betreft, daartegen tekent zich de
compositie af (en deze is doorgaans vrij

De Evangelist Mattheus

persoonlijk en los van alle sleur). Maar de factuur dezer pasteltekeningen is vrij
ingewikkeld. Nu eens zijn het lijnen en vlekken, donkerder dan de achtergrond; dan
eens zijn het strepen en contouren in helder bijna wit kleurkrijt; meestal zijn het
donkere en klare omtrekken tesamen (ietwat op de wijze van de Oud-Duitse meester
Altdorfer), waarbij de lichtaccenten haast altijd de hoofdfactoren der figuratie
aangeven. In alle statiën valt bovennatuurlijk licht in, dat de contrasten van hel en
donker bepaalt. Er is één uitzondering: de Dood van Maria, waar de lichtbron de
figuur der stervende zelf is. Ook bijna al de tekeningen der apotheose zijn van onaards
licht, van boven invallend, overgoten. Alles tesamen maken die tekeningen gewis
een veel minder realistische indruk dan de schilderijen. Tenzij uiteraard de twee of
drie laatste composities, waarvan het toneel naar de hemel verplaatst is, zijn de
voorstellingen van het eerste Mariale ven onbetwijfelbaar aards, zij het ook in wijding
gehuld. De tekeningen daarentegen brengen de beschouwer als in een onwezenlijke
sfeer, van mystisch licht doortinteld. En in feite is het ook gespannener, onrustiger
zelfs dan het eerste. Het is een Maria-leven van na de tweede wereldoorlog, zoals
de Kruisweg destijds in het teken stond (en een teken wàs - om een moderne
kunstcritische term te gebruiken) van het eerste wereldconflict. Tegenover de sereniteit
van het geschilderde Maria-leven van 1932 stelt dit van 1952 zijn spanningen en zijn
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nervositeit, zijn van de lichtstralen der hoop doorspeelde angsten van de hedendaagse
mens. Al staan naast Maria's zeven weeën haar zeven blijdschappen, zoals het leven
van haast alle moeders is ook het leven van de Moeder-Gods meer gevuld door lijden
dan door vreugde en kon Servaes het tragisch zien op aarde, mits het te verheerlijken
in de wereld der transcendentie. Dit zijn tweede Maria-leven met de vereenvoudigde,
- maar niet tot het onbeholpene toe vereenvoudigde - figuren, met zijn vinnige, als
van innerlijke spanning trillende lijnvoering, staat stylistisoh ook meer nader tot het
zo exlijnvoering, staat stylistisch ook nader bij het zo expressieve Romaans dan bij
de Gothiek, schoon de composities op zichzelf het stadium ener rijpe, klassieke kunst
vertegenwoordigen.
Met hun bruinachtige grondkleur tamelijk gelijkmatig van coloriet, leveren die
pasteltekeningen ongetwijfeld geen zo grote verscheidenheid en rijkdom van tonen
en tinten op als het geschilderde Maria-leven. Het is uiteraard een bescheidener werk.
Toch zijn de meeste composities boeiend, ja soms fascinerend en zou het een hele
studie en ook een hagiografische kennis, groter dan de mijne, vergen ze te ontleden.
Beperkt men zich uitsluitend tot het terrein der kunst, dan valt het niet moeilijk vast
te stellen dat Servaes de voor een deel reeds zo vaak behandelde hoofdmomenten in
het leven van Onze Lieve Vrouw weer opvallend heeft vernieuwd, tot zo bekende
als bijvoorbeeld de Engelse Groetenis en de Aanbidding der Koningen toe. Men
moet de, samen in een groot houten raam gevatte tekeningen, zoals ze in de
verzameling van de heer J. D'Hondt voorkomen, stuk voor stuk aandachtig bezien.
Dan merkt men dat er ook hier niets aan het toeval werd overgelaten en dat de
kunstenaar van aloude motieven en requisieten zeer behendig gebruik heeft weten
te maken - voor een nieuwe, treffend moderne compositie. Niet anders dan zoveel
hedendaagse kunstenaars - op wier voorbeeld hij trouwens niet heeft gewacht - heeft
Servaes zich hier in zekere zin op vóór-Renaissancistische stadia der kunst
geïnspireerd, zonder daaraan de klassieke voorstellingswijze te slachtofferen. Een
kloeke synthese van oud en nieuw vrijwaarde hem tegen buitenissigheden.
URBAIN VAN DE VOORDE
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[Literatuur]
Poëzieprijskamp
DE prijskamp voor het beste Maria-gedicht uitgeschreven door het C.V.K.V. telde
141 deelnemers, die samen 187 gedichten inzonden.
Van meet af aan bleek dat veel mededingers wellicht ncoit tevoren een gedicht
hadden geschreven, en dat enige vrome zielen gemeend hadden deze gelegenheid te
moeten benutten om aan hun verering voor Onze Lieve Vrouw uiting te geven.
Resultaat: veel goede bedoelingen, veel vroomheid, maar weinig poëzie.
Bij een eerste schifting bleven een dertigtal gedichten over. Een tweede schifting
bleek niet gemakkelijk daar de meeste dier gedichten niet bijster fameus, en ock niet
geheel onbeduidend waren. Ten slotte werden er nog een tiental aangehouden, maar
afgezien van de eerste twee, bleek het steeds moeilijk de ene voorrang boven de
andere te verlenen. In laatste instantie kwamen de volgende mededingers in
aanmerking: Joris Van Eede, Dries Duysbeke, Jan Dirksen, Tarcisius, Alscanich,
Viking, Stefan von Leietale, Uut Minne, Von oben nur kommt das Licht, Elk vogeltje
zingt zoals het gebekt is en Als ick can.
Na beraadslaging werden de laureaten in volgende orde aangeduid:
1. Assumptio door Anton van Wilderode, schuilnaam Joris Van Eede, Collegestraat
31, Sint Niklaas-Waas.
2. De Boodschap door Frank Meyland, (Dries Duysbeke), Filip Van Cleeflaan,
19, Gent.
3. Ontvangenis door Jan Veulemans (Von oben nur kommt das Licht),
Hannuitstraat, 11, Turnhout.
4. Mariasonnet II door Roger Bryssinck (Jan Dirksen), Vincent Bavaisstraat, 48,
Hove.
5. ex aequo: Dromerij met Maria bij door Cl. Van den Eede (Tarcisius), Sint
Denysplaats, 38, Vorst (Brussel).
Ode aan Maria door Frans Eykans (Uut Minne), Naamse steenweg, 189,
Heverlee.
Hartelijk proficiat aan de bekroonden!
*
Maakten deel uit van de jury: Z.E.H. Kan. Dochy, André Demedts, Urbain Van de
Voorde en Staf Weyts.
P.S. Over de uitslag van de prijskamp wordt niet gecorrespondeerd. De ingezonden
gedichten blijven uiterlijk tot 1 Juni ter beschikking van de inzenders die ze kunnen
terugvragen mits toevoeging van een postzegel van 2 frank aan het adres van Staf
Weyts, Bisschopsdreef 57, Sint Kruis.
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Emile Raes, Pasteltekening

De boodschap
Zwaluwen stoeiden in het schemerrood
der ondergaande zon, ach hónderd zonnen
bloedden zich langzaam in het Westen dood.
Misschien is 't zo, bij 't schemeren begonnen,
eenvoudig tussen schemering en nacht:
de maan lag bevend in de waterbronnen,
een wiekend' engel die de boodschap bracht
uit Gods oneindig-verre hemelgaarden
streek, na een lange vlucht, onhoorbaar zacht
achter de stallen neer, waar moëe paarden
zwaar zuchtend knielden voor de warme rust;
Gods engel trad vooruit, zie, hij ontwaarde
de Maagd aan 't raam, schijnbaar nog onbewust
van haar bestemming en de zegeningen
in haren smallen schoot, ach héél gerust
aan 't spinnen achter 't raam, rustig aan 't zingen
zoals elk meisje in droom verloren zingt;
maar d'engel sprak, Zij moest haar hart bedwingen
gelijk haar Jozef 't schichtig paard bedwingt
met zijn gebalde hand en zijn zacht spreken...
Hoor: d'engel spreekt, Maria; neen, hij zingt,
maar wat hij fluistert is reeds lang gebleken,
nog vóór hij sprak wist Gij zijn woorden wel,
Gods wapen moest uw hart niet meer doorsteken:
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reeds lang waart Gij Zijn schuchtere gazel.

FRANK MEYLAND
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Ontvangenis
Het Woord was parelende dageraad
die openbrak in rozen en seringen.
- Over de heuvel, naar de kim toe, gingen
drie herders in hun argeloos gewaad.
Boven de tuinen wou een vogel zingen.
Tussen de ramen van haar prille vrees
en 't peilen naar de heimelijkste zinnen
zag zij de zwaluw aan het nest beginnen
en hoe de zon uit sneeuwen bloesems rees
en zinderde nabij de tempeltinnen.
Als lentevuur was plots de zoete pijn
en 't weten van het bloed, vóór elk verlangen:
zij hield de hemel in haar schoot gevangen
en wist zich onberoerd de Moeder zijn.
- Om 't huis kwamen verblijde vogels hangen.
Doch, toen zij door het raam de dingen zag,
wist zij in zich niet 't vlammend wee geborgen,
en hoe van duizend onbevroede zorgen
om haar ontvangenis geregen lag
het snoer dat groeien moest met elke morgen.
Toen werd het Woord zwaar als de avondmist
en als een avondbede het berusten.
- Waar lome zon de perelaren kuste,
schreden drie herders voort, en géén die wist
dat zij de Moeder was, de blijde, onbewuste.

JAN VEULEMANS

Dromerij met Maria bij
Wanneer ik vast in mijmeren verslonden,
Haar onverwacht zie vóór mijn ogen staan,
heb ik nog niet zo gauw een groet gevonden
of Zij biedt lachend mij Haar Kindje aan.
Als opgenomen in een hoger leven
waar alles goedheid is en klaar en rein
wiek ik dan, rest'loos van mezelf ontheven.
in vreugde op uit elke aardse pijn.
Dan leg ik oor en harte stil te luist'ren
en horen doe ik dan een woord'loos lied.
O! de verrukking van het wond're fluist'ren
dier stem die komt uit vreemd en ver gebied!
Dan wordt mijn hart, een zomer zonder regen,
bedauwd met schoonheid uit een droombestaan,
waarvan de zwervers langs de vele wegen
soms 't spiegelbeeld zien in de wolken staan.
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Zo plots en spijtig komt dan het ontwaken
dat ik me afvraag: was het geen bedrog?...
Maar neen! Zij staat nog altijd vroom te waken:
dààr wenkt het beeld der Moeder Gods mij nóg.

CL. VAN DEN EEDE

Emile Raes, O.L. Vrouw van Smarten (hout)

Mariasonnet II
Het is mijn hart dat dieper gaat dan mijn gedachten,
Het is mijn ziel die wilder woelt en z' is zo groot,
En ik, ik wil naar alles zien, want ik ben banger dan de dood
als 't Maandag is. Ik denk te veel en ongeduldig, trachten
is niet goed. O nee, het is niet goed te moeten wachten,
en wachten, en wachten, en leven naar de dood.
O, groene, gele, blauwe leven, en gij, dood, wat zijt ge rood.
Hoe komt het dat het rood zo kan strelen en verzachten
in een goed schilderij? Als Gij het maar zijt, heilig, ingetogen.
Stil en warm zijn uw wangen en uw ogen,
En ik vraag zonder vragen of ik mag komen,
Zonder dood te gaan, komen in uw wereld van dromen,
die beter zijn dan de werkelijkheid waar ik in sta.
Roep, roep, of fluister me zachtjes tot U, Maria, Maria...

ROGER BRYSSINCK

Ode aan Maria
Gij zijt de Vrouw, Juweel van Vaders dromen,
van God vervuld in Godsverbondenheid.
Gij zijt àl deemoed, reinheid, heilig schromen,

West-Vlaanderen. Jaargang 3

het Wonderkind Dat Vaders Hart verblijdt.
Gij zijt de Maagd en Moeder uitverkoren
in Wie de Zoon tot Priester werd gewijd.
Gij zijt de Burcht en Gods Ivoren Toren,
kristallen Wal rond Gods Aanwezigheid.
Gij zijt de Bruid, de schoonste aller vrouwen,
door God de Geest met eigen heerlijkheid
getooid, en Die God-Liefde kwam bedauwen,
gewekt tot maagdelijke vruchtbaarheid.
Gij zijt de Lelie druipend van genade,
het Meisje glanzend van fijnvrouwlijkheid.
Gij zijt Gods Troon beladen met sieraden,
de Zonnetempel der Drievuldigheid.
Gij zijt de Ster vol goddelijke vonken
Die door de donkre nacht de pelgrim leidt...
Opdat ons hart in Gods Hart zij verzonken
omhul ons met Uw Tegenwoordigheid.

FRANS EYKANS
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Westvlamingen uit het verleden bezingen Maria
REEDS in de vroege Middeleeuwen, teen het christelijk geloof een nieuwe
levensbeschouwing in 't leven had geroepen, heeft de kunst haar zuivere inspiratie
en artistieke uitbeelding gevonden in de twee hoofdfiguren van het godsdienstig
leven: Jezus de Heiland en Maria Zijn moeder.
De Middeleeuwer beleefde een nieuwe invloed, opgewekt door zijn christelijke
bezieling; het is niet enkel de vrees voor de Almachtige die hem aangrijpt, doch met
vertedering en liefde beschouwt hij het mensgeworden Woord. En daarmee ontdekt
hij de weergaloze schoonheid van Maria's moederschap.
De Vlaamse Primitieven wedijveren met de dichters om Maria te idealiseren. Het
leven van het meisje uit Nazareth was wonderbaar en toch diep-menselijk, het was
zeer ontvankelijk voor het kinderlijk geloof van de christen in de Middeleeuwen.
Deze jonge vroomheid wortelt en groeit mede

Koos Vander Kaaij, Madonna. Verz. J. Camerlynck-Vanneste. Foto Martin, Roeselare.

met de strijd voor het bestaan, het geeft kleur en warmte aan het huiselijk leven.
Mirakelen, wonderdadige feiten en legenden werden opgetekend in 't Latijn en in
het Diets. Reeds vroeg, vóór de xiiide eeuw hebben dichters, meestal volksdichters,
bij voorkeur het leven van Christus en de heiligen opgesteld.
Het gedicht Van den Levene ons Heeren door M a r t i j n v a n To r h o u t een
Westvlaming, monnik in de abdij van Eename (Oudenaarde), dateert uit de tweede
helft van de xiiide eeuw, wellicht uit de jaren 1270-80. Deze priestermonnik stond te
midden van zijn volk, dat hij lief had en voor wie hij schreef. De aanhef luidt aldus:
die 's Heren ghebotte ende die passie sine den volke in dietsche wilde leeren, omdat
leec volc ne can niet Wale verstaen, wel die Latijnsche tale...
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Dit verhalend gedicht is zo bekoorlijk door zijn oprechte eenvoud, warm gevoel
en intens medeleven met de H. Mysteriën. Opgesteld aan de hand van de Evangeliën,
openbaart het een volkse verbeelding en zin voor realiteit.
Het fragment: Mariën Claghe is een zuiver lyrisch stuk, een parel van religieuse
ontroering. Hierbij tekent Ant. van Duinkerken aan: ‘Prachtig is het volgehouden
verloop, waarmee de dichter deze ontzettende meederklacht weergeeft’. Het uiterste
der menselijke smart, waarbij de ocrzaken der droefheid te samen met de
herinneringen aan vroegere vreugden: als verbijsterende vlagen van bittere bewustheid
dcor hoofd en hart jagen.
Doe quam Maria, onse Vrouwe,
Met groten sere, met bitteren rouwe,
‘Lieve kynt, du hancst als een dief!
Ic hadde Di utermaten lief;
Ic sie dijn doot, ic sie dijn inde!
So serich was noyt moeder van kinde.
Gabriël, hi trooste mi,
Lieve, als hi bootschapde Di;
Lieve Here, als ic Di dreech,
Dicke speelde ic ende loech,
Dat ic daartoe was vercoren,
Dattu van mi wouds sijn geboren.
Ais Du waars jonc, du en waars niet fel;
Mi bequam sere wel dijn spel.
Hadstu honger ofte dorst,
Lieve, ic gaf Di mine borst.
Lieve kint, als Du laags bi mi,
Dicke helsd' ic ende custe Di.
Sal ic also doen nemmermere?
Segge mi, ic bid's Di, lieve Here!
Gsweldich Here,1) ootmoedich kint,
En hadd' ic Di niet so sere gemint,
So en hadd' ic niet so bitter seer.
Sal ic Di cussen nemmermeer?
Dorst ic Di, lieve, comen so bi,
Dat ic die voete taste van Di,
Dat mi die Joden niet en sagen,
Hoe sere soud ic dan clagen!
Mocht ic tasten die nagele groot,
Die Di bringen toter doot;
Tasten, och erme, och ic se taste,
Wat holp 't! si staan so vaste;
Si sijn so lanc, so swaar, so groot;
Si bringen dine herte ter doot.
Lieve minne, hoe swert is dijn mont!
Hoe groot torment heefstu becont!
Hoe bebloet sijn dine hande;
Hoe stijf sijn dine witte tande!
Hoe sijn dijn hande ende dine voete
Doorgaat, genichelt vele onsoete!
Hoe sepelinge2 rent dijn bleet daaruut,
Ute dire witter huut!

1) Almachtige Heer.
2 Drupsgewijze.
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Jo Macs, O.L. Vrouw pan Fatima. Ceramiek. - Foto Michael, Oostende.
Lieve Here, Du waars so scone!
Nu hebdti ene scarpe crone,
Die Di perst, die Di torment,
Dat er bloet sepelinge ute rent.
Al dattu doochs,3 al dat Di deert,
Gaat mi so na ter herten weert;
So rouwich es si dat men Di doet,
Dat si met rechte mach wenen bloet.
Lieve bloeme, lieve minne,
Ic sie dijn hooft ende dinen kinne
Vallen op dijn scouderen nu.
Lieve kint, wat gedoochstu? (wat lijdt gij?)
Lieve minne, nu en mag ic nemmeer
Di clagen u wel better seer.
Dat doe ic om dinen wille.’
Die maacht Maria sweech al stille.

Over J a k o b Va n M a e r l a n t (1235-95?), deze baanbreker onzer didactische
poëzie, is er weinig bekend. Wij weten dat hij een Westvlaming is, waarschijnlijk
geboren in de streek van Brugge, koster te Maerlant, en goed Frans en Latijn kende.
Zijn gezamenlijk werk is ontzaglijk uitgebreid, en hij komt ons meer als geleerde
dan als dichter voor. Aan Maria wijdde hij enkele zangen, en hij heeft haar in
talentrijke Maria-exempelen verheerlijkt.
Omme die Vrouwe hoghe
Daer ons af quam ons behout.
Gedanct si soes menichfout,
Dat soene uphilt4 met soghe,
3
4

Al wat Gij lijdt.
Groot bracht.
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Die ons benam dat helsche cout.

Drie van zijn Strophische gedichten werden aan haar gewijd. Een disputacie van
Onser Vrouwen ende vanden Heiligen Cruce. Vrij bewerkt naar latijnse hymnen.
Van de vijf Vrouden O.L. Vrouw is een opgetogen lied over Maria's vreugden:
Helpt mi, Vrouwe, dat ic ontganghe
In den lesten hartvanghe
Vor des onreins viants net.
Sijt genadich ende sochte
Mi, die also diere cochte
Jhesus, u kint, dat soete Lam.

In Die Clausule van der Bible heeft hij Maria verheerlijkt in een zuiverheid van taal
en een weelde van zinnebeelden, die hij in zijn andere werken zelden bereikte.
- Gij zijt het paradijs, waaruit de éérste fontein is gesproten. Gij zijt maagdelijk
als de aarde, waaruit Adam werd gevormd. Gij zijt de arke van Noë; de ladder van
Jacob etc. In een afwisselend spel van vergelijkingen met bloemen en edelstenen,
bezingt hij de bovenaardse schoonheid van Maria.
De vrouwe: dese maghet,
Die den duvel noch versaghet,
Was so claer na den lichame.
Die nature hadde haer bejaghet
Die scoonheit...
Heur haer was scoonre dan goutdrade
Want die nature vant in rade,5
Dat sys haer gonste alleneHaer vorhooft slecht ghelijc den plade6
Ende witter dan die lelieblade;
Hare ore wel te maten clene;
Wijnbrauwen bruun, sonder ghegade;7
Die oghen blide ende ghestade8
Ghelijc den carbonkelsfene;
Die rode rose bat ghenade9
An hare lier: het ware scade,10
Vonde men so wel gheverwede ene
In dese werelt al ghemene.
Noyt en maecte die nature
Nese bat gheset ter cure,11
No tippe zo zoete aen monde;
Wat wonder eest dat vloyt daer dure
So menich bede telker ure
Die verbidt des menschen zonden.

5
6
7
8
9
10
11

Besloot.
Effen als de esdoorn.
Weerga.
Rustig stralend.
De rode roos gaf zich gewonnen.
Bij haar wangen.
Neus lijk 't behoort.
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Haer hals witter dan die swane
Of dan ivove of dan boucrane,12
Te lanc no te cort, maer te mate.
Haer arme lanc na den welstane,
Witte hande ende welghedane,
Altoos ontdaen ter caritate.13
Nu sijt ghereet, Vrouwe, 't ontfane
Den sondare, die sinen trane
Gherne laet om sine onmate,
Ende doet datten God niet ne hate.

*
In de tijd der Godsdienstberoerten van de xvide eeuw, dichtte te Brussel: K a t h a r i n a
B o u d e w i j n s haar Prieelken der Geestelijcken Wellusten (1587). Zij is geboortig
uit West-Vlaanderen, en als kind verhuisde zij met vader naar Brussel.
Een halve eeuw na het begin der literaire Renaissance in volle Rederijkerstijd,
schrijft zij liedjes die aansluiten bij de geestelijke lyriek der Middeleeuwen. Zij
bestrijdt niet direkt Luther's lering of Calvijns' doctrine, zoals een Anna Bijns, de
Antwerpse dichteres, dit met vinnige strijdlust doet; maar zij zingt slechts het lied
van hare liefde in kleine hymnen aan Maria en Jezus. - De Paasvreugde van Maria
bij het wederzien van haar verrezen Zoon, jubelt zij uit in: Ter eeren van de Blijschap
van onser Lieve Vrouwen op den Paesschdag. Hier volgt een lied, vloeiend en klaar,
vol schroomvallige eenvoud, als een lofprijzing op Maria's deugden.

Een gheestelljck liedeken van onse lieve vrouwe
Altsaemen wilt uut minnen
Mijn geestelic lied verstaen.
Van de hemelse Coninginne:
Maria is haren naem.
Ierst die ootmoedichede
Was in Maria soo groot,
Dat zij van boven beneden
Trock Gods sone in haren schoot.
Met suyverheyt zeer reyne
Was haer ziele en lichaem verclaert,
God wilde als een kindeken cleyne
Van Maria worden gebaert.
Haer liefde was boven maeten,
Alle haer erachten ende virtuyt,
Door haer wereken vel caritaten
Coos haer den Vader voor zijn bruyt.
Van alle barmherticheden
Is zij die moeder altijt;
Voor ons sondaren hier beneden
12
13

Damast-fijn linnen.
Open.
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Crijcht zij gracie ende respijt.

Luc De Gheus, Moeder en Kind (bas-relief)

Cyriel Maartens, Moeder en Kind. - Foto Meertens, Brugge.
Presenteert mij uwen sone.
Als ik zal sterven die doot;
Bidt voor mij dat ick dan come
Inden hemel, in Abrahams schoot.

Tijdens de Contra-Reformatie krijgen wij: Priester-lyriek, bestemd voor concrete
parochies en kloosters, in een stijl die eerder liturgisch en litanisch gebouwd is. Naast
de bekende priester-dichter in 't Noorden: Johannes Stalpaert vander Wielen, hebben
wij in 't Zuiden de voortreffelijke J u s t u s d e H a r d u y n e n o o k L o d e w i j k
M a k e b l i j d e (1564-1630) geboren te Poperinge. Zijn poëtisch meesterwerk heet:
Den Bergh der Gheestelicken Vreugden, 'n soort lekenbrevier. Zijn beeldrijke
Marialiederen zijn ‘klankvol en simpel als kleine muziekjes’, en zoeken slechts aan
de Moeder Gods te behagen.
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Hier volgt een hymne-fragment uit: ‘Cleyne Ghetijden van de moeder Godts
Maria’:
O Tempel schoon des hylich Gheest!
En cabinet, waer inne (geheime kamer)
Ghehouden is den blydsten feest
Van Godts trouw ende minne.
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O ceder-boom! Cypres pleysant,
En sterre der zee reyne!
O palme groen van Godes lant!
Des tevens claer fonteyne!

In volgend gedicht zien wij Maria vooraf-gebeeld door de ideale vrouwenfiguren uit
het Oude Testament.

Ick groet u maeght der der maeghden kroon.
Van Davids edel soet gheboren:
Godts liefde blinckt in u seer schoon,
Door alle vrouwen uyt-verkoren.
Ghy sijt voorsien van eewicheyt,
En af-ghebeelt in veel figuren:

R. Vandeweghe. Ceramiek
Ghy hebt ghebaert, soo 't was voorseyt,
Emmanuel, Godt der naturen.
O reyne Hester! Judith vroom!
Rebecca, voor Godts eer sorchvuldich!
Deught-same Sara, stilt den schroom,
Van alles dat wij Godt zijn schuldich.
Ghy sijt die wijs' Abigael,
Die 's Rechters gramschap hebt verdreven:
Als Lia vruchtbaer, als Jakel,
Den vyandt velt, die ons deed' beven,
O bloem van Jesse, soet van geur!
Die alder-edelste kersouwe!
O Abrams ranck, des hemels deur!
T Vlies Gedeons, vol van dauwe!
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In de Rederijkersstijd ontmoeten wij nog P i e t e r C a u w e , de Westvlaamse landman
uit Ardooie; hij stierf in 1719. Hij dichtte: Gheestelijck Opeelken van Ardoysche
Rozebladen. (uitg. Duinkerken 1696). Hij is een goede volksdichter die gemoedelijk
weet te schrijven in een sobere en kleurrijke volkstaal.

Van de hemelvaert van Maria
Ick voete dat mijn herte leeft,
En mijn ziel duyzent weelden heeft;
Wat is er dat gheen vreught baert,
Als Maria ten Hemel vaert.
De voghels fluyten musicael
Op den sanck van den nachtegael,
De leeuwerek vlieght naer d'hemel-poort,
En singht met d'Engels op accoort.
De locht is als een galderij,
Beleyt met schoone specery;
De wolcken ligghen als een baen,
Bestroeyt met duyzent rooze-blaen.
De Enghels vlieghen op en neer,
De hemel-poorte door en weer,
Sy ptucken menigh roos en blom,
en roepen vreugdigh willekom.
Weest willekom schoone Vriendin,
Ons wel-ghekomen Koningin;
Ghy sterek tresoor van Gods ghena,
Ons wel-ghekomen Maria.
De weerde Maeght ontfanght haer kroon
Op Godt den Vaders throon,
Daer weelde vloeyt die noyt en endt,
Daer Jesus haer voor Moeder kent.

In aansluiting en helemaal verwant met onze Vlaamse Rederijkers moeten wij
M i c h i e l D e S w a e n rekenen, geboren in 1654 te Duinkerken, alsdan nog een
Nederlandse stad, die pas in 1662 bij Frankrijk geannexeerd werd. In zijn epos Leven
en Doot van onsen Saligmaker weet hij de beelden uit het Evangelie, met een
vindingrijke liefde en volkse verbeelding levendig voor te stellen.
Maria's komst te Bethlehem beschrijft hij met naakt realisme en warm gevoelen
van deernis met de jonge moeder in barensnood.
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Op Marias komst te Bethlehem
Rijst op, o Bethlehem! trekt uw Vorstinne tegen,
Send uw jonge jeugt, en Maegde-reyen uyt;
't Is Juda's Koningin, die uwe vest genaekt,
Van lijf soo wel besneên, als in ziel volmaekt.
Mijn ziele 't is vergeefs, die doove nageropen;
Maria komt in stad, sij vind geen huysen open;
Sij trekt met Joseph op van d'een in d'ander straet,
Maer vind geen eenen mensch die gen' haer binnen laet.
D'herbergen zijn soo vol van rycke Landgenoten,
Dat sig de Maget vind van iedereen verstooten,
Hoe schoon sy bid en smeekt, sy werd 'er niet verhoort;
Hoe bitterlijk sy kermt, men wijst haer altijd voort.
Daer zijn 'er soo vetteent en korsel, dat s'al kijven
Haer als een lichte schuyt, van hunne deuren drijven...
Men sluyt in ieder huys de deur en vensters toe,
Alleen het rouwig paar blijft buyten, nat en moê...
En zijt soo ontaerd, dat gij die jonst ontsegt,
Aen die men Davids Nicht en Dochter noemt met regt?
Ach! schoon sy uyt Egypt of Saba was gesproten,
Het waer onmenschelijk ten huysen uyt te stooten
In vollen Winter tijd, op d'aenkomst van den nacht,
Een vrouw die ieder stond de barens-nood verwacht...

In de Geboorte van het Jezuskind is het een weelde van beelden en kleuren en fijne
détails, zodat hij ons doet denken aan de Kerst-taferelen van onze Vlaamse
Primitieven.

Op de geboorte van onsen saligmaker
Der Heem'len Koningin, uyt Bethlehem gedreven
Komt sig tot dit vertveck met haeren vriend begeven;
De vuylnis van de plaats ontstelt haer herte niet,
Omdat sy Godes wil in dit gevat aensiet.
Den Bruydegom yoor haer in 't donker hol getreden,
Spreyt sinen mantel uyt tot ruste van haer leden...
Terwyl dien weerden Man dus besig is daer buyten,
Begint de reyne Maegd haer korveken t'ontsluyten,
Waer uyt sy luyerkens van wol en linnen trekt,
Uyt stukjens 't saem genaeyt, maer 't minste niet bevlekt.
Soo ras die order-wys zijn onder een gewonden,
Heeft sy haer hooft ontbloot, d'haer-vlechten los gebonden,
Haer schoenen uytgedaen, en vol eerbied haer oog,
Te saemen met haer hert, geheven naer omhoog,
Verwachtende den stond, die uyt haer Maegde-leden
Soud eenen Mensche-Godt geteelt sien hier beneden...
Maria voelt haer hert met eene wellust treffen,
Die geenen aerschen mensch kost nimmermeer beseffen;
Sy valt op haar knien, en uyt dit beeste-kot,
Wordt door een sterk geloof vervoert tot haeren Godt,
Terwijl sy eenen Soon, uyt haer, siet voorts gekomen,
Die ard'en locht verheugd, het helsche ryk doet schromen,
Een arm behoeftig Kind, een Heer die 't al gebiet,
Een Niet-geworden Al, een Al-geworden Niet...
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Hy liet haer Maegde-bloem in volle bloeyen staen,
Soo suyver als sy was, voor dat hy wierd ontfaên,
Gelyk een lely-bloem, uyt haeren steel geschoten,
Gelyk een appel-bloey, uyt haeren knoop gesproten,
Gelyk een peerel, die haer moeder-schelp ontsloot,
Soo quam dien Sone voort uyt syne Moeders schoot.
Daer gaet sy door de min en liefde g'heel bevangen,
Aen haer Maegde borst syn teere boesem prangen,
En schynt in syne ziel verslonden en verrukt,
Terwyl sy mond aen mond, en herte aen herte drukt.
O waeren Soon van Godt den Vader!
O liefst spruyt van mynen ader!
Myn eenig Kind! Myn herte bloed!
Myn Opper-Heer en hoogste Goed!...
Maer wat de Moeder doet, hy blyft geduerig kermen,
Hoe' warmtjes sy hem dekt, of strengelt in haer ermen,
Hoe sachtjes sy hem weer in syne kribbe leyt,
Hy mindert 't minst niet van syn weemoedigheyt.
Sy laet hem eyndelyk haer Maegde-borst uitputten,
Om, door haer suyver sog, syn ongenucht te stutten,
En vind het met'er daed de beste medecyn,
Die tot syn herte-wee kan uytgevonden syn.
Maer quaelyk moet hy van die reyne boesem scheyen,
Of hy begint op nieuw te kryten en te schreyen.
Alsof hy eygentlyk gekomen was beneen
Om syne levens-tyd te slyten in geween...

Arthur Lambrechts, Vlucht naar Egypte Verzameling M. Vanhaeverbeke-Baert, Roeselare. - Foto
Martin, Roeselare.
Swygt, myne ziele, swygt, uw Saligmakers rouwe
Neemt synen oorsprong niet uyt honger, dorst of kouwe;
Uw geyleyt, dwase ziel, uw pracht, uw gierigheyt
Zyn oorsaek waerom hy soo bitter weent en schreyt...

FRANS VAN WALLEGHEM
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Muziek
Maria
Opus 48 van Jozef Ryelandt
(1909-1910)
OP een Mei-Zondag van 1951 beluisterde ik aan de radio een koor- en orkestwerk.
Het bezong Maria met warme overtuiging. Een Duits werk op Nederlandse tekst?
Een Hollands oratorium van Diepenbrock? Neen Maria van Ryelandt. Hoe gauw
toch vergeten wij de gewrochten van onze eigen toondichters! Misschien had ik in
1910, jaar van het verschijnen van het werk, niet zo 'n hoog idee van dit oratorium.
Maar thans dwingt het mij alle eerbied af. De vertolking was weliswaar van het beste
gehalte: De Cantores van Brugge begeleid door het orkest van de Vlaamse omroep
onder de leiding van Aimé de Haene, leerling van Ryelandt aan het Brugs
conservatorium. Het werk dateerde dus van vóór veertig jaar, doch het bleef jong en
fris aandoen. Het wondere van deze geschiedenis heeft Ryelandt's werk gemeen met
het oeuvre van een J.S. Bach, met Godoleva van Tinel, door onze Vlaamse omroep
uit Brussel hernomen (10-7-1950) en met het oeuvre van Benoit. Die muziek blijft
voor ons genietbaar. Voor enkele tijd kwam een fanatiek classicist van de jeunesses
musicales mij verzoeken zijn huwelijk in de kerk met orgelspel te begeleiden: er
mocht enkel Bach gespeeld worden, ingenieurs-muziek, zoals hij dat noemde!
Voorzeker is de muziek van Ryelandt niet van dat slag. Er ligt zoveel gemoed en
eenvoud in, en zoveel waar katholiek Vlaams gevoel. Van het oratorium Maria mag
men wel zeggen dat het op een zeer zuivere wijze de heilige Maagd heeft bezongen,
en tot een der mooiste muziekwerken is uitgegroeid. Bij het verschijnen van de
partituur schreef Domenico Alaleona in de Rivista musicale italiana van 1912 (blz.
1055) over la calma, la posatezza del respiro (de muziek is als een klaar water dat
kalmpjes vloeit). Het is de eenvoudige en ontroerde taal van een man die zich met
gemak weet uit te drukken. De schrijver voegt er nog aan toe: Ryelandt is een van
die enkelen die zeggen mogen: mijn kunst is mijn gebed. (vert. Ch. Martens in
Durendal XX (1912) blz. 427-429).
Een vriend van Ryelandt, de musicoloog Georges de Golesco onderlijnde de
klaarheid van stijl en opbouw van het Maria-oratorium en onderstreepte in de mooie
Recitativo's: Cette simplicité, cette pureté naive de ligne mélodique rappelant la
manière des primitifs. Maria van Ryelandt doet ons natuurlijk aan als een Madonna
van Memlinc. Het is dezelfde devote atmosfeer van het mystieke Brugge die beide
werken deed ontstaan. Is het misschien hierdoor te verklaren hoe de Westvlaamse
jeugd in de opgroeiende Westvlaamse koren de zuivere Maagd met die pure muziek
zo hartelijk wil bezingen? Want, ja, Ryelandt is zijn volk niet ontgroeid!
In het tweede deel van zijn Beschouwingen bij de Kunst van deze tijd heeft
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R. Vandeweghe, Bas-relief (Ceramiek)

Jozef Muls er op gewezen hoe een Metsys zijn Nood Gods voor de Antwerpse
schrijnwerkers penseelde: zo kon zijn schepping uit een opdracht van de gemeenschap
geboren, zich onmiddellijk inschakelen in het sociale en religieuze leven van de tijd.
En elders in deze Beschouwing schrijft Muls: Ik geloof dat wij thans met zekerheid
kunnen zeggen dat scheppende kunst, wanneer zij van leiding gediend wordt tot
betere resultaten komt, dan wanneer zij aan zichzelf wordt overgelaten. De vrijheid
van de kunst heeft de kloof die bestaat tussen de kunstenaar en 't publiek steeds groter
gemaakt, zo dat het beste van deze tijd nog slechts door een zeer beperkte elite kan
genoten worden. (Dietsche Warande en Belfort, 1954, nr 2, Februari blz. 89-90).
*
Met Peter Benoit blijf ik dwepen als de geniaalste toondichter van deze tijden uit
ons land. Hij leerde zijn volk zingen en Vlaanderens roem onder vele aspecten
verkondigen.* Doch afgezien van zijn godsdienstige muziek voor kerk of concertzaal
kan men van hem niet zeggen dat hij zijn volk heeft leren bidden. En dat moet men
van Ryelandt getuigen. Op de directste manier heeft hij onze koren heel het dogma
en de eredienst van God en zijn Mceder in mond en hart gelegd. De Vlaamse ziel
met haar diepe godsdienstige inslag drukt zich zonder Ryelandt niet ten volle uit.
Hoe bijbels eenvoudig is de tekst van zijn Maria-oratorium. Het heeft niets van het
bombastische dat wij in zo menige cantate van Benoit moeten op de koop toe nemen.
De schets ervan is van de hand van Ryelandt's vriend uit Leuven, dr Karel Martens,
vader van hoogleraar Pierre Mar-

*

Ik verwijs hier naar mijn bijdrage: De gewijde muziek in Vlaanderen naar en na Benoit in
De Vlaamse Muziek na Peter Benoit. Antwerpen, Vlaams Economisch Verbond, 1951, blz.
42-59.

West-Vlaanderen. Jaargang 3

105
tens. Zij verscheen in het toenmalige vooruitstrevende tijdschrift Durendal (Jrg XVII,
1910, blz. 713-721). Doch de oorspronkelijke tekst van het oratorium stamt van Leo
Goemans en verscheen te Leuven in de uitgeverij Meulemans-De Preter. De Franse
en Duitse vertalingen die in de klavier- en zangpartituur verschenen bij Breitkopf en
Härtel te Leipzig, zijn er rhythmische aanpassingen van. Waren het geen heuglijke
tijden toen onze componisten hun partituur in eigendom konden laten verschijnen?
Maria werd ten andere in verschillende talen uitgevoerd. Gent, Brussel, Brugge,
Kortrijk, Oostende en Roeselare alsook de Vlaamse omroep zongen de oorspronkelijke
tekst. Verviers, Visé, Dol, St Mâlo, Lachine (Canada) brachten de aangepaste versies.
De klavier- en zangpartituur van Maria is aangenaam om lezen. Doch, indien de
schrijfwijze limpied klaar mag heten, toch schuilt er iets achter die goedgeordende
noten dat enkel bij de uitvoering tot zijn volle recht komt. Er bestaat wel muziek,
namelijk van enkele moderne toondichters, die wellicht omgekeerd beter genietbaar
is bij het lezen dan bij het beluisteren. Misschien is voor Ryelandt's muziek, hoewel
ze buitengewoon goed klinkt in orkest en meer nog in koorwerk, de wijding die uit
de volks-genietbare kunst uitstraalt, de geheime oorzaak van het bizonder groot genot
der rechtstreekse auditie. Geschreven of beluisterd: het is zijn muziek. Toen de
Golesco schreef over een uitvoering van Ryelandt's Derde symphonie in e-klein (op.
47) mocht hij verklaren: Ryelandt est admirablement lui-même. (Durendal, XXI,
1914, blz. 153). Hier zou ik om meer dan één reden zeggen: Il est adorablement
lui-même!

Slaan we nu even de partituur open. Zij beslaat 110 pagina's. Op de korte Inleiding
en de Proloog (Eva) volgen de IV delen van het oratorium: Mater Salvatoris, Mater
Amabilis, Mater Admirabilis en Mater Divinae Gratiae.
De uitvoering schijnt wel bedacht in 2 delen. De Parte 3 en 4 zijn zeker geschreven
zonder tussenpoos. Het korte tweede deel Stabat Mater speciosa of Maria aan de
Kribbe heeft het derde als tegenhanger: Stabat Mater dolorosa, Maria aan het Kruis.
Zonder omweg zet de Introduzione het hoofdthema in (E groot Adagio), een haast
liturgisch mooie zang. Het is opvallend hoe Ryelandt nooit letterlijk een gregoriaans
thema gebruikt, maar wel uit zijn aanhef en kern een eigen godsdienstige melodie
weet te bouwen. Zo bijvoorbeeld zijn sierlijke Rorate in de Komst des Heeren.
Eenvoudigweg zingen op een aansluitende zin in stijgend hexacord enkele sopranen
de verklarende woorden:
Gij waart de mijne van den aanvang mijner wegen
en met een eeuwge liefde heb ik u liefgehad.

In een zelfde Adagio-beweging gaat de weeklacht van Eva op:
O wroeging zonder zoen noch ende

onderbroken door Schriftuurteksten door de basstemmen verkondigd:
Ik zal een haat ontsteken, o slange
tussen u en de vrouwe...
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Na die klacht die eindigt in Des-groot, volgt het hernemen van het begin van het
hoofdthema in F-groot als inleiding tot het eerste deel: Quod Heva tristis abstutit.
Hier komt dan het eerste van die sierlijke recitativo's (tenorstem)
Daar zal een stam uit Jesse's wortel spruiten
een bloem zal rijzen hemelwaarts.

Op een zachte begeleiding vangt nu eigenlijk het eerste koor aan (allegro non troppo)
Wie is deze die opklimt uit de woestijn
zo slank en bevallig?

Zangerig en ongedwongen geven de stemmen hun contrapuntische replieken. Meer
bewogen dialogeren ze bij de roep:
Daal den Libanon af, o bruid
Daal den berg af van Amana

om eindelijk breder expressivo te zingen (12/8)
Kom, mijn zuster, kom mijn gade
want gij hebt mijn hart gewond.

Een kort sopraan-solo onderbreekt de koor-dialoog
Als een lelie onder doornen
zo bloeit mijn teergeliefde

tot het pp-adagio in verticale harmoniën besluit:
Enig is mijn onbevlekte

G. Sovel, Straat met Lieve Vrouwe beeldjes. - (Studio Everaert, Oostende)
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Het groeit uit tot een ff-fortissimo
Want is ons liefde niet sterker dan de dood!

Maar de dialoog van het koor herneemt
Daal den Libanon af, o bruid
geen vlek verschijnt aan u.

Nu komt het echt primitief tafereel van de Boodschap aan Maria. Soepel en gevoelvol
is weer het recitativo, engelachtig eenvoudig de zang van Gabriel (mezzo-sopraan).
Een unisono-zang van sopranen schakelt zich hier in met een eerste
Gegroet o vol van gratie

dan eerst de schuchtere vraag van Maria
Hoe zal dat wezen?

met het immer nobele voordragen van Gabriels slot der boodschap. Dan komt Eva
terug aan de beurt en het koor onderlijnt haar roep tot Maria:
Spreek het reddend woord.

Het beslissend woord van Maria (sopraan) is louter eenvoud, in hexacordaal
syllabisme: het lyrische ligt in het orkest dat antwoordt met het hoofdthema in D.
Dan volgt een zacht koor-andante:
Gegroet o vol van genade.

Bassen eerst, dan tenoren uit het koor geven de aanhef van het Magnificat op, dat
Maria, jubelend hierna inzet. Volgt het grote uitgewerkte Magnificat, in bekroning
van dit eerste deel.
Men kan zich wel afvragen aan wie zulke koren doen denken. Meer aan een Peter
Benoit dan aan een Tinel, dunkt mij. Wel gaf Tinel heiligenlevens waar koren in
optreden. Maar
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L. Verbeeck, Madonna. - Foto Wildemeersch, Knokke-Zoute.

Ryelandt's koren zijn rechtstreekser lyrisch. Zij aanroepen Maria zoals Benoit Leie,
Schelde of Rijn toespreekt. In de vocale bladzijden van Maria beantwoorden de
stemmen zich bv. in het koor: Wie is deze die opklimt uit de woestijn, naar de brede
zangwijze van de schepper van Vlaanderens Kunstroem.
Het Magnificat van Ryelandt (waar het hoofdthema weer voorkomt als Maria
zingt: zo grote wondren) is eerder een fresco à la Haendel dan een groot koor van
Johann Sebastian. Arthur Meulemans zegde mij eens: Wij zijn eerder melodisten,
dan contrapuntisten. Er ligt een aanzienlijk verschil tussen een Duits en een Vlaams
koor: minder constructie werk, meer kleur, gevoel en gloed zoals we in dit heerlijk
slot van Maria's eerste deel bespeuren. Misschien zou men wel aan koren van Brahms
kunnen denken. Maar is die epigoon van Beethoven niet door het Vlaams atavisme
van de meester uit Bonn aangetast? Dit Magnificat heeft ook niets van de
Noord-Nederlandse nuchterheid. Hoe kon ik aan Diepenbrock denken? De opbouw
van heel deze partituur van Ryelandt is solied en duidelijk. Het Wagneriaans procédé
van het Leitmotiv bundelt alles tot opvallende eenheid.
*
Hoe fris eenvoudig vangt het tweede deel aan met het tenor recitatief (Lento assai
in d-klein).
En 't geviel toen ze kwamen in Betlehem

aanstonds overwoekerd door de meesterlijke bewerking in Trio voor twee, sopranen
en tenor-solo van het xviide eeuws Maria-lied
Lieve Moeder suyver Maeght
die voor Jesum sorge draeght,

waarop een drietal orkestbladzijden de slaap van het kindje, de aanbidding der engelen
en de extase van Maria vertolken. Daarop volgt het korte slot met het recitativo
En 't Kindje wies en nam in krachten toe.

Het derde deel, Mater admirabilis, schildert Maria aan de voet van het Kruis, eerst
in symphonisch voorspel waar het liturgisch Stabat Mater heel subtiel doorschemert,
dan in een koor met een lyriek à la Benoit, doch mystischer getint:
Zie dat wicht is geboren
tot verderf en verrijzing
veler lieden in Israël.

Onderbroken door Maria:
Gij allen zegt, die gaat langsheen de wegen
of één leed tegen mijn leed op kan wegen!

en door Eva
Goede Maged, gunst van God

Bij die laatste zang van Eva beluisteren wij een zeer mooie mineur-voorstelling van
het hoofdthema (adagio)
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('k Zie) u voor 't bloedig auter staan

Na het roerend recitativo dat verhaalt hoe de Gekruisigde Maria aan Johannes, en
Johannes aan Maria toevertrouwde, komt een der boeiendste bladzijden van de
partituur. Het is het ongeëvenaard choraal (Largo, in As-groot)
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Moeder, die we aan Jezus danken

met een roerend moduleren van (pp) As klein naar Ces groot
die den kelk der lijdensdranken
tot den bodem hebt gedronken.

In het werk van Peter Benoit verschijnen een drietal choralen die van een zelfde
diepe ontroering getuigen. Fijner uitgewerkt dan die bladzijde uit Maria zijn ze niet:
men leze enkel de gang van de altstem, nl. in die tweede modulerende zin, om zich
van de vakkennis en de grote betekenis van Ryelandt te overtuigen. Het slot, ietwat
versierd en bewogen, leidt tot het weerklinken van het hoofdthema in een zelfde
warme toonaard, dat in modulaties overschakelt naar het vierde deel: Mater divinae
gratiae. Daar treedt na een viertal orkestpagina's het recitativo opnieuw op
En er werd een groot teken gezien in den hemel

Het koor breekt los in verticaal akkoorden (Largo A groot)
Wie is zij die in straten baadt

Gabriel komt verkondigen:
Zij is ten hemel opgestegen

Te midden fijne begeleidende arabesken zingt Maria nu haar teer mystieke melodie
(Poco piu mosso, G groot)
Ik ben de bron der reine liefde

Zulke bladzijde kan alleen een Ryelandt schrijven. Was het zijn meester Tinel niet
die eens heeft geschreven Reine zielen hebben schone dingen te vertellen (Musica
sacra 53, 1952, blz. 141).
Aanstonds zet het slotkoor in: Lof zij Maria, zo zingt het half-koor als een
aanhoudend litanie-vers, waarover het volledig koor het bewogen en fel bewerkt
Salve Regina heenzingt, met een aanhef die bij het Gregoriaans aanleunt:
Wees gegroet, o koninginne

Hier weer moet men Ryelandt's muziek beluisteren en niet enkel lezen. Er valt een
klank-perspectieve te eerbiedigen. Lof zij Maria klinkt als een brokaat-motief van
een op de achtergrond gehangen sierstof.
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C. Verlooven, O.S.B., Maria Boodschap

L. Verbeeck, Ave Maria

Het voorplan is aan het Vlaams Salve voorbehouden met al de weelde van zijn
gemoedvolle en bewogen meerstemmigheid.
Sla op ons uwe zo barmhartige ogen

zo zingt het smeekgebed. Maria antwoordt te midden der voortvloeiende contrapuntiek
met het motief van haar lied:
Ik ben de bron der reine liefde.

Nu zingt zij:
Komt gij, gij die mij lief hebt nader
en treedt in mijn liefdewoon.
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Op een laatste Lof zij dan Maria van het half-koor, sterft de muziek uit, als de laatste
vonk van 't kaarske dat voor zo menig Mariabeeld langs Vlaamse wegen brandt.
Beatus populus cui haec sunt!

Met de herdenking van O.L. Vrouw van Smarten in de Aprilmaand mocht Meester
Jozef Ryelandt zijn 82s t e levensjaar beëindigen. Lang nog moge hij genieten van
de waardering en de eerbied van Vlaanderen. De naam van de nederige kunstenaar
die aan Maria heeft gewrocht, voor weldra vijftig jaar, zal eeuwig leven in de Vlaamse
godsdienstige ziel.
DOM JOZEF KREPS, O.S.B.
Op 7 en 8 Juli 1954 wordt te Brugge een internationaal congres voor kosters en
kosters-organisten gehouden. In het kader van dit congres wordt het oratorium. Maria
van Jozef Ryelandt uitgevoerd op 7 Juli in de Stadsschouwburg te Brugge, onder de
leiding van Aimé de Haene.
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[Kunst en geest]

Arno Brys, Het bezoek (Cyclus Maria-leven, détail). Muurschildering, - Kerk der Paters
Redemptoristen, Roeselare.

Aan onze broeder de schilder
West-Vlaanderen wil zich niet onttrekken aan de verplichting een
richtinggevende rol te vervullen voor de hedendaagse kunst. Daarom laten
wij hiet enkele uittreksels ter overweging volgen uit het werk van een nog
jonge Griekse schilder, die te Parijs werkzaam is en er reeds een
belangrijke plaats heeft verworven. Hij poogt vooral de primauteit aan te
tonen van de christelijke zogen. primitieve kunst boven de heidense
plastieken en die van het nieuw-heidendom dat uit de Renaissance ontstond.
WAT de schrijver voorhoudt is geen persoonlijke leer. Het is de leer die de christelijke
volkeren zelf hebben tot stand gebracht en die hij van zijn vader als erfenis kreeg.
Tot zijn jongelingsjaren leefde hij in een arbeiderswereld, waarin alles, van het
minste werktuig tot de gebedspraktijk, behoorde tot andere tijden. Op zekere dag
heeft de sterke aantrekkingskracht van het moderne leven hem aan dat midden
onttrokken en geworpen in het avontuur en de beproeving. Hartstochtelijk minnaar
der schilderkunst, maar zonder levenservaring liet hij zich aanlokken door de vormen
die het kwaad ontleent om de geest te bederven. Zonder gids en zonder vrienden,
vrij van alle band, enkel gedreven door zijn passie een groot artist te worden, wierp
hij zich in deze wereld der genieën om zijn eigen genie te ontdekken.
Hij zag, raakte en beoefende alle denk- en doenwijzen van het verbluffende
individualisme. Hij liet zich met de stroom mededrijven. Hij werd discipel van een
eerste, een tweede, een derde meester. Hij poogde de reden te ontdekken van het
wonder uitstralingsvermogen der moderne kunst op de mensen. Hij kwam in
betrekking met de meesters en trad binnen in hun heiligdommen; hij zag de plaatsen,
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waar de kracht, die hij niet kon bereiken, haar bron had. Steeds hebben deze mensen
en plaatsen hem verzekerd dat zij het middenpunt van de wereld waren. In hun
gezegden kon hij niets ontdekken dan deze bewering, waarvan de wettiging hem
steeds ontsnapte. Toen begon hij te lezen in de hoop dat de goedoverwogen en
geschreven dingen hem zouden klaarheid schenken. Maar daar ook werden de
kunstvraagstukken behandeld met woorden, die voorzeker goed gekozen waren,
maar waarvan de zin zo complex was dat hij tussen de intellectuele goocheltoeren
er nooit in gelukte de bevrediging en de lessen te vinden die hij zocht.
Toen richtte hij zich beslist tot het oeuvre zelf der meesters in de overtuiging dat
dit hem door een intieme wederzijdse belijdenis zou kunnen inwijden. De ene na de
andere ontleedde hij de grote hedendaagse scholen door de werken ervan letterlijk
te copiëren. Onbevangen en vol eerbied voor de waarachtige overtuiging der
kunstenaars werkte hij en bereikte aldus de ivoren toren der gedachte van de schilder.
Hij meende er
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een hart te ontmoeten dat trilde van liefde, maar vond er slechts het hooghartig
verstand. In plaats van een rots van geloof ontdekte hij slechts onrust en onzekerheid.
Verblind door de draaikolk der literatuur had hij gedacht dat de moderne kunst
het domein der Goden was. Hij had gedacht dat hij wegens de bekrompenheid van
zijn geest onwaardig was binnen te treden in het wonderbare koninkrijk van de kunst
om de bovenmenselijke genaden der kunstschepping te begrijpen. Hij was overtuigd
dat deze schepping voorbehouden was voor uitnemend goede, zuivere en evenwichtige
geesten. Maar hij vond slechts wanhopigen en verblinden, aan wie de hoogmoed
toegelaten had, ten koste van een eeuwig compromis tussen hun geweten en hun
begeerte naar bevrijding en uitschittering, de beroemdheid en de bekendheid bij een
elite te verwerven.
Rond deze mensen vond hij anderen die hun voordeel gehaald hebben uit de
verwarring der menselijke waarden en deze schilders gebruikt hebben als instrumenten
om een gedachtenstroming te scheppen, welke door de ganse mensheid zou varen
en er de geest van zou vernieuwen en zuiveren. In werkelijkheid echter werd de
aarde, dank zij deze litteraire verspreiding, overstroomd met handelszaken, waarin
schilders, kunstcritici en kooplui vereend begonnen zijn het niets vermoedende
publiek gewetenloos uit te buiten. Uit winstbejag, hoogmoed en verdorvenheid hebben
zij aan dit publiek, door middelen, die het onmogelijk maakte te oordelen, een kunst
aangeboden, die op geen enkele zedelijke waarde berustte en noch veiligheid noch
stabiliteit beloofde.
Toen verscheen hem de veiligheid en de stabiliteit die hij gekend had in het reine
en gezegende atelier van zijn vader, als de enge poort van het heil. Tot op die dag
had hij zonder het te kunnen verklaren, telkens de wanhcop hem overviel bij het
zoeken naar zijn genie, rust en vrede gevonden als hij de werktuigen hanteerde, die
hij uit vaders atelier had medegebracht of als hij de werken der christelijke schilders
aanschouwde. Deze werktuigen vergden discipline en volmaaktheid van wie ze
gebruikte. Hij voelde dus een geheime vreugde deze werktuigen te bezitten en zich
aan hun discipline te onderwerpen.

Patrick De Vylder, Bezoek aan Maria.
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O. Debruyne, Maria Boodschap (detail)

Hij beschouwde dat als onverenigbaar met de kunst zoals men die rondom hem
begreep; daarom gebruikte hij ze in het geheim, als iemand die zich schaamt zijn
liefde te bekennen. De enen zeiden hem met iets als misprijzen op de lippen: het is
interessant, maar het is een dode kunst; anderen zeiden: Ja het is goed, maar het is
ambachtskunst. Hij kon niet antwoorden omdat hij nog de wijsheid niet bezat die de

A. Heye, Onze Lieve Vrouw bij de boeren. (detail)
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M. Martens, Glasraam (fragment). Bukavu (Belg. Congo).

a m b a c h t s b e o e f e n i n g schenkt; om zich te wreken bezocht hij de musea en
bleef lang staan voor alles wat ambachtelijke kunst was. Hij poogde in deze werken
te ontdekken welke de stadia waren van hun ontstaan en de technische middelen, die
een dergelijke volkomenheid mogelijk hadden gemaakt.
Hij zocht naar schilderijen zoals die welke hij als kind gezien had bij zijn vader
of in diens gezelschap als deze hem medenam naar zijn toevluchtoorden tegen de
helling der bergen of verloren in de valleien. De herinnering aan deze vizioenen
verliet hem niet. Als hij de ogen sloot zag hij zich weder binnengaan in ergens een
klein Byzantijns kapelletje, verlaten en eenzaam; als hij deze wereld van bovenaardse
figuren weder aanschouwde dan klopte heimwee in zijn hart en de droom beroerde
zijn ziel. Aldus hangend tussen de wereld van zijn kinderjaren en die waarin hij nu
leefde poogde hij te begrijpen waar de waarheid lag.
Als hij tenslotte begreep, toen verschrikte hem het besef van zijn eenzaamheid.
En de enige die hem had kunnen leiden, onderwijzen, beschermen en bevestigen in
zijn geloof, zijn vader, was pas gestorven. Sinds zijn er vele jaren verlopen en de
gevolgde weg voerde hem door distels en doornen naar de bloeiende en schitterende
tuin van de christelijke kunst. Deze tuin, die de bewaarplaats is der tresoren van de
waarheid waarvan de schittering hem God deden vinden, wordt thans ook nog door
anderen bewoond. Elk van hen heeft andere distels en doornen ontmoet voor hij de
tuin betrad. Sommigen lieten zich afschrikken door de doornen van de weg. Maar
zij die de tuin ingingen vonden er vreugde en vrede als beloning voor hun geloof.
Geve God dat het ook zo weze voor U, schilder onze broeder die de liefde en de
begeerte der waarheid bezit.
*
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De grootste mogelijkheid voor de mens om de waarheid te bereiken ligt in het
gebed. De christen is onderworpen aan de wetten van liefde en broederlijkheid: zijn
werk moet dus bij de toeschouwer dezelfde deugden suggereren.
De heiden gehoorzaamt aan de wetten van de hoogmoed, de begeerte naar aards
bezit en aardse glorie, wetten die tot sensualisme voeren; zo drukt ook zijn werk de
onderwerping van de geest aan de stof uit.
De intellectualist beroept zich op de wetten, die voortvloeien uit het vrijwillig
negeren van elke Godheid, zij het ook een heidense Godheid; zijn werk zal streven
naar de bevrediging van de zelfzucht, ten koste van alle spirituele of zedelijke
bekommernis. Zo is de daad een gevolg van de gedachte; zo zal het werk van de
schilder, naarmate het staat bij of verwijderd is van de waarheid, eveneens sociaal
of anti-sociaal zijn.
*
Leer eerst uw collegas-schilders beschouwen als broeders verbonden in dezelfde
actie. De kunst is geen suikergoed dat men jaloers in het geheim opzuigt, maar het
is de aarde die gij met uw broers beploegt om brood te bieden aan de anderen. Deel
dus gulhartig de vrucht van uw ondervinding mede aan anderen en vraag dat de
anderen hetzelfde doen tegenover u. Het gaat noch om genie, noch om
oorspronkelijkheid, noch om persoonlijkheid: dat zijn maar de kruimels van het
festijn, bestemd voor de mussen die erom vechten...
Men heeft de boekenkasten en de hersenen gevuld met monsterachtige vooroordelen
zoals: Men is niet schilder als men niet oorspronkelijk is. Sinds vijf eeuwen reeds
heeft men van de oorspronkelijkheid een echte religie gemaakt; zodat het op de dag
van heden volstaat van met enkele lijnen en enkele kleuren gelijk welke dwaasheid,
die in het hoofd van gelijk wie kon opkomen, uit te drukken opdat dit product het
aureool van de Kunst zou krijgen. Welnu, mijn broeder schilder, de christelijke kunst
zegt u dat niemand schilder is als hij alleen maar oorspronkelijk is... Het werk is niet
wat gij ontwerpt; het is wat gij uitvoert. Het ontwerp weze van u of van iemand
anders, dat heeft weinig belang. Waar het op aankomt is de uitvoering.
Welke zijn de hedendaagse genieën die erop kunnen groot gaan dat zij
onafhankelijk zijn, vermits toch de oorspronkelijkheid het voorwerp van hun verering
is? Zijn zij niet in gekheid beland, als zij de grenzen van de toelaatbare
onafhankelijkheid hebben overtreden? Hebben de grootsten onder hen niet de
archieven der mensheid doorsnuisterd om zich de plastische werken van alle
beschavingstrappen toe te eigenen...
PRAX. ZOGRAPHOS
* Prax. Zographos, A notre Frère le Peintre. Initiation à la plastique chrétienne.
Confrérie d'art de Paris.
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[Toneel]
Vondel's Lucifer in een Antoon Vander Plaetse interpretatie
VONDEL'S Lucifer werd door het Klein Seminarie te Roeselare in de Februari-maand
voor ongeveer zeven duizend toeschouwers opgevoerd in een moderne interpretatie,
die wij nieuw, gedurfd en practisch over de gehele lijn geslaagd durven heten. In de
gelegenheidsverslagen werd de plaats, die deze Lucifer-opvoering in het perspectief
der opeenvolgende Vondel-interpretaties inneemt, nagenoeg volledig buiten
beschouwing gelaten. West-Vlaanderen stelde er echter prijs op de essentiële
elementen van deze Antoon Van der Plaetse en Heiko Kolt-creatie vastgelegd te zien.
Sommige toeschouwers hebben zich een ogenblik geërgerd gevoeld als bij het
zien van Arno Brys' taferelen in de Redemptoristenkerk te Roeselare: orgelmuziek,
recorder-voorzegger, niet figuratief ontworpen kostumering en de aanhoudend
etherische en subtiele mimiek - was dat Vondel? Wat de opvoering aan scenische en
choreographische schoonheid bood noemde men vreemd aan Vondel; het was enkel
een scenische compositie naar aanleiding van Vondel; te veel was geschrapt, te weinig
verzen overgebleven om de Vondeliaanse dramakarakteristieken te behouden en
anderzijds te veel overgebleven tekst om een werkelijk modern actie-drama te zijn;
de interpretatie van Vander Plaetse beantwoordde niet aan onze geestesgesteltenis
en aan onze Vondel-opvatting. Dit waren ongeveer de bedenkingen die de klassikalen
in de weegschaal wierpen, met inachtneming natuurlijk van de nodige dosis lof voor
de geleverde inspanning.

Belzebub. ‘Mijn Belial ging heen op lucht en vleugels drijven...’

Maar moet onze Vondel-opvatting noodzakelijk Renaissancistisch blijven? Redt
men Vondel en ook Shakespeare niet voor de moderne toeschouwer door deze te
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besnoeien van te uitvoerige mythologische of moraliserende lyriek, waarvoor wij te
nerveus geworden zijn? Is dit juist niet de taak van een modern regisseur? En beschikt
hij alleen onder de kunstenaars niet over een recht op verregaande artistieke vrijheid?
Een regisseur heeft juist als artistieke opdracht het werk van een auteur door
persoonlijke visie tot een nieuwe opvoeringsversie te brengen. Wij hebben de indruk
dat Antoon Vander Plaetse daarin totaal geslaagd is spijts de moeilijkheden
voortspruitend uit de aanleg en spelmogelijkheden van humaniora-studenten en spijts
het gevaar actie te willen brengen in een drama gebaseerd op de drieëenheid van tijd,
plaats en handeling, waarin deze laatste uiteraard tot een minimum beperkt is. Ja,
het was Vondel, het was Lucifer. Nog nooit is o.i. het Sonore vers van Vondel zo tot
zijn recht gekomen. Dit is het ongeëvenaarde resultaat van deze nieuwe
voorstellingswijze, die er essentieel in bestond het spel van opstand en val als een
conflict van zuivere geesten en niet van mensen voor te stellen. De uitwendige
voorstellingstechniek was gekenmerkt door zwevende bewegingen ontheven aan de
zwaartekracht der stoffelijke wezens, door een asymetrische Choreographie in het
optreden der reien met liturgische en oosterse bewegingsbeelden en door een ver
doorgedreven symboliek in de veruitwendiging van de gedachteninhoud; speling
van licht en duister, wit of rood vooral op de zilveren driehoek, die op het achterplan
God's aanwezigheid en het hemels karakter van de tragedie illustreerde. De plaats
van de sprekers, hoog of laag, de onderscheiden speelvlakken, de houdingen en de
choreographische mede-variërende gelaatsuitdrukking, de afwisseling van individueel
en groepsspel hadden eenzelfde symbolische grondbetekenis. Soms had een beetje
minder gebarenspel het bij de niet rechtsstreeks bij het spel betrokken spelers even
goed gedaan. De orgelmuziek als overgangsmotief tussen de scenen verhoogde de
religieuze grondstemming van het stuk en de regie-bedoeling het stuk niet
renaissancistisch maar bijna middeleeuws-liturgisch te willen interpreteren. Wat er
vreemd leek in deze opvoering was de Choreographie. Deze is immers een kunst die
onze volksaard vreemd is maar het blijft een kunst met hoge artistieke, expressiviteit
en het is een weldaad dat Heiko Kolt ons deze kunst deed waarderen.
Wij hadden de indruk dat de interpretatie van Vander Plaetse oorspronkelijk was.
De maat van deze oorspronkelijkheid bleek achteraf door een vergelijking met
vroegere Vondelinterpretaties deze van Ben
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Royaards, Johan De Meester en Joris Diels.

Lucifer. ‘Gij snelle geesten houdt nu stand met onze wagen’.

*
Tot de historiek van ‘Lucifer’ behoort zeker de predikanten-opvatting uit de xv11de
eeuw die het stuk verderfelijk noemden ‘daar op een vleselijke manier de hoghe
matery van de diepten Godes wordt voorgesteld’. Dit puriteins taboe duurde tot laat
in de xixde eeuw. In 1848 werd ‘Lucifer’ na honderd jaar in de vergeethoek geraakt
te zijn, weer opgevoerd door Van Lennep's Rederijkerskamer te Amsterdam, ‘waarbij
de leden als solisten in een oratorium naast elkaar op het podium de verschillende
rollen hadden staan declameren’.1
De eerste moderne opvoering is deze van Royaards in 1910, met de regiseur in de
hoofdrol en Jan Musch als Belial. De opvatting was statisch-renaissancistisch en
gericht op een volmaakte versdeclamatie. Uit de foto's blijkt een streng gestyleerde
architectonische decorstructuur, zonder spoor van enige vooruitstrevende vernieuwing.
De gesproken verzen werden voortdurend door muziek begeleid en de reien werden
gezongen op muziek van Hubert Cuypers.
Het Vlaamse Volkstoneel heeft Lucifer, onder regie van Johan de Meester tot een
alomgeprezen repertoriumstuk gemaakt, vooral in 1937, Vondelherdenkingsjaar. Het
stuk werd in het Nederlands ook te Parijs en Aken opgevoerd. Johan de Meester
speelde Lucifer, Staf Bruggen Belzebub. Johan de Meester kende hier en in het
buitenland grote bijval met zijn expressionistische toneelvernieuwing; hij werd op
gelijke voet gesteld met Appia, Max Reinhard, Meyerhold en Taroff. Zijn regie van
Lucifer was gekenmerkt door een dynamisch expressionisme, technische durfprestaties
en misschien een teveel aan uiterlijke actie. Het rhythme van vers en actie verdrong
1

B. Hunningher, Een eeuw Nederlands Toneel.

West-Vlaanderen. Jaargang 3

de louter declamatorische waarden. Er ging een extatische massawerking uit van dit
spel, het was een ruimte-kunststuk geworden, maar een beetje in het ijle.
Joris Diels bracht in 1937 ook een eigen Lucifer-interpretatie, exotisch-precieus,
in Bijbels-Japanese of Grieks-Egyptische stijl, zoals de toenmalige verslaggevers
schreven. Het verzenschoon werd met precieuze intonaties voorgedragen. Het decor
was een medespelend element, met gouden trap en gestyleerde drijvende wolken, in
wier lichte of dreigende kleur zich de stemming van de actie projecteerde. Lucifer
zelf droeg slangen op zijn mantel en op het hoofd een vijfstralenkroon. Joris Diels
speelde de hcofdrol, Arthur van Thillo Appolon, Jos. Gevers Belzebub en Ida
Wasserman Rafaël. Men apprecieerde het uiterlijke als een toneelbeeld uit de
sprookjes van 1001 nacht en de opvoering zelf als een declamatorische extase, als
'n ‘plastische monumentaliteit’, pompeuze uitdrukkingen voor een te pompeuze
interpretatie. De muzikale begeleiding was op muziek van Daan Sternefeld.
*
Last not least is er de Vander Plaetse-interpretatie, twee opvoeringen in 1937 te
Roeselare en te Izegem door humaniora-studenten en de opvoeringen in Februari
1954. De diepzinnigheid van Vander Plaetse's interpretatie wordt begrijpelijk wanneer
men verneemt dat hij het stuk ongeveer tweehonderd maal heeft doorgelezen... op
gevaar af natuurlijk een zo vertrouwde introspectie op het stuk te verwerven dat men
de symboliek te diepzinnig zou gaan uitwerken. Over zijn opvattingen deelde Antocn
Vander Plaetse ons het volgende mede:
‘Voor de groeperingen, houdingen en gebaren legde ik de grondslagen; Heiko
Kolt verfijnde alles, tot wij ten slotte samen zochten naar het juiste, het schoonste
gebaar en eindelijk alles hebben vergeestelijkt. Opzettelijk heb ik toepassingen van
bepaalde theater- of aesthetische stijlvormen vermeden en ernaar gestreefd een
oorspronkelijke vertolking te schenken. De grondidee van mijn regie is de volgende:
De goddelijke Almacht, Gerechtigheid en Liefde tegenover: opstandigheid van het
schepsel, het waanbeeld van de zelfvergoding, het katastrofale in alle grote
zondedaden (afstomping van de geest en ontluistering van de ziel.) In de voorstelling
moet dit gestalte krijgen door: ruimtegevoel, tijdloosheid, sereniteit, rust, liefde bij
de goede engelen; beperktheid, maatgevoel, afgunst, onrust en zelfaanbidding bij
Lucifer en zijn trawanten. Alles moest vergeestelijkte realiteit worden (b.v. de engelen
stappen niet, doch zweven!). Ten slotte moet iedere kunstprestatie spreken tot de
mens van de tijd. Indien het mij gelukt deze opvattingen klaar, artistiek en
technisch-zuiver uit te bouwen zal de moderne mens een spiegelbeeld opvangen van
zijn eigen houding als individu (Lucifer) en als gemeenschapswezen (Luciferisten)
tegenover de geweldige moderne problematiek. Ook hij, evenals de engelen, staat
voor de ontzettende keuze: deemoed of zelfvergoding’.
Deze samenvatting van Vander Plaetse's visie verklaart de bovenvermelde
stijlkwaliteiten van de opvoering.
Vander Plaetse zei zelf dat hij aan deze opvoering de schoonste ogenblikken van
zijn leven beleefd heeft. Het is de gave van een kunstenaar ‘zijn’ schoonste
ogenblikken tegelijk ook die van vele anderen te maken.
MR ROGER FIEUW
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Prisma der jongeren
Teresa van Marcke

Teresa van Marcke, die als declamatrice reeds overbekend is, werd geboren te
Nieuwpoort. Als klein meisje reeds had zij veel belangstelling voor voordragen en
tekenen. Naast de middelbare studies, volgde zij de sierkunstafdeling aan het St
Bavo-instituut te Gent, waar ze het diploma van professor in tekenen verwierf.
Terzelfdertijd volgde zij de leergangen van het conservatorium, behaalde een eerste
prijs in voordrachtkunst bij Ast Fonteyne, en een hoger diploma met regeringsmedaille
in toneelspeelkunst bij Edg. De Pont. Naast toneelspel en -regie, was van Marcke's
hoofdwerkzaamheid tot hiertoe de declamatie. Ruim 200 maal reeds trad zij op, al
of niet begeleid met piano of gitaar, en in zeer uiteenlopende programma's. Zelfs
trad zij op voor een franstallig publiek te Ronse. Onlangs deed ze nog een tournee
in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Haar voorkeur in de declamatie gaat
naar het sprookje, vooral naar het licht-humoristische genre. Wat de poëzie betreft
houdt zij het vooral bij onze Vlaamse meester van klank en rhythme, Guido Gezelle.
Herhaaldelijk leerde zij Gezelle kennen aan onze Noorderburen, en oogstte onder
meer met een Gezelle-declamatie bizonder succes in Friesland. Volgende winter
treedt zij opnieuw in verschillende steden op, in een tournee ingericht door het
Davidsfonds. Teresa van Marcke bezit een warme, rijkgenuanceerde stem, bovendien
een werkelijk dramatisch talent, en een sobere ongedwongenheid, die haar kunst,
vooral dan in het verhalende genre, stellig ten goede komt.

Fernand Boudens
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Kunstschilder Fernand Boudens werd op 20 December 1926 te Brugge geboren. Hij
volgde de afdeling sierkunst in het St Lukasinstituut te Gent, waar hij werkte onder
het impuls van de leraren Hermans en Tillay, en waar hij in 1951 het diploma
behaalde. De laatste jaren van zijn studententijd had hij zich evenwel tot de zuivere
schilderkunst geroepen gevoeld en reeds in 1952 zette hij zijn eerste expositie op te
Brugge. Het volgend jaar stelde hij ten toon te Antwerpen en ondernam daarop een
studiereis naar Noorwegen. Tijdens deze reis, waarvan zijn jongste expositie (Maart
54) te Brugge overzicht en resultaat was, schijnt zijn plastisch en picturaal talent tot
een merkwaardige rijping te zijn gegroeid. De enkele Noorse sneeuwlandschappen
met berghutten en woeste dennenbossen werden terecht zeer opgemerkt. Maar ook
in andere werken werd zijn kundige vlakverdeling, en juiste kleurenkeuze geloofd.
Boudens durft ook de compositie aan, en de enkele stillevens die zijn handtekening
dragen, getuigen van een diep en intens beleven. De stijging in dit werk op nauwelijks
enkele jaren tijd, is des te meer verheugend omdat Boudens, al zoekend, zichzelf
blijft. Weinig of geen moderne ruitentikkers hebben hem beinvloed; wat hij te zeggen
heeft, vindt hij in zichzelf, in de confrontatie met het leven, zowel hier te lande als
elders. Thans verblijft hij voor enkele tijd te Parijs. Zijn voorkeur gaat momenteel
naar de decoratie en ontwerp van toneeldecor. Voor zover wij thans, voortgaande op
enkele tentoonstellingen, kunnen oordelen, kan deze jonge kracht, spoedig een groot
vertrouwen wettigen.
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Ideale wonen
De tuinaanleg bij het wonen is een domein, dat op heden veelal in de schaduw gesteld
wordt. Wij weten wel dat de financiële factor, voor wie bouwt, meestal oorzaak is
van deze toestand. Niettemin dienen wij onze mensen erop te wijzen dat, zoals een
smaakvolle zithoek de bewoners doet binnenblijven, zo ook een lieflijk tuintje in
lentebloei en zomerweelde de bewoners naar buiten lokt. Een tuinhoekje moet niet
groot noch luxueus zijn om werkelijk mooi te zijn, doch de inplanting en de aanleg
moet aldus opgevat worden dat woning en tuin één geheel vormen, zodat de bewoner
in beiden werkelijk een stuk van zijn eigen ‘ik’ terugvindt. Hoe dikwijls gebeurt het
niet dat men een naakt perceel grond ontmoet waar middenin los van alles een woning
opgericht werd, die als een mijlpaal lijkt te zijn, langsheen de baan. Waarom niet
een groengordel aangelegd, om de speling van licht en schaduw van het groen van
dichtbij te kunnen bewonderen. Nog erger is het gesteld bij de gesloten bebouwing.
Men ontmoet een reeks woningen, rijkelijk opgesmukt aan de voorzijde, smaakvolle
of min smaakvolle experimenten van onze huidige façadearchitectuur, zou ik maar
zeggen; maar als wij de achterzijde bekijken, dan vinden wij meestal een doodnuchtere
bakstenen muur, met enkele gaten, ontsierd in vele gevallen met een betonnen latei
of muurdeksteen, dit alles gepaard met een tuin waarin hoofdzakelijk gras en as terug
te vinden zijn.
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Wij dienen niet naar vrcegere tijden terug te keren, en een voorbeeld als het
Rubenshuis aan te halen. Neen, zo zwaar zijn onze eisen niet. Doch waarom wordt
het uitwendige kader van een woning - dat toch het meest in het bereik ligt van het
oog van de bewoner, - telkens opnieuw opgeofferd ten voordele van de voorgevel,
die meestal de voorbijganger ten goede komt?
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Bijgaande photo's tonen werk van de tuinbouwkundige André Rousseau uit Roeselare.

Zij schenken ons enkele ideeën over wijze van schikking en aanleg. Merk wel de
elementen ter verfraaiing als breuksteen, pergola, drinkwaterput enz. Bovenstaande
photo schenkt ons een ideaal beeld van een eenvoudige maar fraaie tuin, smaakvol
begrensd met een scheidsmuur cm de annexen en de... feérie van draden en linnen
weg te toveren.
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De beide tuinzichten op deze pagina zijn het werk van de tuinbouwkundige R.
M a r y s s e uit Kortrijk. Alhoewel de hovingen grcot zijn in werkelijkheid, bezorgen
aanleg en inkleding een zekere romantiek en scheppen een spheer van rust en
intimiteit.

ARCHITECT JOS DELIE
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[Kunstleven]
Verbondsberichten
Grote openluchttentoonstelling van beeldhouwkunst te Heist aan Zee
TIJDENS de maand Augustus 1954 wordt te Heist aan zee een grote
openluchttentoonstelling voor beeldhouwkunst ingericht. Tot deze tentoonstelling
ingericht door het Stadsbestuur van Heist en het Christelijk Vlaams
Kunstenaarsverbond worden uitgenodigd alle vooraanstaande beeldhouwers uit het
land. Ook aan alle Westvlaamse beeldhouwers wordt om medewerking verzocht. Er
wordt hun gevraagd dit zo spoedig mogelijk te willen bekend maken bij de secretaris
van het Verbond: dhr Staf Weyts, Bisschopsdreef 57, St. Kruis-Brugge.
De jury die de inrichters van advies zal dienen bij de schifting van de ingestuurde
werken zal bestaan uit een zestal vooraanstaande critici, waaronder Dr Achiel Stubbe
(Lovendegem), drs M. Duchateau (Etterbeek), alsmede een vertegenwoordiger van
het ministerie van Openbaar Onderwijs.
Het C.V. K.V. hoopt dat zoveel mogelijk kunstenaars uit West-Vlaanderen aan
deze verwezenlijking van het verbond zullen medewerken!

Expositie van mariale kunst te Poperinge
TIJDENS de maand Mei wordt te Poperinge een grote expositie gehouden van Mariale
Kunst. Zowel oude onbekende kunstschatten zullen er geexposeerd worden, als nieuw
werk van hedendaagse kunstenaars.
Aan alle Westvlaamse kunstschilders, beeldhouwers, grafici en beoefenaars van
toegepaste kunst, die voor deze expositie menen in aanmerking te kunnen komen,
werd gevraagd dit te laten weten aan de secretaris van het Verbond.
BIJ HET VERSCHIJNEN van de nummers van West-Vlaanderen wordt
door-belangstellende lezers regelmatig gevraagd naar de adressen van die kunstenaars
van wie een reproductie werd opgenomen. Om nutteloze correspondentie hierover
te vermijden zullen voortaan de adressen meegedeeld worden van die kunstenaars.
In dit Maria-nummer werden reproducties opgenomen van de volgende kunstenaars:
Koos van der Kaaij, Bruggesteenweg 7, Nieuwpoort; Jo Maes, Stuiverstraat 290,
Oostende; Cyriel Maertens, Pastoriestraat 6, St. Andries-Brugge; Lucien De Gheus,
Steenweg op Westvleteren 8, Poperinge;Rogier Vandeweghe, Statiestraat 40,
Beernem; Arthur Lambrechts, Zilverberg, Rumbeke; Gustave Sorel, St Paulusstraat
59, Oostende; Louis Verbeeck, Felicien Ropspad 32, Knokke aan zee; C. Verlooven,
O.S.B., Abdij St Andries, St Andries-Brugge; Arno Brys, Zuidstraat 1b, Oostende;
P. Debruyne, Daverloostraat 30, Assebroek; E. Raes, Prinsesjespad, Duinbergen;
Michel Martens, Zeeweg 5, St Andries-Brugge.

Personalia
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* Kunstschilder A l f o n s B l o m m e exposeerde tijdens de maand April in de galerie
Le Régent te Brussel. Tijdens de Novembermaand van dit jaar zal deze kunstenaar
exposeren te New-Orleans in de Verenigde Staten.
* Van de hand van L u c i e n D e n d o o v e n uit Lissewege verscheen een klein essai
‘Ter Doest, lieu historique de la Flandre maritime’ in de vorm van een geillustreerde
brochure (20 fr.).
* Te Hooglede greep op 25 April een Warden-Oomherdenking plaats, naar aanleiding
van het overlijden - twintig jaar geleden - van de bekende en geliefde volksschrijver
Edward Vermeulen. De viering werd ingericht door het Davidsfonds, met de steun
van het gemeente- en provinciebestuur. Tijdens de hulde bij het graf van Vermeulen
werd het woord gevoerd door F. R . B o s c h v o g e l . A n d r é D e m e d t s , die
over Vermeulen publiceerde, sprak de gelegenheidsrede uit tijdens de academische
zitting. 's Avonds werd door de rederijkerskamer ‘Op d'hoogte groeit d'olyvboom’
uit Hooglede een toneelbewerking uitgevoerd van een der meest bekende werken
van Vermeulen: ‘Trimards’. De regie van deze toneelopvoering berustte bij R e m i
van Duyn.
* Kunstschilder R o g e r C o o l s uit Oostende exposeerde te Brussel in de maand
April in de tentoonstelling 5 Peintres (Galerij Les Contemporains, Kunstberg.)
* De Kleine Wever Johannes, een symbolisch sprookjesspel in twee bedrijven van
Yvonne Waegemans werd onlangs opgevoerd door de studenten van het St
Bernardusinstituut te Knokke. De muziek bij dit toneelspel werd geschreven door
toondichter Br. I l d e f o n s , CFX. Tijdens de poos van dit toneelstuk werden door
het knapen- en mannenkoor van dit instituut, een tiental liederen uitgevoerd van
dezelfde toondichter.
* Tot 6 Mei exposeerde de Kortrijkse kunstschilder O c t a v e L a n d u y t te
Antwerpen in de zaal C.A.W., Meir 75.
* Tijdens de maand April exposeerde de Romeprijswinnaar (1949) M a r c e l
N o t e b a e r t , lid van de redactieleiding van West-Vlaanderen, in de rookzaal te
Kortrijk een reeks schilderijen ontstaan tijdens en geinspireerd door zijn onlangs
gehouden studiereis doorheen Belgisch-Congo.
Naar aanleiding van de vernissage van deze expositie, die door talrijke
vooraanstaanden en vrienden van de kunstenaar werd bijgewoond, werd het woord
gevoerd door de Nederlandse auteur en dichter Henri Bruning.
* De kunstkring Knokke-Zoute, die dit jaar een grote bedrijvigheid aan de dag legde,
wist het winterseizoen zeer gunstig te besluiten met een uitgebreide expositie van
het werk van Emile Raes. Deze kunstenaar uit Duinbergen, die zoals bekend de
Kruisweg heeft gebeeldhouwd van de Dominikanerkerk in Het Zoute, stelde er zijn
jongste beeldhouwwerk ten toon, alsook schilderijen, en een hele verzameling sterk
opgemerkt ceramiekwerk.
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* In het kader van een internationaal congres van kosters en organisten, dat tijdens
de maand Juli te Brugge plaatsgrijpt, wordt op 7 Juli in de Stadsschouwburg aldaar
een uitvoering gegeven van het oratorio Maria van B a r o n J o z e f R y e l a n d t .
Orkest en koor zullen geleid worden door A i m é d e H a e n e .
* De Brugse kunstschilder R i k S l a b b i n c k exposeerde tijdens de maand Maart
in de galerij Unicum te Brugge. Daarop vertrok hij op studiereis naar Frankrijk. Ook
de Brugse kunstschilder F e r n a n d B o u d e n s , die eveneens onlangs te Brugge
exposeerde, is voor kort op studiereis naar Frankrijk vertrokken.
* Van de hand van L o u i s S o u r i e , die voor kort te Brugge zijn intrek nam,
verscheen een werkje gewijd aan de priester-dichter Jozef De Voght. Tevens vertaalde
en bewerkte dezelfde schrijver twee werken: De Bezetenen van Illfurt en Slaaf van
Maria die verschenen bij de uitg. Maria Middelares te Genval.
* Door de Militianenactie van de K.A. werd een wedstrijd uitgeschreven voor
afficheontwerp. De affiche rond het thema ‘Burger, soldaat - samen paraat’ uitgevoerd
door E m i l e T i e g h e m uit Izegem werd bekroond.
* Tijdens de maand April exposeerde de Brugse kunstschilder L e o Va n
d e k e r c k h o v e in de zaal Unicum aldaar. Naast zijn vroeger werk werden in deze
tentoonstelling vooral opgemerkt een ganse reeks vrij knap uitgevoerde akwarellen,
ontstaan tijdens een studiereis in het Zuiden van Frankrijk.
* Tijdens de zesde Nederlandse cultuurdagen van het Erasmusgenootschap, ingericht
met de steun van de stad Gent, en gewijd aan het thema van de Nederlandse
volkswelvaart werd op de kunstnamiddag van 25 April, gedeclameerd door A n t o o n
Va n d e r P l a e t s e .
* R e m i v a n D u y n was tijdens het afgelopen winterseizoen zeer bedrijvig.
Benevens talrijke lessen, voordrachten en declamatieavonden monteerde hij een
twintigtal toneelstukken, waaronder wij vernoemen: De Vrek, Een inspecteur voor
U, Het heilig Experiment, De gecroonde Leerse, De Mens wikt, Joost Bergen en
andere.
* Zee in het Westen, is de titel van de tiende gedichtenbundel, uitgegeven door
F e r d i n a n d Ve r c n o c k e . In een eerder individualistisch tijdsgewricht had zijn
eerste bundel Zeeland (1934) een eigen geluid. De Noordzee als beginsel van
leven-verheffende bezieling ruist door zijn werk heen als een tijdeloze begeleiding
van Vlaanderen's opgang naar volwaardigheid. In dit opzicht is deze nieuwe bundel
een verworvenheid: De mens, humanistisch opgevat (in zee-symboliek uitgedrukt:
water én dijk, bezieling én bezinning); de bruid, het kind, vereend in het gezin en
door het volk omvangen, het zijn blijvende waarden van het Westen organisch één.
Deze bundel, die met pentekeningen van de auteur is verlucht, kost 60 fr. (P. C.:
1112.94: A. Wolfs, Rooseveltstraat 60, Schaarbeek).

West-Vlaanderen. Jaargang 3

* Op 20 April werd in de K.V.O. te Antwerpen een uitvoering gebracht van Reinaert
de Vos, opera in drie bedrijven van August De Boeck. De gast-dirigent van deze
uitvoering was R e n a a t Ve r e m a n s , aan wie tijdens de pauze hulde werd gebracht,
naar aanleiding van zijn zestigste verjaardag.
Ook het tijdschrift De Toerist, orgaan van de Vlaamse Toeristenbond bracht hulde
aan Renaat Veremans in zijn April-nummer. Er verscheen een uitstekend biografisch
artikel van de hand van Piet Nuten, en een pittig saluut aan de jubilaris, door Emiel
Hullebroeck.
* De graficus en tekenaar E r n e s t Ve r k e s t uit Tielt ontwierp de affiche die werd
uitgegeven naar aanleiding van de Warden-Oomherdenking te Hooglede. Dezelfde
kunstenaar werd onlangs bekroond in een wedstrijd voor een afficheontwerp bij
gelegenheid van het jubeljaar van het Algemeen Christelijk Werkersverbond.
* De Westvlaamse dichter P.A. Verthé, die in Belgisch Congo verblijft werd
opgenomen als redactielid in de redactie van het Vlaams weekblad De Week, waarin
hij novellen, essais en critische bijdragen publiceert. Benevens zijn medewerking
aan Band, het letterkundig maandblad voor de kolonie, werd hij onlangs benoemd
tot toegevoegd lid van de raadgevende culturele commissie van het
Gouvernement-Generaal. P.A. Verthé die tevens secretaris is van het Davidsfonds
in Belgisch Congo schreef nog een filmscenario voor de film ‘Makila Mabe’ (Het
kind van de dood). De première van de film had onlangs plaats te Leopoldstad en de
film werd aangekocht door de informatiedienst van de kolonie.
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Kunstactualiteiten
Maria-prijskamp van de bank van Roeselare
DEN. V. Bank van Roeselare richt onder alle personen gehuisvest in West-Vlaanderen,
een prijskamp in ter gelegenheid van het Mariaal Jaar, genoemd: Maria-Prijskamp.
Deze prijskamp is volledig kosteloos en iedereen die in West-Vlaanderen woont,
kan er aan deelnemen.
De Prijskamp bestaat in het beantwoorden van vragen, ingedeeld als volgt:
A. Het noemen van de Kerken (naam der stad - gemeente en der parochie) waar O.L.
Vrouw wordt vereerd en waarvan de foto, in het foldertje, dat ter beschikking staat
van de deelnemers, worden gepubliceerd.
B. Het noemen van de plaats (stad of gemeente) en de gebouwen (met aanduiding
der straat, baan of plein) waar de gepubliceerde Mariabeelden zijn geplaatst. (Foto's
7 tot 12).
C. Het noemen van de Kunstenaar (schilder) van elk der vijf afgebeelde O. L.
Vrouwfiguren uit schilderwerken (Foto's 13 tot 17).
D. Het aanduiden van (1o) de plaats (stad of gemeente) en (2o) de straat of wijk
waar de hierin afgebeelde Mariaveldkapellen zich bevinden (Foto's 18 tot 27).
E. Het noemen van de vereerde Mariabeelden (plaats en localiteit) waarvan de
foto's worden afgedrukt. (Foto's 28 tot 35).
F. Het noemen van de plaats (stad - gemeente) waar de gepubliceerde Maria-grotten
of Bedevaartoorden gelegen zijn. (Foto's 36 tot 40).
G. Het noemen van de auteurs of dichters van de opgegeven gedichten. (Teksten
nr. 41 tot 44).
Aan ieder juist antwoord is een aantal punten verbonden. Dit vastgestelde
puntenbedrag wordt opgegeven nevens de in te vullen plaats op het antwoordbulletijn
en bedraagt in totaal 100 punten.
Een schiftingsvraag betreffende het bedrag aan K a s b o n s - B a n k v a n
R o e s e l a r e - in omloop op 20 Juni 1954, - dient verder beantwoord, - (zie
Antwoordbulletijn hierbij gevoegd) om gebeurlijk de prijswinnaars, welke een gelijk
aantal punten zouden bekomen hebben, te schiften en te rangschikken.
Alhoewel deze vraag rechtstreeks geen verband houdt met de wedstrijd moet deze,
op gevaar af van ongeldigheid van het bulletijn, ingevuld worden.

1) Hoe kan men aan de Prijskamp deelnemen?
1. De vragen moeten beantwoord op het bijzonder formulier dat te verkrijgen is bij
de Bank van Roeselare, Hoofdzetel te Roeselare, of bij alle Agentschappen en
Kantoren der Bank van Roeselare. Dit formulier kan er afgehaald, of schriftelijk
aangevraagd worden.
2. Ieder persoon mag slechts één antwoordbulletijn inzenden op éénzelfde naam en
dit moet gebeuren op het speciale antwoordbulletijn.
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3. Ieder antwoordbulletijn dient in de daartoe speciaal bestemde omslag gestoken.
Het is verboden een andere omslag te gebruiken, evenzo andere briefwisseling toe
te voegen. Deze omslag moet binnen zijn vóór Dinsdag 15 Juli 1954, te 9 uur 's
voormiddags. Men kan hem: ofwel binnengeven te Roeselare in de Hoofdzetel of op
een der Agentschappen en kantoren van onze Bank; ofwel opsturen met de post,
(zegel 2,00 fr.) uitsluitend dan naar de Hoofdzetel te Roeselare. (Brieven met strafport
worden geweigerd).

2) Toegekende prijzen.
De prijzen bestaan uit:
1) Twee kosteloze reizen naar O.L. Vr. van Fatima in Portugal, ieder 7.000 fr.
2) Vijf kosteloze reizen naar O.L. Vr. van Lourdes, ieder: 3.000 fr.
3) Drie kosteloze reizen naar O.L. Vr. van Einsiedeln in Zwitserland, ieder: 3.000
fr.
4) Twintig kosteloze reizen (in groep) naar O.L. Vr. van Kevelaar in Duitsland, ieder:
500 fr.
5) Twintig kosteloze reizen (in groep) naar O.L. Vr. van Banneux in België, ieder:
300 fr.
Deze 50 prijzen worden toegekend aan. de inzenders die, bij optelling, het meeste
aantal punten hebben behaald, na gebeurlijke inachtname van de schiftingsvraag.
De overige inzenders, die minstens 50 punten hebben behaald, komen in
aanmerking voor het verloten van volgende

Troostprijzen:
1) Drie kosteloze reizen naar O.L. Vr. van Lourdes, ieder: 3.000 fr.
2) Tien kosteloze reizen naar O.L. Vr. van Kevelaar, Duitsland, ieder: 500 fr.
3) Tien kunstvolle Maria-beelden, waarde ieder: 400 fr.
4) Twintig kosteloze reizen (in groep) naar O.L. Vr. van Scherpenheuvel, ieder:
250 fr.
5) Twintig kosteloze reizen (in groep) naar O.L. Vr. van Oostakker, ieder: 150 fr.
3) Alle deelnemers aan de prijskamp, die minstens 50 punten hebben behaald, ter
uitzondering van diegene die reeds een prijs bekwamen, komen in aanmerking voor
de verloting van de 63 overblijvende troostprijzen.
Daartoe dient het nummer dat op het bulletijn in tweevoud onderaan rechts is
afgedrukt. Een nummer ervan gaat in een bus. Het tweede nummer blijft aan het
formulier gehecht om toe te laten de winnaar te vereenzelvigen.

West-Vlaanderen. Jaargang 3

De nummers die het eerst worden getrokken/komen in volgorde in aanmerking
voor de troostprijzen.
Het is de deelnemers ten zeerste aangeraden nota te nemen van het nummer van
het bulletijn, vóór inzending.
Een deelnemingsbulleiijn werd als bijlage gevoegd bij dit nummer van
‘West-Vlaanderen’.
*

Prijskamp in kindertekeningen te Roeselare
HET initiatief voor de kinderen van 9 tot 11 en van 11 tot 14 jaar een prijskamp in
tekenen uit te schrijven ging uit van de Koninklijke Kunstkring in samenwerking
met de stedelijke Akademie en het Stadsbestuur.
Het Ere-Comité is samengesteld uit de HH. Burgemeester J. De Nolf, Oud-Minister
R. De Man, Volksvertegenwoor-diger A. De Gryse, Schepene Desmet,
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Dokter Reynaert en Kunstschilder Emiel Devos.
Tot de Jury behoren de HH. Advokaat R. Fieuw, voorzitter van de Kunstkring; J.
Seaux, directeur der Akademie; Stadssecretaris G. Desmet en de bestuursleden
Rousseau en Verbeke. Als kunstenaars zullen mede in de Jury zetelen de HH. Arno
Brys, Anto Diez, Emiel Devos, alsook de heer Van Leuven.
De laatste decennia is er steeds ruime belangstelling geweest voor kindertekeningen.
De redenen hieraan ten grondslag waren van uiteenlopende, soms van tegenstrijdige
aard. Het surrealisme streefde er zelfs naar de kunst der volwassenen terug te leiden
tot het spontaan-onsamenhangende der kinderlijke uitingen. André Breton - die men
de paus van het surrealisme noemde - drukte zich in dit verband als volgt uit: ‘Alles
laat geloven dat er in de geest een bepaalde zone bestaat waar leven en dood,
werkelijkheid en verbeelding, verleden en toekomst, het al dan niet mededeelbare,
het hoge en het lage ophouden tegenstrijdig opgevat te worden.’
Onafhankelijk van deze richting was er ook een andere, meer psychologisch
gerichte school, die het verband trachtte vast te leggen tussen de kunst van kinderen
en die van krankzinnigen en geniale schilders. Kinderen zoeken al tekenend geen
uitbeelding te geven van de werkelijkheid, maar wel van het innerlij k-beleefde; hun
vormentaal is geen ‘dingtaal’ maar ‘ziele-taal’. Zo ook de krankzinnigen en vele
grote schilders, die opzettelijk de gewone uitdrukkingsvormen verwierpen om de
door hun nagestreefde ‘kinderlijke’ ontvankelijkheid voor het schone te kunnen
benaderen. Deze laatste richting onderlijnde ook het verband tussen de kindertekening
en de kunst der primitieve volkeren.
*

Prijskamp en prijsvraag voor architectuur 1954
IN het jaar 1954 wordt de vijfjaarlijkse prijs geschonken door de Provincie
West-Vlaanderen voor de Schone Kunsten, toegewezen aan de Architectuur.
De prijs bedraagt 25.000 frank.
Benevens de prijs wórden ook aanmoe-digingspremiën verleend voor een bedrag
van 15.000 frank.
Voor de grote prijs wordt gevraagd een ontwerp van een gemeentehuis voor een
gemeente van 5.000 tot 10.000 inwoners.
Daarenboven wordt een prijsvraag voor binnenhuis-architectuur uitgeschreven
waarvoor een ontwerp gevraagd wordt van het interieur van een schepenzaal die
tevens moet dienen voor trouwzaal, en bestemd voor een gemeente van 5.000 tot
10.000 inwoners.
Kunnen aan de grote prijskamp en aan de prijsvraag mededingen alle Belgische
Architecten, die sedert minstens vijf jaar in de provincie West-Vlaanderen wonen.
De inzending van de ontwerpen, zowel voor de prijskamp als voor de prijsvraag,
moet geschieden uiterlijk vóór 1 September 1954, bij het Provinciaal Gouvernement,
Bureel 9, Burg, Brugge.
De reglementen voor de prijskamp en voor de prijsvraag alsook alle andere
toelichtingen kunnen aldaar bekomen worden.
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Salon van de humor
OP 15 Mei richt de V.T.B. het ‘Tweede Salon van de Humor’ in te Kortrijk.
Deze tentoonstelling loopt tot en met 27 Mei, in de zalen van het stadhuis.
Ter gelegenheid van dit salon, schrijft de plaatselijke afdeling V.T.B. een wedstrijd
uit voor de caricaturisten van de provincie West-Vlaanderen. Zowel liefhebbers als
beroepstekenaars kunnen aan de wedstrijd deelnemen, waaraan prachtige prijzen
verbonden zijn.
Hier volgt het reglement van de wedstrijd:
1. De deelnemende tekenaars moeten woonachtig zijn in de provincie
West-Vlaanderen.
2. De ingezonden werken dienen op caricaturale of humoristische wijze een
onderwerp te behandelen uit de folklore, het toerisme, een politieke of historische
gebeurtenis, enz. - zonder nochtans kwetsend te zijn op godsdienstig, zedelijk of
privaat gebied.
3. De werken mogen al dan niet gekleurd zijn. Zij worden eigendom van de V.T.B.
afdeling-Kortrijk.
De deelnemers mogen verscheidene werken insturen, maar kunnen slechts éénmaal
in aanmerking komen voor de bekroning. De inzending van de werken dient gedaan
te worden uiterlijk vóór 8 Mei, te 12 uur, aan adres: Kantoor V.T.B., Begijnhofstraat
1, Kortrijk.
4. De tekeningen dienen met een schuilnaam ondertekend te worden. De deelnemer
laat zijn ingezonden werk vergezeld gaan van een gesloten omslag waarin hij a) zijn
schuilnaam; b) zijn naam en c) zijn adres mededeelt. De naam van de deelnemer zal
aan de tentoongestelde werken aangebracht worden.
5. De deelnemers sturen tevens 5 fr. in postzegels, dit voor het dekken van de
tentoonstellingskosten. Deze zegels kunnen in voormelde briefomslag toegevoegd
worden.
6. Een jury beoordeelt de ingestuurde tekeningen en kent aan de beste werken een
prijs toe; zij oordeelt verder welke werken zullen tentoongesteld worden. De uitslag
van de wedstrijd zal worden bekend gemaakt op Zaterdag 15 Mei a. s., te 5 uur 's
namiddags, ter gelegenheid van de opening van het Salon van de Humor, in het
Stadhuis te Kortrijk. De uitspraak van de jury is onaanyechtbaar.
Benevens verschillende prijzen in natura, zijn van nu af reeds de volgende
geldelijke prijzen voorzien: 1.000,-; 750,-; 500,-; 400,-; 300,- fr. Een bizondere prijs
van 500,- fr. werd tevens verleend door het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond
en het tijdschrift West-Vlaanderen.
*

Brief uit Brussel
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SEDERT mijn vorige kroniek zijn de bezoekers van het Paleis voor Schone Kunsten
te Brussel verrast geworden - en voor de ‘kenners’ was de verrassing zéér aangenaam
- met twee exposities van oude kunst. Wat in de eerste van beiden te zien was is zelfs
zo oud dat het tot de prehistorie wordt gerekend. Het ging hier namelijk om een met
grote kennis van zaken samengesteld ensemble van bronzen beeldjes uit het
Nuragentijdperk van de Sardische cultuur. Dit tijdperk strekt zich uit tussen ± het
jaar duizend v.K. en het begin van onze tijdrekening. Tussen de vnre en de ve eeuw
v.K. heeft deze cultuur een fel geaccentueerde bloeitijd gekend.
Haar naam heeft deze beschaving gekregen van het meest karakteristieke product
van de toenmalige architectuur, de zogenaamde Nurage. De Nuragen zijn massieve
verdedigingstorens, een soort van donjons, opgetrokken uit zware, ruwe rotsblokken
en voorzien van enkele smalle schietgaten. Sardinië is werkelijk bezaaid met dergelijke
vestingtorens. Volgens sommige geschiedschrijvers zijn zij een overblijfsel uit een
feodaal tijdperk en kunnen als dusdanig vergeleken worden
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met onze versterkte burchten uit de middeleeuwen.
Wat hier ook van zij, in de periode waarin deze torens gebouwd werden, waren
in Sardinië een aantal bronsgieters aan het werk van wie de gewrochten thans nog
de bewondering afdwingen. Gewrochten is een misleidende benaming voor deze
verrassend kleine beeldjes; ik geloof niet dat het grootste in deze tentoonstelling
meer dan dertig centimeter meet; het doorsneeformaat is vijftien à twintig centimeter.
De motieven zijn weinig afgewisseld. Zij beperken zich tot krijgers: boogschutters
en hellebaardiers en tot offerende mannen en vrouwen. Soms het beeld van een
monsterachtige en met de Oosterse Olymp verwante godheid. Een speciale vermelding
verdienen ten slotte de beeltenissen van de stamoversten. Deze beeldjes zijn
monumentaal en buitenmate indrukwekkend.
Waar de oorsprong moet gezocht worden van deze Nuragensculptuur zal wel voor
immer een raadsel blijven. Met de verwoesting van Carthago, de stam van de
Phenicische cultuur in het Westen, waarvan de Sardische een twijg is; is de sleutel
om dit raadsel op te lossen voorgoed verloren gegaan. Onwillekeurig zal echter de
bezoeker van deze tentoonstelling gedacht hebben aan de onloochenbare verwantschap
welke tussen deze prehistorische beeldjes en het werk van beroemde hedendaagse
meesters bestaat. Wie heeft bij het te Serri opgegraven, pathetische beeldje ‘moeder
en kind’ niet aan de jongste sculpturen van Picasso gedacht; wie niet aan Henry
Moore wanneer hij de amper dertien centimeter hoge, te Teti teruggevonden ‘man
zonder gelaat’ heeft bekeken?
De tweede verrassing was de tentoonstelling van Middeleeuwse Joegoslavische
fresco's. Deze expositie omvatte een aantal copieën van belangrijke muurschilderingen
welke tussen de xie en de xve eeuw in Joegoslavische kerken en grafkapellen werden
uitgevoerd. Deze copieën zijn door hedendaagse Joegoslavische schilders op doek,
levensgroot geschilderd met frescoverf, gemengd met caseïne en marmerstof; dit
laatste om de toeschouwer ook de tactiele indruk te geven van de matière van het
origineel. Het koloriet is bijgevolg mat, getaand en fluweelachtig. Geen enkel tafereel,
hoe gehavend ook, werd geretoucheerd.
Opvallend is, om een der voornaamste indrukken van deze tentoonstelling te
resumeren, het hemelsbreed verschil tussen de fresco's welke in Zuid en Centraal
Slavië en deze welke in het Noorden, in Croatië en Slovenië geschilderd zijn. Eerst
en vooral is het getal van de eerste veel groter. In het Zuidelijk en Centraal gedeelte
van het land werd immers gedurende dè gehele Middeleeuwen in Romaanse stijl
gebouwd. Vermits deze bouwtrant met grote, massieve muurvlakken werkt hadden
de frescoschilders gedurende eeuwen hun handen vol. In het Noorden daarentegen
drong, onder de invloed van het Westen, al vroeg de gothiek binnen. Deze Westerse
invloed heeft zich trouwens ook reeds zeer vroeg in de stijl zelf van de
frescoschildering uitgewerkt. Terwijl de meesters in het Centrum en het Zuiden van
het land de traditie van de monumentale Byzantijnse kunst voortzetten, kreeg in het
Noorden, dat trouwens eeuwen lang door de Germanen overheerst werd, de kunst
weldra een provincialistisch en klein-anecdotisch karakter. Een treffend voorbeeld
hiervan is de Kerstscène uit de kerk van Cerngrob. Terwijl O.L.V. het Kind koestert
laat Sint Jozef de melk overkoken...!
De grootse traditie van de Byzantijnse kunst, waarvan ik zoëven sprak, de
monumentaliteit van de frescostijl, het verheven karakter van de godsdienstige
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voorstelling vond men in deze expositie onvervalst weer in wandschilderingen zoals
de majestatische witte engel van de verrijzenis en de graflegging, beide uit het klooster
van Milecheva.
Drs Marcel Duchateau.
*
OP Zaterdag 8 Mei en Zondag 9 Mei werd te Pittem de Gouwdag gehouden van het,
Algemeen Westvlaams Toneel.
Op de Zaterdagnamiddag werd een tentoonstelling ingericht gewijd aan archieven
van de jubilerende kring ‘Met Hert en Ziel’ van Pittem, alsook aan hedendaagse
ontwerpen van décors, toneelcostumes, affiches, schilderijen en beeldhouwwerk.
Medewerkers aan deze tentoonstelling waren R o g e r B o n d u e l , kunstschilder en
beeldhouwer, eerste prijs beeldhouwkunst Prov. W. Vl. 1953, alsmede
toneelkunstenaar V i c t o r Va n d e r v e n n e t e n E r n e s t Ve r k e s t ,
sierkunstenaar, eerste prijs afficheprijskamp A.C.W. 1954.
Tijdens de feestavond die op deze tentoonstelling volgde werd voorgedragen door
A n t o o n Va n d e r P l a e t s e , die tevens de regie verzorgde van het blijspel Een
kerel van een Vrouw dat op Zondag 9 Mei werd opgevoerd.
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Rederijkerskamer der weerde drie santinnen
WIJ hebben reeds vroeger in dit tijdschrift melding gemaakt van de wederopbloei
van deze aloude rederijkerskamer. De Vrije Camere vander Rethorycken der Weerde
Drie Santinnen werd te Brugge gesticht op 18 December 1474 door de gebroeders
Colaert en Pieter de Labye. Tot de meest bekende rederijkers die in de loop der tijden
lid zijn geweest van de kamer behoort de Brugse letterkundige Cornelis Everaert
(1480-1556) de schrijver o.a. van het spel Maria Hoedeken, dat onlangs nog te
Roeselare werd opgevoerd.
Sinds de Franse revolutie was deze rederijkerskamer stilaan verzwakt, en na 1836
kan geen spoor meer gevonden worden van haar historiek. Het is vooral door de
grote ijver en de rake historische en artistieke kennis van de heer Firmin Raes, thans
ere-deken van de kamer, dat deze voor enkele jaren terug werd opgericht luidens een
oorkonde uitgaande van de Souvereine Hoofdkamer De Fonteyne te Gent.
Voor kort nu heeft deze rederijkerskamer een eigen vergaderplaats gekregen in
het ‘Huize der Santinnen’ gelegen in de Balstraat 25, te Brugge, in een typisch Brugse
omgeving, en in de schaduw van de even typische Jeruzalemkerk.
Dit ‘Huize der Santinnen’ werd gebouwd uit drie oude Brugse huisjes, die door
Eerw. Heer Pastoor van de Sint Annaparochie, noodgedwongen werden verkocht
om de onkosten te helpen dekken, die het herbouwen en moderniseren van zijn
parochiale volksschool vergde.
Het mag terloops opgemerkt dat aldus van een paar krotwoningen, een typisch
oude woning met ontvangstkamer werd gemaakt.
Deze Camere waar de repetities en vergaderingen worden gehouden, beslaat de
oppervlakte van twee huisjes, nu 9,30 lang bij 5,50 m. breed.
De brandvensters die uitgeven op het binnenhof, zijn versierd met de blazoenen
van Jonkheer Jan Charles de Peellaert, Burghmeester 's Lands vanden Vryen,
Hoofdman van de Santinnen in 1700 en van Jonkheer Charles Anselme d'Adornes,
van de bekende familie die de Jerusalemkerk oprichtte en die lid was van de Raad
der Santinnen.
Boven de gothische schouw in Balegems wit steen ziet men het familiewapen der
gebroeders Colaert en Pieter de Labye, stichters in 1474 van de Vrye Camere vander
Rethorycken der Weerde Drie Santinnen. Daaronder op de oude eiken balk leest men
de spreuk Die lydt verwint, leus van de rederijkerskamer.
Rechts naast de schouw, hangt het blazoen van de vroegere Brugse Hoofdkamer
van Rhetorika van den Heilighen Gheest (1428), daaronder staat een beeld van de
H. Barbara, een afgietsel uit de Koninklijke Musea, links hangt het blazoen van de
Aloude Camere van het Heilighe Cruys (1621) met daaronder een beeldje van de H.
Maria Magdalena, eveneens uit de Koninklijke Musea afkomstig.
Naast het venster hangt de perkamenten oorkonde die op Zondag 7 December
1952 door de Souvereine Koninklijke Hoofdkamer van Rhetorica De Fonteine uit
Gent werd overhandigd en waarbij de Kamer gerechtigd werd als Rederijkerskamer,
het blazoen van de Aloude Brugse Vrye Camere vander Rethorycken der Weerde
Drie Santinnen te voeren.
Tussen de vensters hangt, uit dankbare erkentelijkheid, het blazoen van de
Souvereine Hoofdkamer De Fonteine.
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Op dezelfde voorgevelmuur hangt de miniatuur die getuigt van de plechtige
Installatie van de Heer Ir. Aug. Deraedt als Prince van de Camere, op Zondag 1
Maart 1953.
Achter de Raadstafel hangt het eigen blazoen de Drie Santinnen voorstellend, in
een der nissen treft men het beeld aan van de H. Catharina, afgietsel van een beeld
uit de xve eeuw, in hout, dat zich vroeger in de Sint Leonarduskerk van Zoutleeuw
bevond. De blazoenen en de versiering zijn van Prof. Luc. De Jaegher, Raadslid van
de Camere.
De 12 schildjes aan de smeedijzeren kroonluchters, dragen de stadswapens van
enkele der Rederijkerskamers, die op 9 en 10 Mei 1700 deelnamen aan de wedstrijd
uitgeschreven door de Santinnen en gehouden te Brugge op de Konstkamer in het
Landhuys vanden Vryen op de Burg.
Wij vinden er de Rederijkerskamer van Sinte Anna te Ninove, de Kersauwieren
van Duinkerken, ook genaamd de Rederijkerskamer van de H. Arsengel Michael,
waarvan Michiel de Swaen de schrijver van de Gekroonde Leerse, factor was in
zijnen tijd, de Pioene van Mechelen, de Violieren uit Antwerpen, de Genette Blom
uit Lier, de Groyenden Boom en de Gilde van St. Anna uit Lier, de Gildekamer van
Nieupoort, de Annanisten van Dixmude, de Catharinisten van Aalst, de Gilde Camer
binnen Thielt, onder de kenspreuk Besproyt dat bloyt, de Seeghbaor Herten van
Rousselare, de Jesusten van Leffinghe en de Heer Giliane De dous chirurgyn binnen
de Stadt Ypre. Verder sieren de muren de blazoenen van de Raadsleden van de Aloude
Vrye Camere. De oude meubelen geven de nodige sfeer en stemming aan het geheel.
De beschrijving van het interieur van dit Huize der Santinnen kan hier haar nut
hebben, vermits deze werkelijk bizonder goedgeslaagde restauratie tijdens de
zomermaanden kan bezocht worden. Het is tevens de bedoeling van de
Rederijkerskamer in dit huis regelmatig tentoonstellingen te houden van grafiek,
edelsmeedwerk, ceramiek, en tevens audities te geven van oude muziek. Als
werkelijke culturele prestatie van eerste gehalte kunnen wij deze werking slechts als
voorbeeld stellen van diverse andere oude toneel- en rederijkersgilden. Vermelden
wij nog dat aan de Rederijkerskamer der Weerde Drie Santinnen de inrichting werd
toevertrouwd van het xxe landjuweel dat eerlang te Brugge wordt gehouden.
*

Aloude rhetorycken camere van het Heylich Cruys
HET lijkt wel dat de grote bloei van de Rederijkerskamer der Weerde Drie Santinnen
tot navolging opwekt. Wij zouden zeggen: zoveel te beter!
Brugge telde in vroeger jaren drie rederijkerskamers. De oudste was de ‘Goddelycke
Hooft-Gilde, gezeit van den Heilighen Gheest’, ontstaan rond 1428, die evenwel
oorspronkelijk de naam voerde ‘Het Penséken’.
De derde kamer was die ‘van het Heylich Cruys’, die werd opgericht in 1621 en
in 1670 octrooi ontving van de hoofdkamer van den Heiligen Geest. Deze kamer
heeft als blazoen: het kruisbeeld met de H. Maagd, drie tarwehalmen, en de damhouder
van St Michiels en van Tillegem, die de draak overwint. De leuze van de kamer is:
Slaet d'oogh op Christus Cruys. Het lijkt wel uit de historiek op te maken dat de
kamer vooral optrad in de heerlijkheid van Tillegem en later op St Michiels, hoewel
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deze kamer ook binnen de stad een vergaderhuis bezat, namelijk in het huis De
Meiboom in de Dweersstraat te Brugge en zelfs een eigen gildekapel in de St
Pieterskapel nabij de Markt. In 1854, dus precies een eeuw geleden, verdween de
kamer deels als gevolg van financiële moeilijkheden, en anderzijds ten gevolge van
gemis aan belangstelling.
Op 25 April nu werd ook deze kamer opnieuw opgericht. Voortaan bezit zij haar

West-Vlaanderen. Jaargang 3

124
eigen vergaderplaats in het xviiie eeuwse kasteel Zwaenekercke te St Michiels. Prince
van de kamer is jonkheer Deudon de le Veilleuse, proost E.H. Verhaeghe, en
hoofdman en bezieler van het herstel de heer apotheker G. Franchoo.
Ook deze rederijkerskamer, die na een eeuw verval weer tot het leven is gekomen,
wensen wij een vruchtbare werking!
*

H. Bloedspel op fonoplaat, long-playing
HET Secretariaat van het H. Bloedspel, Oude Burg, Brugge, stelt de inschrijvingen
open op fonoplaten van het type ‘long-playing’ met opnamen van het Spel.
Men kan intekenen als volgt:
1. op een fonoplaat van de Inleiding van het H. Bloedspel (ouverture en koor) aan
de prijs van 250 fr.,
2. op twee fonoplaten van àl de andere hoofdmomenten (muziek, zang en tekst)
eveneens aan dezelfde prijs per plaat; voor de twee platen dus 500 fr.,
3. op een fonoplaat met een bepaald fragment, aan te duiden naar keuze, aan de prijs
van 250 fr.
Voor de Gezellen van het H. Bloedspel bedraagt de prijs resp. 225, 450 en 225 fr.
De meest volledige verzameling opnamen is 1 + 2, dus samen drie platen.
Voor deze reproductie, waarop de belangrijkste gedeelten van Meuleman's prachtige
partituur voorkomen, bestaat nu reeds grote belangstelling. De intekenaar verbindt
zich het bedrag op voorhand te storten bij de eerste aanmaning. De platen worden
niet in de handel gebracht.
*

Iconografie van het arrondissement Ieper
IN een vorig nummer (2e Jaargang, nr. 4, Juli 1953) publiceerden wij een bijdrage
nopens het Iconografisch Fonds Alexis Verbouwe. Herinneren wij eraan dat de h.
Verbouwe sinds vele jaren een verzameling prenten, gravures, etsen, schetsen, enz.
heeft aangelegd welke voor de kennis van het verleden onzer gewesten van het
grootste belang zijn. In 1950 verscheen zijn Iconografie van het Arrondissement
Veurne. In 1953 kocht de Provincie
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Ogier Ghiselin van Boesbeke. Gravure uit A. Miraeus ‘Illustrium Galliae Belgicae scriptorum icones’
1608. - Cliché De Nieuwe Gids.

West-Vlaanderen zijn documentatie betreffende de arrondissementen Brugge,
Diksmuide, Kortrijk, Roeselare en Tielt. Zij werd in bewaring gegeven aan de
Stadsbibliotheek te Brugge, waar zij ter beschikking is van belangstellenden.
Inmiddels heeft de h. Verbouwe ook zijn studie van het arrondissement leper
beëndigd en de resultaten ervan gepubliceerd. Het boek vormt aldus het tweede deel
in de reeks Iconografie der gewesten van West-Vlaanderen. Voortaan ontbreekt nog
alleen het arrondissement Oostende.
Het belang van de iconografie van het Ieperse dient hier nauwelijks onderstreept.
De opzoekingen van de h. Verbouwe dragen niet weinig bij tot de wedersamenstelling
van een stads- en streekbeeld dat ontzaglijk van de oorlog 1914-1918 te lijden had.
739 verschillende documenten, waarvan een zestigtal gereproduceerd worden, leveren
het bewijs van zijn vruchtbare speurzin. 356 hiervan staan op de ene of andere wijze
in verband met het verleden van de stad leper, waarvan zij zowel de stedebouwkundige
ontwikkeling als de geschiedenis van monumenten en kunstschatten en het leven in
al zijn vormen helpen belichten.
Kostbaar en eerbiedwaardig is dit werk, want het getuigt zowel voor de
wetenschappelijke ernst als voor de heimatliefde van zijn auteur. G. G.

Ogier Ghiselin van Boesbeke herdacht
OP Donderdag 27 Mei a.s., O.L. Heer Hemelvaart, zal te Boesbeke een standbeeld
onthuld worden ter ere van de Habsburgse diplomaat Ogier Ghiselin van Boesbeke,
geboren te Komen in 1522 en gestorven op het kasteel van Maillot nabij Rouaan in
1592.
Boesbeke ligt aan de Leie ten zuidwesten van Menen, op Frans grondgebied. De
naam van het dorp zou nauwelijks klank hebben in de geschiedenis zonder de
belangrijke rol die Ogier, als telg van het geslacht Boesbeke (thans verfranst tot
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Busbecq!) vervuld heeft aan het hof van Koning Ferdinand I, een jongere broer van
Keizer Karel V. Ferdinand zond Ogier in 1554 - vandaar deze eeuwherdenking, naar sultan Soleiman de Prachtige die vanuit Constantinopel het Westen bedreigde.
De jeugdige diplomaat slaagde erin, als een nieuwe Fabius Cunctator, de berekeningen
van de tegenstrever op de lange baan te schuiven en aldus een kostbaar wapenbestand
van acht jaren te bekomen. De pauze bleek ruim voldoende opdat het Westen zich
tijdig in het verweer kon stellen waardoor ook de zege van Lepanto (1571) mogelijk
werd.
In Ogier ere men echter niet alleen de koene diplomaat doch ook de humanist.
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Hij slaagde erin een groot aantal handschriften die nog van Byzantium afstamden,
te redden en hen gaaf naar Wenen te zenden waar zij nog steeds de rijkdom van de
Nationale Bibliotheek uitmaken. Hij stelde tevens belang in de bloemen en planten
van het nabije Oosten, en zou aan de basis liggen van de tulpenteelt, die hij van de
Turken had afgekeken. Tenslotte was hij ook een bedreven stylist die niet naliet
dieper door te dringen in de ziel van de Mohammedaanse staatsman en zijn oogmerken
te ontraadselen. Zijn tractaat nopens de Turken blijkt een actuele klank te bezitten.
De herdenking van Ogier Ghiselin van Boesbeke mag stellig ook in Vlaanderen
niet onopgemerkt voorbijgaan. De Vlaamse humanist in dienst van het hof van
Habsburg belichaamt vier eeuwen geleden het woord van Vermeylen: ‘Vlaming zijn
om Europeëer te worden’.
*

Kunstenaars voor de jeugd
VIJF jaar geleden werd de vereniging Kunstenaars voor de Jeugd opgericht.
West-Vlaanderen dat zich van in den beginne met deze vereniging verbonden weet,
wenst leiding en leden van harte geluk.
In dit verband past het even te wijzen op de jongste verwezenlijking van deze
vereniging, namelijk de uitgave van een groot werk in vier delen: Jeugd in de vier
jaargetijden. Het is een bonte bundeling van gedichten, novellen, kleine
toneelschetsen, alle geschreven door leden van de vereniging. Het werk werd zeer
kunstig verlucht en even goed uitgegeven door Heideland, Grote Markt, Hasselt.
*

Buitenlandse periodieken
Wikor.
VROEGER reeds hebben wij in dit tijdschrift de aandacht gevestigd op dit ‘Algemeen
Kunsttijdschrift voor Jonge Mensen’ dat thans aan de tweede jaargang is. Het
tijdschrift wordt op vrij grote schaal verspreid in alle onderwij skringen van
Nederland, en is werkelijk op peil, zowel wat de inhoud als de goede illustratie betreft.
Het eerste nummer van dit jaar bevat een goede synthetische critiek over het
beeldhouwwerk van Ossip Zadkine (door Ch. Wentinck), en een uitvoerige bijdrage
over Stijn Streuvels (door Louis Sourie). Het Februarinummer bevat een puik
geillustreerde bijdrage over het ballet en de dans in het algemeen, een korte inleiding
tot de geschiedenis van Van Nu en Straks (door Louis Sourie) en een zeer gesmaakt
artikel over het ex-libris van de hand van de ter zake internationaal bekende Johan
Schwencke. Het jongste nummer (April) brengt het vervolg van de inleiding tot de
glasschilderkunst van Dr A. Van der Boom, een bijdrage die bovendien zeer fijn
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geïllustreerd is met enkele van de bekende glasramen uit de kloosterkerk van
Königsfelden. Over August Macke en het Duitse expressionisme schrijft verder Ch.
Wentinck.
(Wikor - administratie: Uitgev. Pax, Jan van Nassaustraat 34, Den Haag).
*

Kroniek van Kunst en Kultuur.
DIT tijdschrift staat op een werkelijk internationaal niveau en zou stellig in onze
kunstkringen groter bekendheid mogen krijgen. De veertiende jaargang opent met
een fraai nummer, waarin vooral worden opgemerkt een stevige studie over het werk
van de beeldhouwer Jacques
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Lipchitz, een belangwekkende als goed gedocumenteerde bijdrage van R. Blijstra
over De geboorte van de wolkenkrabber en een nieuw en persoonlijk getint artikel
van H. Wiesing over de bekende Nederlandse acteur Louis Bouwmeester.
Het Februarinummer van dit tijdschrift werd volledig gewijd aan Ballet en Dans
en biedt een reeks documentaire artikelen over de dans- en balletkunst in Frankrijk,
Engeland, Duitsland, Spanje, de Sowjetunie, Denemarken en Amerika.
De aflevering van Maart bevat vooral één belangwekkende bijdrage namelijk die
van B. Pos-Kray over Ceramiek. De internationaal bekende ceramici Bernard Leach,
Hans Coper, Lucie Rie zijn er met reproducties vertegenwoordigd. Van de
Nederlander Piet Wiegman zien wij er tevens een zeer geslaagd tegeltableau. Tevens
biedt dit nummer een rij k-geïllustreerde bijdrage over het werk van de Italiaanse
beeldhouwer Emilio Greco.
(Kroniek van Kunst en Kultuur: Uitgev. Contact, Prinsengracht 795, Amsterdam,
of: Schilderstraat 21, Antwerpen).
*

Amsterdam
NA de exposities gewijd aan A u g u s t M a c k e (Februari) en aan de Duitse Kunst
na 1945 (Maart) in het Stedelijk Museum van Amsterdam en in het Stedelijk Van
Abbe-museum te Eindhoven, wordt thans in dezelfde musea een expositie gehouden
van de private collectie Philippe Dotremont. In deze tentoonstelling zijn werken
opgenomen o.a. van Appel, Baumeister, Bazaine, Bissière, Braque, Brusselmans,
Cézanne, Tal Coat, Delahaut, Dufy, Ensor, Hartung, Heerbrandt, Kandinsky, Klee,
Lautrec, Magritte, Matisse, Mendenson, Miro, Permeke, Picasso,. Poliakoff, Rousseau,
Tytgat, van Lint, Vasarely.
Voor belangstellende leden is de geillustreerde catalogus van deze expositie ter
inzage op het redactiesecretariaat.

Westvlaamse Kunstschatten
De basiliek te Dadizele
DE basiliek te Dadizele is het monument, dat onze geniale bisschop Malou, hierin
geestdriftig gesteund door het ganse diocees, tot stand bracht als aandenken aan de
dogmaverklaring van de Onbevlekte Ontvangenis (1854). Van de imposante bouw
wordt nog gezegd: dat hij het meesterwerk is van de Engelse architect Welby Pugin.
Dat hebben we twintig keer - en meer - gelezen en horen zeggen. Dat is
geschiedenis. Dat klopt met de officiële bescheiden. Met de vele herderlijke brieven
waarin de kerkvoogd zijn volk op de hoogte bracht van zijn inzichten en de
broksgewijze verwezenlijking ervan.
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Hier hebben we dus de officiële geschiedenis. Maar benevens deze officiële
geschiedenis - het toneel dat speelt voor 't publiek in de zaal - is er nog l'histoire
intime, die achter de schermen speelt. Zij die de feiten hebben meegemaakt, weten
anecdoten te vertellen, die de officiële geschiedenis wel niet tegenspreken, maar
soms een nieuwe belichting geven. Uit deze intieme geschiedenis blijkt, dat het
monument van de dogmaverklaring reeds een tweede episode tekent in de nog
onvolledig gekende geschiedenis van onze basiliek. En dat het meesterwerk van
Welby Pugin, hoe imposant het ons moge voorkomen, toch maar een schaduwbeeld
is van wat de begaafde architect voor Dadizele had gedroomd.
Mgr Malou, zo zei ik daareven, was een geniaal bisschop. Het woord is niet te
sterk. Hij was een beslagen theoloog: een onmisbare voorwaarde voor het
bisschopsambt, - Episcopum oportet docere - maar hij was heel wat meer dan een
beslagen theoloog. Hij bezat deze universaliteit, die het kenmerk is van een genie.
Hij interesseerde zich voor geschiedenis, archeologie en kunst. Hij was een
hartstochtelijk bibliofiel En weerom - een gebrek dat men niet zelden aantreft bij
studiemannen - hij was geen kamergeleerde, die zich opsluit in zijn
eenzaamheidsparadijs en de boel zo maar laat draaien: hij was zeer actief, en wel
altijd met dat tikje combativiteit dat al zijn gedragingen kenmerkt. Het mag wel een
mirakel lijken hoe deze bisschop wist te studeren alsof er niet te werken viel, en
werkte alsof hij niet meer studeerde. Maar we geloven nu eenmaal aan mirakels.
Door geboorte, opvoeding en karakter was Malou een prins. Hij kan wel eens driftig
worden, maar weet zich dadelijk te beheersen. Hij beweegt zich, in de meest
verschillende middens, los, ongedwongen, natuurlijk en... op elegante wijze. Hij doet
me soms denken aan die andere imposante verschijning in ons episcopaat, kardinaal
Mercier.
Mgr Malou was tot bisschop gezalfd op 1 Mei 1849. Pas-gewijde bisschoppen
staan altijd voor een zware taak. Voor Malou was die taak dubbel zwaar. Want, al
was hij Westvlaming van geboorte, zijn hele leven had hij, tot nog toe, buiten
Westvlaanderen doorgebracht. Latijnse studies te St. Acheul, hogere te Rome, en
dan professorraat te Leuven. 't Jaar van zijn bisschopswijding is hij, in September
op de dagen, de ommegang te Dadizele. En dan, in 1849 - we zijn nog een heel eind
van de dogmaverklaring, December 1854, moet hij al op de gedachte gekomen zijn
de aloude beêvaartkerk op monumentale schaal te herbouwen. Zijn opzet moet
geweest zijn: aan zijn diocees een soort Maria-kathedraal te schenken, waar herder
en kudde zich thuis zouden voelen. Een droom die werkelijkheid geworden is. Deze
diocesane beêvaartkerk moet, om practische redenen, - we zijn nog ver af van 't
modern snelverkeer - een centrale ligging krijgen: gemakkelijk te bereiken zijn. En
anderszijds - Malou is een historicus, die het traditionele naar waarde weet te schatten
- hij wil geen nieuwe beêvaart uit de grond stampen: zijn Maria-kathedraal moet de
aureool dragen van een eerbiedwaardig verleden. Ik heb altijd horen zeggen dat de
bisschop een ogenblik onbeslist was of hij Westrozebeke zou kiezen of Dadizele:
beide oude beêvaarten met centrale ligging. Maar met September 1849 is de keuze
gevallen: 't zal Dadizele zijn. Zo weten we stellig uit een brief van 15 Januari 1850,
gericht aan Mevrouw de Backere te
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Kerk te Dadizele, gezien van O.Z.O. Voorontwerp. Schets door Welby Pugin. De middentoren is nog
‘la construction pyramidale’, door Malou gewenst. Pugin heeft echter het groot Mariabeeld niet op
de spits gelocaliseerd - zoals de Fransen doen - maar in een soort baldakijn. De bovenstructuur van
deze middentoren is minder gelukt. Zeer geslaagd is daarentegen de monumentale klokkentoren op
de zijkant. De abride met, de twee zijtorentjes, en de drieledige ramen, die heel laag vallen - een
schikking die door het verhogen van de koorbevloering verviel - is heel wat beter dan wat er tot stand
kwam.

Moorsele, een dame die Malou voor zijn werk wil interesseren.
Volgt dan een hele tijd dat we niets meer vernemen. Niet dat het plan opgegeven
is, neen. Maar de bisschop heeft zo machtig veel te doen. We zijn daarbij de jaren
van de zwarte-armoe in Vlaanderen pas voorbij en nog niet volledig te boven
gekomen. Men kan die jonge, onervaren bisschop nog voor utopist verslijten waar
hij, met dat arm, verarmd Westvlaanderen, een kathedraal gaat bouwen. Waarom al
die luxe niet in geld omzetten en het den arme geven? Zo had een van de Twaalf
geredeneerd; zijn betoog vindt nog altijd overtuigde aanhangers. Daar is nog de
historie van de Babeltoren. En in het Evangelie wordt hij als wijs geprezen de man
die, eer hij begint te bouwen, gaat zitten en rustig tellen of hij genoeg heeft... om te
voltrekken.
Maar er is nog het geloof dat de bergen verzet.
Malou was een wijs man. En als hij, neergezeten, het bilan had opgemaakt van
Westvlaanderens armoe en West-vlaanderens geloof, zei hij rustig: We bouwen. Hij
wist heel goed dat hij in vele kringen niet begrepen zou worden en becritiseerd.
Daarom moest hij voorzichtig van wal steken.
Dat was in 't begin Juli 1852. Hij zendt Thomas Harper King naar Dadizele en
mission secrète. Op dat geheimhouden steunt de bisschop in zijn brief aan pastoor
Gervoson: Comme Mr. King est amateur d'antiquités, il pourrait dessiner l'image
miraculeuse, et laisser entendre que son voyage a un but artistique. Ce qui est vrai.
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King moet toch heel wat anders doen dan een schets nemen van 't mirakelbeeld. Il
doit prendre inspection des lieux et dresser un projet de plan.
Wie is die Thomas Harper King? Een Engels architect, die metterwoonst te Brugge
gevestigd is. Ze zijn heel talrijk te Brugge, die Engelsen. Een echte colonie. Ze zijn
bedrijvig op het gebied van de historie en van de kunst. King zal een naam verwerven
door zijn polemieken met kanunnik Carton, polemieken waarin hij overigens het
gelijk op zijn kant heeft. Hij zal, ongelukkig wat laat, aangesproken worden om van
die halve mislukking - de Magdalenakerk te Brugge - nog iets fatsoenlijks te maken.
Ik vermoed dat King aan Malou bekend was door de Bethune's. Zowel Jan de Bethune,
de grote promotor van de neogotiek hier te lande, als zijn broer Felix, de latere Mgr
de Bethune, zijn veel in Engeland geweest, en onderhielden vriendschappelijke
betrekkingen met de mannen van de Gothic Revival, waarvan de oude Pugin - vader
Pugin - de leidende figuur was. De Bethune's waren verwant met Malou; ze hebben
op de kunstbedrijvigheid van de prelaat grote invloed uitgeoefend.
King zal echter niet de bouwer zijn van de kerk te Dadizele. Dat zal zijn de jonge
Pugin, Welby Pugin. Maar dat komt eerst later. Misschien had Malou wel van in 't
begin reeds aan Pugin gedacht, en koos hij King als tussenpersoon, omreden dat
King ook Engelsman was.
Met 1855, na de proclamatie van het dogma, wordt de toestand vlotter. Nu komen
de herderlijke brieven die spreken over de nieuwe kerk te Dadizele: het monument
van Westvlaanderen aan de Onbevlekte. De massa is voor de gedachte gewonnen en
wordt geestdriftig. Niet het minst het kleine volk: de armen. De eerste gift voor de
Westvlaamse Maria-kathedraal komt... van de Brugse Arme-Klaren. Dat wordt haast
symbolisch! Konden de stenen te Dadizele nu spreken tot de mensen - zoals ze blijven
spreken tot God en zijn Lieve Moeder! De bisschop zal zijn vreugde uitschreien
wanneer hij verneemt dat, hier en daar, simpele
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fabrieksmeisjes elke dag overuren werken om hun steentje bij te dragen. Met
ontroering zal hij schrijven dat, in zijn geliefd Westvlaanderen, elke dag, de parabel
werkelijkheid wordt van de weduwe, die haar twee penningskens offerde voor de
Tempel.
De medalie heeft echter een keerzijde. Er zijn moeilijkheden. Er is een oude kerk
die moet verdwijnen. Ze is nog goed bruikbaar. Men kan dat een verspilling heten.
Daar zijn de hogere instanties, die subsidies moeten toekennen en deze
tegemoetkoming, heel begrijpelijk, op een minimum willen houden. Verondersteld
nog dat ze deze nieuwbouw voor verantwoord nemen, dan zal 't zijn: een gewone
parochiekerk, en geen kathedraal te lande. En eindelijk, als Malou met zijn Engelse
architect wil werken, dan zal hij moeten afrekenen met de plebs indigena, de locale
architecten, die het moeilijk kunnen verkroppen dat ze voorbijgezien worden, en
hiermede als 't ware een diploma van onbekwaamheid krijgen.
Eerst die oude kerk die moet verdwijnen. De kerk te Dadizele was een schoon
gebouw, met een massale, indrukwekkende Westtoren. Stemmige Vlaamse laat-gotiek.
In onze dagen zouden we er niet aan kunnen denken zo'n gebouw af te breken. We
zouden een andere oplossing zoeken. Maar we zijn in 1855. Er zullen nog veel
dwaasheden worden begaan eer we de dwaasheden leren ontgaan. We staan werkelijk
versteld als we lezen hoe men, destijds onze oude, interessante dorpskerkjes met een
luchtig hart neermokerde, om ze door de meest banale dingen te vervangen. Dat men
eenvoudig vandalenwerk aan 't doen was, kwam niet eens in 't besef van die mensen.
Maar om een bestaande kerk te vervangen door een nieuwe, moest er toch een reden
aangevoerd kunnen worden. Laten we breed zijn: een schijnreden. Malou had er een
gevonden: het gebouw als ruïneus doen doorgaan. Het argument van de
Renaissancepausen, wanneer ze de Sint-Pieter te Rome wensten te herbouwen. Het
argument van vele pastoors, die, met een heilige, blinde ijver, onze somptueuze
barokke retabels lieten omvertrekken. In de loop van 1855 kreeg de bisschop zijn
gedacht erdoor. De oude kerk werd onderzocht, zogezegd voor herstelling. De
uitkomst van het onderzoek was: dat het verval veel te ver gevorderd was om nog
aan een serieuze herstelling te kunnen denken. En dat het veel voordeliger was een
gans nieuwe kerk te bouwen.
Eens dat eerste bedrijf afgespeeld, zet het tweede in. Er komt een nieuwe kerk:
daarover gaat nu iedereen akkoord. Waar een nieuwe parochiekerk gebouwd wordt,
verlenen staat, provincie en gemeente toelagen. Met de gemeente zal de bisschop
geen moeilijkheden krijgen: ze zijn maar al te blij dat Dadizele iets zal worden. De
andere instanties zijn niet zo inschikkelijk: de toelagen zijn proportioneel aan de
totale onkosten. Dadizele heeft recht op een kerk, een gewone parochiekerk, niet op
een kathedraal, die stukken van mensen kost en dus uitzonderlijk-grote subsidies zou
vragen. Malou heeft er ook iets op gevonden. Hij zou een ontwerp laten maken voor
een gewone parochiekerk. Eens het ontwerp goedgekeurd en de wettelijke
tegemoetkomingen gestemd, zou hij vragen, het ontwerp wat rijker en grootser te
mogen omwerken, zonder dat hierom de subsidies verhogen. Voor de vermeerdering
van bouwkosten zou hij persoonlijk instaan. Het voorstel was in alles redelijk. Men
zou menen dat de hogere instanties geredelijk zullen instemmen: dat betekende toch
werkverschaffing en het tot stand komen van een kunstwerk. Het gebeurde anders.
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Er is in die hele bouwgeschiedenis van de basiliek - feitelijk een lijdensgeschiedenis
- een soort geheime tegenwerking, die men moeilijk bij de blote toevalligheden kan
klasseren. Het wordt een doorlopende draad. Een verward kluwen, waarvan ik reeds
een eindje meen te hebben ontdekt. Toch niet met genoeg zekerheid om het zwart
schaap te durven aanwijzen.
Dat Malou persoonlijk voor de meeruitgave borg stond, vond men heel schoon...
maar niet wettelijk. Volgens de wet was het de kerkfabriek die bouwde; dus de
kerkfabriek die moest kunnen betalen. De belofte van de bisschop maakte de
kerkfabriek geen cent rijker en de Staat wilde niet toelaten dat de kerkfabriek riskeerde
failliet te gaan. Dat alles heeft Malou veel hoofdbrekens en hartzeer bezorgd. Ten
slotte heeft hij zelf de meerderwaarde van de onderneming in baar geld aan de
kerkfabriek cadeau gedaan. Daarmee kwam het in orde.
Er was nog een derde moeilijkheid. Van zohaast het bekend geworden was dat de
bisschop een monumentale kerk wilde bouwen, komt er beweging in de wereld van
de architecten. Ubi corpus ibi congregabuntur aquilae. In zulke gevallen rekent ieder
architect zichzelf bij de aquilae ofte arenden in 't vak. En eerst en meest de Brusselaars
van geboorte of bij adoptie. Van zohaast in de provincie iets te bouwen is dat buiten
't gewoon formaat valt, wordt dat voor hen als 't ware voorbehouden jachtterrein.
Plaatselijke krachten zijn daarvoor niet opgewassen. Het is maar jammer dat ze door
de feiten niet altijd in 't gelijk gesteld worden. Waarmee Brussel in de periode na
1914-18 Westvlaanderen verrijkte, of thans nog verrijkt, kan men doorgaans niet bij
de aanwinsten rekenen. Pas is het bekend geworden dat men te Dadizele zal bouwen,
of een Brussels architect, L. Barbier, zendt - ongevraagd - een eerste ontwerp voor
de nieuwe kerk naar de bisschop. Met een elegant gebaar - al Malou's gebaren blijven
steeds elegant - worden de ontwerpen als niet bruikbaar teruggestuurd. Een tweede
verschijnt dadelijk op het toneel, een zekere Louis Pavot, ook te Brussel gevestigd.
Waarschijnlijk is hij op de hoogte van wat met Barbier gebeurde. Hij zou met geen
niet bruikbaar naar huis gestuurd willen worden. Hij zou omstandig willen vernemen
wat voor soort kerk de bisschop verlangt. Nu kan de bisschop toch niet anders dan
zijn desiderata meedelen. Maar hij steunt erop in zijn antwoord: die inlichtingen
geven is niet een opdracht geven. De bisschop kan niet verbieden dat gelijk welke
architect, uit eigen beweging, zo'n ontwerp maakt voor zijn kerk. Maar die zoiets
doet, zal best een ruwe schets maken: sans cela, vous seriez exposé à faire beaucoup
de travail inutile (brief van 27 Oogst 1855). Het was klaar genoeg te kennen geven
dat de bisschop volledig de handen vrij wilde houden. Meester Pavot gaf het toch
niet op. In Februari 1856 was hij al aan zijn derde niet bruikbaar ontwerp. Ook een
Westvlamnig, architect Dhulst, zal - ongevraagd - schetsen tekenen. Met even weinig
succes.
De briefwisseling met Meester Pavot is interessant, omdat Malou hier zijn
programma omschrijft. De nieuwe kerk te Dadizele mag geen gewone parochiekerk
zijn, maar een monumentaal Mariaheiligdom. Malou geeft de voorkeur aan een
centraalbouw, zes- af achtkantig, met een koepel of construction pyramidale, waarop
een reusachtig Mariabeeld staat. Er moet ruimte zijn voor ongeveer 2800 kerkgangers,
de maxi-
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mumprijs mag niet boven de 280 duizend frank gaan. Het beschikbaar terrein is
eerder klein en tekent een onregelmatig vierkant; vandaar de voorkeur voor een
centraalbouw. Om de nodige plaatsen te vinden, kan men omlopende
bovengaanderijen maken. Op de Oostkant komen drie uitgebouwde kapellen, waarvan
de middenste het hoogkoor vormt. Dat middenkoor moet dieper uitgebouwd worden
dan de twee aanpalende zijkoren, maar het hoogaltaar blijft op de voorzijde van deze
dieper uitgebouwde nis. Op de twee kanten van het hoogaltaar komt dan een brede
trap, die naar een verdieping leidt; en op die verdieping, tegen de eindmuur, komt
een ander altaar met het mirakelbeeld. Er moet een zeer ruime voorhalle of narthex
zijn, waar, op de kanten uitgebouwde nissen komen voor de verkoop van kaarsen en
devotionalia. Deze narthex moet van de kerk volledig afgesloten blijven; en toch,
bij grote toeloop, in de kerkruimte kunnen betrokken worden. Een toren is niet
voorzien: de klokken kunnen opgehangen worden op de verdieping van de narthex,
die daarom een zeker monumentaal cachet moet dragen en tamelijk hoog opgetrokken
worden. De bisschop heeft een jury aangesteld die over de kunstwaarde van de
ontwerpen zal oordelen. Het zijn Jan de Bethune; d'Anstaing, die het verslag uitbracht
op het concours voor N.D. de la Treille te Rijsel; en Mgr Voisin van Doornik.
Het is wel interessant dit programma te leren kennen. Zoveel te meer daar er
eigenlijk heel weinig van overgebleven is. Niet veel anders dan die dubbele trap die,
in het koor, naar dat platform leidt, waar 't altaar staat met het mirakelbeeld. Maar
dat altaar is hoogaltaar geworden. We vinden het hele opzet beter verwezenlijkt in
de beêvaartkerk te Bonsecours (1884-92) in 't Doornikse. Heeft Mgr Voisin het plan
van Malou daar niet overgenomen? Het heeft er de schijn van. Centraalbouwen waren
destijds wel in de mode, meest voor beêvaartkerken. We hebben, behalve 't vermelde
Bonsecours, nog de mislukte kerk te Gaverland (Melsele) gebouwd in 1862-64, en
La Marlière te Halewijn (1874-77). In Frankrijk zijn ze legio. Het schijnt me dat
Malou nog al georiënteerd is op Frankrijk. Ook dat reuzenbeeld is Frans. Ongezonde
Franse romantiek. Denk maar aan Fourvières, N.D. de la Garde, Albert, Ste Anne
d'Auray, enz. Omstreeks 1850 ging men er niet voor achteruit oude torens te ontsieren
- soms te verminken - om die reuzenbeelden erop te zetten: zo te Avignon. En vooral
te Bordeaux, waar de spits van de clocher Peyberland werd afgeknot om het beeld
te kunnen dragen.
Het is in 1856 dat Malou met Welby Pugin akkoord komt om hem een ontwerp voor
zijn kerk te laten maken. Dat gebeurt op 30 Oogst. Dat zal wel storm verwekt hebben
dat een vreemde werd aangesproken, maar we moeten Malou gelijk geven. Waar we,
in eigen omgeving, de geschikte krachten vinden, kan men het procédé veroordelen...
Maar we beschikten destijds niet over de geschikte krachten. Bethune was nog niet
rijp; overigens, hij is nooit de tegenwaarde geweest van Welby Pugin. Het is een
ijzeren wet dat de beste primeert. De enige gezonde reactie mag niet gezocht worden
in kleinzielige vitterij. We moeten, waar we de minderen blijken te zijn, ons opwerken
om op de hoogte te komen van de besten.
Welby Pugin was minder sterk dan zijn vader, maar, voor zijn tijd, was hij
misschien de meest begaafde bouwmeester. Waar het zo'n belangrijke opdracht geldt
- het bouwen van een kerk - moeten we steeds een eersterangs-kracht kiezen. Steekt
men van wal met een onbekwaam architect, dan is de hele boel voor goed bedorven.
Dan helpen geen vingerwijzingen meer of goede raad, geen verwijzen naar goede
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voorbeelden. De mannen met het lamme handje zullen gedwee luisteren, altijd maar
hertekenen en veranderen, maar niet verbeteren. En de uitkomst blijft lamentabel.
Met een echt artist ingescheept zijn is plezierig. De hemel kan toch soms betrekken.
Een artist kan maar werken als de inspiratie komt. Dan gaat het al spelend, vlug en
goed. Een artist moet het moment van de inspiratie geduldig afwachten. 't Is maar
bij Sint Gregoris dat de H. Geest permanent op de schouder zit. In de Iconografie
ten minste. Dat geduldig afwachten kan de opdrachtgever ongeduldig maken. Malou
is heel dikwijls kwaad geweest, erg kwaad, omdat de beloofde plannen en
detailtekeningen niet op tijd kwamen. Maar hij had een te groot gedacht van Pugin
en zijn kunst om het tot een definitieve breuk te laten komen.
Er is nog meer. Juist omdat hij de kunstenaar ontdekt had en naar waarde wist te
schatten, heeft hij zijn plan van beêvaartkerk laten varen. Pugin was
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niet te verzoenen met een centraalbouw, en van meetaf is hij vooruitgekomen voor
een kerk met drie of vijf beuken. Malou heeft hem eens verwezen naar de Lieve
Vrouwekerk te Trier, juist het enig geslaagd archeologisch voorbeeld van gotieke
centraalbouw. Pugin bleef weigeren, en Malou gaf toe. Dat pleit weerom ten zijnen
gunste. Wanneer we de geschikte architect gevonden hebben, moeten we in hem ons
vertrouwen kunnen stellen, en hem vrijheid van handelen gunnen. Dan alleen zal hij
slagen.
Het was slechts in Mei 1859 dat Pugin met een algemeen plan klaar kwam. Malou
is er werkelijk enthousiast over. En met reden. We moeten dat natuurlijk in zijn tijd
stellen. Heel die neogotieke school bewoog zich in een verkeerde richting; wat niet
belet dat onder de neogotieken ook kunstenaars waren. Zoals er, in onze moderne
architectuur ook kaf onder het koren is; naar mijn bescheiden mening, veel meer kaf
dan koren. Pugin kan schetsen met een virtuositeit die moeilijk te evenaren is. Een
architect moet kunnen schetsen, met de losse hand schetsen, zoeken, vinden. Thans
nog is het voor ons een genoegen de meesterlijke tekeningen van Pugin te bekijken.
Malou was maar voor één ding bang: dat die schetsen te schoon waren: Les plans
de Pugin, dessinés avec art, éblouissent tellement la Commission des monuments,
que celle-ci fera des devis fabuleux, qui peuvent empêcher de marcher en avant. De
bisschop heeft er iets op gevonden. Hij zal de provinciale architect, meester Croquison,
gelasten d'en faire un extrait pour présenter à la Commission (Brief van 6 Mei 1859).
De bisschop heeft dus de man met het lamme handje ontdekt, die van de meesterlijke
schetsen een soort caricatuur kan maken. Hij was wel een uitgeslapen vos, die
bisschop. Zijn expedient kan ons geen hoge dunk geven over het talent van meester
Croquison.
Pugin woont te Londen en kan onmogelijk ter plaats de werken leiden. In Januari
1860 wordt deze leiding aan meester Croquison toevertrouwd, en daarmee is het
paard van Troja in de vesting. Ik wil hier geen kwaad vertellen over Croquison - al
het mogelijke kwaad is reeds over hem verteld geweest, - maar om het op zijn zachtst
te zeggen, op zijn volle lengte reikte hij niet eens aan de enkels van Pugin. Dat was
op zichzelf al erg genoeg. Hij

Pelgrimsvaantje van Dadizele (± 1700). Het geeft een schets van de vroegere kerk met de massale
westertoren.

maakte het nog erger met jaloers te worden op Pugin, en van zijn meewerken soms
een tegenwerken te maken. In de loop van 1862 liggen de werken zeven maand stil;
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Pugin weigert nog verder met Croquison voort te doen. Het komt af en toe tot een
botsing, maar zolang Malou er is, blijft hij de hand houden boven ‘zijn’ architect.
De toestand zal veranderen na de dood van Malou in 1864. Zijn opvolger, Mgr Faict,
is meer een man van de practijk en minder artist. Hij wil vooruit. Er is echter iemand
die de wagen in de verkeerde richting duwt. Van zohaast Malou het hoofd heeft
neergelegd, heeft meester Croquison van de gelegenheid geprofiteerd, en een lid van
de Commissie voor Monumenten uitgenodigd een verslag uit te brengen over de
reeds uitgevoerde werken. Het verslag dat natuurlijk ongunstig is, is door Croquison
geïnspireerd. Faict, die toen nog vicaris capitularis was, is door deze onkiese
handelwijze zo geërgerd, dat hij een vinnige brief schrijft aan de gouverneur: La
Commission a été conduite par Mr Croquison, qui a voulu profiter de la circonstance
pour ressaisir la direction. C'est lui qui a tout critiqué (27 Mei 1864). Verder, zegt
hij, zijn deze critieken ongegrond, zoals Croquison zelf heeft moeten bekennen.
James Weale, die altijd bokshandschoenen meenam op de receptie, heeft meester
Croquison op een minder hoffelijke, maar verdiende wijze de les gelezen in zijn
Beffroi (II, bl. 236).
De werken vorderden heel traag. In 1875 was Welby Pugin, die lang ziekelijk
geweest was, gestorven. Zijn broer Cuthbert heeft nog enkele kleine tekeningen
gemaakt. Maar, in November 1876, vertrouwde Faict de leiding toe aan Jan Bethune
en Arthur Verhaeghe van Gent. Zo begrijpt men dat de verdere afwerking een gans
ander karakter vertoont. Voor de middentoren - volgens Malou moest dat een
lantaarntoren worden - leverde Verhaeghe een eerste ontwerp in 1877, een ander in
1883, en van Assche een nieuw in 1889. Al deze ontwerpen voorzagen het
reuzenbeeld, door Malou gewild, maar de Commissie voor Monumenten stelde zich
er tegen. De huidige middentoren werd maar gebouwd in 1892. Het mobilier en de
binnenversiering zijn van Bethune en zijn school, en verwijzen niet naar Pugin.
Zoals we de basiliek nu zien, is ze maar in gereduceerde betekenis een werk van
Welby Pugin. We voelen dit dadelijk aan wanneer we de meesterlijke schetsen
vergelijken met de bestaande kerk. Men heeft wel eens gezegd dat Dadizele Engels
is; dat is zeer oppervlakkig geoordeeld. Er zijn wel enkele details die herinneren aan
de Engelse neogotiek, maar Pugin ziet veel breder; en juist omdat hij niet
archeologischpuur is, werd hij, m.i. heel ten onrechte door Weale gegispt. Maar ook
dan zal Weale blijven erkennen dat Pugin een groot meester is. Wanneer de
Commissie voor Monumenten, belezen door Croquison, op een echt kinderachtige
wijze de ontwerpen becritiseert, wordt het Weale werkelijk te machtig: Quant aux
dessins de Pugin, nous nous permettons de douter que MM. les membres de la
Commission, tous réunis, soient capables d'en produire de pareils. En
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attendant, ils feraient mieux de ne pas se rendre ridicules en attaquant maladroitement
un homme de talent.
Pugin was werkelijk un homme de talent. Juist daardoor kon hij, in een tijd, toen
men nog zwoer bij archeologische puurheid, zich niet laten binden door archeologie
en regionalisme. Er is een Engelse klank in zijn symphonie; er zijn nog andere. Zijn
meesterlijke schetsen, altijd met een tikje romantiek, doen nog meer denken aan de
schilderachtige laat-gotiek van Normandië en van le Beauvaisis. En weerom, hij
maakt zich los van de historische voorbeelden aan zo machtig veel kanten. Hij wilde
b.v. een echte polychromie in de bouwmaterialen. Hij had veel marmer voorzien; en
de pijlers, thans in steen van Soignies, moesten, volgens zijn eerste opvatting, van
veelkleurig marmer zijn. Veel is om besparingen weggevallen. En de latere
bouwmeesters hebben nog veel gewijzigd.
De inwendige uitrusting en versiering was van Bethune en zijn volgelingen. Hier
vinden we Pugin niet meer terug. We hebben die vroegere toestand gekend. Multa
et non multum. Een overdadige, goedkope rijkdom; schablonenwerk zonder inspiratie;
een drukte die duizelig maakt en zenuwachtig. We hebben nog een perfect voorbeeld
van die richting in de basiliek te Oostakker. De oorlog van 1914-18 heeft ons van
dat alles verlost. Het was een enige gelegenheid om beter te doen. Het werd niet
beter, eerder erger. Om dat betere tot stand te brengen had men beroep moeten doen
op een talent, een architect die schetsen kon zoals Pugin; die ons een plan d'ensemble
kon voorleggen, dat dan, naar gelang van de mogelijkheden per gedeelten kon
uitgevoerd worden. We hebben zeer weinig architecten die zoiets kunnen. Ge moet
daarvoor een soort virtuoos zijn in 't tekenen, in dat schetsen met de losse, lenige
hand, zoals Pugin dat kon. Alleen deze methode laat ons toe de beste oplossing te
vinden. Ik denk nu aan de vele zeer interessante voorbeelden in Duitsland, waar, in
de laatste jaren, zowel oude als recente kerken, van eerbiedwaardige romaanse
constructies tot anemieke neogotieke kerkinterieurs, uit de oorlogsverwoestingen
verrezen zijn sicut phoenix, schoner dan ze ooit geweest zijn. We kunnen dat ook.
Maar de geschikte krachten voor zo'n werk worden doorgaans afgeleid op het zijspoor
van de zogezegde grote kunst. Waar ze overigens zeer kleine dingen voortbrengen.
We moesten meer doen aan die geduldige, nederige, werkzame kunst van het zuiver
decoratieve.
Ik wens uiterharte dat de man moge gevonden worden om de basiliek te Dadizele
deze laatste, kunstige afwerking te geven. Mgr Malou, Pugin, West-vlaanderen... en
O.L. Vrouw van Vlaanderen verdienen dat. Michiel English.
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West-Vlaanderen
Uitgave van het
Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond
Nummer 4 derde jaargang juli 1954
Editoriaal

Verba volant, scripta manent... Mochten deze woorden voor de stad Ieper waarheid
worden. Hoeveel is er bekend over deze stad, waarvan de roem in de Middeleeuwen,
vroeger dan Brugge of Gent, verspreid was over Europa en Noord-Afrika? De oorlog
1914-1918 is hiervan grotendeels de schuld geweest. Het Stadsarchief, deze
onuitputtelijke bron van inlichtingen, waarvan de grote historicus H. Pirenne zegde
dat het volstond om Vlaanderens geschiedenis opnieuw samen te stellen, ging
jammerlijk verloren samen met de kunstschatten, welke door een rijk verleden waren
nagelaten. Het is de heer J. Coomans gelukt een groot deel dezer architecturale
monumenten opnieuw hun vroegere glorie te geven, doch het Archief en talloze
andere kleinere kunstwerken bleven verloren. Dit is de grondoorzaak waarom Ieper
in de historische literatum zo stiefmoederlijk werd behandeld. Des te dankbaarder
moeten wij zijn voor het initiatief van het tijdschrift West-Vlaanderen, dat het aandurft
een aantal aspecten van deze stad aan te pakken en te bewerken... Colligere fragmenta,
ne pereant... ¶ Niet alleen op architecturaal gebied heeft Ieper zijn prestaties geleverd,
zoals de St Maartenskerk, het Vleeshuis, de Lakenhalle, dit grootste en één der
schoonste monumenten wat betreft vorm en afwerking van de burgerlijke
dertiendeeuwse architectuur, dat een onvergetelijke indruk maakt op ieder vreemde
bezoeker, het Godshuis Belle, welke alle uitingen zijn van de vroegere Ieperse zin
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voor schoonheid in deze vorm. Ook op andere gebieden zijn de Ieperlingen werkzaam
geweest. Wij moeten enkel vernoemen een Broederlam voor de schilderkunst, een
De Keerle voor de muziek, een Langhedul voor de orgelbouwkunst, een Baelde voor
het zilversmeedwerk. ¶ De moderne tijden in tegenstelling met andere plaatsen hebben
aan de stad en streek een speciaal aspect verleend. Zij hebben iets nagelaten, iets
oneindig treurigs, doch aan de andere kant iets zeer stemmigs nl. de kerkhoven,
waarmede de streek bezaaid is. Daar zijn de Engelse met hun Menin-Gate en hun
graven in koel, wit steen, waarop hun sprekende inscripties, ontleend aan de Bijbel,
figureren. Known unto God... Daar zijn de Duitse met hun donkerbruine, bijna zwarte
kruisjes, welke tot weemoedigheid stemmen. ¶ Dit alles zit niet meer als te Brugge
in zijn antiek kader, doch is in een nieuw gegoten, dat het oude uiterst goed vervangt.
¶ Mochten wij hopen dat Iepers schoonheid door dit initiatief beter gekend zal worden
in de Provincie en in gans België.
Mr ALBERT DEHEM, BURGEMEESTER VAN IEPER
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[Architectuur en Plastiek]

Lakenhalle vóór 1875. - Foto A.C.L.

De wederopbouw van Halle en Belfort te Ieper
TOEN het er op aankwam het tijdens de eerste wereldoorlog zo jammerlijk
toegetakelde Ieper weer op te bouwen, waren de opvattingen omtrent de wijze waarop
het met de monumenten moest geschieden nogal verdeeld en niet het minst betreffende
halle en belfort. Terwijl sommigen de mening voorstonden het eerbiedwaardig puin
zorgvuldig te behouden als laatste overschot van de authentieke monumenten, waren
er anderen die ijverden voor een ongewijzigd herbouwen.
De grote voorstander voor een volledige en ongewijzigde heroprichting was wijlen
Ir-Architect J. Coomans, die reeds vanaf 1916, in speciale commissies, samengesteld
uit leden van de Kon. Commissie voor Monumenten en Landschappen die zich in
het niet door de vijand bezette gebied bevonden, zijn zienswijze krachtdadig
verdedigde.
De polemiek kende hoogten en laagten maar duurde vrij lang. De heer J. Coomans
bleef bij zijn mening en stelde alles in het werk om zijn doel te bereiken. Daarin
werd hij krachtdadig bijgestaan door burgemeester Colaert, die het geval bij de
minister wist te bepleiten. En toch bleef de beslissing uit.
Bij de aanvang van 1928, diende J. Coomans een nieuw verzoekschrift in, begeleid
door een stevig geargumenteerd rapport, om de noodwendigheid van de wederopbouw
van halle en belfort te rechtvaardigen. De Kon. Commissie voor Monumenten en
Landschappen trad die opvatting bij en verleende haar steun. Kort nadien werd het
besluit getroffen: het gehele complex zou herbouwd worden. Onmiddellijk werd het
werk aangevat.
*
De juiste data van de bouwgeschiedenis van halle en belfort ontbreken. Voor zover
is toch zeker, dat een groot deel - vooral de frontzijde langs de markt - gebouwd
werd in de tweede helft van de xiiide eeuw en volledig afgewerkt in het begin van de
xivde eeuw. Aan de noordzijde, die wij buiten bespreking laten omdat zij nog niet
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herbouwd is, waren nog jongere delen aanwezig. Later deden zich bij dit monument
nog wijzigingen en restauraties voor, waarop wij nu de nadruk niet leggen.
Een merkwaardige brok architectuur is het in ieder geval. Gezien in het kader van
de ontwikkeling van onze bouwkunst kan men hier - samen met Brugge - gewagen
van een nieuwe compositie: een lang gebouw waar een toren wordt ingeplant.
Het geheel is gothisch en toch hebben de hallen nog iets van de romaanse
vormgeving bewaard. Het rhythmisch herhalen van de doorbrekingen bij het
gelijkvloers en van de vensters en beeldnissen bij de verdieping, waarvan de dorpels
als waterlijsten doorlopen, geven een horizontale gerichtheid, die veel sterker spreekt
dan de verticale lijn, al zorgde men er nog voor voornoemde elementen in traveeën
op te stellen. De wand blijft a.h.w. nog als één vlak behouden; noch lissen of
steunberen komen er bij te pas. Boven gebeurt de afwerking van de gevel door middel
van een gekanteelde borstwering,
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versierd met traceerwerk op kolommetjes, die gedragen worden door consoles met
maskers. Het aanwenden van polygonale arkeltorentjes om de gevel te begrenzen,
staat in het teken van de Schelde-gothiek. Oorspronkelijk bestond de dakbedekking
uit gebakken tegels.
Over de gehele lengte van de gevel geven de poorten, waarvan sommige vroeger
winkelpuien zullen geweest zijn, toegang tot de enorme verkoopruimten. In hun
eerste staat waren die zalen vlak afgedekt. De eikenhouten zoldering werd in het
midden ondersteund door een rij kolommen. Veel later verving men het houtwerk
door gedrukte bakstenen gewelven. De bovenzalen, niet zo scherp van elkander
gescheiden, want de torenmuren zijn op die hoogte wijd opengewerkt, doen zeer
groots aan. De ruimte, met de Sterke diepterichting, is indrukwekkend. Tussen wand
en doorbreking bestaat een goed evenwicht; de enorme bekapping met open dakstoelen
geeft aan die zalen een speciaal karakter.
Het imponerend belfort groeit als vanzelf uit de langsbouw; de travee-indeling
wordt op de torenwanden voortgezet. De grote eenheid van het geheel wijst er op,
dat alles ineens werd ontworpen. Verdeeld in geledingen, voorzien van vensters of
versierde spaarvelden, wordt deze stoere toren bij de klokkenkamer geflankeerd door
vier arkeltorentjes, die, samen met de spits en het klokkentorentje een passende
bekroning vormen.
Niet alleen om zijn kunsthistorische betekenis is dit monument belangrijk, maar
tevens voor de locale geschiedenis, want, naast kerk en klooster heeft het in het
middeleeuwse Ieper een voorname rol gespeeld. Was de halle met zijn drukke
handelsverrichtingen niet een hoorn des overvloeds? Was het niet in het belfort,
symbool van de vrijheid, dat keuren en privilegiën van de stad zeer zorgvuldig
bewaard bleven? Was het ook niet van daaruit dat het doen en laten van de gemeente
werd geregeld? Daar immers hing toch de huerclocke, die de tijd deed kennen, de
wercklocke die werken rusttijden regelde, de poortclocke, die het moment van het
openen en sluiten van de stadspoorten aangaf, de stormclocke, die het uitbreken van
een brand of het naderen van de vijand kenbaar maakte, maar ook de triompheclocke
die luidde bij alle plechtigheden en blijde gebeurtenissen, de gemeente samenriep
en een feestelijke stemming bracht. Ja, hier lag de slagader van de stad.
*
Op de bouwplaats heerste een grote bedrijvigheid. Er werd ijverig gewerkt en op 29
Juli 1934 werd het herbouwde belfort plechtig ingehuldigd. Voor Ir-Arch. J. Coomans
was het een ware triomfdag. Al zijn moeite was bekroond geworden, zijn talent als
restaurateur werd erkend en gehuldigd, en terecht want het werk was goed geslaagd.
Nu moest de halle onder handen genomen worden. Hoe langer hoe minder vlotte
het met de kredieten, zo dat het werk op de lange baan werd geschoven. Met de
spaarzaam toegemeten gelden en gebruikmakende van de ter plaats gebleven stenen,
wist J. Coomans het toch te beredderen de westvleugel recht te krijgen. Om zijn
bezorgdheid verdient hij alle lof.
Hoe het ook zijn vurig verlangen was de rest - oostvleugel en noordzijde - weer
te zien tot stand komen, hij mocht het niet beleven. Nog in volle activiteit kwam de
dood hem op 31 Juli 1937 verrassen. Ieper verloor in hem een van zijn
verdienstelijkste burgers.
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Het werk zou voortgezet worden door een jongere, maar niet minder talentvolle
kracht: Lic. Architect P.A. Pauwels, oudstudent en leraar van het Sint-Lucasinstituut
van Gent. Pas aangesteld tot architect van dit monument, bracht hij onmiddellijk de
documenten bij elkaar, bestudeerde wat reeds opgebouwd was en maakte ontwerpen
en detailstudies voor de oostvleugel. Bij een eerste gezicht is men geneigd te denken:
vermits er documentatie ter beschikking staat en reeds een deel is uitgevoerd, vergt
zo een werk maar weinig studie meer. Toch is het zo niet. Vermits men hier een
herbouwing beoogt naar zuiver archeologische vorm, moet ieder detail kunnen
verantwoord worden. Vooral de xixde eeuwse restauraties hadden op het bouwwerk
hun Stempel gedrukt. De restaurateurs van toen de steen werpen mogen wij niet,
want zij bedoelden het goed, maar de tijdgeest en de werkmethoden waren anders.
Doch niettemin blijft het een feit, dat zij aan de gebouwen zeer veel schade hebben
berokkend, veel authentieke vormen hebben laten verloren gaan en er veel slechte
hebben aan toegevoegd. Om bij de documentatie die voor de hand ligt het kaf te
halen, vraagt het heel wat kennis en geduld. Sommige details zijn alleen terug te
vinden bij gelijktijdige constructies, voor zover die ook niet dood-gerestaureerd zijn.
Het merendeel van de bewerkte bouwsteen was kwartsiet herkomstig uit Artesië.
Bij de wederopbouw werd dezelfde steensoort aangewend. Zeer hard, weinig geschikt
voor sculptuur, geeft dit materiaal aan het gebouw een karakter van stevigheid. Rijker
bewerkte delen zijn van zachtere steen.
Het bouwen van de platgestreken bakstenen gewelven van het gelijkvloers stelde
aan de technische vaardigheid van de metselaar hoge eisen. Daar zij onbepleisterd
blijven moesten zij netjes uitgevoerd worden.
De zichtbare bekapping met keperspanten is van inlands eikenhout samengesteld.
Voor de oostvleugel alleen vertegenwoordigt dat zowat 400 m3. De kepers en andere
stukken van kleine omvang waren gemakkelijk gevonden; minder vlot verliep het
bij het zoeken naar de grote trekbalken van 12,50 m. × 0,45 m. × 0,40 m. Het
bewerken van het hout en het opbouwen van de bekapping verliepen op een perfecte
wijze. Dan volgde de bedekking met schaliën en de afwerking met een loden
nokversiering. Nu is de halle langs de marktzijde weer in orde.
Architect P.A. Pauwels heeft zich op een voortreffelijke manier van zijn taak
gekweten en verdient gelukwensen, want met doorzicht en vaste hand wist hij het
werk tot een goed einde te leiden.
En zo heeft Ieper zijn halle en belfort weer, zoals zij er vóór de vreselijke ramp
hebben uitgezien. Ze werden herbouwd en zijn bezwaarlijk met authentieke
monumenten gelijk te stellen, maar toch moet gezegd, dat ze iets teruggeven van die
atmosfeer van innigheid, die voor het oude Ieper zo kenmerkend was.
PROF. Dr BR. FIRMIN F.S.C.
Hoogleraar aan de Rijkshogeschool te Gent.
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Monumenten en gevels van Ieper
ER is bitter weinig in de oude, prachtige stad Ieper aan monumenten en gevels uit
het verleden overgebleven. En nochtans was Ieper befaamd om zijn talrijke
merkwaardige bouwwerken. Na de wereldoorlog in 1918 vond men er slechts hopen
stenen en muurstompen terug. Amper bleef hier en daar een fragment gespaard.
Gelukkig werden enkele van die monumenten of gevels, na de oorlog, nauwkeurig
hersteld of volledig herbouwd. Daarbij bleven nog enkele vóóroorlogse foto's en
tekeningen van die bouwwerken bewaard. Dat stelt ons in staat thans nog een
algemeen idee van Iepers rijke architectuur op te doen. Tevens wil deze bijdrage
aansluiten met onze vroegere artikels over gevelarchitectuur in Brugge en Veurne,
in West-Vlaanderen (1952 en 1953, nr 5 en nr 6) verschenen.

I. Monumenten
Een speciaal artikel van Prof. Dr Br. Firmin in dit nummer is gewijd aan de halle en
het belfort. Daarom kunnen een paar beschouwingen hierover volstaan. De breed
uitgestrekte gevel van de halle, niet minder dan 133 meter lang, maakt zeker een
overweldigende indruk. Buitengewoon lijkt ons het rhythme van de gevel door het
steeds herhalen van deuropeningen en vensters. Trouwens dat breed uitdeinend
rhythme wordt nog onderlijnd door de uitspringende bandlij sten en de luchtige
gekanteelde borstwering. Het rijzige belfort is zeer harmonisch als het ware midden
in de langgestrekte gevel geplant. Beiden, halle en belfort, vergroeid tot één
harmonisch geheel, mogen bij de markantste prestaties van onze Westerse bouwkunst
gerekend worden.
Het is begrijpelijk dat een groots monument als de halle een diepe weerslag heeft
uitgeoefend op andere gebouwen van dezelfde periode. Zo vinden we heel wat
verwantschap terug in het Tempeliershuis, nog genoemd Hooghuis (nu de Post) in
de Rijselstraat. Het valt moeilijk uit te maken in hoeverre de huidige gevel
overeenstemt met de corspronkelijke. Een bewaard gebleven tekening van Böhm
toont ons een Steen op de Markt, waar de gevel weer een invloed van de halle vertoont.
Het volledig herbouwde Vleeshuis, op de Neermarkt sinds 1858 als Museum
ingericht, vertoont alleen in het gelijkvloers een zelfde geest. Het werd in 1530
merkelijk veranderd. Er werden toen twee sierlijke trapgevels opgetrokken. Naast
het Laat-Gothische traceerwerk in de hoogvelden, zijn de horizontale
vooruitspringende bandlij sten en de ruime vensters door accoladebogen afgedekt
met voorbeelden van de Vroeg-Renaissance.
Een volgroeid Renaissancewerk was het Schepenhuis van de Kasselrij, opgetrokken
in 1551, herbouwd na de oorlog en thans gebruikt als stadhuis. Het was een lang
gevel, vlak afgedekt, die meerdere Renaissancekenmerken vertoonde: een
uitgesproken horizontalisme door bandlijsten, ronde medaillons, waaruit koppen
naar voor springen die de Zeven Hoofdzonden voorstellen enz.... Het was een smaakvol
geheel dat opvalt door zijn afgewogen verhoudingen.
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Gevel in Baksteen. ‘Au Jardin Public’. Houtmarkt. Laat-Renaissance stijl. Foto A.C.L.

Minder talrijk waren de monumenten uit de xviide eeuw en dus in Barokstijl. Vooral
voor wat de tweede helft van die eeuw betreft. Al te vaak zullen de troepen van
Lodewijk XIV in Ieper verschijnen om op tijd en stond door de legerbenden van hun
tegenstrevers vervangen te worden. Een voorbeeld van een weelderig Laat-Barok
werk was het voormalige Bisschoppelijke Paleis, in 1696 gebouwd. Het werd in 1845
door een Gerechtshof in Classicisme vervangen. Na de Vrede van Utrecht in 1713
verbetert de toestand en zien we het bouwen hoe langer hoe meer toenemen. In 1714
bouwde men in de Boterstraat, als toegang tot de Vismarkt, een rijk opgevatte
Vispoort in typische Lodewijk XIV stijl. Een relief met Neptunus door de Ieperse
beeldhouwer Ramaut, vulde de zwierige bekroning. Van de vele gebouwen uit de
tweede helft van de xviiide eeuw in Rococostijl, halen we er slechts een paar aan, die
op oude gravures zijn afgebeeld. Het Seminarie gebouwd in 1755 was een zeer rijzige
gevel, met gelijkvloers en twee verdiepingen, die een luchtig aspect vertoonde. Aan
de uiteinden, links en rechts, lopen telkens
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twee pilasters van beneden tot boven onder de daklijst door. Een andere gravure
toont ons de Voetvolkskazerne tussen 1820 en 1822 opgetrokken in de sobere geest
van het late Classicisme.

II. De gevelarchitectuur
De bewaard gebleven foto's en de talrijke tekeningen van Böhm en A. Heins geven
een indrukwekkend beeld van de talrijke oude gevels van Ieper vóór de wereldoorlog.
De Markt, de Boter-of de Rijselstraat stonden vol oude gevels.

Verdwenen houten gevels
Het blijkt dat Ieper tot omstreeks 1830 nog een 94-tal houten gevels telde.1 Eén feit
is zeker: Böhm heeft er een hele reeks getekend, waarvan Heins er een 20-tal
publiceerde.2 Voor het ogenblik bestaat er in de Rijselstraat nog één, die in 1918
gedeeltelijk bewaard bleef en vrij goed hersteld werd. Die tekeningen en die gevel
geven ons toch een tamelijk goed idee over deze merkwaardige houtarchitectuur in
Ieper. Bijna al die houten gevels dateerden uit de xvide eeuw, vooral uit de tweede
helft. Ze vertonen heel wat gemeenschappelijke trekken. Vooreerst waren alle
verdiepingen sterk beklemtoond doordat elk verdiep telkens vooruitsprong.
Gewoonlijk vormt in het gelijkvloers, waarvan de basis veelal van steen was, de
ingangsdeur met de vensters één geheel.
Een doorlopende bovendorpel sloot deze samen. De eerste verdieping heeft meestal
slechts een paar kleine vensters. De gevel loopt uit in een scherpe punt, die versierd
werd met een gebroken boog of een drielobboog. Verticale flanken vullen de vlakken
tussen de vensters. Onder de overkragingen boden de consoles plaats voor fijne
houtsculptuur; en wel ornamenten, cariathieden of grotesken. De vooruitkomende
zijgevels in baksteen sloten de houten gevel in en steunden het dak. Het slanke schema
bleef Gothiek doch de uitgesproken horizontale lijnen en de decoratie waren in
Renaissance-geest. Enkele verdwenen voorbeelden: Rijselstraat nr 80 en nr 144,
Tempelstraat, D'Hondstraat nr 10, Boterstraat nr 38 enz. De enig bewaarde houten
gevel, Rijselstraat nr 204, (hersteld) is in vergelijking met de anderen een vrij
eenvoudige gevel.

1
2

C o r n i l l i e , J.E., Ieper door de Eeuwen heen. Ieper, 1950. Blz. 47.
H e i n s , A., Les Anciennes Façades d'Ypres. Gand s. d.
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Vleeshuis op de Neermarkt. Uit J.E. Cornillié, Ieper door de Eeuwen heen. Vonksteen, Langemark,
1951.

Laat-Gothische baksteengevels

Zicht op de grote markt in 1774. Uit J.E. Cornillie, Ieper door de Eeuwen heen. Vonksteen, Langemark,
1951.

Eén van de merkwaardiaste stenen aevels van Ieper is het Huis Biebuyck,
Diksmuidestraat nr 46. Ankers in gesmeed ijzer geven het jaartal 1544 aan. Na de
oorlog werd deze volledig gerestaureerd. Heel de muur is door ruime vensters en
fijn traceerwerk opgelost. Zoals te Brugge zijn de vensters gevat in een nis en
omsloten door een lijst. Het gelijkvloers en de
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[H]et ‘Merghelynckhotel’, 1772-74. Rococostijl Foto A.C.L.

eerste verdieping bestaan uit een smalle travee in het midden en links en rechts uit
een dubbele travee. Een trapgevel sluit de gevel af en, herinnerend aan de vroegere
houtbouw, is hij versierd met een gebroken boog. De weinig overgebleven
muurgedeelten en hoogvelden zijn met fijn Laat-Gothisch traceerwerk versierd. In
de zelfde stijl maar minder rijk opgevat kan de vroegere gevel op de Veemarkt vermeld
worden.

Laat-Renaissancegevels
Een zeer groot aantal van de vroegere baksteengevels waren in Renaissance-stijl
opgetrokken en dagtekenden bijna allen uit de eerste jaren van de xviide eeuw. Ze
herinneren zeer goed aan de gevels van Veurne, die in die periode ook zeer talrijk
waren. Het is vooral weer, dank zij de tientallen tekeningen van Böhm en Heins, dat
we een duidelijk beeld hebben van die bloeiperiode op bouwkundig terrein in Ieper.
De voornaamste kenmerken waren: de vensters zijn gevat in een nis die afgesloten
wordt door afgeplatte, korf-of Tudorbogen. Vooruitspringende bandlij sten geven
een horizontaal accent. Dikwijls vinden we in de trapgevel een rijk
‘Tabernakelvenster’. Er bestaan thans nog een paar herbouwde voorbeelden. Zo b.v.
Het Schippershuis, Veemarkt nr 9, 1629 gedateerd. Typisch zijn hier de
Laat-Renaissanceschelpen boven de vensters. Naast de vorige, gevel nr 11, is 1623
gedagtekend en vertoont dezelfde geest. Een ruimere gevel in die stijl en uit die
periode is het Oud Genthuis, nr 21 in de D'Hondtstraat. Het is een dubbele trapgevel,
voorzien van diep vooruitspringende bandlijsten. De gevel Au Jardin Public, op de
Houtmarkt, van 1679 is een trapgevel van heel wat latere datum doch nog steeds in
Laat-Renaissancestijl. De top is versierd met een mooi tabernakelvenster.
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Gevels der XVIIIde eeuw
Ieper moet zeer veel gevels uit de xviiide eeuw gehad hebben, doch van die sierlijke
Rococo gevels kunnen we ons thans moeilijk een idee geven. Bijna allen verdwenen
tijdens de oorlog en slechts enkelen werden in hun oorspronkelijke staat herbouwd.
Foto's en tekeningen van vóór 1914 wijzen duidelijk op een nieuwe bloeipericde in
de tweede helft van de xviiide eeuw.
Eén van de weinige bijna ongeschonden gebleven gevels uit de wereldoorlog is
nr 8 in de de Stuerstraat en die 1772 gedateerd is. Hij vertoont een typisch
Rococo-uitzicht.
Het Merghelynckhotel, opgetrokken in 1772-74 is wel één van de merkwaardigste
Rococogevels van Ieper geweest. Het is thans bijna volledig hersteld. Het is een
monumentaal geheel waar de hoofdingang geaccentueerd is door een sierlijk balcon
en boven door een driehoekig fronton. Rijzige en brede pilasters lopen van onderaan
tot boven door. De voornaamste gevel heeft tien traveeën, zonder de ingang. Ook de
binnenkoer is volledig ingebouwd, waarin tal van ijzersmeedwerk werd te pas
gebracht. Het is zeker het beste voorbeeld van een bevallige voorname herenwoonst
uit de xviiide eeuw.
Drs FRANS VROMMAN

Houten gevel in de Rijselstraat te Ieper. Toestand vóór 1914. - Foto A.C.L.
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Ieper, zoals het eenmaal was
SEDERT enkele maanden is het vooroorlogse marktaanzicht van Ieper hersteld door
het afbouwen van het ‘Nieuwerck’. Opnieuw rijst voor ons het meest imposante
gebouwencomplex dat de Middeleeuwen ons hadden nagelaten: de ruime lakenhalle
met het stoere belfort - symbool van nijverheid en handel, van gemeentelijke vrijheid
en zelfbestuur; het bevallig luchtige Stadhuis - zinnebeeld van de centraliserende
macht maar tevens van de prachtlievendheid der Bourgondiërs; de rijzige kathedraal
- stenen getuigenis van het vrcom geloof onzer voorvaderen.
Dankbaar brengen wij hulde aan de bemoeiïngen van de burgemeesters Colaert
en Vander Ghote en aan de bekwaamheid van de bouwmeesters Coomans en Pauwels
die het integraal herbouwen van dit machtig bouwkundig geheel mogelijk hebben
gemaakt en tot een goed einde gebracht. Zo werden wij tenminste enigszins schadeloos
gesteld voor het vele dat reddeloos verloren is gegaan. Wij denken hierbij vooral aan
de oude bisschopskerk., Hoewel de huidige St Maartenskerk een archeologische
herbouw is van eerste gehalte, toch kan zij moeilijk nog in aanmerking komen als
bronnenmateriaal in de kunstgeschiedenis. Hoe jammer dat van dit merkwaardig
bouwwerk geen degelijke monographie werd opgemaakt vóór haar totale vernieling.
Werd in Ieper veel zorg besteed aan de trouwe reconstructie van de gebouwen,
wij kunnen

Preekstoel van de xvde eeuw, voorheen in St Maartens, thans te Winnezele.

ongelukkiglijk hetzelfde niet getuigen over de manier waarop de kerkgebouwen en
kapellen uitgerust en gestoffeerd werden. Als wij in de kathedraal de reeks
gaaf-bewaarde, sierlijke houten zuiltjes bewonderen in de doopvont-afsluiting, dan
betreuren wij het ten zeerste dat ze niet gebruikt werden om het sierlijke koorgestoelte
van Urbaan Taillebert (1598) te herbouwen. Dit ware heel goed mogelijk geweest
en zou in de kathedraal de herinnering levendig hebben gehouden aan de vroegere
bisschopstroon en de plaats van het kapittel.
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Ieper, Sint Maarten (1910). Koorgestoelte, detail. - Foto Antony, Oostende.

Over een heroprichten van het monumentale altaarretabel kunnen de gedachten
verschillen - toch moet er wel meer bewaard zijn gebleven dan de betrekkelijk gaaf
gebleven beelden van St Martinus en de HH. Maximus en Walburga - spijtig is het
ongetwijfeld dat het ruime kerkschip zijn diepte heeft ingeboet door het
vooruitbrengen van het hoogaltaar met die storend-werkende afsluiting.
Het merkwaardigste meubel in de vooroorlogse kathedraal was wellicht de prachtige
predikstoel, herkomstig uit de Ieperse Dominikanenkerk. - Hij was de waardige
tegenhanger van de preekstoel in de St Bertenskerk te Poperinge; de schoonste van
ons bisdom en herkomstig uit het Predikherenklooster te Brugge. De kuip was versierd
met de borstbeelden van de
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Binnenzicht der St Maartenskathedraal naar schilderij door Jan Thomas. 1645
Uit Album English, De Tempel, 1952.

Gepolychromeerd Kersttafereel, (ca. 1400). - Foto A.C.L.
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kerkleraars en de zinnebeelden van de evangelisten. Hij rustte op een beeldengroep,
de H. Thomas van Aquino voorstellende, door twee engelen omgord met de
mirakuleuze koord. De rijkbewerkte trapleuning eindigde op de allegorische beelden
van de Wet en het Woord Gods. De nieuwe predikstoel die dit weelderig barokmeubel
is komen vervangen is van het slechtste dat kon uitgedacht worden. Had men niet
veel beter de oude xvde eeuwse predikstoel - bewaard te Winnezele (N. Fr.) gecopieerd, zoals het gebeurde voor Nieuwpoort en voor het groot tochtportaal aan
de Zuidingang. Over de nieuwe biechtstoelen - die wel het gemakkelijkst te vervangen
waren - zullen wij maar liever niets zeggen.
Door het feit dat de ‘Dekenskapelle’ - een aanbouw ten zuiden van de benedenkerk
- niet herbouwd werd, was er geen gelegenheid om de marmeren afsluiting terug te
plaatsen. Wie ooit de Lieve Vrouwkerk te St Omaars bezocht, kan zich best inbeelden
hoe ongemeen rijk deze zijbeukbezetting, in blinkend marmer en glimmend koper,
aandeed.
In het koor prijken thans nog vier geschonden grafmonumenten, ook hier ging het
merkwaardigste - het praalgraf van Mgr de Hennin (U. Taillebert, 1626) - verloren.
Of worden de bewaarde beelden en kolommen eens samengebracht in het
openluchtmuseum naast de kerk?
Onder de verloren gegane schilderwerken moet vooral vermeld worden het paneel
van Jan Thomas; dubbel interessant omdat het een werk was van de bekende Ieperse
schilder en omdat het een historisch stuk was aangezien het een binnenaanzicht gaf
op de Ieperse kathedraal in 1645. Het stelde een hulde voor aan O.L. Vrouw door
het knapenkoor onder leiding van de Kanunnik-Cantor en de Zangmeester. Er kunnen
weinig schilderwerken aangewezen waar zulke frisleven-dig-geborstelde
jongenskoppen op voorkomen. De compositie van dit schilderij herinnert sterk aan
het werk van Jan van Eyck, ‘Madonna met de Proost van Maelbeke’, voor Ieper
verloren gegaan in 1824 en thans in New-York.
Vooraleer de lijst van de merkwaardigste der verlorengegane kunstwerken uit de
Ieperse kathedraal te besluiten, moeten wij nog het zg. ‘Kruis van Terenburg’
vermelden. Het was een wonderschoon kruis in bergkristal en verguld zilver,
herkomstig uit de gesloopte kathedraal van Terwaan. Gelukkig dat Mgr Malou, in
aandenken aan zijn geboortestad, een trouwe copie van dit kunstwerk heeft laten
maken voor Brugge.
Wat verder aan kunstwerken nog verloren is gegaan in de kathedraal, in de drie
kerken en in de verscheidene klooster-kapellen is moeilijk uit te maken. Er was - en
er is thans nog - zoveel dat niet of minder bekend stond en waarvan geen enkel
fotodocument voorhanden is. Gelukkig dat enkele merkwaardige kunstvoorwerpen
uit het Museum der Stad, een jaar vóór de grote oorlog in Gent werden tentoongesteld
en gefotografeerd. Wij vermelden de reeks maskers uit de oude schepenzaal (xivde
eeuw) - een gebeeldhouwde schoorsteenbalk (xvde eeuw) - een gepolychromeerd
Kersttafereel in half-verheven beeldhouwwerk (ca. 1400).
ANTOON DESCHREVEL

West-Vlaanderen. Jaargang 3

St Maartenskerk vóór 1914 Links: Voorzijde.
Rechts: Zuidportaal Foto's A.C.L.

West-Vlaanderen. Jaargang 3

142

Het rijk gebeeldhouwd kerkmobilair te Poperinge
TOEN we enkele jaren geleden te gast waren in de St Sixtus-abdij van West-Vleteren
konden we wekenlang de kunstwerken van Poperinge bestuderen. De vele en haast
onbekende beeldhouwwerken van Poperinge hebben ons dan werkelijk getroffen. In
dit nummer krijgen wij de kans - een sinds lang gedroomde wens - deze te belichten.
Wij willen het hier alleen hebben over het weinig gekende kerkenmobilair en niet
over de drie merkwaardige kerken van Poperinge zelf. Tevens willen we meer
belangstelling wekken voor de houtsculptuur.

Een Renaissance-doksaal in de St Bertinuskerk
Poperinge kan bogen op één der oudste en merkwaardigste doksalen van onze
provincie. Zowel het geheel als de details vertonen een typisch laat-Renaissancestijl.
Eigenaardig echter, voor die tijd, zijn nog enkele laat-gothische elementen. Om zijn
stijlkarakteristieken zouden we het omstreeks 1610 willen dateren. Het onderste
gedeelte, dat toegang verleent tot de kerk, is opengewerkt als een rij vensters. Het
laat-gothische traceerwerk, licht en rank, wordt opgevangen door een reeks ballusters
nu in Renaissancestijl. Dat opengewerkt ondergedeelte wijst op de vroeger dubbele
bestemming: een koordoksaal, dat het koor afsloot en tevens als doksaal dienst deed.
Het bovengedeelte is in zake sculptuur het belangrijkste. De eigenlijke doksaalleuning
springt sterk naar voor en is versierd met de beelden van Christus en de twaalf
Apostelen. Deze staan in nissen die telkens door zuiltjes, voorzien van
compositiekapitelen,

Doksaal van St Bertinuskerk. Eikenhout. Begin xviide eeuw. Laat-Renaissance. - Foto A.C.L.

geflankeerd en dus ook afgescheiden worden. Onder en boven die leuning lopen
twee horizontaal beklemtoonde friezen. Daarop vinden we friezen met loof- en
rank-werk en telkens onder of boven de zuilen fijn gesculpteerde kopjes. Wat de
beelden betreft zijn er later enkele door copieën vervangen. Typisch voor de
laat-renaissance zijn de nissen door een rondboog gesloten, waarin ieder keer een
gestyleerde schelp als versiering ingelast is. Het geheel is ongetwijfeld evenwichtig
van bouw en heeft een uitgesproken horizontaal accent. Het is daarenboven rustig
en smaakvol versierd. Veel details van die versiering zijn knappe blokken
houtsculptuur. Het ietwat latere doksaal van Oost-Vleteren is helemaal in dezelfde
geest als dit van Poperinge.
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De mooiste Barokpreekstoel van West-Vlaanderen
In dezelfde St Bertinuskerk bevindt zich een prachtige preekstoel in Laat-Barokstijl.
De kerkfabriek kocht deze in Brugge en betaalde aan de timmerman Porta niet minder
dan 1200 pond voor dit werk. Hij kwam van de tijdens de Franse Revolutie afgebroken
Dominicanerkerk te Brugge. We laten hieeen gedeelte van het interessante verslag
van 1806 der kerkfabriek volgen. Deze constateerde dat den prediekstoel teenemaele
om zijne oudheid ende cadusiteit beghon defectueus te worden, ende niette genstaende
dies, dat men de occasie hadde van den sehen aen eerten redelycken prijs te verkopen
aen den Eerwaerden Heer Pastoor van Proven. Ze besloten daarop eenparig een
preekstoel te kopen degonnen die eertijds ghestaen heeft in de kercke van de
Eerwaerde Paters Predikheeren tot Brugghe, denwelcken ghereputeerd is voor eenen
van de schoonste van het land.1 Naar het schijnt hebben vele Poperingenaren om
deze beslissing nogal duchtig gekritikeerd. Gelukkig dat men er niet voor terugschrikte
want anders zou daar ook wel een van die belachelijke neo-gothische prullen gestaan
hebben.
De drie vrijwel levensgrote beelden van (v.l.n.r.) Albertus van Keulen, Thomas
van Aquino en Hyacinthus, als voet van de preekstoel opgesteld, zijn uitstekende
beeldhouwwerken. De krachtige gestalten,

1

Uit het vorslag van 1 Februari 1806 van de Kerkfabriek van St Bertinus te Poperinge.
(Kerkarchief).
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vol beweging uitgewerkt, het levendig rhythmische plooienspel en niet het minst de
expressieve koppen, getuigen voor de beeldsnijder. let b.v. op het rustige karaktervolle
gezicht van St Thomas of nog op dit van St Albertus die met een brandende fakkel
daar als aangestapt komt. Dat mager uitgeteerde gezicht lijkt als helemaal
vergeestelijkt en het woelige plooienspel onderlijnt nog die gedachte. Welk contrast
met het gelaten, vermoeide gelaat van St Hyacinthus! Even scherp zijn de portretten
der vier kerkvaders op de kuip gesneden. Bekijk bij voorbeeld het rimpelen of spannen
van de huid bij St Gregorius of het uitgedroogde gezicht van St Hiëronymus. Heel
het klankbord is hier bedekt door een sierlijk golvende draperie.
De grote dubbele trap met een weelde van decoratie, is een prachtige brok
ornamentatie-sculptuur. Tussen die breedzwierende ranken, bladeren en bloemen
stoeien tal van putti, die harmonisch met het loofwerk vergroeid schijnen. Doch
welke fijn uitgedachte symbolen zijn in deze trap niet verwerkt? Dit alleen reeds is
een artikel waard. Zo wordt de zucht naar geld en goed hier uitgebeeld door een
leeuw met een muilband die naar een geldbeurs snakt en een wereldbol waarop we
de Middellandse Zee herkennen. Doch bij aandachtig beschouwen bevat de trap en
de hele preekstoel nog tal van verrassende

Preekstoel van St Bertinuskerk. Eikenhout. Begin xviiide eeuw. Laat-Barok (ca. 1710). Detail: Voet
met heiligen (v.l.n.r.) Albertus van Keulen, Thomas van Aquino en Hyacinthus. - Foto A.C.L.

vondsten en details.
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Preekstoel van St Bertinuskerk. Detail van trap: Engeltjes met wegschaal. Foto A.C.L.

Men kan de preekstoel vergelijken met deze van de St Goedelekerk te Brussel of met
deze van de St Romboutskathedraal te Mechelen. De levendigheid, het rhythme van
het plooienspel en de vele contrasten wijzen duidelijk op een laat-barokwerk. Wie
de beeldsnijder van dit merkwaardig werk mag zijn konden we nog niet uitmaken
doch we durven een Antwerps meester vooropzetten. De preekstoel kan omstreeks
1710, te oordelen naar stijlcritische details, gedateerd worden.

Laat-Barok beeldhouwwerk
St Bertinuskerk heeft een tweede merkwaardig barokmeubel: de biechtstoel van
Z.E.H. Deken, in de linkerbeuk. Ook dit beeldhouwwerk mag bij het beste van zijn
soort in West-Vlaanderen gerekend worden. Hij dagtekent uit ongeveer dezelfde tijd
als de preekstoel; omstreeks 1720. Ook hier blijft de beeldsnijder onbekend. Het
belangrijkste zijn de vier levensgrote gestalten die de drie compartimenten scheiden.
links en rechts wijzen twee engelen naar de berouwvolle Petrus en Maria-Magdalena,
in het midden opgesteld. Doch hoe mooi zijn weer die gestalten uit het eikenhout
gesneden! Zie naar dat verwrongen lichaam van Petrus, omzwierd door tal van
plooien, maar let vooral op het gezicht en de handen. Verweerd en scherp getekend
door het leven spreken ze door elk detail van aders, pezen en rimpeltjes. En bij
Maria-Magdalena voelt men het leven kloppen onder de kledij. Een gevoelige
uitbeelding en het rhythme van de lijnen kenmerken die beeldhouwwerken.
Weer in St Bertinuskerk wijzen we nog op een kommuniehank uit die periode, die
vrij eenvoudig opgesmukt is. Het loofwerk der acht panelen lijkt ons vrij droog
gesneden en het beste zijn hier een reeks kwieke putti of engeltjes, die telkens de
panelen scheiden. Hun dromerige, weemoedige kopjes getuigen van charme. Eerder
zeldzaam als onderwerp is een kleine slaaf in de O.L. Vrouwekerk, eveneens in
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laat-barok doch uit de laatste jaren der xviide eeuw dagtekenend.1 Meerdere beelden
uit die periode kunnen aangehaald worden: b.v. H. Aldegondis, H. Augustinus, H.
Scholastica en andere in de St Bertinuskerk, een H. Petrus en St Jozef in de St
Janskerk.

1

Uit de kerkrekeningen blijkt dat de ‘Broederschap der Trinitariers’ in de O.L. Vrouwkerk,
in 1689, een altaar liet oprichten.
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Bloeitijd in de achttiende eeuw
Na een bestudering van de sculptuur in Poperinge valt het dadelijk op dat veruit het
grootste deel hiervan uit de xviiide eeuw stamt. Het grootste aantal van die
beeldhouwwerken zijn dan nog uit de tweede helft van die eeuw, dus van 1750

Biechtstoel van St Bertinuskerk. Eikenhout. Begin xviiide eeuw (ca. 1720). Laat-Barok. - Foto A.C.L.

af. Dat geldt echter niet alleen voor de sculptuur maar evenzeer voor andere
kunstwerken. Ook bijvoorbeeld het meeste edelsmeed- of borduurwerk of oude gevels
dagtekenen uit die zelfde periode. Het ligt dan cok voor de hand dat het voor
Poperinge in die jaren een grote bloeitijd was. Het hoogtepunt lag wel tussen 1750
en de inval van de Fransen in onze streken. Vooral de opbloei van de landbouw en
veeteelt hebben het meest tot die bloeitijd bijgedragen. West-Vlaanderen was bij de
eersten die kunstmatige meststoffen aanwendden, waaronder het kalk. Het Ieperse
mag hierbij speciaal vermeld worden. Daarbij kwam nog het rationeel toepassen van
de wisselbouw, waarbij de grond telkens de kracht terugwon die hij verloren had.
Tenslotte kwamen naast de tot dan gekende gewassen, enkele nieuwe culturen in
gebruik; b.v. tabak en aardappelen. De lijnwaadindustrie daarenboven bleef de
nijverheid bij uitstek in Vlaanderen en droeg heel wat tot die bloei bij. Ze was
trouwens vergroeid met de regionale landbouw: de vlasteelt. Het was vooral het
platteland dat deelde in de bloei van deze nijverheid. In het Poperingse zelf kende
ook de hoppeteelt een hoge bloei. Een andere belangrijke reden voor deze opgang
was de lange vredesperiode van Maria-Theresia. Al die factoren samen hebben zeker
een gunstige onderbodem voor een bloeiend artistiek leven geschapen. Door die
groeiende welstand konden adel, burgerij en boeren financieel heel wat bijdragen
tot de uitrusting der kerken.
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Rijke Rococosculptuur
De meeste beeldhouwwerken in Poperinge zijn in Rococostijl uitgevoerd. In de eerste
jaren van de xviiide eeuw komt stilaan een reactie tegen de zware en zwierige Barok.
De overgang tussen beide stijlen kan men vrij nauwkeurig volgen en noemt men
Vroeg-Rococo (in Frankrijk: Régence) die zich in ons land tussen 1725 en 1740
ontwikkelt. Vorm en lijnen worden lichter en enkele typische versieringsmotieven
doen hun intrede: een vrij sierlijke schelp, ruit- en wafelmotieven, banden enz...
Omstreeks 1750 breekt hier de Rococostijl door. Men vindt in de tijdsgeest een gevoel
van levensoptimisme en luchtigheid. Dat komt tot uiting in het kunstwerk. Vooreerst
in het dartel spel der lijnen en verder in de behandeling van het licht, dat nu zacht
genuanceerd over de vlakken glijdt. Heel andere versieringsmotieven verschijnen:
grillig uitgerafelde schelpen, krullende bladeren of medaillons. Men bespeurt met
moeite een rechte lijn. Van meerdere werken uit die tijd in Poperinge kennen we de
data uit archieven of inscripties. Ze laten ons toe ook de andere sculptuur tamelijk
juist te dateren.
Een goed voorbeeld van Vroeg-Rococo-sculptuur is het O.L. Vrouwaltaar in de
St Bertinuskerk. Het middengedeelte is het rijkst opgevat. Vooral de slanke gestalten
van Het Geloof en De Kerk op de hoeken van het sierlijke tabernakel en de reliefs,
links en rechts, van het tabernakel zijn merkwaardig. Als bekroning is De
Verheerlijking van O.L. Vrouw voorgesteld. Gestalte en plooien zijn reeds vrij soepel.
Typisch is de decoratie van schelpen en bandwerk.
Een koorlessenaar, eveneens in St Bertinus, vertoont de zelfde geest. Reeds sierlijk
van vorm heeft hij dezelfde decoratie. Boven troont een mooi gesneden arend, die
tussen zijn poten een karakteristieke Régence-schelp klemt, waarin het portret van
een priester geschilderd is. Beide werken mogen omstreeks 1735-40 gedateerd
worden. Ook de preekstoel van de St Janskerk behoort bij de vorige, hoewel zijn stijl
reeds
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dichter de Rococo benadert. Wij zouden hem omstreeks 1745 dateren. Hij is naar
vorm en versiering sterk verwant met de preekstoel van Watou3 maar zeker enkele
jaren jonger. De reliefs van de kuip, versierd met taferelen uit het leven van St Jan
en De Goede Herder, zijn niet zozeer interessant om de figuren dan wel om de
uitbeelding der landschappen. Natuur en atmosfeer worden opgeroepen door de
hobbelige grond, bomen, planten enz... Naast de vrij soepele decoratie van de trap
dienen hier nog de pittig gekapte knaapjes van de kuip vermeld. Uit de zelfde periode
zijn nog een antipendium, een tweetal catalogen van Broederschappen en een
reliekhouder van St Crispijn, allen in de St Bertinuskerk.

De beste Rococo-beeldhouwwerken
Poperinge kan wel op enkele uitstekende Rococowerken bogen. De mooiste lijken
ons de koorgestoelten van de O.L. Vrouwkerk en van St Jan. Dit van O.L. Vrouw,
boven de deur gedateerd anno 1752 schijnt een gift te zijn van de Van Reninghe's
opdat hun huwelijk met kinderen zou gezegend worden. Emmanuel Wallyn uit
Poperinge is er de maker van maar niet de beeldhouwer, want in de kerkrekeningen
wordt hij aangesproken als meester schrijnwerker.4 Daar het gestoelte van het koor
tot aan de eerste pilaar reikt sluit het tevens het koor langs de zijkanten af.
Alleen de opengewerkte en gesculpteerde rugleuningen interesseren ons. Speelse
ranken, bladeren en grillige schelpen zijn waarlijk harmonisch rond allerlei
muziekinstrumenten gevlochten. Als vergroeid met dit alles gluren daartussen
geheimzinnige monsterkoppen, even grillig van lijn.
Ook het gestoelte van de St Janskerk vertoont dezelfde geest en kenmerken. Het
is 1770 gedateerd. Vorm en versiering gaan trouwens op het eerste terug. In de St
Janskerk dient in dit verband ook gewezen op het doksaal en orgel, 1765 gedateerd.5
Het is weer de leuning zelf van het doksaal die een merkwaardige brok sculptuur is.
In de acht opengewerkte panelen draaien weer licht en sierlijke ranken en schelpen
rond muziekinstrumenten. De mooie decoratie wordt hier gekenmerkt door een
innemende gratie en een speels rhythme. Ook de orgelkas, hoewel minder versierd,
leunt volkomen bij het doksaal aan. Het zou ons te ver leiden al het andere
beeldhouwwerk in Rococostijl van Poperinge hier nader voor te stellen. We citeren
hier daarom vluchtig slechts enkele werken: Het Zuideraltaar, een boiserie, een
graflegging en een kommuniebank in de O.L. Vrouwkerk. Een biechtstoel en
verscheidene reliekhouders en beelden in St Bertinuskerk. De kommuniebank en het
Noordelijke zijaltaar in de St Janskerk.
Voor twee werken willen we nog even de aandacht vragen.

3
4
5

De preekstoel van Watou is gedateerd: 1752 en werd gemaakt ter nagedachtenis van Laurent
Thandt.
Rekeningen van de Broederschap van de Heilige Rozenkrans, 1763. O.L. Vrouwkerk.
Uit de kerkrekeningen van St Jans weten we dat Joseph Vander Haeghen uit Rijsel in 1765
het orgel bouwde. Orgelkas en doksaal werden door Wallyn gemaakt.
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Koorgestoelte van St Janskerk. Eikenhout. Gedateerd: 1770. Rococostijl. Algemeen gezicht. - Foto
A.C.L.

Vooreerst voor een Heilig Graf in de St Bertinuskerk dat zeer expressief gebeiteld
is. Niet alleen de gezichten vertolken het gemoed maar ook de gestalten. De figuren
vormen een aaneengesloten groep van inéénkluwende gestalten, getypeerd door een
levendig rhythme.
Het processiebaldakijn van St Bertinus leert ons hoe zelf een eenvoudig voorwerp
voor de eredienst, door een sierlijk buigende lijn en wat sculptuur mooier gemaakt
werd.
Let b.v. op de vier kerkvaders van de hoeken of op de figuur van De Kerk boven!

Classicistische boiserie in de St Janskerk
Op het speelse der Rococo volgt op het einde der xviiide eeuw in de beeldhouwkunst
een stijl die vooral eenvoud en

H. Graf in St Bertinuskerk. Hout en geschilderd, midden xviiide eeuw. Rococostijl. - Foto A.C.L.
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rust zoekt en alle elementen evenwichtig probeert te schikken. Men weert zoveel
mogelijk ornamentatie en wanneer ze aangewend wordt is ze ontleend aan de vroegere
Renaissance of aan de Oudheid: b.v. guirlandes, pilasters, enz. Gebeeldhouwd
kerkmobilair uit die periode - dus in de stijl van het Classicisme - is weinig talrijk.
Speciaal wijzen we op de boiserie van de St Janskerk, die in die stijl uitgevoerd is
en van het einde der xviiide eeuw dagtekent. We vermelden deze niet zozeer om de
artistieke waarde dan wel om een reeks eigenaardige symbolen die hier gebruikt
worden. Op het eiken beschot, dat de muur van de Noord- en Zijbeuk bekleedt, treffen
we enkele medaillons aan, waarin bas-reliefs gesneden zijn. Als onderwerpen worden
daar behandeld: b.v. een zonnewagen, een tempel waarboven een duif zweeft, zee
en wolken enz... Het lijken haast heidense symbolen. De bijna picturale uitbeelding
van water en wolken op landschappen is wel eigenaardig.
We vermelden tenslotte nog de preekstoel van de O.L. Vrouwkerk, in
Laat-Classicisme, die in 1828 geplaatst werd. Behalve de heilige als voet en de vier
Evangelisten heeft hij geen noemenswaardige sculptuur. Het is trouwens droog en
academisch werk.
Na dit alles menen we toch dat de vele beeldhouwwerken van Poperinge wel eens
nader mochten belicht worden. Meerdere houtsculpturen van Poperinge - ze zijn
vrijwel allen uit hout gesneden - behoren door hun kwaliteit tot de interessantste
werken van West-Vlaanderen. Mocht Poperinge nauwgezet op dit bezit blijven
waken!
Drs FRANS VROMMAN

Beeldje uit het doksaal van de St Niklaaskerk van Diksmuide.

West-Vlaanderen. Jaargang 3

147

Over het vroeger doksaal te Diksmuide
SEDERT J a m e s We a l e in Les Eglises du doyenné de Dixmude (1874) zijn
ophefmakende archiefvondsten over het doksaal van Diksmuide publiceerde, is er
op archeologisch gebied geen nieuws te vertellen over het ontstaan van dit kunstwerk.
In zijn studie Het Koordoksaal in de Nederlanden (1952), heeft D r J a n S t e p p e
deze gegevens samengevat, erbij voegend het droevig verhaal van de vernieling van
dit kerkmeubel tijdens de eerste wereldoorlog, de opzoekingen in het puin, het
wegvoeren van de gevonden delen en de zg. restitutie ervan.
De fotos - afb. 54 en 55 - welke Dr Steppe in zijn werk publiceerde, zijn niet van
de allerbeste; zij volstaan niet om de lezer toe te laten zich te verenigen met de zeer
gevatte esthetische beschouwingen van de historicus. Aangezien het verdwenen
doksaal een grote documentaire waarde bezat, menen wij een dienst te bewijzen aan
de kunsthistorie met ten behoeve van dit tijdschrift afdrukken af te staan van de 13
× 18 negatieven welke wij van dit kunstwerk bezitten.
Zelfs het museum te Diksmuide, waar de conservator, wijlen Arseen Glorie met
bekwame ijver verzamelde wat hij ook maar vinden kon betreffende het doksaal,
bezit geen enkele detailfoto.
Prof. Steppe bezit verbleekte fotos van enige der beelden en beeldjes welke de
nissen vulden; die beelden zijn echter meestal van latere datum en hebben geen of
weinig kunstwaarde.
Met behulp van een plattegrond der St Niklaaskerk welke de Heer Luc Viérin ons
meedeelde, hebben wij de plattegrond van het doksaal kunnen wedersamenstellen.
Het doksaal, de trap die er naartoe leidt en de altaren welke zich eronder bevonden
komen op Viérin's plan niet voor en het lijkt ons gewaagd die zo maar op ons plannetje
te schetsen. De foto van het zicht naar het koor laat toe duidelijk te zien dat er
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geen oplossing gevonden werd om van trap en doksaal een geheel te maken, en het
doet ten slotte vreemd aan dat, gezien de blijkbaar ruime beschikbare middelen, de
behoefte niet aangevoeld werd de eenheid tussen beide delen te verwezenlijken.
De andere afbeeldingen zijn die van twee zijwanden (waarop duidelijk te zien is
hoeveel ankers van doen waren om het geheel bijeen te houden), van een
boogfragment, van twee bolkapitelen en van een beeldje.
Wij hebben ons willen vergewissen of zich belangrijke stukken bevonden onder
hetgene in het museum te Diksmuide
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bewaard wordt. Onze ontgoocheling

was echter zeer groot: een stukje verankering dat nog in de steen vastzit was het
enige dat ons kon boeien.
Bij navraag schreef ons Mej. Glorie, huidige conservator van het museum: ‘Ik
weet dat mijn Vader van oordeel was dat er met de overgebleven stukken uit het
museum niets meer te reconstrueren viel en de Heren van ons comité zijn het daarmee
ook eens.
Zoals u weet heeft de Belgische Regering na de oorlog die overblijfsels voor ons
land opgeëist. De vraag die wel nooit zal opgelost worden is of de Duitsers wel al
die stukken hebben terugbezorgd.
Onder de laatste oorlog zijn al de brokstukken van het doksaal uit het museum in
der haast in kelders ondergebracht geweest en door de daartoe aangestelde mannen
ongelukkig wat ruw behandeld. Hetgeen nog de zaken zou vermoeilijken meen ik,
er nog iets fatsoenlijks van te maken.’
Mej. Glorie zond ons daarbij Ausgrabungen in Dixmuiden. Beilage zur
Kriegszeitung der IV. Armee. Wij kenden dit stuk door een vertaling ervan welke
wijlen architect Jos. Viérin ons meegedeeld had. Doch, in de oorspronkelijke Duitse
uitgaaf komen afbeeldingen voor van de tijdens de oorlog na de opzoekingen
wedersamengestelde delen, te weten bijna volledige fragmenten van twee bogen, de
houten dubbele middendeur met haar stenen omlijsting.
Van al deze delen berust er niets in het museum te Diksmuide.
Nadien vonden wij in de verzamelingen van het A.C.L. in het Jubelpark te Brussel
een foto van beide boogfragmenten, fotos welke wij hier reproduceren. Op onze
vraag door wie
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en waar deze opnamen gemaakt waren, luidde het antwoord dat zij vermeld waren
als fragment van het doksaal vernietigd in 1914; als auteur werd de nu overleden
fotograaf Becker aangegeven.

Door vergelijking laat alles veronderstellen dat deze fotos reproducties zijn, niet van
bijeengebrachte stukken, doch van de afbeeldingen in de vermelde Kriegszeitung.
Daarbij rijst echter de vraag: uit beide hier gereproduceerde fragmenten en uit de
reproductie in de Kriegszeitung van de middendeur, blijkt zonneklaar dat niet voldaan
werd aan de gestelde eis om de teruggaaf van de weggevoerde delen.
Wie heeft zich destijds met de hoop teruggegeven rommel voldaan verklaard, wat
is er met de overige overblijfsels geschied, en is er kans terug in het bezit ervan te
komen?
Architect HUIB HOSTE Lid der Koninklijke Academie voor Schone Kunsten.
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Schilders en beeldhouwers uit de Westhoek
IN de stille Westhoek leven en werken vooralsnog geen kunstenaars die de wereld
groot noemt, omdat zij op drollige wijze de ruiten tikken, maar toch zijn er gevestigde
kunstenaars en ook enkele jongeren die stellig een meer dan locale belangstelling
verdienen.

Hilaire Gellynck
Hilaire Gellynck werd geboren te Wervik in 1905, deed volledige oude
Humaniora-studiën te Roeselare, volgde aan St Lucas te Gent lessen in tekenen en
in het boetseren onder leiding van Oscar Sinia, bezocht daarna in dezelfde stad de
stedelijke academie, waar hij voor schilderkunst door Oscar Coddron en voor
boetseren door Domien Inghels verder werd opgeleid. Terzelfdertijd studeerde hij
aan de hogeschool en verwierf het diploma van licenciaat in de kunstgeschiedenis
en de oudheidkunde.
Gedurende een tiental jaren was hij leraar in de kunstgeschiedenis aan het Klein
Seminarie te Roeselare, werd in 1927 aangesteld als tekenleraar aan de academie te
Wervik en werd in 1929 bestuurder van diezelfde school. Sedert 1931 is hij meteen
gelast met de lessen van kunstgeschiedenis aan de Kortrijkse academie.

Hilaire Gellynck, Bloemen. (Olie).

Deze bijna vijftigjarige met zeer drukke bezigheden (hij is bovendien nog
stadsontvanger te Wervik) vindt nog de tijd, zo mag men het wel zeggen, om
schilderijen op te vatten en uit te werken, die stellig van een grote vaardigheid
getuigen. In den beginne stonden zijn werken onder de invloed van de
expressionistische schilderkunst (de tijd van de tweede Latemse generatie) maar
stilaan keerde Gellynck zich in zichzelf terug en vond tenslotte zijn eigen weg, een
strekking die bezwaarlijk onder een duidelijk isme kan worden gerangschikt.
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Hilaire Gellynck, uit een kunstenaarsfamilie ontsproten, schrijft zelf (en met
vaardigepen) hoe zijn opvatting luidt over de compositie:
Voor een vijftiental jaren composeerde ik veel liever en gemakkelijker dan nu en
geloofde ik ook meer aan de uitsluitelijke waarde en het wezenlijk kunstige van de
geschilderde compositie. Andersom verdacht ik toen veel landschapschilders en
stillevenschilders dat zij schilderden uit armoe van geest, uit gemakzucht en uit vrees
voor de technische moeilijkheden verbonden aan het hooggestemde academiewerk.
Daarbij verweet ik hen wel eens (al was het dan ook binnensmonds) voor ideaallozen,
die door hun werk niet trachten in te grijpen in het leven van hun tijd, enz... enz...
Ben ik langzamerhand burgerlijker geworden, en deserteer ik van een
vooruitgeschoven post naar de gemakkelijke kant?
Het eerste hoop ik noch geloof ik; bij het tweede denk ik dat doen aan kunst geen
kwestie is van zich te voelen op een vooruitgeschoven post, maar kwestie van uiterste
- uiterste rechtzinnigheid en doelmatigheid. Nu denk ik dat de enkelen die nog
regelmatig composeren ofwel zich vergissen en doen aan acrobatieën ofwel zeer
begenadigde mensen zijn, sterk en gelukkig: hun rijke ziel te kunnen uitstorten in
plastische munt. Wat betreft de ontelbare schare landschap-, marine-, stilleven-,
kopkens-, duinen,- en bloemenschildersspecialisten: Onder al dezen zijn er wel enkele
die kunnen schilderen maar bitter weinig die schilder zijn. Het merendeel is
gederouteerd door het veristische beginsel. Dit wordt wel eens verdoezeld door een
paar krachtige vegen om de lof te kunnen in ontvangst nemen dat hun werk kloek
en breed geschilderd is - maar niettemin het blijven amateur-kat-uit-den-boom-kijkers,
die met het rechteroog artistiek kunnen knipperen om zogezegd het zieltje van de
natuur op te vangen. En of die schilders nu kunnen leven of zelfs rijk worden dank
zij hun verfborstel - het zijn geen schilders, maar souvenirfabrikanten.
Deze passage uit een lezing die Hilaire Gellynck in 1937 hield over enkele aspecten
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Louis Gillon, Abdij Zevenkerken.

Hilaire Gellynck, Oostende. (Waterverf).
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Jozef Storme, Stilleven. - Foto D. Masil, Wervik.
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Jos Noreille, Maand Maart, De Spitter. (Ceramiek).

Jos Noreille, Maand Juni. De Liefde.

Lucien De Gheus, Schotel met Krab. (Ceramiek). - Foto Verdonck, Poperinge.

West-Vlaanderen. Jaargang 3

Lucien De Gheus, Beeldwerk voor balkdragers. Foto Verdonck, Poperinge.
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van zijn eigen werk, belicht

E. Vansteenkiste, De Zwerver. Foto D. Van Overbeke, Oostrozebeke.

op fijnzinnige manier de drang die bij hem leeft om het Unaussprechliche op de
meest eerlijke, maar ook op de meest vaardige manier tot uitdrukking te brengen.
Hilaire Gellynck leverde verdienstelijke portretten, behandelde godsdienstige
onderwerpen, landschappen en vooral stillevens. Een speciale aandacht vragen zijn
akwarellen. Feitelijk heeft hij altijd aan waterverfschildering gedaan; maar de lichte
toets en de sobere bladvulling die in zijn jongste werken opvallen verhogen de
suggestieve kracht die er van uitgaat.
Deze werkelijk te bescheiden kunstenaar, de waardige zoon van Emiel-Constant
Gellynck (de ongemeen-begaafde kunstschilder en bestuurder van de Wervikse
academie) mocht hier zeker wat uitvoeriger in het licht treden. Zijn werk, zijn
bezorgdheid om alwat het artistiek en cultureel leven kan verheffen, zijn wijze
vingerwijzigingen aan veel collega's en jongeren, verheffen hem tot een gewaardeerd
artist en een edel mens.

Eugeen Vansteenkiste
Het werk van deze Ieperse schilder doet enigszins vreemd aan voor moderne ogen;
er hangt iets romantisch, vaak bijna mystisch over deze schilderijen. Bij Vansteenkiste
vertegenwoordigt ieder werk een realiteit uit de jenseitige wereld, aldus schrijft Lode
Willockx in een uitvoerige studie over deze kunstenaar, waaruit wij verder enkele
gedachten putten. In de jaren toen Vansteenkiste te Kleef - als hoornblazer in het
bezettingsleger van 1918 - vertoefde, voelde hij zich tot de Duitse romantiek van
Mauritz von Schwind aangetrokken. Bij een daaropvolgend verblijf in Saksen betrok
hij de romantische levensbeschouwing van Novalis in zijn gezichtsveld. Dezes Blaue
Blume, brengt het steeds terugkerend kenmerk in de kunst van deze Westvlaming.
De quintessens van deze symboliek, de Sehnsucht en het correlatieve Wandern vinden
wij zeer persoonlijk uitgedrukt in de uit 1923 dagtekenende Zwerver (verz. Van
Overbeke, De Pinte), die het weerbarstig ideaal achterhalen wil langs verkronkelde
banen en zwiepige bomen onder buiige wolken op grijze horizonten.
Indien wij bedenken dat de romantiek van deze Westvlaming op nationaal plan hangt buiten het gezwollen pathos van Wappers, de rustige melancholie van Leys,
het realistisch romantisme van de sombere Karel de Groux en het innerlijk
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droom-najagend gemoed van de anti-cerebrale H e n d r i k d e B r a e c k e l e e r ,
geen aanrakingspunten vertoont - op internationaal plan - met het nerveus Frans
temperament van de oproerige en sectaire Delacroix, de Duitse b u r g e r l i j k h e i d
van Kaulbach, de wetenschappelijke e n t o c h vaak literaire heldenverering van
Adolf Menzel, dan hebben wij zijn persoonlijkheid nog sterker in het prisma zijner
constanten getrokken. Was het niet Verschaeve die reeds in 1931 getuigde: Ik durf
echter met alle beslistheid vooruitzetten dat ik de romantische levensaanvoeling bij
niemand, ook niet in de bloeitijd van het zogenaamd kunsttijdperk, zo echt, zo
naief-schoon, zo onvermengd, zo kloek en vast, leven heb zien worden dan in schilder
Vansteenkiste?

Lucien de Gheus
Vorig jaar reeds vroegen wij in West-Vlaanderen de aandacht voor deze 27-jarige
kunstenaar uit Poperinge, dit naar aanleiding van zijn bekroning in de Provinciale
prijskamp voor beeldhouwkunst. Zeven jaar is De Gheus leerling geweest van de St
Lucasschool te Schaarbeek, waar hij de lessen in sierkunst heeft gevolgd. Maar om
aan de kost te komen trok hij er tijdens de verlofdagen op uit met verfpot, ladder en
borstel om huisgevels te schilderen.
Conferenties en lessen in kunstgeschiedenis aan het museum voor kunst en
geschiedenis te Brussel brachten hem op de hoogte van de stromingen die in de loop
der tijden de kunst hebben bepaald. Deze kennis komt hem nu van pas, nu De Gheus
meer en meer opgedragen wordt oude meubels, kunststukken en schilderijen te
restaureren. De Gheus is tevens lid van het vrij atelier van St Lambrecht Woluwe,
waar ook Edgar Tytgat, Oscar Jespers, Jos De Maegd en vele anderen werkzaam
zijn.
Naast zijn groot beeldhouwwerk, dat misschien wel invloeden van Zadkine en
Moore verraadt, maar dat toch ook getuigt van een grote persoonlijke vaardigheid,
legt De Gheus zich ook toe op kleiner werk zoals bas-reliefs, balkdragers en ceramiek.
De schotel met krab, die hierbij wordt afgebeeld is een zeer knap ceramiekstuk. De
hoofdkleur is oranjegeel, met zwarte rand; het inlegwerk is rood, bruin en wit. Dit
is een vrij sober werk, dat uitstekend is gebakken.
Het jongste werk van De Gheus is een monumentaal Lieve Vrouwbeeld (3 meter
hoog).
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Muziek
Lionel Blomme
BIJ de eerste kennismaking met Lionel Blomme krijgt men de indruk voor een rustige,
kalme, stille man te staan; schuchter, weinig van zeg, dromende, iets melancolische
ogen.
Deze schijnbare rustige natuur, die dromerige ogen, die ietwat omfloerste stem,
kunnen plots wakker schieten, wanneer het gaat over de muziek. Want Blomme is
een en al muziek. Van jongs af heeft Blomme de onweerstaanbare drang in zich
gevoeld muzikant te worden. Aanleiding tot dit besluit was er niet, want in zijn
onmiddelijke omgeving is er altijd spraak geweest van handel. Ondanks de bloeiende
handelszaak van zijn ouders, is hij zeer vroeg tot het besef gekomen, dat uit hem
nooit een gewiekste handelaar zou groeien. Al wat bij hem belang had was muziek.
Brugge, waar hij op 25 September 1897 geboren werd, is nooit een stad geweest
van muzikaal leven, en toch zit er de muziek in

de lucht. De sonore klokkenklanken, de helder klinkende beiaard die er nooit zwijgen,
geven aan deze enig mooie stad een muzikale atmosfeer. Dit alles wordt nog verhoogd
met ruisend orgelspel en liturgische gezangen in de vele parochie- en kloosterkerken.
Deze klankenweelde heeft er zeker toe bijgedragen de muzikale droom van de knaap
Lionel Blomme te doen uitgroeien tot werkelijkheid.
Welke vreugde moet het voor de kleine Lionel geweest zijn, toen zijn brave ouders
het besluit namen hun zoontje te laten opgaan op de weg van de edele muziek. De
beste leraars werden aangesproken, en deze ontdekten gauw de uitzonderlijke
muzikale gaven van hun leerling. Het was dan ook niet te verwonderen dat Blomme
op enkele jaren de klassen van notenleer doorlopen had, en er al de diplomas en
eerste prijzen wegkaapte. Er moest nu beslist worden welk instrument Blomme zou
bespelen. Zijn professor Louis De Schepper zag in hem een toekomstige organist,
maar de jonge Blomme voelde meer voor een snaarinstrument, dit scheen hem meer
expressiever, en bijzonder de altviool zou hem het meeste aantrekken. Hier weer zag
zijn leraar, Aug. Van der Looven de uitzonderlijke gaven van zijn leerling, en was
er van overtuigd dat hij een uitstekend altist zou worden, wat later ten volle gebleken
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is. Met de studie van altviool ontwikkelde Blomme zich verder in de theorie van de
muziek bij de fijne pedagoog en klassiek geschoolde August Reyns.
Als in 1914 de eerste wereldoorlog uitbrak, had Blomme zijn studieën aan het
Conservatorium van Brugge met veel brio geëindigd, en om zich in dit zo moeilijk
vak te volmaken, en ervan de volledige meesterschap te bezitten, hadden zijn Brugse
professoren hem aangeraden zich te laten inschrijven als leerling van het
Conservatorium te Brussel. Door de oorlogsomstandigheden was dit hem onmogelijk,
en hij werd gedwongen te Brugge te blijven. Dit zou hem toch niet beletten zijn
muzikale ontwikkeling te laten evolueren, want de sterke wil om al de geheimen te
leren kennen van de muzikale techniek liet hem niet meer los, en zo kwam hij in de
handen van de degelijke en rijkbegaafde musicus Gregoire Joris, waarbij hij harmonie,
contrapunt en fuga zou studeren. Joris, geschoold en gevormd door de strenge Edgar
Tinel, zou dezelfde methode toepassen op zijn leerling Blomme. Het was ook Joris
die in Blomme de toekomstige componist ontdekte. Voor het eerst nu ging Blomme
aan het componeren van liederen en motetten, en van het begin af getuigden deze
eerstelingen, van een fijne smaak en degelijkheid van vorm, kwaliteiten die hem
steeds zijn bijgebleven.
Het verwonderde dan ook niemand, dat iemand zoals Blomme, die in het bezit
was van zulk een grondige basis en hoogst muzikaal begaafd in het Brussels
Conservatorium, waar hij na de oorlog leerling werd, onmiddellijk opgang maakte,
en er de lieveling van zijn professoren werd.
Het is in dit Conservatorium dat Blomme het geluk had de lessen te mogen volgen
van de wereldberoemde altist Léon Van Hout. Aan Van Hout dankt Blomme de rijke,
melodieuse, sonore toon, en de verbazende virtuositeit als instrumentist. Deze
uitzonderlijke gaven, werden door de juryleden die moesten oordelen over de
bekwaamheden van Blomme zodanig opgemerkt dat zij niet aarzelden hem de hoogste
onderscheiding toe te kennen, met warme felicitaties
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aan professor en leerling; het was 35 jaar geleden dat zich dit nog had voorgedaan.
Niet enkel als instrumentist gaf Blomme de hoogste voldoening, maar ook als
contrapuntist en fugist, stond hij ver boven zijn medestudenten. Niemand minder als
Jos. Jongen verklaarde aan ieder die het horen wilde, nadat deze eminente professor
de fuga van Blomme doorlezen had, en die hem bij de prijskamp, een hoge
onderscheiding bezorgd had: Zelden zal ik nog werken van fuga lezen, zoals deze
van Blomme.
Het is met grote geestdrift dat Blomme over al zijn vroegere leermeesters spreekt.
Maar met ontroerende dankbaarheid zal hij steeds spreken over zijn laatste
leermeester, de geniale componist Paul Gilson. De uiteindelijke volmaking heeft hij
aan deze grote meester te danken. Over hem geraakt Blomme niet uitgepraat. En
zoals zovele bewonderaars van deze grootmeester, heeft hij diep gevoeld de
miskenning en de ondankbaarheid, deze niet alleen grote kunstenaar maar tevens
schone mens aangedaan.
Gilson heeft Blomme ingewijd in al de geheimen van de orkestratie en
compositieleer. Hij is een zijner beste leerlingen geweest.
Na het schitterend eindigen van zijn muzikale studiën, zal Blomme zich nu ten
volle kunnen wijden aan de compositie. De ene compositie volgt na de andere. Zijn
voorliefde gaat naar het lied. Het is in deze vorm dat zijn rijke inspiratie tot volle
ontplooiing is gekomen. De voornaamheid, de bekorende melodie maken zijn liederen
tot een waar kunstgenot voor de toehoorder. Nooit abstrakt, maar klaar als een
borrelende kristalheldere bron. Steeds de juiste klank, en de samenpassende gevoelens
van het verklankte gedicht. Een lied gedragen door een hoogstaande op zichzelfstaande
doorvoelde harmonisatie. Het zou ons te ver leiden moesten wij de technische
hoedanigheden van menig lied gaan ontleden. Z u l k s

Lionel Blomme met zijn leerling en jonge componist Victor Legley.

zou beter passen in een louter muzikaal tijdschrift. En we zullen ons bepalen even
stil te staan, bij de laatste composities van deze begenadigde toondichter, namelijk
zijn merkwaardige Timmermansl i e d e r e n . H i e r treft men Blomme op zijn best,
volmaakt als vorm. De melodie verklankt met passende uitdrukking, het wezen en
het gevoel dezer
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Groep met o.a. Lionel Blomme (links achter) Renaat Veremans (midden), Octave Rotsaert (vooraan
rechts).

ontroerende Adagio-gedichten. De begeleiding die helemaal zelfstandig staat,
onderlijnt, en vervolledigt de hoogstaande melodie. Met deze l i e d e r e n b e r e i k t
B l o m m e h e t v o l l e meesterschap in de edele liedkunst, en staat hij meteen in
de rij van onze beste liederencomponisten. Wij hebben kunnen ondervinden bij elke
uitvoering, welke diepe indruk deze liederen laten bij de toehoorders.
Blomme's kunst, doet nooit aan experimenten of aan modedoenerij. Zijn kunst
laaft zich aan de bronnen der ware edele melodie, zijn harmonie, hoe gedurfd soms
ook, is steeds verantwoord en juist. Alhoewel men voelt dat Blomme de grootmeesters
van het lied bestudeerd heeft, tocht blijft hij steeds zich zelf.
Niet alleen is Blomme een uitstekende instrumentist en componist, hij bezit tevens
ook de gave van degelijke paedagoog. Met liefde en geduld vormt hij zijn leerlingen
en wijdt hij hen in al de geheimen der zo moeilijke muziekkunst in. Niet enkel
technisch worden zijn leerlingen geschoold, maar hij wekt en ontwikkelt hun
schoonheidsgevoel, niet alleen voor de muziek maar ook voor literatuur en plastische
kunsten. De resultaten zijn dan ook niet uitgebleven. Hoevele leerlingen zijn door
hem niet gevormd geworden, die later naam gemaakt hebben als instrumentist en
componist, en die dit alles alleen aan hem te danken hebben.
Het conservatorium van Brugge, waar hij van af het jaar 1926 professor van
Altviool is, mag dan ook gelukkig zijn een element als Blomme te bezitten.
Het gemeentebestuur van leper kon in 1929 geen gelukkiger keus doen, toen het
Blomme benoemde tot bestuurder van de muziekschool. Door zijn wijs beleid heeft
hij deze school laten uitgroeien tot een der beste Muziek-Academies van ons land.
De opeenvolgende staatsinspecteurs zijn nooit karig geweest met hun lof voor de
bestuurder en zijn inrichting. Vijf en twintig jaar zal het weldra zijn dat Blomme
zich afgesloofd heeft om dat muziekinstituut tot zulke hoge rang en vermaardheid
te tillen. En we hopen dat deze tijdspanne van noeste arbeid, niet ongemerkt zal
voorbijgaan, en dat het gemeentebestuur de gelegenheid zal geven aan leraars,
leerlingen en oudleerlingen hun dank en hulde te betonen voor hun bestuurder en
leraar. Hij heeft het meer dan verdiend.
RENAAT VEREMANS
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In memoriam kanunnik professor Paul Sobry
IN Januari van dit jaar overleed te Heverlee Kan. Prof. Paul Sobry, Hoogleraar aan
de Universiteit te Leuven, een groot Ieperling, een apostolisch bezielde priester, een
kordaat Vlaming, een kunstminnaar in hart en ziel, een tot ver in het buitenland
gewaardeerd geleerde.
Paul Sobry werd geboren te Ieper op 16 Juni 1895 uit een voorname familie, die
aan stad en Land steeds dienst had bewezen. Na zijn humaniora voltrokken te hebben
in het bisschoppelijk college van zijn stad, volgde hij de roeping tot het priesterschap
en werd hij opgenomen in het Klein Seminarie te Roeselare. Dan brak de oorlog uit
en, na een jaar verblijf te Limerick in Ierland, vervoegde hij in 1915 het leger als
brancardier: eervol vervulde hij zijn plicht in de meest gevaarlijke sectoren van het
Belgisch front: Diksmuide, Steenstrate, trouw aan het land, trouw aan Vlaanderen,
zonder tweespalt. Dan zette hij zijn priesterstudiën voort te Roeselare en te Brugge
tot 1922. In 1924 verwierf hij te Leuven de graad van kandidaat in de klassieke
philologie, om dan benoemd te worden tot leraar in de rhetorica te Roeselare tot
1931.
Dan werd hij in Augustus 1931 naar Leuven geroepen als docent en kreeg hij
gelegenheid cm zijn studiën voort te zetten in de Germaanse letteren en om in
betrekking te komen met zoveel geleerden uit het buitenland: Nijmegen, Münster,
Oxford, Cambridge, Heidelberg. In 1934 behaalde hij het doctoraat in de Germaanse
letteren met zijn diepinslaande thesis over Newman en zijn Idea of a University.
Onafgebroken heeft hij sindsdien tot op de dag van zijn overlijden voortgewerkt in
de opleiding van talloze studenten. Zijn laatste initiatief, het vorig jaar tot stand
gekomen Hoger Instituut voor algemene literatuurwetenschap, zal ongetwijfeld de
stempel blijven dragen van de grote geleerde dat het tot directeur had gekregen.
Uit het In Memoriam hem gewijd door zijn vriend Pastoor Félicien Van Hauwere,
en uitgesproken voor de micro van Studio Kortrijk, lichten wij volgende passage:
Gij staat daar nog voor mij Paul Sobry: een aristocratische verschijning, een
voornaam edel man, zelfs in geen loopgrachten te proletariseren. ¶ Onder uw schrander
voorhoofd blonk de heldere geest, die gij van uw wijze Vader, oud-burgemeester
Sobry uit Yper, hadt overgeërfd; uw hart droeg de stempel van het rijk gemoed uwer
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edele zo beminde Moeder. ¶ Ik zie U nog voor het eerst, als gij lijk een jonge held
alover de loopgrachten van het Yzerfront in '18 ons landeke binnenrukte, dragende
in de heldere straal uwer frisse ogen, als een wapperende vlag, de ongeschonden
ideale leuze uwer prille studentenjeugd: A.V.V., V.V.K. ¶ Een jonge held was hij...
volheerlijke rijke belofte. ¶ Hij studeerde rijk aan levenservaring te Brugge en te
Leuven. Werd te Roeselare professor aan de rhetorika in vervanging van de
eenvoudige wijze Oscar Verhaeghe, voorwaar geen gemakkelijke opvolging. ¶ Hij
werd er de lichtbaak, de steun en het schild van een studentengeneratie, die in bange
tijd door veel verwarring heen en verdachtmaking, de weg naar Vlaanderen zocht.
¶ Aan de genegenheid zijner studenten werd hij ontrukt en overgeplaatst naar de
ruime wijde universiteit te Leuven. Dit was zijn hartewens: hij was een man der
brede horizonten. Hij werd professor te Leuven, promoveerde tot doctor in de moderne
talen, werd rector aan de hogeschool voor vrouwen, voorzitter van de Vlaamse
Academie, bezocht veel buitenlandse universiteiten, werd door zijn Bisschop benoemd
tot Kanunnik. ¶ Zijn gaven, en ze waren talrijk, heeft hij kwistig rondom zich
uitgedeeld, én om de geesten zijner studenten te verrijken, én om hun hart te voeden.
¶ Niemand was zo hulpeloos dat hij door Paul Sobry niet geholpen werd. ¶ Hoe hoog
hij klom, immer is hij Gode en Vlaanderen getrouw gebleven. ¶ Trouw is liefde die
blijft duren. ¶ Van hem mogen wij terecht getuigen wat er voor Verriest geschreven
werd: Hij beminde zijn volk, zijne Kerk en zijn God, en heeft ze getrouwelijk willen
dienen. ¶ Dit is Sobry's zijn grootste adel. ¶ Hij ruste zacht in Vlaamse grond en
mocht het waar zijn wat R. Declercq dichtte: ‘mocht moederaarde hem bedekken als
goed koren / alwaar hij ligt zal men een wonder horen / schoon ruisend Diets’.
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Daan Inghelram, de zachtmoedige boskanter
TOEN we Daan Inghelram voor het eerst ontmoetten en men ons zei, dat hij leraar
was, kwam het plotse verlangen in ons op een paar uur in zijn klas te mogen zitten.
Wie weet hoe we een school steeds hebben aangezien als een onmisbaar kwaad zullen
best begrijpen welke grote sympathie wij meteen voor de schrijver, die in 1946 met
zijn Boskanter de Em. Vliebergprijs won, voelden.
Hij kan zo zacht kijken met zijn blauwe ogen, zo weinig professorachtig en een
beetje dromerig, dat wij overtuigd zijn dat hij slechts in uiterste nood tot een
strafbedeling overgaat.
Dat Daan Inghelram te Middelkerke in 1905 werd geboren is niet zijn schuld, maar
het pleit voor de goede smaak van zijn ouders die zo 'n prinselijke badplaats, waar
des avonds de vuurtoren zijn brede lichten als kleurige balken over de branding laat
drijven, hebben uitgekozen. Het is spijtig dat hij nu te St Amandsberg woont en in
een gemeente met een zeer suggestieve naam les geeft: Zottegem!
Waarom wij over hem schrijven in dit nummer aan Ieper gewijd? Welnu, de auteur
heeft steeds van Ieper gehouden en stelde zelfs in

1927 zijn candidatuur voor een benoeming in de Hallestad, doch hij kwam te
Poperinge terecht, waar de mensen ook plezant zijn en kruimig als hun beroemde
‘pupegale-taal’. Gezien Poperinge niet zo ver van Ieper ligt en gezien Houthulst ook
niet zo ver van Ieper ligt mogen wij wel verklaren, dat Inghelram een beetje tot het
Westland behoort. Hij heeft zo vaak de mannen uit Houthulst aan zijn deur weten
komen met hun rieten zetels waarvoor ze gewoon het dubbel vroegen van de eigenlijke
waarde, wat men niet euvel kan dulden gezien vragen als weigeren vrij blijven.
Het is een banale formaliteit een auteur over zijn debuut te laten vertellen.
Inghelram begon reeds in zijn jonge jaren, toen hij met zijn vader en grootvader langs
het strand liep en Wakave's Yde rijpte tot een heerlijk werk na Lotsverbonden (1939).
Waarom de schrijver aan zee geboren, niet zoveel over de zee heeft geschreven is
een vraag, waarop Inghelram antwoordt:
- Onze vissers zijn geen zeevolk in grote stijl, hun kring is zeer beperkt, hun leven
is tragisch maar enkelvoudig in zijn tragiek te beginnen met de armoede aiover de
schipbreuk, zattemanspartijen en opofferingsgeest én daarom ben ik met de Boskanter
begonnen.
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- Toch geen familie van Bakelandt?
- Neen.
In de Forestier speelt Liederik van Harelbeke de hoofdrol doch de kust blijft het
steeds wederkerend decorum.
De Boskanter is half zee en half land maar de mens leeft er in met alles wat des
mensen is met de duivel en de engelbewaarder op beide schouders.
Als we zo naar hem blikten en zijn kalme woorden beluisterden dachten we
onwillekeurig aan een wrede scène uit de Forestier, waar een verrader op bloedige
wijze om zijn schuld moest boeten. We twijfelden bijna dat zo iets uit zijn pen was
gevloeid.
- We hebben allemaal van die ogenblikken, verontschuldigde hij zich.
- Schrijft U gemakkelijk?
Hij keek naar zijn vrouw net of hij haar als getuige wilde nemen en bekende, dat
hij ontzettend moeilijk, wat zo diep in hem vecht, op papier kan zetten. Ieder boek
is een pijnlijk kraambed waarvoor men de ijzers nodig heeft!
Toch is er een werkje, dat hij in een paar dagen wist te beëindigen. Angelique
(1948). Het is misschien wel zijn mooiste novelle en moet als een der zuiverste
scheppingen uit het Vlaamse proza beschouwd worden. Er is een muzikaliteit in zijn
zuiver-classiek proza, die onweerstaanbaar bekoort en de lezer meerukt.
Daan Inghelram is een zeer gelovig mens, hij gelooft zelfs in de inspiratie doch
hij moet altijd eerst bij de Muze aankloppen, die hem soms volgt. Hij kan zich elke
morgen aan het werk zetten als een kantoorbediende wanneer er geen klas is natuurlijk,
- én een leraar heeft niet altijd klas.
Als een auteur zich verheugen mag in een goede kritiek dan stellig Inghelram. In
Nederland werd een novelle bekroond De Stroom uit 179 inzendingen en men
beweerde dat hij een tweede Van Schendel was en zijn stijl verwant met die van De
Pillecijn. Sommige schrijvers zouden het hoog in de bol krijgen na zo 'n lof maar hij
behoort niet tot de hoogmoedigen. Hij incasseerde zelfs de onvriendelijkheid vanwege
de vrienden van Dietse
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Manuscript van Daan Inghelram. Fragment uit de Boskanter.

Warande en Belfort en de linkse critici bleken rechtvaardiger dan de rechtse vrienden...
Het is van je vrienden, dat je het nog altijd krijgt.
Zolang een mens leeft zal hij plannen hebben. Ook Inghelram. Hij heeft zo pas
het manuscript ingediend van een bijbelse roman: Agar. We geloven niet dat Ieper
toen reeds bestond en het heeft ook niets met Ieper te maken noch met het Houtland.
De mannen uit het Westland houden meer van het Nieuw Testament. Het heeft een
zware voorstudie gekost. Hij schreef eveneens nog een luisterspel: Camilla Collet,
een episode uit het leven van de Noorse schrijfster en een paar kinderboeken. In 1946
wou hij een treurspel schrijven en hij kan nu nog niet beloven of dit in 1956 zal af
zijn.
Zijn lievelingsauteurs heten: Van Schendel, De Pillecijn en Aart van der Leeuw
omdat de vorm voor dezen nog iets zegt.
Zo hebben we dan toch maar dit express-interview besloten. Hij zei ons hoe groot
zijn bewondering is voor Ieper, die eens de koningen dicteerde maar nu niet meer
postuleert voor de hoofdstad van het Westland. Te St Amandsberg is het rustig en
op het kerkhof liggen vrienden begraven als Joris Eeckhout en Karel Van de
Woestijne.
Neen, we hebben niet in zijn klas gezeten doch gezellig in zijn keuken waar we
brood hebben gegeten met spiegeleieren en wijn hebben gedronken die zeer goed
smaakte. Eenvoudig heeft hij verteld en nu en dan schoof zijn witte hand door de
wat uitgedunde haren. Volgend jaar wordt men er ook vijftig en dàt betekent een
leeftijd, die recht tot spreken geeft. En die haren zijn wit en tekenen zijn gelaat mooier
af, - dat zacht gelaat dat rose glanst.
Dat hij naast de gewelddadige dood van een Forestier of de vreemde streken van
een Boskanter nog een vrouw kan laten verkwijnen uit liefdesverdriet in deze weleens
liefdeloze atoomtijd verhoogt nog onze bewondering voor hem. Het was geen vrouw
uit het Houtland maar het was toch een vrouw en het heeft ons altijd ontroerd dat
een meisje voor een man wou sterven, - het is echt iets zo romantisch en het gebeurt
nog zo zelden in de wereld en zelfs in de romans!
FRED GERMONPREZ

De dichter Urbain van de Voorde
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IN 1893 te Blankenberge uit kleinburgerlijke ouders geboren, sleet Van De Voorde
zijn eerste broeken op de schoolbanken van het befaamde Westvlaamse badstadje,
om vervolgens aan het Koninklijk Atheneum te Brugge oude humaniora te studeren.
Hij was ongeveer vijf-en-twintig jaar oud, toen hij, een paar jaren na de eerste
wereldoorlog, uit de volslagen onbekendheid plots op de voorgrond trad met een
verzenbundel: De haard der ziel, uitgegeven door de toenmaals jonge, maar intussen
verdwenen Brugse uitgeverij Excelsior, die ook nog zijn tweede bundel Diepere
krachten op de literaire boekenmarkt zou brengen.
De publicatie van De haard der ziel viel in een periode, toen het zogenaamde
expressionisme, onder leiding van Gysen, Van Ostayen, Moens, Brunclair en Burssens
met veel rumoer (veel geblaat en weinig wol) de literaire belangstelling voor zich
opeiste. Aan de klassieke versvorm en dito inhoud werd verzaakt; rijm, maat en
strofen werden als ballast over boord geworpen, en het gedicht behoefde niet meer
te zijn de uitdrukking of spiegel van een gevoel of waarneming of idee, het moest
enkel beantwoorden aan een abstract innerlijk leven, een interne muzikaliteit. De
expressionistische dichter proclameerde zich tot een muzikaal componist met woorden
en verwierp nagenoeg alles wat tevoren aan dichtkunst was voortgebracht; zelfs
Vondel had slechts een paar regels geschreven die als authentieke lyriek konden
gelden. Kortom de expressionisten meldden zich aan als de ontdekkers van de
waarachtige dichtkunst, en vermits zij het volstrekt bij het rechte eind beweerden te
hebben zou het ook niet mogelijk zijn dat buiten hun formule om nog ooit enige
werkelijke lyriek zou ontstaan. Men moest hen beschouwen als het begin en het einde
van de lyriek.
Gysen en Moens hebben betrekkelijk gauw hun dwaling in-
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gezien en zijn tot zover van de expressionistische formule teruggekeerd dat zij hun
verzen wèèr gestoffeerd hebben met de eeuwige literair-poëtische waarden, de
waarden van de natuur, de menselijkheid, Gysen veel zuiverder dan Moens, die door
een nogal vaag humanisme, vaak troebele beeldspraak en hol romantische pathetiek,
het bewijs heeft geleverd van zijn naieve kijk op de mens en zijn vormelijke
ontoereikendheid. Maar Van Ostayen, met zijn epigonen, Brunclair en Burssens,
hebben, steunend op Duitse voorbeelden, de expressionistische leer tot de uiterste
konsekwenties in toepassing gebracht. Resultaat: een onthutsende zinledigheid, een
pijnlijk gehaspel met woorden, een ziekelijke raardoenerij zonder enige originaliteit.
Dat Van Ostayen nog op onze dagen soms gemeten wordt, (vaak door geleerde
professoren) met dezelfde grote maat die men Gezelle en Van de Woestijne aanlegt,
kunnen wij maar begrijpen als wij ons voor ogen houden, dat snobisme en domheid
de eigenaardigheid hebben steeds overdreven belang te hechten aan de
minderwaardige dingen.
Een bundel als De haard der ziel van Van De Voorde, die integraal in het teken
staat van het classicisme, zou door de nieuwlichters van het expressionisme met de
hiel worden weggeschopt. Maar Van De Voorde liet niet begaan en jaren lang heeft
hij met een voortreffelijke polemische pen in krant en tijdschrift gestreden ter
verdediging van zijn werk en van de klassieke letterkundige lyriek. Wij zullen nog
in de gelegenheid zijn terug te komen op de figuur van Van De Voorde als literair
polemieker, een zijde van zijn persoonlijkheid te belichten, die tot op heden nog niet
of toch al te weinig de aandacht trok. Terloops stippen wij aan, dat zijn polemische
geschriften een geweldige invloed hebben uitgeoefend op de vorming van de literaire
visie der jonge dichters van direct na zijn generatie, en dat het tot een van zijn talrijke
verdiensten mag gerekend worden, dat het expressionistisch getij in de Vlaamse
lyriek zo spoedig is doodgelopen.
Intussen kunnen wij geen verklaring vinden voor het feit, dat Van De Voorde,
hardnekkig tegenstander en bestrijder van het letterkundig expressionisme, meermaals
getuigd heeft van een grote waardering voor de expressionistische schilderkunst, die
toch m.i. precies dezelfde dwaalwegen volgt als het literair expressionisme. Deze
tweeslachtige kijk op twee identieke verschijnselen die bovendien in hetzelfde
tijdsgewricht aan bod kwamen, doet werkelijk bevreemdend aan. Van de Voorde is
het zijn faam van artistiek commentator verschuldigd desbetreffend vroeg of laat
klare wijn te schenken.
De lyrische hoofdmotieven van De haard der ziel zijn: zeer actieve sensualiteit,
romantisch smachten naar een pure, gesublimeerde liefde en een hartstochtelijk tasten
naar zekerheid omtrent het Godsbestaan. Hiermee geeft Van De Voorde de zielsinhoud
aan van elke, met een dieper levensdynamisme begiftigde jonge mens. Hij opent
geen nieuwe geestelijke of sentimentele perspectieven, hij blijft gewoon bij de
bewegingen van geest en hart die sinds lang genoteerd en poëtisch reeds ontelbare
malen ontgonnen zijn. Maar deze ordinaire stof brengt hij op het plan van de
belangrijkheid doordat hij haar
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ziet door de lens van zijn scherp, soms filosofisch georienteerde intellect en ze weet
in te kleden in het klimaat van zijn zeer specifieke en krachtige lyrische
persoonlijkheid.
Van De Voorde gebruikt bij voorkeur de sonnetvorm. Naar onze mening is juist
het sonnet de lyrische vorm waartoe onze zware en nogal doffe taal zich het minst
leent; de zuiderse talen, veel subtieler en klankrijker dan de onze, plooien zich
gemakkelijker naar de wetten van het sonnet. Waar het Frans, het Spaans, en vooral
het Italiaans een massa voortreffelijke sonnetten bezit, zijn er in het Nederlands
slechts zeer enkele aan te wijzen, die aan de vereisten van het sonnet voldoen. Men
moet ze vooral zoeken bij Verwey, Van de Woestijne, en ook Van De Voorde heeft
er een klein aantal op zijn actief. Dat hij reeds in bepaalde stukjes van zijn eerste
bundel het meesterschap over deze zo delicate vorm bereikte, is een aanwijzing voor
zijn natuurlijke lyrische aanleg en voor de rijkdom van zijn taalvermogen. Veelal
hebben de sonnetten van Van De Voorde, in plaats van louter belijdend of
beschrijvend te zijn, een verhalende inhoud, zodat zij heel dicht bij de ballade staan.
Een voorbeeld:
Toen, na veel zwervens op een donkre baan,
raapte ik, wat nog aan kracht me bleef, te gader:
‘Hij woont toch hier, Hij die zich noemt mijn vader?’
en 'k ben de klopper op zijn poort gaan slaan.
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En luistrend bleef ik lang te wachten staan
en luider sloeg ik, immer kwaad en kwader!
Soms hoorde ik iets als kwamen stappen nader,
Maar 't was bedrog en 'k wou maar weer vandaan.
Vandaan? Waarheen? Weer in de nacht gaan zwerven
en altijd honger lijde' en liefde derven
en dood-gaan zonder één me de ogen sluit?
Neen, liever rusten aan Zijn deur, gelaten,
en treedt Hij eerstdaags toch zijn tempel uit,
dien Hij eerst vindt zal Hij eerst binnen laten.

Is Van De Voorde zoniet de meest verfijnde, dan is hij toch zeker de meest stoere
dichter van zijn generatie. Zijn toon is mannelijk, nooit week sentimenteel, en verlaagt
zich geen enkele maal tot holle pathetiek. Hij schrijft ook geen zogenaamde
verdroomde poëzie en al is hij heel dikwijls somber, men zocht in zijn verzen vergeefs
naar een spoor van lamentabel verdriet. Hij wil geen beroep doen op beklag, bij
niemand medelijden wekken, hij richt zich tot niemand, hij dicht bij wijze van
zelfbevrijding cf zelfontleding, zoals alle waarachtige dichters steeds hebben gedaan
en doen zullen en hij drukt zich uit met een zeldzame, schokkende onbevangenheid.
De filosofische inslag van Van De Voorde's geest ligt ongetwijfeld aan de basis
van deze mannelijkheid. Zulk soort geest inderdaad is wars van doorsnee
gevoelerigheid en schroomvalligheid. Steeds op de kennis van de waarheid gericht,
bezeten door een drang naar waarheid, geeft hij van de waarneembare en vermoede
dingen een onverhulde voorstelling en zelfs als hij in sourdine spreekt, doet zijn toon
fel aan omdat de stem, die door waarheidsdrang wordt gedragen, altijd een hevige
uitstraling heeft en zelfs hard en cynisch kan klinken in zielen die voor een contact
met de werkelijkheid niet opgewassen zijn.
In zijn latere bundels, Diepere krachten; Het donker vuur; Eros Thanatos, heeft
Van De Voorde, met gerijpt talent, naar vorm en inhoud de lijn van De haard der
ziel doorgetrokken. Hoe langer hoe duidelijker toont hij zich de intellectuele dichter
met filosofische bagage en stoute probleemstelling. Dit is bijna het wonderlijke van
deze lyriek, dat zij, soms uitgaande van een zuiver intellectueel opgevat motief,
niettemin doorstroomd wordt van het mirakuleuze vuur dat poëzie heet.
Heelal dat zwijgend donkre raadselen torst
Wat maakt uw oog zo puur van gouden dromen
gij, sinds altoos met slijk en bloed bemorst
van sterre' en volkren die steeds gaan en komen?
Gij hebt naar Licht en Heil onlesbren dorst:
't Grauw spoor des doods weert ge af in de aetherstromen
die eindeloos uw eindloosheid omzomen
en één met God zijt ge aller Rijk en Vorst Gij straalt in duister en licht van dag en nachten!
Om u is bede en vloek aller geslachten,
maar trots en ootmoed zijn u enerlei...
In u geen echo van den val der manen -
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Gij blijft omruist van 't spel der sterrebanen,
woudenmuziek en 't dondren van 't getij!

Stellig mogen wij Van De Voorde noemen een van de belangrijkste intellectuele
dichters van de Vlaamse lyriek. En de levensproblematiek, die haast al zijn verzen
tekent, werd, zover wij zien, enkel door Van De Woestijne, maar in veel mindere
mate, poëtisch verwerkt. Gezelle, wiens geniaal intellect een ander uitzicht heeft, is
aan deze soort levensproblematiek geheel voorbijgegaan. De roep van Vermeylen
om meer hersenen in onze literatuur lijkt ons door Van De Voorde het krachtigst en
op de subliemste manier beantwoord. In die zin heeft hij de Vlaamse lyriek een nieuw
element toegevoegd, dit van de filosofisch denkende en zoekende geest.
Zijn jongste bundel, De gelieven heeft als thema de liefde van grote historische
mannen en vrouwen voor ingebeelde of werkelijke personen. Het zijn circa veertig
liefdegedichten die van de menselijke liefde in al haar aspecten een lyrische
voorstelling geven. Het moet voor de dichter geen geringe opgave geweest zijn om
zovele malen in wezen dezelfde materie te verwerken zonder in herhaling van
sentiment en verbeelding te vallen, hij heeft ze tot een goed einde gebracht door een
veelzijdig doorgronden van de psyche van zijn figuren, zodat hij bij dichte benadering
hun respectievelijke karakteristieke eigenaardigheden en hun persoonlijke reacties
van geest en hart kon bepalen.
De lyriek van Van De Voorde, zo diep in de menselijkheid geworteld, een door
de intellectualistische geest gedragen menselijk getuigenis van hoge rang, vaak in
een voortreffelijke vorm ingekleed, zal nog tot vele menselijke geslachten spreken.
MARCEL MATTHIJS
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Toneel
Vlaams toneel in Afrika
HET kulturele leven van een volk spijst zich aan de diepere bronnen van zijn eigen
wezenheid, aan de kleine noden van de minste kern die aan de basis ligt van zijn
vorm, aan de geaardheid van zijn natuurlijk landschap en klimaat. Geschiedenis,
inzijpeling, contact met vreemde kulturen, geven het de nodige vernieuwingskracht,
terwijl de noodzaak zich binnen en tegen zekere invloeden te beschermen het de
vereiste isolatie opdringt tot zelfverdediging. Onze Nederlandse kultuur die via de
Middeleeuwen, de Barok en door middel van zijn scheepvaart en expansie een
aanzienlijk deel heeft gehad in de vormgeving der grote beschavings-processen,
dreigt in de geweldige mechanisatie van de atoomeeuw een kleinere plaats te zullen
moeten innemen dan normaal aan haar evenwichtig karakter en haar bloedrijke kracht
moet toekomen. Materieel overwicht en staatkundige bluff kunnen echter niet
verhinderen dat na de woelige tijden van overschakeling naar een gemechaniseerde
eeuw, weer het rijk van de geest en daarmee gepaard de hererkenning van de
onveranderlijke menselijke waarden in ere worde hersteld. Wij Vlamingen,

Fred Engelen

medeleden van de sterke Nederlandse stam, hebben tot taak in de morele chaos van
deze tijd en voorbij onze staatkundige ondergeschiktheid aan het groot concern der
wapenbezitters, de gemeenschappelijke kulturele waarden te verdedigen en uit te
dragen. Laten wij het woord van Vermeylen niet vergeten, dat een goed Vlaming
eerst Europeeër moet zijn, en laat ons nog verder zien en vooropstellen dat om een
goed Nederlander te zijn, men eerst een goed wereldburger moet worden.
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Inderdaad zijn velen van ons nog in de mening dat het volstaat in zijn stad of streek
de particularistische soms sectaire esbattementen in kunst en kultuurverspreiding op
te hemelen, om dan met een gerust geweten te getuigen dat alles gedaan werd wat
kon en dat de rest van de wereld hier maar een voorbeeld moest komen halen. Wij
vergeten dat onze kultuur een uitgestrekte bodem ten dienste staat, dat zij mits
intelligente verstandhouding rekenen kan op een machtige steun: het blok van de
Nederlandstaligen in deze wereld. Het spreidt zich uit van af de stamlanden naar
Indonesië, Belgisch Congo, Suid-Afrika en enkele kleinere groepen in Amerika,
kortom een gebied dat samengevoegd een klein werelddeel zou vormen. Als we dat
wat meer in overweging zouden nemen, zou al spoedig blijken hoe futiel pogingen
zijn om onze geschriften bvb. alleen uit te geven met het doel onze streek deelachtig
te maken aan onze wijsheid, maar hoe wij daartegenover alles in het werk moeten
stellen om samen met de andere leden van dit Nederlandse taalgebied,
gemeenschappelijk zekere problemen op te lossen of gezamenlijk de uitgaven moeten
realiseren, zowel in de krantenwereld als in deze van de poëzie of de wetenschap.
Ook in deze van de kunst. Ook in deze van het Toneel.
Deze gedachtengang ligt aan de basis van de herhaalde contacten op kultureel
gebied, met Belgisch Congo en Suid-Afrika. In deze beide gebieden is het voor de
toekomst van onze Nederlandse beschaving van het grootste belang dat onze taal er
de vooraanstaande plaats verovere die haar toekomt. In Belgisch Congo is de inwijking
van Vlamingen zeer groot geworden en zonder er ooit een Vlaamse kwestie te mogen
oproepen die een nefaste verscheurdheid van het koloniserend element zou teweeg
brengen, hebben de Vlamingen er zeer goed begrepen dat eerbied-afdwingen geen
zaak van beleefdheid is maar wel een zaak van principe. Nergens elders in het eigen
land hebben de Vlamingen zo 'n grote verantwoordelijkeid dan in Congo, gezien de
onvoorzienbare vlucht en het onberekenbaar belang dat misschien nog ooit de basis
Afrika voor Europa kan hebben, gezien ook het voorbeeld dat het blanke element er
te geven heeft en tenslotte omdat het logisch zou zijn dat in Belgisch Congo de meest
Belgische kultuur van de beide de voorrang zou hebben, gedragen door haar eigen
taal. In Suid-Afrika is ook, een sterke Vlaamse maar nog grotere Noord-Nederlandse
inwijking, vooral sedert de gebeurtenissen in Indonesië. Door het feit ook dat de
Afrikaanssprekende bevolking er de verantwoordelijkheid van de Nationalistische
politiek heeft opgenomen, is er voor de verspreiding van de kultuur van het oude
stamland een grootse kans weggelegd. Dat het aanknopen met de eigen toneeltraditie
over een Vlaams gezelschap is gebeurd, is te danken aan het feit dat er terzelfdertijd
een eerste toneeltournee naar Congo is gegaan. Dit gebeurde in het jaar 1950.
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Tot dan toe was de enige uiting van Nederlandse beschaving in Congo op kultureel
gebied, de groepering van Vlaamse intellectuelen die door de oorlogsomstandigheden
alle banden met het moederland hadden zien wegvallen, rond een tijdschrift dat
sedertdien onder het impuls van de huidige Vice-gouverneur Generaal, de Heer Rik
Cornelis, en onder het waakzaam beleid van zijn redactie-secretaris den heer O. De
Munck een internationale vlucht heeft genomen: ‘Band’. Kleinere plaatselijke
pogingen van kolonisten en Vlaamse missionarissen reikten niettegenstaande hun
soms hoge verdiensten, niet buiten hun lokaal belang. Nadat reeds Frans-gesproken
toneelvoorstellingen en andere kulturele uitingen georganiseerd waren geworden in
samenwerking met de Union Africaine des Arts et des Lettres (UAAL), groepeerden
de Vlamingen zich eveneens in een verband om de kunstverspreiding mogelijk te
maken en vele ‘Vlaamse Vriendenkringen’ werden in de grote centra opgericht. Het
Belgisch Centrum voor Culturele uitwisseling te Brussel spande zich mee voor de
wagen met ‘Band’, het Nationaal Toneel van België en het N.I: R. gaf speciale
toelating en voldoende verlof aan een uitgelezen schaar spelers aangevuld met een
paar enthousiaste jongeren van de Studio, en de eerste Vlaamse toneeltournee in
Afrika kon van wal stappen, of eigenlijk van de grond, want de hele reis werd bepland
met de vliegdiensten van de onvergelijkbare Sabena. De pioniers die dit vreemde
avontuur gingen wagen waren de dames Gella Allaert en Tine Balder van de K.N.S.,
Lydia Bruggeman van de Studio, de heren Marcel Hendrickx en Anton Peters van
de K.N.S., Frans Roggen van het N.I.R. en Marc Leemans van de Studio.
Administratie was in handen van meester Willy Verhougstraete, uw dienaar had de
leiding. Gestreefd werd naar een programma dat zoveel mogelijk van eigen bodem
zou zijn, het werd: De gecroonde Leerse van Michiel De Swaen, Leontientje van de
toen pas afgestorven en betreurde Felix Timmermans, een Kleinkunstavond met ernst
en luim, en als exponent van de hoge spelstandaard van het ensemble de Antigone
bewerking van Jean Anouilh in de vertaling van Joris Diels. Decors en costumes
werden speciaal voor de reis op langen afstand en voor berging in het vliegtuig
ontworpen door Charly Godefroid en uw dienaar. Daar we wisten dat er eigenlijk
geen toneelzalen in Congo waren en dat ook in Suid-Afrika de goed uitgeruste zalen
niet tot onze beschikking konden worden gesteld, kwam het er op aan zoveel materiaal
mee te nemen als nodig was om in alle omstandigheden een evenwaardige vertoning
te kunnen bereiken en niets aan het toeval of de improvisatie over te laten. Een
fietsenfabriek leverde daarom een stel aluminium-buizen die aan elkaar konden
worden gezet om het geraamte van gelijk welk decor te vormen. Met aniline verf
werden repels dunne stof beschilderd die tussen de buizen konden worden gemonteerd,
uiteenneembare steunvoeten werden vervaardigd om de twaalf projectoren te torsen
nodig voor de belichting, een handig lichtorgel werd gebouwd dat alhoewel zwaar
niet méér plaats innam dan een normaal groot koffer, tien koffers kostumes werden
meegenomen, toneelbenodigdheden lopende van een paar dunne touwtjes tot zware
kabel en allerhande timmergerief werd speciaal verpakt en met een dosis goed humeur
en ondernemingslust gewapend vertrok de expeditie in de zomer 1950 van het
vliegveld, de dag waarop enkele uren tevoren Koning Leopold III uit ballingschap
was teruggekeerd.
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Fred Engelen en Tine Balder als Jasoon en Medea in Medea van J. Anouilh. (Congo en S. Afrika
1953).

De D.C. 4 zette er toen nog een goede 22 uur op om via Tripolis en Kano de
vlieghaven van Leopoldstad te bereiken. De hartelijkheid waarmede de eerste
toneeltournee werd ontvangen gaat iedere beschrijving te boven. Vele kolonialen
waren door de oorlogsomstandigheden reeds tien jaar van het moederland verwijderd
gebleven, en ik kan mij wel voorstellen dat het voor sommigen als een mirakel gold
dat ze hun eigen taal in een beschaafde en boeiende vorm onbelemmerd haar vlucht
hoorden nemen van de geimproviseerde planken van een of andere Collegezaal. Hoe
dikwijls hebben ze hunkerend geluisterd naar het warme geluid van Gella Allaert
voordragend Die Kleine Vezeltjes van C. Buysse, hoe dikwijls hebben ze hun tranen
laten vloeien bij de woorden van geloof die Tine Balder sprak als het stervende
Leontientje, hoe dikwijls heeft Anton Peters hen een bult
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doen lachen en hen met guitige Vlaamse

Hellemaskers voor Paradijsvogels van G.M. Martens.

volksliedjes de atmosfeer van huis doen aanvoelen. En hoe dikwijls, werden de
vertoningen verlengd tot in de vroege morgenuren, tot de acteurs dankbaar bezweken
onder de duizende vragen over stad en land en huis en natuurlijk ook onder de vele
goedgemeende heildronken.
Sedertdien ging iedere jaar een tournee naar Congo, in 1951 onder leiding van
Maurits Balfoort, in 1952 onder leiding van Edward Deleu, in 1953 weer onder
leiding van ondergetekende. Deze laatste rondreis is in die zin merkwaardig geweest
dat ze naast toneel van internationaal formaat als Tennessee Williams' Glazen
Speelgoed en Anouilh's Medea ook het wereldsucces van Vlaamse leute gebracht
heeft, namelijk Gaston Martens' Paradijsvogels. Nadat Frankrijk, Noorwegen,
Duitsland en Amerika dit werk reeds hadden opgevoerd, kon het Afrika niet langer
onthouden worden. Dit werk met zijn meer dan 30 personnages werd in overeenkomst
met de schrijver zonder enige coupure aangepast om gespeeld te worden met maskers
(makelij van de jonge kunstschilder Gust Masson), wat de artistieke voorstelling er
nog van verhoogde en het mogelijk maakte het stuk met negen spelers en ter plaatse
gerecruteerde kleine rollen te vertolken.
Buiten de ontzettende inspanning van om de twee dagen in een andere zaal te
moeten spelen waar alles door de acteurs zelf moet worden opgetimmerd, buiten het
feit dat de acteurs er hun verlofperiode zonder enige bijkomende vergoeding bij
inschieten en dus moeite hebben om het volgende seizoen hun krachten te herstellen,
is er aan zulkdanige expeditie voor alle deelnemers de grote vreugde verbonden het
land en de mensen van Afrika te leren kennen. Allen hebben een ontzaglijk respect
gekregen voor wat de blanke in Congo op 50
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Masker uit de oude Schepenzaal van Ieper.

jaar tijds heeft verwezenlijkt en voor de opbouw van de Suid-Afrikaanse natie op
een anders verloren deel van het zwarte continent. De reis gaat van Leopoldstad over
Luluaburg, Kamina, Kolwezi, Jadotstad, Elisabethstad, vandaar naar Suid-Afrika
met opvoeringen te Pretoria, Johannesburg, Bloemfontein, Stellenbosch, Kaapstad,
Worcester, Kimberley. Dan terug naar Elisabethstad, Albertstad, Usumbura, Bukavu,
Stanleystad, Coquilhatstad, Matadi en Leo. Het zijn namen die in onze toneelmiddens
vertrouwd beginnen klinken evenals de Belgische steden waar het Nationaal Toneel
nog optreedt, het Nationaal Toneel dat hiermede voor de wereld getuigenis aflegt
van Vlaamse levenskracht en Nederlandse Kultuurwaarde.
Mogen onze inspanningen nooit verflauwen om voort alle gezagdragers in dit land
te overtuigen van het groeiend belang van deze toneelactie in Congo en Suid-Afrika.
FRED ENGELEN
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Gedenkdagen
Kanunnik Paul François

OP het feest van O.H. Hemelvaart in 1934 waagde zich een groepje zangknapen van
het Sint Lodewijkscollege naar de Kathedraal onder de leiding van een jeugdige
kapelmeester, E.H. Paul François. Hij zou van nu af borg staan voor het opluisteren
van de plechtige diensten in de Sint Salvatorskerk.
Die dag werd de inzet van een vruchtbaar volharden. Het was in eenvoud en geduld
dat deze geestdriftige priester, met een rijk talent bedeeld, de vele kinderstemmen
tot een weelde van bezielde kunst mocht brengen. Gesteund door het Seminaristenkoor
weerklonk voortaan hun fris en begeleidend bidden in de Gregoriaanse Kerkmuziek.
Het gaat er hier niet om een overzicht te bieden van de missen of koorliederen die
in de loop van deze twintig jaren volwaardig werden uitgevoerd. Een curriculum
vitae draagt veelal het gevaar met zich, een oppervlakkig beeld te scheppen van een
koor waarbij het hoger doel en ideaal in menig opzicht voor het oog verborgen blijft.
De kracht die uitgaat van een zingend leven is sterk en stimuleert. En zo het mogelijk
werd de vraag te stellen aan al wie in het koor der Kathedraal de gave van zijn stem
ten dienste gaf, dan zouden deze honderden getuigen wat een schoonheidszin hun
in die jaren werd ontvouwd. Niet een vergeet het klein maar kostelijk half uur van
dagelijks herhalen; de ijver bij het naderen van een uitvoering; de fierheid na de
welgeslaagde zang.
Er werd met recht geplukt uit de onvoldoend bekende schat van bloeiende
muziekcultuur die onze Vlaamse Meesters hebben voortgebracht. Beschouwen wij
de werken die het koor heeft uitgevoerd, zo leren wij meteen de grootheid van de
Nederlandse polyphonie bewonderen. Komt ter verscheidenheid een werk van
vreemde Meesters als een Palestrina aan de beurt, weldra vernemen wij de weerklank
van Gothiek en Renaissance in een onvolprezen werk van een Jan Ockeghem, een
Adriaan Willaert of de Monte. Zo wordt de schakel van die meesterlijke tijd met die
van onze hedendaagse musici een gaaf en wonderbaar geheel. Herhaaldelijk gaf het
koor een mis van Ryelandt in zijn mystisch rein beleven, een mis van Meulemans
in eigen Vlaamse kleur en diep gemoed, de psalm ‘Laetatus sum’ van Mgr Van Nuffel
in zijn jubel en macht.
In deze laatste twee werken heeft het koor op O.H. Hemelvaart op 27 Mei jl. zijn
volwassenheid bewezen. Die zonnige dag was zeker een symbool. Zowel in Hoogmis
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als bij Feestzitting sprak innig medeleven in herinnering, zong blijde dankbaarheid
en hulde. Hoe heerlijk klonk het Gregoriaanse Credo vol krachtige belijdenis door
lid en oudlid tot één stem verzoend.
Blijft deze dag een mijlpaal in het leven van het koor, er wijst een weg de toekomst
aan. Door de benoeming van de gevierde kapelmeester, Z.E.H. Kanunnik François,
heeft Monseigneur De Smedt zijn hoog waarderen om het koor der Kathedraal
bewezen. Zijn Excellentie gaf er zelf zijn wens te kennen dat door het Bisdom heen
een stroom van kerkgezangen vloeien zou.
Wanneer we door West-Vlaanderen een schouwing maken dan treft ons het
verheugend feit dat meer en meer het kunstig lied aan wederopbloei wint. Hier dient
gewezen op het flink bestaan van zangverenigingen die in hun oorsprong en
ontwikkeling de levenskracht opdeden in het hart van 't Kathedraalkoor zelf. Hoeveel
colleges of parochiekerken danken op dit ogenblik een leider of muziekleraar aan
deze bron van scholing en verfijnde smaak. Wordt dit wellicht niet voor een stichter
en bezieler de schoonste krans hem aangeboden.
Hield Sint Salvatorskerk het schitterend middelpunt van uitvoeringen toch wist
het koor heel vroeg zijn naam te vestigen doorheen het Vlaamse land. In 1936 werd
het reeds naar Mechelen uitgenodigd om voor het Eucharistisch Congres te zingen
in de Metropolitane Kerk. Als tot op heden onvoldoend in tijdschrift of in dagblad
over koor of leiding werd geschreven dan is dit vast te wijten aan de wens van de
bescheiden leider zelf. Blijft dit het kenmerk niet van een echt Vlaams Kunstenaar
dat hij liefst ongezien zijn edele taak vervult?
Het was het ogenblik om langs dit tijdschrift om een rijk bezit aan kunst en groot
beleven West-Vlaanderen voor te stellen. Het weze ook een kans om menig oudlid
in de toekomst weer naar onze Kathedraal te noden. Een jubileum vraagt dat alle
kinderen van een huisgezin te samen zijn. Of moet het tot een droombeeld blijven
dat telken jare bij het vreugdevol herdenken van dit schoon ontstaan op O.H.
Hemelvaart, het lied van gans die zingende familie in de ruime Kathedraal weerklinkt
tot glorie van de Heer?
FERNAND ETIENNE
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Rik Laloo zestig jaar

Driekoningen.

BEELDHOUWER RIK LALOO werd te Brugge geboren in 1894. Hij studeerde
aan de stedelijke Academie onder de leiding van bekende kunstenaars zoals Gustaaf
Pickery, Flori van Acker en Flori Aerts. Hij behaalde twee eerste prijzen in het
boetseren waaronder een koninklijk eremetaal.
De eerste wereldoorlog stuurde hem naar de loopgrachten van de IJzer. Te midden
van zijn dagelijkse soldatenplicht boetseerde hij talrijke soldatenkoppen of tekende.
Soms waren een stuk houtskool of krijt en een geëffend vlak van een betonnen
schuilplaats zijn enige werkmiddelen. Wegens zijn declamatorisch talent werd Rik
Laloo opgemerkt door Dr J.O. De Gruyter. Zo werd hij lid van het vermaarde
‘Fronttoneel’.
Na de oorlog koos hij definitief de loopbaan van beeldhouwer hoewel men hem
aan het beroepstoneel wilde verbinden.
1933 betekent een belangrijke kentering in zijn kunst. De opdracht om een
portretfiguur te snijden oriënteert hem naar een ruimere productie. Zo begint hij
vanaf dit jaartal zijn boetseerwerk te gieten. Toonaangevend uit deze periode zijn de
werken Pax, AVV. VVK, Avondgebed, Portretten, De Driekoningen, verscheidene
Kristusbeelden waaronder een fijngevoelig crucifix in palmenhout, Madonna, De
Bedegangster en
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Uitdaging, een genrestukje waarvoor wijlen Jos Lagasse, vertolker van de Christusrol
in het H. Bloedspel, heeft geposeerd.
Een bijzondere vermelding verdient het stuk ‘Driekoningen’, geïnspireerd aan het
bekende kerstspel van Timmermans, met Suskewiet, Pietje Vogel en Schrobberbeek.
Rik Laloo heeft in dit werk niet alleen zijn interpretatie van drie verschillende
volkstypen of zijn folkloristische visie op het gebeuren van Kerstmis en Driekoningen
neergelegd; men mag aannemen dat daarin ook de herinnering voortleeft aan zijn
vroegere vertolkingen van hetzelfde toneelstuk. Dit drieluik-beeld blijft nog steeds
een geliefd kunststuk.
Uit latere jaren dienen vermeld de Verfmaler, ontworpen in opdracht voor de
bestuurder van een firma voor verfbereiding en geïnspireerd aan oude afbeeldingen
van schildersateliers, de Visleurster, de Spellewerkster, studie Kinderkop, een studie
van een Brugs Beertje, en een guitige Tijl en Nele (de laatste drie werken in hout).
Naast specifieke beeldhouwkunst begeeft Rik Laloo zich ook aan het decoratieve
genre en verzorgt hij snijwerk voor schouwmantels, trappen en diverse kunstmeubelen.
De kunst van Rik Laloo blijkt zeer nauw vergroeid met zijn eigen leven en
omgeving. De beeldhouwer zoekt steeds de getrouwheid aan de levende natuur,
vooral in zijn genrestukjes met Brugse inslag, en de plastische bevalligheid van het
lijnenspel waarbij de belichting een belangrijke rol vervult.
Op zijn zestigste verjaardag kan hij op een rijkgevulde loopbaan terugblikken.
G. GYSELEN
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Prisma der jongeren
André Moerman

Deze 29-jarige Ieperling wist reeds vroeg de aandacht van de muzikale wereld op
zich te trekken. Hij studeerde onder leiding van Lionel Blomme aan de stedelijke
muziekacademie en behaalde er de prijzen voor viool, kamermuziek, harmonie en
muziekgeschiedenis. Nadien vervolmaakte hij zich te Brugge aan het Conservatorium
waar hij na slechts drie maanden studie in 1943 de eerste prijs wegkaapte. In 1945
volgde Moerman de lessen bij Carlo Van Neste aan het conservatorium van Brussel
en behaalde er de eerste prijs voor viool in 1946. Thans bekleedt hij de functie van
muziekleraar aan de Rijksmiddelbare school te Diksmuide, waar hij tevens in
December 1950 de Vrije Muziekschool heeft gesticht, een instelling die na drie jaar
werking reeds 120 leerlingen telt en ongetwijfeld een grote stuwkracht betekent voor
het muzikaal leven in deze streek. ¶ In 1943 stichtte André Moerman te Ieper het
Sint Niklaasmannenkoor, dat voor het ogenblik 46 leden telt. Op compositorisch
gebied heeft Moerman zich eveneens reeds verdienstelijk gemaakt. Onder zijn werken
vermelden wij een zesstemmig huldelied voor gemengd koor en orgel (1950), de
muzikale opluistering voor het historisch spel Langemark door de eeuwen heen,
geschreven voor koren en orkest (1948). Zijn jongste werk werd zeer opgemerkt:
een Stabat Mater, voor vijfstemmig a capella-mannenkoor, die op Witte Donderdag
1954 voor het eerst werd uitgevoerd. ¶ André Moerman heeft door zijn eigen werk
en door zijn grote activiteit op muzikaal gebied terecht bewezen dat op hem grote
verwachting mag gesteld worden.

Jos Noreille
Jos Noreille is op 5 Juni 1922 te Kortrijk geboren. Na zijn middelbare studies volgde
hij lessen in de Academie van Menen en Kortrijk. In 1942 trekt hij naar Antwerpen
en volgt tot einde 1944 de lessen aan de Koninklijke Academie. Hij leert er onder
meer etsen. Daarop volgen nog drie jaar van studie aan de Sint-Lucasschool te Gent.
In 1948 wordt hij als tekenleraar benoemd aan het Koninklijk Atheneum te Ieper,
waar hij nog steeds werkzaam is. Spijts zijn vele werk vindt Jos Noreille nog de tijd
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om regelmatig de lessen te volgen aan het Hoger Nationaal Instituut van Ter Kameren
Bos. Daar studeert hij onder de leiding van onze grote houtsnijder Joris Minne. Na
die lange specialisatie in etsen, houtsnijden en andere technieken, begint hij in 1953,
met nieuwe moed, de afdeling ‘Keramiek’ te volgen. Einde 1955 zal hij ook dat
achter de rug hebben en hoopt dan definitief van wal te steken. Aan prijskampen of
tentoonstellingen nam Noreille tot heden geen deel. Al wat hem van zijn werk of
studie kon afhouden heeft hij links laten liggen. Toen Jos Noreille in 1953 laureaat
van Ter Kameren werd uitgeroepen kreeg hij van de Stad Menen, waar hij sinds jaren
woont, het Ere-Metaal. Te dier gelegenheid zagen we toen van hem een gedeelte van
zijn grafisch werk. Meestal ontwerpen voor zijn studies. Met spanning wachten we
op zijn eerste grote tentoonstelling die hij aankondigt voor het jaar 1956.
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Ideale wonen

Foto Verdonck, Poperinge.

Met genoegen hebben wij ditmaal gespeurd te midden onze verwoeste gewesten
van eertijds, benieuwd naar de evolutie van het wonen in het
Westland.N a a s t s t a a n d e p h o t o schenkt ons het zicht van een rustig buitengoed
te Westouter met name Rodeberg. Het is geen machtige villa, geen luxueus gedoe
dat voor velen soms moeilijk te verteren valt, doch een smaakvol landhuis, fraai voor
het oog en eenvoudig in lijn en massa, niet te klein van formaat, doch groot genoeg
om er werkelijk ideaal te kunnen wonen. De afwerking is keurig verzorgd en het
geheel biedt een kleurrijk en aesthetisch aspect. Ideaal lijkt ons de oplossing toe,
waar de kroonlijst als luifel aangewend wordt boven het terras, hetwelk de woning
tevens een aangename lijn van licht en schaduw bezorgt. Deze woning is een realisatie
van architect O m e r C a r p e n t i e r van Poperinge. Alhoewel hij niet meer bij de
jongere generaties behoort, dient het gezegd dat hij zich wonderwel heeft weten aan
te passen aan de evoluties in het wonen. Hij ontweek het euvel van overbelasting en
banale ornamentering alsook der verkrachting van stijlen allerhande. Eenvoud en
rust zijn de leidmotieven in zijn werk. De dartele sprongen en modegrillen die onze
woningen in de laatste decennia kenmerken zijn hem vreemd, en gerust mogen wij
beämen dat hij zijn werk beheerst op alle gebieden. Naaststaande photo geeft de
voor- en zijgevel weer. De garage is hier werkelijk het negatieve element ten opzichte
van het geheel. Minder gelukkig noemen wij het aanwenden van de Tudor- korf- en
rondboog bii éénzelfde geheel.
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Foto Verdonck, Poperinge.
Huis Mommelhove te Poperinge. A r c h i t e c t O m e r C a r p e n t i e r .

Op het eerste zicht herkent men het dadelijk als een exemplaar uit de reeks van
wat wij noemen kunnen het Carpentier-genre. Alles spreekt één zelfde taal, en het
geheel kan men harmonisch noemen. De woning zelf lijkt een bloementuil midden
plantensieraad en groene weelde. Aesthetisch en constructief noemen wij de uitsprong
van het dak bij de zijgevels. Storend echter werkt de aansluitingskabel der electriciteit,
op de gevel. Met goede wil en wat meer schoonheidsbesef bij onze
electriciteitsmaatschappijen, ware het mogelijk dergelijk euvel ongedaan te maken;
kan de kabel dan niet de spouw nemen als toevoerweg tot het hoofdbord? Het ware
een gunst voor menig eigenaar en een zalige troost voor de architect, en een toegeving
van wege de betrokken diensten.
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Wilgenhof naar het ontwerp van architect H e n r i V i a e n e uit Ieper.

Als massa noemen wij het werk gewaagd en gedurfd; niettemin mogen wij het als
geslaagd beschouwen, want alhoewel de détails en de elementen zwaar zijn, in zijn
geheel gezien vormt het een eenheid.
Landelijke woning naar het genre der premie De Taeyewoningen. Architect H e n r i
Vi a e n e .
Deze woning is fraai en gunstig in zijn omgeving gezien; toch vinden wij dat de
massale standvensters met neerhellend dak in zekere mate log en zwaar schijnen en
het dak in de schaduw stellen. Aan te stippen valt dat het gewemel van ankers,
uitsprongen van schouw en logia, steunberen en standvensters het uiterlijke berooft
van rust en eenvoud. Meer matigheid had het geheel wellicht beter komen te staan.

ARCH. JOS DELIE
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Kunstleven
Verbondsberichten
Samenkomsten voor schrijvers
XIIIe Poëziedagen te Merendree.
DEZE gaan door in de hovingen van de Pastorij te Merendree. Op Zaterdag 31 Juli
openingszitting te 14.30 u. Na de begroeting door Pastoor Basiel De Craene staan
verschillende punten op het programma o.a. toespraken door Remi Vandemoortel
en Maurice Roelants, gevolgd door de voordracht der toneelbewerking van ‘De Boer
die sterft’ van Karel Vande Woestijne. In de avond opvoering van ‘Antigone’ van
Jean Anouilh.
's Zondags Misgelegenheid te 6.30 en 9 u. (met sermoen door P. Em. Janssen S.J.)
waarna morgenzitting met toespraken van Albert Westerlinck en Paul de Rijck. De
namiddagvergadering is gewijd aan de uitreiking der prijzen. Voor inschrijving zich
adresseren tot het secretariaat, Dorp, Merendree.

Namiddagen van het Vlaams Proza.
Zoals gewoonte wordt de Namiddag van het Vlaamse Proza gehouden te Tongerlo
in de Abdij op 15 Oogst; dit jaar spreekt o.a. Prof. Frank Baur over de taak van de
Christelijke kunstenaar in de tegenwoordige tijd. Wij vestigen ook de aandacht op
de zeer belangrijke besprekingen welke deze vergadering voorafgaan, nl. in de
vooravond van 14 Oogst en in de voormiddag van 15 Oogst.
De samenkomst wordt georganiseerd door het Comité in samenwerking met de
bestaande verenigingen van kunstenaars en letterkundigen, o.a. het Chr. Vl.
Kunstenaarsverbond.
De inschrijving gebeure tijdig bij het secretariaat: Abdij, Tongerlo of tot het
Verbondssecretariaat.

Ontmoeting van Vlaamse, Nederlandse en Duitse auteurs.
Van 28 September tot 2 October zullen in Schloss Burg an der Wupper
ontmoetingsdagen ingericht worden van Vlaamse, Nederlandse en Duitse auteurs
samen met een tentoonstelling van litteraire en artistieke werken; de inrichter is het
Kulturwerk vertriebener Deutscher, met deelname o.m. van het Christelijk Vlaams
Kunstenaarsverbond.
Deze bijeenkomst is van belang voor de Westvlaamse schrijvers in verband met
eventuele uitgave van werk in Nederland en vertaling in het Duits.
Voor deelname en programma kan men zich wenden tot Georg Hermanowski,
Ahrweg 13, Bonn of tot het Verbondssecretariaat.
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Kantnijverheid
Men zal zich herinneren dat West-Vlaanderen de aandacht der autoriteiten vroeg
voor de kantnijverheid. Mede onder invloed hiervan werd ingegrepen door de Kamer
voor Ambachten en Neringen.

Besluiten van de Kamer van Ambachten en Neringen.
I. Opleiding en sociale toestand van de Kantwerksters.
Met de afzet, is het vraagstuk van de opleiding en de sociale toestand van de
kantwerksters, de kern van de depressie in de kantnijverheid.
Onder opleiding, dient hier niet alleen het vraagstuk van de beroepsopleiding
envolmaking verstaan, doch tevens het vraagstuk van het tekort aan personen, die
het beroep wensen aan te leren.
Het spreekt vanzelf, dat dit nauw verband houdt, met de sociale toestand van de
kantwerksters.
Eenvoudige verhoging van de vergoeding gegeven aan de kantwerksters schijnt
actueel onmogelijk, daar dit een belangrijke vermindering van de binnenlandse en
buitenlandse verkoop als gevolg zou hebben, wegens de prijsstijging.
We menen dan ook te moeten voorstellen, dat een subsidie van staatswege zou
dienen toegekend aan de kantwerksters zelf.
Dit laatste kan o.i. slechts uitgevoerd worden, wanneer een cooperatie onder de
werksters wordt opgericht. Deze cooperatie zou, onder staatstoezicht, instaan voor
het toekennen van het nationaal handelsmerk (zie verder) en het verlenen van de
subsidie aan de werksters.
SECRETARIAAT VAN HET CHR. VLAAMS KUNSTENAARSVERBOND
Staf Weyts, Bisschopsdreef 57, St Kruis-Brugge. - Tel. 346.84. (voor alle
correspondentie die werking en initiatieven van het verbond betreft.)

II. Reglementeringen.
a. Invoeren van een Nationaal Handelsmerk.
Dit handelsmerk zou dienen aangebracht op het met de hand vervaardigde kantwerk.
Gebeurlijk mits vermelding van de specifieke naam van de kant. Wanneer de kant
mechanisch vervaardigd wordt, zou dit eveneens moeten worden aangeduid.
b. Facturen.
Deze mogen volgens de huidige wetgeving slechts betrekking hebben ofwel op
mechanisch ofwel op handkantwerk. Deze facturen bevestigen de echtheid der met
de hand vervaardigde kanten (Art. 3 Wet 30/3/1926).
De factuur die betrekking heeft op mechanische kant, zou dit uitdrukkelijk moeten
vermelden.
Deze bepaling is zeer belangrijk voor de uitvoer.
c. De benaming ‘half-handwerk’ zou niet mogen voorkomen, noch op facturen, noch
in de winkelruimte, etalages enz.
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Met de hand, op mechanisch vervaardigde tule gemaakte kant (Brusselse oplegsels)
dient verder zoals thans, in de wet afzonderlijk vermeld.
d. De wet van 30.3.1926 dient herzien en verscherpt.

III. Fiscaal regime.
Alhoewel het fiscaal regime blijkbaar geen grote invloed heeft op de toestand van
de kantnijverheid, wordt voorgesteld het huidig stelsel te versoepelen, nl. door
wijziging van de art. 58 en 32/1 van het Wetboek van met het zegel gelijkgestelde
taxes, waarbij zou bedongen worden dat de verplichting facturen uit te reiken door
de kantwerksters vervalt, en waarbij de handelaars, die rechtstreeks met de hand
vervaardigd kantwerk aan kantwerksters opkopen, als fabrikanten worden aanzien.

IV. Verhoging van de afzet.
a. Opleiding van de verbruikers in het binnenland dient doelmatig verzorgd.
1. Opleiding bij de jeugd.
2. Bevoegde diensten (bv. Nationaal Comité voor de Kunstambachten, Beroeps-
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organisaties enz.) zouden de opleiding van de verbruikers in de hand kunnen werken,
door het inrichten van voordrachten (gebeurlijk gesubsidieerd), het laten verschijnen
van dagbladartikelen enz.
b. Opleiding van de buitenlandse kopers.
1. Aanwezigheid op buitenlandse tentoonstellingen. Verkoopsstands inrichten,
onder leiding van bevoegde personen.
2. Prospectie in het buitenland - in samenwerking tussen de Belgische Dienst voor
Buitenlandse handel, met de beroepsorganisaties enz.
3. Voordrachten organiseren in het buitenland en de buitenlandse pers bewerken.
(Gebeurlijk Nat. Comité voor Kunstambachten - beroepsorganisaties - subsidies).
IN DIT NUMMER werden reproducties opgenomen van volgende kunstenaars:
Lucien De Gheus, Steenweg op West-Vleteren 8, Poperinge. - Hilaire Gellynck, Ten
Brielenlaan 69, Wervik. - Louis Gillon, Menensteenweg 25, Ieper. - Rik Laloo,
Gentpoortvest 42, Brugge. - Jos Noreille, Halewijnstraat I, Menen. - Jozef Storme,
Magdalenastraat 7, Wervik. - E. Van Steenkiste, Bukkersstraat 32,-Ieper.

Personalia
* Kunstschilderes G. A r n o u d t uit Assebroek stelde tijdens de maand Juni ten toon
in het nieuwe kunstsalon à l'atelier te Kortrijk.
* Nog geen drie maanden geleden verscheen bij Lannoo te Tielt een boekje, onder
de titel Maria mijn Moeder, waarin F.R. B o s c h v o g e l op voor kinderen bevattelijke
wijze het leven van Onze Lieve Vrouw vertelt. Reeds thans zijn een Duitse en een
Franse vertaling tot stand gekomen, beide in opdracht van de uitgevers op de persen
van Lannoo gedrukt, en wel in dezelfde vorm als de Vlaamse uitgave, met de
illustraties door Godelieve Schatteman. De Duitse oplage bedraagt niet minder dan
10.000 exemplaren. De vertaling is van de hand van Georg Hermanowski te Bonn,
die zeer grote verdiensten heeft verworven en o.a. van Emiel Van Hemeldonck, Maria
Rosseels, Antoon Van de Velde e.a. werken bij Duitse uitgevers heeft ondergebracht.
* A n d r é D e m e d t s heeft een nieuwe roman in voorbereiding In uw Handen. Het
boek verschijnt in het najaar, bij Desclée de Brouwer, Brugge.
* Het Noordstarfonds schrijft een toneelwedstrijd uit voor het seizoen 1954-1955 en
stelt hiervoor een bedrag van 125.000 fr. ter beschikking. De leden van de jury zijn:
E.H. Alois de Maeyer, Mevrouw Dolly de Cuyper, en de heren Maurits Balfoort,
Staf Bruggen en Herman van der Meulen. Al de mededingende verenigingen moeten
hetzelfde stuk spelen, namelijk De rechtvaardige Keizer van A n d r é D e m e d t s .
* Twee jaar na het verschijnen van de eerste Vlaamse romantrilogie in Duitse vertaling
(Depauw: Wieringer) zal binnenkort de tweede Vlaamse trilogie: A n d r é
D e m e d t s : Kringloop van het geluk onder de Duitse titel Die Herren auf
Schoendaele verschijnen.
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* Op 22 Juni werd voor de micro van Studio Kortrijk een uitzending gewijd aan het
leven en het werk van M a u r i t s D e r o o , toondichter en directeur van het Brugse
muziekconservatorium. Er werden liederen, klaviermuziek en orkestwerken ten
gehore gebracht, van commentaar voorzien door Luc. Delbarre.
* Gedurende het Zomerseizoen zullen er met medewerking van het Stadsbestuur in
de kathedraal van Brugge drie orgelrecitals gegeven worden op het merkwaardige
orgel dezer gotische kerk. Er werd beroep gedaan op de orgelisten der drie Vlaamse
kathedralen. Flor Peeters, orgelist aan de St. Romboutskathedraal te Mechelen opent
de reeks op de vooravond van 11 Juli te 19 u. Op 31 Juli te 19,30 u. kunnen wij
luisteren naar K a m i e l D ' H o o g h e , orgelist-titularis der Kathedraal van Brugge,
prijs van Uitmuntendheid en hoger diploma met grootste onderscheiding van het
Kon. V1. Muziekconservatorium van Antwerpen, die een programma biedt met
werken van G. Fr. Handel, H. Isaac, J.B. Loeillet, J.S. Bach, Flor Peeters en C. Franck.
Als besluit van deze reeks luisteren wij op de vooravond van O.L. Vr. Hemelvaart
te 19,30 u. naar Prof. Gaby Verschraegen, orgelist aan de St. Baafskathedraal te Gent.
Moge dit nieuwe initiatief een ruim verdiende belangstelling genieten in onze
Brugse stede en daarbuiten.
* De orgelist K. D ' H o o g h e heeft op 22 Juni in het K. Vl. Muziekconservatorium
van Antwerpen het hoger diploma (virtuositeitsprijs) behaald met de grootste
onderscheiding. De juryleden waren: dhr. Alb. De Klerk uit Haarlem
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als buitenlands lid, Prof. Gaby Verschraegen van Gent, dhr. Alex Paepen van
Antwerpen, dhr. Charles Hens en dhr. H. Tellier van Brussel.
* In de Triomf-reeks (Vink, Antwerpen) verscheen zopas een nieuw werk van J e a n
d u P a r c , Mijn tweede Leven.
* Op 13 Juni werd in het kader van de Dag van het Vlaamse Lied die te Brussel werd
gehouden, een uitvoering gebracht van de choraal Moeder, van toondichter J o z e f
R y e l a n d t , door het koor van de Roeselaarse kunstconcerten onder leiding van
Jos Hanoulle.
* De 27e Biennale van Venetie werd in de maand Juni geopend en is gewijd aan Het
fantastische in de Kunst. Onder de jongere Belgische deelnemers vinden wij de
Kortrijkse schilder O c t a a f L a n d u y t , wiens surrealistisch werk meer en meer
de aandacht der kunstkenners op zich trekt.
* In de Clauwaert-reeks (Leuven) verscheen zopas een nieuw werk van M a r c e l
M a t t h i j s , De grote Pardon.
* Grotendeels hebben wij de roem en de faam van Halle's Mariaspel te danken aan
de toondichter er van: A l f o n s M o o r t g a t .
Voor de eerste medewerkers van het mysteriespel van Halle is dhr. Moortgat geen
onbekende. Voor de jongere generatie willen wij even een blik werpen op het leven
en de prestaties van die nederige toondichter, die al zijn kunstzin wijdde aan het
bezingen van de lof van de Meester en zijn Goddelijke Moeder.
Te Opdorp-bij-Dendermonde op de geboortedag van O.L.V., 8 September 1881
geboren, voltrok hij zijn humaniora aan het O.L.V.-college te Tienen. Nadien
studeerde hij aan het Lemmensgesticht, waar hij na een jaar weg ging met een
uitstekend certificaat van Tinel. De Heer Moortgat scheen de richting van de
Letterkunde in te gaan; inderdaad in 1903 trad hij toe tot de Zuid-Nederlandse
Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. Zo schreef hij op taalkundig
gebied: Germanismen in het Nederlands, werk dat in 1921 door de Koninklijke
Vlaamse Academie met goud bekroond werd. Boven de letterkunde en de poëzie,
voelde Moortgat zich geroepen door de Muziek... In 1905 werd hij benoemd tot
Kapelmeester van de Basiliek van O.L.V. van Halle. In 1909 werden zijn prestaties
in dienst van de Kerk reeds beloond met de onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifice’.
Vele missen en motetten had hij al geschreven, maar het meesterstuk moest nog
komen. Onder de bezieling van Z.E.H. Kan. Dr. A. Michiels, Pastoor-Deken,
toondichtte hij het werk van Priester dichter Walgrave: het Mariaspel, dat sedert
1910 meer dan 140 opvoeringen beleefde. In 1919 vestigde hij zich te Tiegem in het
vermaarde St. Arnoldusbos op een eenzaam en verdoken plekje, dat hem zou toelaten
verder te schrijven en te componeren. In 1928 werd hij te Tiegem aangesteld als
voorzitter van het Davidsfonds en sedert 1933 is hij lid van de Muziekraad.
Tot op heden componeerde Moortgat 12 meerstemmige missen, waarvan er 9
werden uitgegeven, 5 liederkransen, 10 bundels orgelmuziek, allerlei liederen en
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motetten. Toneel- en orkestwerken, waaronder in 1910 Halle's Mariaspel en in 1933
een Passiespel.
Paul Gilson getuigde in 1920 van Moortgat ‘dat hij op muzikaal gebied uitgebreide
kundigheden bezit en een echt talent als toondichter, waarvan hij menig bewijs heeft
gegeven, nl. in de muziek die hij schreef voor het Mariaspel, waarvan de weerklank
aanzienlijk is geweest’.
Thans werd toondichter Moortgat na al die jaren van vruchtbaar werk in de
muziekwereld bij zijn 72e verjaardag vereerd met de Ridderorde van Leopold II.
Bij de 136e opvoering van het Mariaspel van Halle begroeten wij in toondichter
Moortgat de Vlaamse Kunstenaar die zijn beste krachten besteedde aan Gods eredienst
en de verheffing van het geestelijk lied.
Drie bijvertoningen van Halle's Mariaspel grijpen plaats in September. De prijzen
der toegangskaarten van 25 tot 100 fr. - Ter gelegenheid van het Mariajaar, werd
door de Geschied- en Oudheidkundige Kring een Mariatentoonstelling ingericht.
* Zo-even vernemen wij dat onze medewerker H e r v é S t a l p a e r t , de bekende
volkskundige uit Assebroek, bekroond werd in de jaarlijkse prijsvraag, uitgeschreven
door de Koninklijke Vlaamse Akademie. Het geldt hier een uitvoerig werk van
nagenoeg driehonderd bladzijden over de Kerst- en Nieuwjaarsgebruiken in het
Brugse en het bevat o.m. een nog niet eerder gepubliceerde bijdrage over de speciale
boek- en prentillustraties in verband met deze winterfeesten.
* Lia Timmermans heeft een nieuw werk in voorbereiding: Het kleine Album van
Martha. Dit boekje verschijnt, geillustreerd, in het najaar, bij Desclée de Brouwer,
Brugge.
* Op 27 Juni ging in het Paleis der Floraliën te Gent het A.C.W. Jubelspel door in
het kader van de grootse herdenkingen die dit jaar door het Christelijk Werkersverbond
worden georganiseerd. De tekst van dit spel werd geschreven door J o s Va n
D a e l e , terwijl regie en algemene leiding werden uitgeoefend door A n t o o n
Va n d e r P l a e t s e .
* Te Dadizele werden in de maand Mei opvoeringen gegeven van het Maria-massaspel
door studenten van het Klein Seminarie te Roeselare. De tekst werd geschreven door
Anton van Wilderode, terwijl de leiding in handen was van A n t o o n Va n d e r
P l a e t s e . Al de studenten van de Westvlaamse colleges en technische scholen
woonden de plechtigheid bij.
* Op 19 Juni trad ons medelid, de bekende graficus E r n e s t Ve r k e s t uit Tielt in
het huwelijk met juffrouw Corrie Deleersnijder. Uit Oostende meldt men dat de reeds
gunstig gekende voordrachtkunstenares Lutgarde S a m i j n eveneens in het huwelijk
treedt.
* In de prijskamp van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal en Letteren werd
Drs. A. Ve r m e e r s c h uit Wervik bekroond met een uitvoerige linguistische
verhandeling (225 blz.) over een middeleeuws onuitgegeven handschrift berustend
te Leiden en bevattend de geschiedenis en de reglementen van de Wervikse draperie.
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* In de museumzaal van het oud stadhuis te Harelbeke werd tijdens de maand Mei
een grote collectieve tentoonstelling gehouden van schilderijen, beeldhouwwerk en
kunstfotografie. Deze expositie was ingericht door de kunstkring Harelbeke in
samenwerking met de koninklijke St. Lucasgilde uit Kortrijk. Onder de exposanten
vermelden wij Gilbert Bloyaert, Albert Brabant, Georges Bruggeman, Marcel Callaert,
Gustaaf Calu, Paul Cottem, André Debaveye, Jules Dupont, Octave Landuyt, André
Laporte, Arthur Lottin, Julien Noreilde, Walter Soete, Louis Vanackere, Georges
Vandecasteele, Roger Vandewalle, Jules Vanhoutteghem, Leona Vanoverberghe,
Julien Vantieghem, Jan Vercruysse en Robert Windels.
* In de nieuwe expositiezaal van de Kunstkring Knokke-Zoute (Golvenstraat
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4, te Knokke) werd tijdens de maand Juni een gezamenlijke expositie gehouden van
de leden van de kring. Stelden er hun werk ten toon: Luc Declercq, Yetta Nijssens,
Piers de Raveschoot, F. Speybrouck, Louis Verbeeck, Marcelle Van Caillie en Emile
Raes.
* Als bekroning van een A.B.N.-cursus gegeven door Antoon Vander Plaetse, werd
door het A.W.T.-gewestbestuur van Ieper-Poperinge-Wervik op 2 Mei, met de
financiële steun van de provincie, een grote declamatiewedstrijd ingericht. Maakten
deel uit van de jury: Juffrouw Magda Ghesquiere, en de heren Remi Van Duyn en
Hector Deylgat. Er waren 25 mededingers.
* Door de Koninklijke Bond der Oudleerlingen van de Rijksmiddelbare School en
het Koninklijke Atheneum te Veurne werd op 27 Juni - 1 Juli, in het Koninklijk
Atheneum, een collectieve tentoonstelling ingericht met volgende kunstschilders:
Arschoot, Aerts, Boudens, Cools, Houwen, Kyndt, Locufier, Permeke, Slabbinck,
Swimberghe, Van de Kerckhove, Van de Walle en Verhenneman.
* Op 10 Juli a.s. gaat te Roeselare een litteraire vergadering door met deelname van
Ernest Claes, Willem Denijs, Gaston Duribreux, Willem Putman, J. Storme, Antoon
Vander Plaetse e.a.
* In de expositiezaal A l'Atelier, Steenpoort 20, Kortrijk, hielden de Kortrijkse
Jongeren hun lentesalon van 11 Juni tot 2 Juli. Men kon er werk bewonderen van:
Werner Biesbrouck, Walter Byltiauw, Pierre Chariot, Cécile De Bouvry, De Loose,
Door Gevaert, Nicole Lacombe, Yolande Malfait, Francine Meheus, Werner Pintelon,
Yolande Sileghem en Walter Soete. Een der exposerende, Nicole Lacombe, is tevens
muzikante en werd zopas voor de viool bekroond aan het Conservatorium te Gent.

Kunstactualiteiten
Brief uit Brussel
TIJDENS de jongste weken hebben te Brussel enkele jongere schilders geexposeerd
van wie het werk meer verdient dan het traditioneel memento in de krant. Onder deze
exposanten zijn er twee Westvlamingen: de Bruggeling G i l b e r t S w i m b e r g h e
en de Kortrijkzaan O c t a v e L a n d u y t . Swimberghe toonde enkele recente doeken
in het Galerijtje du Théatre de Poche, een geïmproviseerd zaaltje vlak bij de Naamse
Poort en Landuyt exposeerde een overzicht van zijn oeuvre in het heilige der heiligen
van het Brussels kunstleven: het Paleis voor Schone Kunsten.
Ik zal niet beweren dat het werk van S w i m b e r g h e Brussel op stelten heeft
gezet; daarvoor is het, met hedendaagse maat gemeten, te traditioneel. Maar op mij,
en ik geloof op eenieder die niet denkt in voorafbepaalde categorieën, heeft het
alleszins een diepe indruk gemaakt× Wie zich wekenlang door allerhande galerijen
en galerijtjes heeft geworsteld en met de rand van de lippen aan al het hyperverfijnd
goedje heeft geproefd van zoveel avant'garde kunst, hem smaakt het werk van
Swimberghe als een teug fris water. Het is lavend. Het is fris, spontaan opgeweld uit
een diepe bron, het is onvervalst.
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Het is, bovenal, monumentaal. De wereld van Swimberghe is ongeveer, wat het
karakter der vormen betreft, deze van de romaanse kunst. De thema's zijn zeker niet
dezelfde: Swimberghe schildert liefst en best grote en middelmatige stillevens en
figuren. Maar zijn stijl bezit een elementaire uitdrukkingskracht, waarin een heftig
temperament zich verenigt met een buitengewone beheersing van de vorm. In dit
opzicht is het groot stilleven met tafel en pladijs een overtuigend stuk.
De tentoonstelling L a n d ' u y t heeft een diepere weerklank gehad bij het Brussels
publiek dan deze van Swimberghe. Dit resultaat is, eerst en vooral te danken, aan
het karakter zelf van Landuyt's kunst. De bevreemdende sfeer van het surrealisme
is met de jaren een oase geworden voor de hedendaagse mens. Niemand kan
ontkennen dat deze sfeer buitengewoon stimulerend werkt op de verbeelding en de
geest van de toeschouwer en hem in zekere mate verlost uit een gestereotypeerde
visie van de werkelijkheid. Ik heb vroeger de doeken van een m.i. onechte surrealist,
Felix Labisse, bestempeld als booby-traps voor sentimentele zielen. Ik geloof dat
deze bepaling, ontdaan van haar pejoratieve klank, in zekere mate op alle surrealisme
past. In deze werken ligt ergens een knalkwik verscholen dat, volgens de kwaliteit
van de ontploffingsstof en de sensibiliteit van de toeschouwer, een aardig effect
teweegbrengt.
De deflagratie geschiedt dan op het sentimentele of op het intellectuele plan; in
het beste geval in de twee samen. Bij Landuyt is het onbetwistbaar het eerste. Bij
Magritte, van wiens werk in het Paleis voor Schone Kunsten op hetzelfde ogenblik
een retrospectieve te zien was, is het het tweede. Deze confrontatie van twee
verschillende surrealistische karakters was trouwens, voor degene die het probleem
van die zijde beschouwen, buitengewoon leerzaam.
In tegenstelling met het grootste gedeelte van wat het internationaal surrealisme
heeft voortgebracht, is de kunst van Landuyt omzeggens vrij van Freudiaanse
complexen. Zij verkeert in een merkwaardige staat van onschuld. Nooit is zijn werk
morbide; alleen heeft het een droevige, bijwijlen hartverscheurende ondertoon. Men
heeft soms de indruk dat het de klacht is van iemand die onschuldig lijdt.
*
Een andere expositie welke m.i. vermelding verdient in dit bericht is deze van J o s
D e M a e g d in het galerijtje du Théâtre de Poche. De Maegd heeft jarenlang zijn
weg gezocht; ik geloof dat hij hem, in zijn jongste werken, gevonden heeft. Hij heeft
hem gevonden in een persoonlijke interpretatie van onze intimistische schilderkunst.
Jarenlang heeft De Maegd geaarzeld op de grens van het expressionnisme, een
expressionnisme à la Gust De Smet of à la Edgard Tijtgat. Dit is voor hem een straatje
zonder eind gebleken. De oplossing lag voor de hand. De Maegd had slechts zichzelf
te zijn om enkele landschappen, stillevens en figuren - vooral kinderportretten en
beeltenissen van meisjes - te schilderen welke van deze artist een der aantrekkelijkste
figuren maken in onze hedendaagse schilderkunst. Zeker, het is niet uitgesloten dat
al wie verwend is door de gekruide esthetiek der jongste kunststromingen, het werk
van De Maegd wat smakeloos zal vinden. Maar ik geloof dat een kunstliefhebber,
die tot de jaren van discretie en verstand
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is gekomen, zijn hart niet verpand aan één enkele strekking.
*
Ten slotte nog een flits over de expositie M a g r i t t e . Deze veteraan van het
surrealisme heeft, zoals hoger reeds gezegd, een overzicht gegeven van zijn
levenswerk in het Paleis voor Schone Kunsten. Het zou onrechtvaardig zijn het werk
van Magritte te meten met de plastische maatstaven welke de ingewijden thans
gebruiken in de kunstcritiek. Er is, in dit opzicht, vrijwel geen enkel beeld, geen
enkel detail dat de kenner een speciaal genot verschaft.
Dit ligt overigens buiten de bedoeling van Magritte. Hijzelf heeft verklaard in
eerste instantie filozoof te zijn, d.w.z. iemand die een verband legt tussen de dingen.
Dit verband, zal men zeggen, is bij Magritte vrij origineel. Het is echter precies hierop
dat de waarde en de betekenis van zijn kunst berust.
Het wereldbeeld van Magritte getuigt van een buitengewone bewegingsvrijheid
der verbeelding. Het is soms niet duidelijk of de nieuwe associatie van beelden of
van begrip en beeld werkelijk overtuigend is. Maar het kan moeilijk uitgemaakt
worden of de oorzaak hiervan bij de schilder of bij de toeschouwer ligt.
*
Op dit ogenblik (10 Juni) zijn te Brussel in het museum van het Jubelpark, een massa
Brabantse Kunstschatten bijeengebracht. De tentoonstelling telt niet minder dan 550
nummertjes. Specimina van edelsmeedkunst (gewijde vaten, reliekschrijnen), van
geweefsels, zegels, miniaturen, schilder- en beeldhouwkunst geven een beeld van
de ontwikkeling dezer kunsttakken van de Romaanse periode tot laat in de Barok.
Is deze expositie in de eerste plaats een kluif voor de kenners, dan kan de gewone
sterveling er toch ook rustig grasduinen om links of rechts een voorwerp te ontdekken
dat hem in verrukking zal brengen. Vooral in de afdeling van de beeldhouwkunst.
Beelden als de O.L. Vr. der Ten hemelopneming van Nijvel of de Sinte Barbara uit
de O.L. Vr. ter Troostkerk te Brussel zal hij niet zo licht vergeten.
Drs. Marcel Duchateau.

De Ieperse kunstkring ‘richten’
IN Juni van dit jaar is de Ieperse Kunstkring Richten, met haar toneel- en koorafdeling,
het zevende levensjaar ingestapt. Jong als de kring nog is, werd in de afgelopen jaren
door beide afdelingen een peil bereikt, dat eenieders bewondering wegdraagt.
Werkelijk: Richten is uitgegroeid tot een der moerpijlers, die het culturele leven in
de oude Hallestad helpen schragen.
De Kunstkring werd in Juni 1948 gesticht met een drievoudig doel: de oprichting
van 1) een toneelaf deling; 2) een koorafdeling, en 3) een symfonische afdeling.
Alleen nr. 3) bleek een doodgeboren kind.
De stichters mochten niettemin tevreden zijn, en ze bleven niet bij de pakken zitten.
Een bestuur werd gevormd dat, als een goede moeder, de meeste zorg besteedde aan
de groei en de uitbouw van de tweeling-zusterafdelingen. De technische opleiding
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werd van meetaf toevertrouwd aan specialisten in het vak: voor de Toneelafdeling
werd Mter Staf Bruggen aangesproken, terwijl voor de Koorafdeling Mter Guido
Van Overbeke de man op de plaats was.
Het duurde niet lang, of de eerste stappen naar buiten werden gezet: op 26 en 27
Sept. 1948 voerde de Toneelafdeling het blijspel Patsy (van E. Terlingen) op. Het
was een openbaring! Weinigen konden geloven dat een dergelijke prestatie door
Ieperlingen te Ieper mogelijk was. De wind zat goed, en reeds op 23 en 24 Januari
1949 werd Antje (A. Hamik) voor het voetlicht gebracht.
De Koorafdeling stak van wal op 15 Feb. 1949 met een Kunstavond, in
samenwerking met de Toneelafdeling onder de algemene leiding van Antoon Vander
Plaetse. Uitgevoerd werden werken van Meulemans, Hullebroeck, Benoit en De
Boeck. Ook hier brak een wolk open, en was het onmogelijke een hoorbaar feit
geworden: Ieper bezat een gemengd koor, dat tot grote dingen in staat zou worden.
* Koorafdeling.
21/8/49: deelname aan het openluchtzangtornooi te Merkem (uitvoering van
oud-Nederlandse liederen) waarbij Richten zich tweede klasseerde.
20/10/49: Guido Gezelle-herdenking in de Feestzaal van het College te Ieper,
waarbij soli en koorwerken op tekst van de grote Meester ten gehore gebracht werden.
Het eerste optreden in 1950 gebeurde op Driekoningenavond, in de feestzaal van
het College. Het programma bestond uit een afwisseling van meerstemmige
Kerstliederen en declamaties van Antoon Vander Plaetse. Dit optreden oogstte een
bijzondere bijval.
Het eerste optreden in 1951 vond plaats op 22/2/51 in de zaal Coliseum, voor 450
toehoorders, ter gelegenheid van een Passieavond, ingericht door het A.C.W. met
medewerking van Antoon Vander Plaetse. Het programma bestond uit drie reeksen
liederen (4-stemmige en andere), alle met betrekking tot het lijden en de verrijzenis
Christi.
Op 18/3/51 werd dezelfde Passie-avond gegeven te Meulebeke.
Op 29/4/51 vierde het A.C.W. zijn arrondissementeel Rerum-Novarumfeest.
Andermaal werd beroep gedaan op de Koorafdeling van Richten, om te 14 u. in de
St. Pieterskerk de plechtigheden met meerstemmige zangen op te luisteren. Dezelfde
dag te 17 u. stond het koor in de Stadsschouwburg paraat voor de verdere opluistering.
Op 30/4/51, 1/5/51 en 2/5/51, voerde het Koor meerstemmige gewijde zangen uit
in de St. Maartenskathedraal, ter gelegenheid van de volkspredikaties door Pater L.
Arts, SJ.
Daarna volgde een harde werkperiode, in voorbereiding tot de groots opgevatte
Peter Benoitfeesten te Ieper, waaraan vanzelfsprekend de Koorafdeling van Richten
haar medewerking verleende.
Op 15/7/51 ging de bedoelde Peter Benoit-viering door: te 11 u. werd de Missa
in D van de grote Vlaamse Meester in de Kathedraal uitgevoerd door de Kring; te
14 u. hadden we, onder de leiding van Mter G. Van Overbeke, in de Lakenhalle de
onvergetelijke namiddagviering, met medewerking van baritonzanger Renaat
Verbruggen, van meerdere kinderkoren en van de Harmonie Ypriana. Uitgevoerd
werden: De wereld in en Leiecantate.
Die dag zal ongetwijfeld in de culturele geschiedenis van Ieper als een hoogtepunt
bekend blijven.
Op 21/7/51 reist het Koor naar Moeskroen, alwaar het op de Provinciale Studieweek
van de K.W.B. een uitgelezen programma Vlaamse Koorwerken aanbiedt.
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Op 2/9/51 zien we het Koor te Proven, een volgende uitvoering geven van de
Missa in D van Peter Benoit.
Op 31/10/51 vermelden we het optreden van het koor voor het NIR (Gewestelijke
Zender Kortrijk).
Op 25/11/51 zien we het gemengd koor (70 uitvoerders) opgesteld in het Provinciaal
Hof te Brugge, bij de slotvergadering van de Provinciale Cultuurdagen. Verscheidene
Vlaamse koorwerken werden er a capella voorgedragen. Toevallig was daar de grijze
componist Remi Ghesquiere aanwezig. Bij de uitvoering van een zijner werken De
Wind, kon hij zijn ontroering niet verbergen. Door dit
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optreden kreeg het Zangkoor Richten een provinciale klank.
Op 17/12/51 vinden we het koor terug in de Ieperse Stadsschouwburg voor het
verzorgen van een Muzikale Kunstavond gewijd aan Vlaamse Meesters, met
medewerking van Prof. Dr. Fl. Vander Mueren als spreker, en Juffr. Anhy Helewaut
klavier met Hr. A. Messens, cello. Niet minder dan 12 koorwerken werden uitgevoerd.
Wanneer in de loop van 1952 vier leden van de Kunstkring in het huwelijksbootje
stapten, was dit voor de koorafdeling een buitengewone gelegenheid om zich te laten
horen: een mooie traditie werd ingezet, waarbij de Koorafdeling in de bres sprong
om de huwelijksplechtigheden op te luisteren met meerstemmige gewijde zangen.
Bekommerd om de degelijke vorming der zangers en zangsters werd besloten een
uitvoering van De Oorlog van Peter Benoit bij te wonen te Antwerpen, op 10/2/52.
Op 3/3/52 geeft de Koorafdeling in de Stadsschouwburg te Ieper een prachtige
Schubert-avond. Dhr. R. Verbruggen, bariton, verleende zijn medewerking.
Op 27/4/52 staat het Koor paraat te Ieper, op uitnodiging van Bond der Kroostrijke
Gezinnen om, in aanwezigheid van Minister De Taeye het Feest der Moeders op te
luisteren.
Op 18/5/52 vierde het A.C.W. zijn Arrondissementeel Rerum Novarumfeest.
Andermaal was het de Koorafdeling van Richten die instond voor de verzorging van
het namiddagfeest.
Tegen de avond vertrok het Koor per autocar naar Wevelgem, waar het op het
marktplein eveneens de Rerum Novarumfeesten zou opluisteren.
Op 14/7/52 viert Richten het Guldensporenfeest in de lokalen van het Gasthof
Patria. Voor de eerste maal worden volksdansen uitgevoerd. Het werd een succes!
In de toekomst zal Richten op dit gebied nog méér presteren.
Pas was de Augustusmaand achter de rug, of daar begon een harde werkperiode,
in voorbereiding tot de Lionel Blommeavond, die doorging op 29/10/52. De grote
eer viel ons te beurt onze medewerking te mogen verlenen naast die van een man als
Renaat Veremans.
Om de lange reeks prestaties van 1952 te sluiten, nodigde het Koor ons uit op
17/12/52 tot de Lyrische avond, gewijd aan Weense Meesters, met medewerking van
Francine Lepage, mezzo-sopraan, in de Ieperse Stadsschouwburg.
1953 betekende voor de Gemengde Koorafdeling van Richten het jaar van de
technische vervolmaking en de verdere uitbouw.
Op 16/3/53 vinden we Richten andermaal in de stadsschouwburg met Volksliederen
en Volksdansen. Dat deze avond zou uitgroeien tot een succes mochten we wel
vermoeden.
Op 21/7/53 herdacht de ijverige Koorafdeling de 75e verjaardag van Meester Emiel
Hullebroeck in een zangavond, gewijd aan werken van de grote Vlaamse Componist.
Na de zomerverlofperiode werd het nieuwe zangjaar duchtig aangepakt, en speciaal
in voorbereiding tot het Provinciaal Koorfestival, dat te Ieper doorging op Zondag
15 November. Met Ons is gheboren van Hans Reinke, en Kleinood van A. Meulemans
veroverde Richten een eervolle plaats in de eerste categorie.
Er werd niet op de lauweren gerust. Reeds op 3/12/53 stond het Koor opnieuw
paraat, met medewerking van een kamerorkest, een knapenkoor en de Toneelafdeling,
voor de verzorging van een Lyrische Kerstavond. Deze kerstavond werd, zo naar
inhoud, als naar opvatting, een der meest waardevolle prestaties van het jaar. Het
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geheel bestond uit 4 delen: 1) de Komst van de Heiland; 2) Boodschap aan Maria;
3) bij de Herders op het veld; 4) bij de Kribbe.
Ieder der delen werd ingeleid door een proloog met plastische uitbeelding. De
avond werd besloten met een machtige uitvoering van Händels Alleluia voor gemengd
koor en kamerorkest.
Dit jaar werd de Vastenavondviering (2/3/54) opgeëist door de Koorafdeling van
Richten, onder de titel: Humoristische Kunstavond, met medewerking van Juffr.
Teresa Van Marcke, kunstdeclamatrice. Wij plukken uit het programma volgende
liederen: De vastenavond die komt aan (bew. A. Deklerck); De spijskaart (C. Zöllner);
Waarom gaan de boeren zo? (bew. L. Toebosch); De averulle en de blomme (R.
Ghesquiere); Reuzelied (bew. A. Meulemans); Scherzo (G.B. Martini); O Pepita (A.
Müller); enz...
Als slotsom mag gezegd dat de Koorafdeling van de Ieperse Kunstkring Richten
na zes jaren noeste arbeid en taaie volharding, onder de stuwkracht en de bezieling
van Koorleider Mter G u i d o Va n O v e r b e k e , een eervolle plaats bekleedt in
de rij der culturele organisaties van het Westland.
* Toneelafdeling van Richten.
Met het doel de degelijkheid en de goede uitbouw van het liefhebberstoneel te
verzekeren en te bevorderen, werd niet geaarzeld de financiële last aan te gaan de
regie toe te vertrouwen aan een beroeps-regisseur. Dhr. Staf Bruggen wist
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dan ook met vaste hand de repetities en opvoeringen te leiden.
Zoals in de inleiding reeds vermeld, werd op 26 en 27/9/48 gestart met Patsy (E.
Terlingen). Antje (A. Hamik) volgde op 23 en 24/1/49.
De derde opvoering kon slechts doorgaan op 18 en 19/12/49, daar aan de
stadsschouwburg verbeteringswerken uitgevoerd werden. De grote Heer op het kleine
Eiland (Scheu) was ongetwijfeld een gewaagd spel voor de jonge kring. Dat het toch
een meevaller werd is zonder twijfel te danken aan de degelijke beroepsregie.
Op 5/2/50 trok de Toneelafdeling naar Wijtschate met De grote Heer op het Kleine
Eiland en met Leentje uit het Hemelrijk. Dat deze eerste kennismaking met het
toneelpubliek te Wijtschate een gunstige indruk naliet, blijkt uit het feit dat Richten
in de loop van hezelfde jaar aldaar opnieuw uitgenodigd werd.
Met Ketty liegt nooit (2 opvoeringen te Ieper in de Stadsschouwburg op 23 en
24/4/50) trok Richten een streep onder het toneelseizoen 49-50.
Na de zomerperiode stak de Kring op 15/10/50 van wal met een reeks opvoeringen
van De Dames met de groene Hoedjes (A. Acrement), welke steeds bomvolle zalen
brachten.
Ondertussen werd een nieuw stuk aangeleerd: De Klokkengieter (A. Coolen), dat
op 10 en 11 December in de Stadsschouwburg te Ieper opgevoerd werd.
Op 4/3/51 werd in de Ieperse Stadsschouwburg een 3e opvoering gegeven van De
Klokkengieter, op aanvraag van de Bond der Kroostrijke Gezinnen. Deze opvoering
gold als deelname aan het Provinciaal Tornooi, waarbij Richten zich een plaats
afdwong in de Provinciale Ere-Afdeling.
Op 1/4/51 en 2/4/51 kregen we de opvoeringen van De Vier Gezellen in de
Stadsschouwburg.
Het nut en de noodzakelijkheid inziende van een veelzijdige vorming der acteurs
en actricen, besloot het Bestuur van de Toneelafdeling tot het organiseren van een
cursus in grime, die 12 lessen omvatte, met in totaal 48 lesuren (van 22/4/51 tot
30/12/51). Als lesgever fungeerde Hendrik Sulmont uit Moen. Theoretische lessen
werden gekoppeld aan practische oefeningen. De deelname aan deze cursus was voor
alle leden van de toneelafdeling verplichtend.
Op 28 en 29/10/51 stak de Kring opnieuw van wal met een nieuw stuk Het Leven
begint (L. Fodor), dat op vermelde data opgevoerd werd in de Stadsschouwburg.
De Toneelafdeling zegde eveneens haar steun toe aan de AWT-prestatie Kinderen
van ons Volk, en leverde voor dit stuk 3 actrices en 3 acteurs. We noteren volgende
opvoeringen:
Ieper (Stadsschouwburg) op Zondag en Maandag 9 en 10/12/51. Poperinge (zaal
't Belfort) op Zondag 16/12/51. Westouter (zaal Monsalvaet) op 26/12/51.
Alles samengenomen kwam de toneelafdeling van Richten in 1951 niet minder
dan 12 maal op de planken, en dit in 5 verscheidene toneelstukken, iets wat voor een
amateurskring zeker prijzenswaardig kan genoemd worden. Tussen 1/1/51 en 31/12/51
werden 64 repetities gehouden.
Op 23 en 24/3/52 vonden we onze Toneelafdeling voor het voetlicht in de Ieperse
Stadsschuwburg, bij de 1e en 2e opvoeringen van Parkstraat 13.
Op 7 en 8/12/52 is de Toneelafdeling klaar voor de opvoeringen van Het onstuimige
Hart (J. Patrick) in de Ieperse schouwburg.
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Ten voordele van de geteisterden gaf de Toneelafdeling op 19/2/53 te Ieper een
galaopvoering ten beste van Freuleke (H. Roelvink).
Dit jaar werd, ingevolge bijzondere omstandigheden, vrij laat gestart. De Mens
wikt (A.J. Cronin), in December '53 opgevoerd te Menen, kon eerst op 7 en 8 Februari
1954 voor het voetlicht gebracht worden in eigen stad. Het Iepers toneelpubliek werd
voor zijn geduld echter ruimschoots beloond: de opvoeringen waren van het bovenste
schof, en maakten op de aanwezigen een zeer diepe indruk.
Op 28 en 29 Maart j.l. daverde de Schouwburg onder het applaus der toeschouwers
bij de opvoeringen van Het duistere punt (G. Kadelburg), die effenaf een reuzesucces
kenden.

Tien jaar bedrijvigheid van het Algemeen Westvlaams Toneel in het gewest
Ieper
ONDER de vele vooraanstaande culturele verenigingen, die in West-Vlaanderen een
toonaangevende rol spelen in het kunstleven, mag het Algemeen Westvlaams Toneel
(A.W.T.) zeker een ereplaats innemen.
Wanneer wij weten dat, verschillende jaren naeen, het gewest
Ieper-Poperinge-Wervik, op de jaarlijkse gouwdag, de eervolle vermelding kreeg
van het bestwerkende gewest, kunnen wij ronduit verklaren, dat het A.W.T. gewest
Ieper, in zijn eigen midden een hoofdrol moet vervuld hebben.
Het volstaat in een bondig overzicht, de voornaamste verwezenlijkingen op te
sommen, om een duidelijk beeld te geven van de veelomvattende activiteit van het
A.W.T.
In het jaar '45, werd van wal gestoken met hetgeen voor elke toneelfederatie een
hoofdbekommernis moet zijn: het schiften van de aangestelde kringen in categoriën.
Niet minder dan 15 inschrijvingen werden geboekt, zodat het gewestelijk bestuur,
van meet af aan, in de rug door een grote schaar liefhebbers gesteund werd.
Hetzelfde jaar nog richtte het bestuur een ‘Regie-cursus’ in, die door leden van
14 kringen werd bijgewoond. Op 16 September 1945 werd de eerste
A.W.T.-gewestdag ingericht te Poperinge. Een samenbundeling van verschillende
goede krachten uit meerdere aangesloten groepen, stelde het bestuur in staat, aan
zijn leden een modelopvoering van het toneelspel Gezworen Kameraden aan te
bieden.
In het seizoen 1946-47 stelden nog 6 kringen zich in orde met de categorieindeling,
terwijl de gewestdag te Poperinge, op 17-11-1946, opnieuw tot een succesvolle
prestatie uitgroeide.
In het seizoen 1947-48 werd een flinke actie gevoerd onder het motto Verzorg uw
taal.
Deze actie werd ingezet op de gewestdag, die andermaal gehouden werd te
Poperinge, en dit op 20/9/1947. Deze gewestdag groeide uit tot een ware
‘kunstmanifestatie’. Tijdens de vergadering trad A n t o o n Va n d e r P l a e t s e ,
Vlaanderen's gevierde kunstdeclamator op. Het was de eerste keer, sinds September
1944, dat hij voor het voetlicht kwam. In dezelfde gunstige voorwaarden werd dan
de opvoering ten beste gegeven van Een Zwerver kwam. Tussenin speelde dhr. A.
M o e r m a n , violist, begeleid aan het klavier door zijn zuster Mej. A. M o e r m a n ,
enkele hoogstaande muziekwerken. Meerdere kringen dongen mede in de gewestelijke
toneelprijskamp, die eveneens doorging onder het motto Verzorg uw taal. Vermelden
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wij nog dat Mej. M. G e s q u i r e uit Poperinge, een causerie hield voor Radio Kortrijk,
op last van het gewestelijk bestuur.
In de Zomermaanden van 1948 richtte het gewestelijk bestuur de Provinciale
Toneelschool in te Ieper. Als lesgevers traden op: A. Va n d e r P l a e t s e , H.
S u l m o n t , J e f D e b r u y n e en M e e s t e r S t a f B r u g g e n . Op 6 Juni 1948,
werd de jaarlijkse A.W.T.-gouw-
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dag gehouden te Ieper. Over deze manifestatie uitwijden zou ons te ver leiden.
Beperken wij ons tot de eenvoudige vaststelling dat de organisatie van deze gouwdag
nog steeds als model geldt, en dat de grootse allure van deze dag in ons midden
definitief in vaste vormen werd gegoten.
Seizoen 1948-49: Gewestdag te Geluwe op 15 September 1948. Op de vergadering
traden Mej. G e s q u i è r e en Mter S t a f B r u g g e n op als sprekers.
Onder impuls van de leiders van het A.W.T., werd de stad Ieper verrijkt met een
culturele vereniging, die in korte jaren tot een grote bloei zou geraken, nl. de Ieperse
Kunstkring Richten, die van wal stak met een toneelafdeling om na enkele maanden
ook een koorafdeling op te richten.
Op 6-12-1948 sprak dhr. B e n o i t M a e r t e n s , namens ons gewest voor Radio
Kortrijk.
Seizoen 1948-49. Tijdens dit seizoen werd een toneelwedstrijd ingericht, waarin
de nadruk werd gelegd op het spel. Op 3 en 4 April te Ieper, 6 en 7 April te Poperinge
en 9 en 10 April te Wervik werd het passiespel De Moordenaar Gods opgevoerd.
Inrichting: het A.W.T. gewest Ieper, regie: S t a f B r u g g e n .
Seizoen 1949-50. In dezelfde voorwaarden: op 6 en 7 November te Ieper en op
10 November te Poperinge: opvoering van De vier Jaargetijden (A. Coolen). Tijdens
dit seizoen werd een Regie-cursus ingericht. Lesgevers waren: A. Va n d e r
P l a e t s e , P i e t S a v e n b e r g , H. Va n d e r M e u l e n en J e f Va n d a e l e .
Seizoen 1950-51. Gewestdag te Poperinge op 17-9-1950. Als spreker op de
vergadering trad letterkundige A n d r é D e m e d t s op, terwijl de koorafdeling van
Richten het kunstgedeelte verzorgde. In dezelfde voorwaarden als bij vroegere
gewestdagen, te Poperinge, werd het toneelstuk Het Rechte Spoor opgevoerd.
In het voorjaar en ook in de Zomer van 1951 werd een cursus in grime ingericht,
waarvoor 30 inschrijvingen geboekt werden.
Op 9 en 10 December te Ieper en op 16 Dec. te Poperinge: opvoering van Kinderen
van ons Volk, regie S t a f B r u g g e n ; inrichting: het A.W.T., gewest Ieper.
De recente prestatie's staan nog iedereen fris in het geheugen: 21-10-52: gewestdag
te Poperinge, spreker A. D e m e d t s . Jubelviering van Deugd en Vreugd.
25-6-53: Schiftingsdeclamatiewedstrijd. Muzikale omlijsting: Mevr. J. Preneel.
Gewestdag te Ieper einde 1953 in de zaal Familiekring bij de jubelviering van de
kring Crescendo. Optreden van de groep Piet Savenberg.
Van 18-1-54 tot 4-4-54: Leergang in Uitspraakleer en Voordrachtkunst. Hiervoor
werden niet minder dan 75 inschrijvingen genoteerd.
Op 2-5-54: Declamatiewedstrijd met 26 deelnemers. Muzikale omlijsting: Mej.
Annie Kerkhof, Mevr. Rosseel.
Zoals U ziet, een gevuld lijstje.
Niet te verwonderen dat in het gewest Ieper-Poperinge-Wervik, de verkorting
A.W.T. een vertrouwde klank in de oren van de mensen heeft.

De Duinkerkse dichter Michiel de Swaen (1654-1707) werd driehonderd
jaar geleden geboren
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HIJ was heelmeester in zijn geboortestad en Prins der Rederijkersgilde, aldaar. Op
53-jarige leeftijd gestorven, liet hij een verzameling gedichten na, die zijn
medegezellen der Rederijkerskamer, 15 jaar na zijn dood lieten verschijnen, onder
de titel:
Zedelycke Rymwercken en Christelycke gedachten
door M. De Swaen
Ghedruckt tot Duynkercke
By Pieter Labus, Boeck-drucker ende Boeckverkooper in den Bloem-korf.
1722.
Ze behelzen een 3000 tal verzen. Zijn andere voornaamste werken waren in handen
gebleven van zijn zoon Fr.L. De Swaen ‘canoninck Regulier tot Veurne, in de abdye
van S. Nicolais’.
Na jaren, waren deze werken, waaronder het mysteriespel De menschwording en
de klucht De gecroonde Leersse nog niet in druk gegeven.
Daarover deed de Rederijkerskamer van Duinkerke haar beklag, in de inleiding
van het werkje, dat ze zelf had laten verschijnen. Als ware rederijkers dragen ze hun
beklag voor in verzen, die voor deze van de meester niet moeten onderdoen. Vondel
wordt er bij te pas gebracht:
Klachtgedichten van de medegezellen van De Swaen:

Harp-Gesangh.
Wanneer Flandrinas Maeght haer ooghemerck
Op het door-grondend' breyn in S w a e n e s werck
Nauw-keurigh sloegh in 's weireldts perck
Wat wond're dinghen
Riep sy met bly geschal! aen Duynkercks strandt
Daer singht de Swaen, spyts Vondel, Vos, Constant,
Sijn soet gheluyt klinckt door gheheel het Landt
Der stervelinghen;
Waer 't saecken het oorstreelende ghesangh
Van Swaen, door Vondel was ghehoort, 't geklangh
Had' sijne Harp verdooft, en hielt in dwangh
Sijn spitse snaeren,
En soud' (ghelijck aen Maro wierdt ghedaen)
Door die van Mantua als onderdaen
Een gouden Prael-beeldt stichten voor de Swaen
Op konst Autaeren.
Had'ick maer voor een uer een Swaene schacht
Of wel een glinster van sijn ryck ghedacht,
Ick maelde een Schets die sijnen Naem en kracht
En glans soud' gheven
(Van eeuw tot eeuw) aen den Naekommelingh:
Wie twijffelt of'er was een stervelingh
Die sijne stem tot aen der Sonnen-kringh
Niet soud'doen sweven?
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De Swaen's Rijmwerken waren strenge beschouwingen over godsdienst en zedenleer
in echte sermoenenstijl geschreven, gevolgd van vertalingen van latijnse lofzangen,
waaronder een verzorgde Stabat Mater, een Magnificat, onder vorm van Liedeken
in 3 strofen, ‘op toon: Folie d'Espagne’, een lied dat in De Swaen's tijd zal populair
geweest zijn.
Volgen dan nog antwoorden op prijsvragen door Rederijkers-Kamers uitgeschreven,
Rijmdichten, ‘Prijskaerten, Raedsels’ en Nieuwjaargedichten over de wisseling der
jaren.
Te Brugge werd in 1701 een prijsvraag uitgeschreven door de Reden-rijke Gilde
der weerde dry Santinnen, aldaar ‘Over den Oorsprongh en den Lof der Rijm-konste’.
De Rederijkerskamer van Duinkerke, door de pen van De
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Swaen, beantwoordde de vraag, in honderd verzen; het laatste vers vormend het
jaartal 1701. Het werk werd bekroond, vermeld als volgt: ‘De Reden-rijke Gilde in
Duynkerke is vereert geweest 2 silvere kandelaren’.
Als pronkstuk in de gildekamer bewaard, zullen de Brugse kandelaars ergens te
recht gekomen zijn in een Duinkerkse familie.
Het bekroonde gedicht wordt hier medegedeeld. De onlangs heropgerichte gilde
der 3 Santinnen, in Brugge, zal de zaak vermeld vinden in haar archief. Wij zien een
lid der Santinnen de snaar spannen om De Swaen met een weder-lofdicht te vereren.

Oorsprongh en lof der Rijm-en-reden-konste.
In Godt is myn begin, in dit oneyndigh Wesen,
Waer uyt dat alle goedt en gaeven zyn geresen;
Dien grondeloosen schat in mildtheyt uyt-ghestort,
Die altydt mede-deelt, en noyt vermindert wordt.
Soo haest als Adam was uyt sijnen niet verheven,
Godt heeft hem het gebruyck van Spraeck en Tael gegeven;
Hy leerde hem de maet, de stellingh en 't gheluyt
Van ieder Letter-greep, hy ley den regel uyt
Om naem en woorden t'saem te schicken naer de reden,
En sijn ghedacht aldus aen andere t'ontleden.
Soo heeft den eersten Mensch uyt Godt de spraeck geleert;
Syn Kinderen uyt hem; die eyndelijck vermeert
In menighvulde Stam, in 't schryven onervaeren,
Tot beter heughenis de woorden deden paeren,
Om aen te teeckenen door eenigh Rym of Liedt,
Al wat'er wonderbaer te vooren was gheschiedt.
Doch, naer verloop van tijdt, als Godt aen Adams Neven,
Besloten had in schrift sijn reyne Wet te gheven:
Dan quam de Rym-konst eerst vol luyster in het licht,
't Was Moyses die ons liet het oudtste schrift en Dicht:
't Was Moyses die van Godt de kennis heeft ghekregen,
Om met ghesangh en Rym te melden sijnen zegen,
T'erhaelen sijn ghebodt, en door soo soete leer,
Het uyt-verkoren Volck te hechten aen den Heer.
Dit hoort men jaerelycx de waere Kerck belijden,
Doen (Toen) sy al treuren viert des Saligh-maeckers Lijden.
Sie daer den oorsprongh van de Rym-konst. Haren Lof
Geeft aen ons onderwerp een veele ruymer stof:
Door-soeckt al wat'er oyt gheschiedt is in 't voorleden,
By alle Volckeren, hoe woest, hoe wildt in zeden,
Ghy siet die wyse Konst door g'heel het aerds Geslacht,
Om haere soetigheyt en nutbaerheyt gheacht.
Haer ampt is leer en vreught, sy onderwyst al singen,
Sy weet door aerdigheyt tot in de Ziel te dringen:
Sy maetight, toeft en weckt de tochten van 't ghemoet,
Sy keert den haet in min, de bitterheyt in soet,
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d'Ontsteltenis in rust, de wraeck in medelijden,
Den arbeydt in ghemack, de droefheyt in verblijden.
Doch, raecken wy den Lof der Rym-konst naerder aen,
Wy sien haer t'allen tydt ghedeckt met Lauwer-blaên:
Soo ras de weirelt wordt vervult met in-gheseten,
De stichters der Ghemeente en Rycken, zyn Poëten,
De wetten staen in Dicht, de Godts-dienst, zede-leer,
Den loop van Sonne, Maen, en Sterren, en wat meer
Natuer verborgen houdt, wordt in gesangh beschreven.
De Konst, op d'hooghste trap van Heerlyckheyt verheven,
Aanschouwt haer yveraers vereert met Rijcken loon,
Groot-achtingh, prijs en lof... Den grooten Macedoon
In eenen Oorlogh die g'heel Asien doet wagen,
Beyvert haeren roem: hy vindt sijn wei-behagen
In 't Rym-werck van Homeer; hy leest het met aendacht,
En smaeck, geheel den dagh, hy rust'er mee by nacht:
Wat segh ick van den Heldt die d'eersucht van Afrijcken
En 't Heyr van Hanibal, voor Roomen dede strijcken?
Wat segh ick, nevens dien, van Cesar en August,
Dry Vorsten even groot in moedt en eerens lust,
Die midden in een last te swaer voor hondert Helden,
Uyt liefde tot de Konst hun tael op maete stelden;
En door die drift, soo wel als door hun kloeck beleyt,
Verheften hunnen Naem tot in d'onsterflijckheyt,
Maer 'tgen al d'achtbaerheyt der Rym-konst gaet te boven,
Is, dat sy is gheschickt om eeuwigh Godt te loven:
Daer is g'heel haeren roem, dat sy tot Lof-sangh dient,
Van hem, die allen lof en roem alleen verdient.
Ghelijck sy quam uyt Godt soo gaet sy tot hem keeren,
Sy sproot uyt sijnen Geest om sijne grootheyt t'eeren,
Sy keert naer sijnen Gheest die haer gheheel besit,
Haer eynde en haer begin behouden 't selve wit,
Spreeck Moyses, Debora, Job, Samuel laet hooren
Uw Sangen! David speel! dat Salomon de Chooren
Van Levy tegen een doet singen in Godts Kerck,
Des werelts achtste, neen, het eerste wonder-werck.
Ghy Joodsche Synagoog, kom 's Heerens Lof verbreyen,
Van Adame tyden af tot aen de Machabeyen,
Al wat'er tot dien eynd' ghebracht wiert in het licht,
Is Rym, en Lof-ghesangh, en Veersen, en Ghedicht.
Maer wat voor Schoonheyt komt voor myn Ghesicht gheresen!
Sy draeght de Liefde in d'oogh, de Majesteyt in 't wesen,
Den honingh in den mondt; haer kleedingh is sneeuw-wit,
Haer sluyer purper roodt, waer op in hun ghelit
De silv're sterren, en vergulde vlammen blincken;
Stil; 'k sie de Synagoog voor haere voeten sincken,
t'Wyl David haer sijn harp met nedrigheyt aen-biedt,
Leen ooren: sy verheft een noyt-ghesongen Liedt,
't Gen' Hemelen en aerd tot 's Alder-hoogstens zegen,
Roem, Lof-sangh, Heerlijckheyt en glory komt bewegen.
Ick ken des Heerens Kerck en uyt-verkooren Bruyt,
Die d'oude en nieuwe Wet in haer verbondt besluyt;
En om haer Bruydegoms weldaeden t'openbaeren,
Ghedicht en Rym vereent met pypen ende snaeren.
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Soo looft sy haeren Godt: soo wordt in Sions Troon
Syn Heerlyckheyt verbreydt met eenen nieuwen toon,
Van Maeghden sonder smet gelijck aen Engelinnen:
Hier onder mengelt sigh 't gesangh der dry S a n t i n n e n ,
Die met P r i n s M i c h a e l aenvangen Godes lof:
Der Seraphynen Heyr, geheel het Saligh Hof
Erhaelen op Ghedicht en maet die blyde Psalmen:
Wy daen dien Hemel-klanck op aerde weder-galmen,
En loven met gesangh den Heer ons hooghste Goedt,
t'WYL brUgh nU WeDer VIert Des heYLants WeerDIgh bLoet.

Een andere ‘vraghe’ in 1703, ging uit van de Brugse Redenrijcke gilde van den H.
Geest over Den Lof der Vriendschap.
De Swaen antwoordde in naam zijner gilde, met een gedicht van 80 rijmen, waarvan
hier de twee eerste:
‘Wie doet myn breyn door Sangh, Gedicht en Rym op-swellen Om Vriendschaps
oorsprongh, aert, en wesen voor te stellen,’
Hier wordt van prijswinning niets gezegd.
C. Sintobin.
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Hoe oud is de stad Ieper?
Van de hand van Dr. J. Demey uit Overboelare, die reeds een paar maal aan ons
tijdschrift heeft medegewerkt, en die niet lang geleden met een thesis over Ieper
promoveerde tot doctor in de geschiedenis, volgt hier een korte uiteenzetting over
het ontstaan van de stad Ieper.
VOOR de Karolingische tijden bezitten we een aanduiding die ons toelaat een Ieperse
nederzetting - wellicht weinig verschillend van het omliggend platteland te
aanvaarden. Na het onbekende Iserae portus blijkt de oudste IJzerhaven Ieper te zijn
geweest, die toen door de Ieperleet met de golf van Lo in verbinding moet hebben
gestaan; trouwens nog in 1127 maakt men gewag van Ieperse zeevissers.
Behalve dan over de landing van een vloot Noormannen in de golf van Lo zijn we
door geen enkele oorkonde, vita of andere betrouwbare verhalende bron ingelicht
over de aard van de plundertochten in de omgeving van de IJzermonding. Deze
vaststelling versterkt de hypothese dat Ieper in de ixe eeuw een weinig belangrijke
en nog typische landelijke agglomeratie moet geweest zijn. Wel berichten
kroniekschrijvers (Meyerus, Gramaye, Sanderus) dat graaf Boudewijn de Kale in
902 een burg met drie torens liet bouwen op het eiland dat door de Ieperleet wordt
gevormd die in de loop van de xe en xie eeuw herhaald werd omgebouwd, maar
anderzijds bestaat er geen enkel historisch document dat deze overlevering bevestigt.
We weten alleen dat de Vlaamse graaf mettertijd cijnzen heeft geïnd op de plaats
waar de kronijken de burg aanwijzen. Zelfs in de veronderstelling dat er een grafelijke
versterking zou bestaan hebben, lijkt het ons volstrekt uitgesloten dat de inwoners
een andere economische bezigheid zouden hebben uitgeoefend dan de bewoners van
de omgeving die hoofdzakelijk leefden van landbouw, veeteelt en misschien ook van
visserij.
Daar Ieper vrij plotseling als een koopmansstad verschijnt, waarvan we maar in
staat zijn een beeld te schetsen op het keerpunt van de xie en de xiie eeuw, mogen
we aannemen dat de herleving van de handel in de xe eeuw - die nochtans de kernen
van de meeste steden heeft doen ontstaan - nog geen ingrijpende wijziging in de
agrarische levenswijze van de bevolking bij de Ieperleet heeft veroorzaakt. Kennelijk
is het maar in de tweede helft der xie eeuw dat een stedelijke agglomeratie zich van
het platteland heeft afgetekend, onderscheiden door haar economische bedrijvigheid
en sociale structuur. In de desolate omgeving van de nederzetting waren de
bestaansmogelijkheden voor de bevolking niet groot. In de xie eeuw wordt de aangroei
van de bevolking nochtans aanzienlijk. De vrijgekomen werkkrachten zoeken naar
een broodwinning die hun geboden wordt in de nijverheid en de handel. Het is
aanvaardbaar dat de reeds bestaande nederzetting bij de Ieperleet het surplus der
plattelandsbevolking aantrok, omdat ze in die woeste streek de belangrijkste
bevolkingsgroep uitmaakte en niet minder omdat ze in gemakkelijke verbinding met
de zee stond: twee factoren die handwerkers en handelaars - hoe gering hun
koopkracht ook was - niet konden onderschatten.
De eerste betrouwbare vermelding van Ieper dagtekent van 1066: de bron gewaagt
alleen van een kastelein, wat toelaat een castellum of burg te onderstellen; van een
stedelijke agglomeratie is er nog altijd geen sprake. Waarschijnlijk was de oude
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nederzetting tijdens de eerste helft der xie eeuw daarvoor niet sterk genoeg uitgebreid
geworden! Maar schaars bevolkt kan ze ook niet geweest zijn. Hoe kan men anders
uitleggen dat de Ieperlingen in 1070 aangestipt worden in het leger van Robrecht de
Fries! Pas in 1168 laat Filips van de Elzas een burcht, het zogenaamd zaelhof, die
het eerste castellum moet vervangen, buiten de gevestigde agglomeratie optrekken.
In een document van 1102 worden twee kerken, St. Maarten en St. Pieter,
aangestipt, de eerste nabij het eiland waar volgens de traditie de oudste burcht zou
gestaan hebben, en de tweede niet ver verwijderd van de plaats waar in 1168 het
zaelhof zou oprijzen. Hiermede staan we voor het belangrijkste probleem van de
evolutie van de stad Ieper. Welke kerk wijst op de oude nederzetting en welke op de
recente aangroei van de villa yprensis? Men mag als zeker aannemen dat op het
territorium van de St. Pieterskerk de eerste bevolkingsgroepering was gevestigd en
dat de jongere koopliedenagglomeratie van de xie eeuw zich uitgebreid heeft op de
St. Maartensafhankelijkheid. Een eerste reden waarom we niet kunnen aanvaarden
dat het St. Maartensterritorium het oudste gedeelte van Ieper vormt is het feit dat de
expansie van de stad in zuidelijke richting, dus naar de St. Pieterskerk toe, maar veel
later dan 1102 heeft plaatsgegrepen: de vermelding van de St. Jacobskerk in 1138 is
een bewijs van de uitbreiding in Oostelijke richting. Een andere reden versterkt nog
deze argumentatie. De St. Maartenskerk was een kapittelkerk die door de graaf werd
opgericht en St. Pieter onder haar bevoegdheid toegewezen kreeg. Welnu het forum
- kenmerk van de koopliedennederzetting - is nabij het eiland en de St. Maartenskerk
gelegen: moest deze agglomeratie van oudere datum zijn geweest dan zou een
bidplaats of kerk dit bevestigd hebben. Nu moet men goed voor ogen houden dat er
tussen het zaelhof en de St. Pieterskerk tal van kromme en nauwe straten zijn gelegen,
die in de Middeleeuwen geheten werden naar de handwerklieden die ze bewoonden.
Patricische woningen kwamen er niet voor. Hieruit besluiten dat in de tweede helft
van de xie eeuw het embryo van Ieper op de St. Pietersparochie dient gezocht blijft
de enige gefundeerde oplossing voor het probleem.
Dr. J. Demey.

Ateliers Permeke-Jabbeke
IN het Constant Permeke Museum te Jabbeke bij Brugge, dat zijn deuren opent voor
het zomerseizoen (tot einde October) kunnen de bewonderaars van de grote Meester
van het Vlaams Expressionisme ruim honderd schilderijen, tekeningen en
beeldhouwwerken bezichtigen.
Buiten wereldvermaarde werken als Over Permeke, De Zaaier, De Weigezinden
en Het Afscheid, vindt men in het zo typisch complex van huis, tuin en ateliers van
de betreurde Meester vele werken, die nooit zijn tentoongesteld geweest.
Het Museum is toegankelijk iedere dag uitgezonderd op Vrijdag.

Gouwdagen A.W.T. Te Pittem - toneelprijskamp van de bank van
Roeselare
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OP 8 en 9 Mei gingen te Pittem de Gouwdagen door van het A.W.T. De inrichting
was toevertrouwd aan de plaatselijke Toneelgilde: Loridans Kring.
De eerste dag werd, in een zeer geslaagde studievergadering het woord gevoerd
door Fred Engelen, regisseur aan de K.N.S. Antwerpen en leraar aan het Studio van
het Nationaal Toneel. Daarna gaf de Hr. J. De Foer een historisch overzicht van de
activiteiten van de inrichtende kring. Deze dag werd besloten met een treffend
huldebetoon aan A n t o o n Va n d e r P l a e t s e . g.v. zijn vijftigste verjaardag, en
met een geslaagd optreden van het koor Zanglust uit Tielt.
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De tweede dag werd ingezet met een plechtige H. Mis, opgedragen door E.H.G.
Oost, proost van het A.W.T. Na een feestelijke optocht doorheen de gemeente werd
in een academische zitting achtereenvolgens het woord gevoerd door de Heren Sercu,
landelijk Voorzitter van het N.V.K.T., Declerck, redactiesecretaris van Toneelecho,
M. Lybeer en L. Sourie, juryleden, Kan. A. Dufforet, afgevaardigde van Mgr. Desmet,
J. Storme, Best. Afg. en Voorzitter van het C.V.K.V. en door E.H. Oost, gouwproost.
De feestrede werd uitgesproken door Huib van Hellem, regisseur aan de K.V.S. te
Brussel, Deze vergadering werd bijgewoond door de Heer J. Vandenberge,
erevoorzitter A.W.T., Mevr. Vandaele-Huys, volksvertegenwoordiger, de Heren Van
Tygem en Decuypere, afgevaardigden van de N.V. Bank van Roeselare, de Heren
R. van Duyn en Ant. Vander Plaetse, Prof. Dr. Rob. Roemans en een overtalrijk
publiek.
De Hr. Arrondissementscommissaris Devos, die de eerste dag meemaakte, en Hr.
Rijkstaalinspecteur Rumes, hadden zich laten verontschuldigen. Op deze zitting werd
door de Hr. Sourie de uitslag bekend gemaakt van de provinciale toneelwedstrijd,
uitgeschreven door de Bank van Roeselare. Pogen uit Waregem behaalde de eerste
prijs.
In de namiddag werd de Gouwdag besloten met een geslaagde opvoering door
Loridans Kring van Een Kerel van een Vrouw van F.P. Buch, regie Ant. Vander
Plaetse.
Het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Roeselare en Ommeland kwam
op 7 Juli 1954 nogmaals bijeen in de Schepenzaal van het Stadhuis te Roeselare.
Stadssecretaris Dr. Gerard Desmet sprak over: ‘Roeselare's Bevolking in het
Verleden’.
OP 15 EN 16 AUGUSTUS wordt in de zaal Middenstand te Kuurne een grote
retrospectieve tentoonstelling gehouden van de werken van kunstschilder E v a r i s t
C a r p e n t i e r (Kuurne 1845 - Luik 1922).
De tentoonstelling staat onder de hoge bescherming van Z. Exc. Mgr. De Smedt
en van de Weledele Heer Gouverneur van West-Vlaanderen.

Westvlaamse Kunstschatten
Inventaris van de kunstwerken der dekenij te Ieper, afkomstig uit de Sint
Maartenskerk
Beeldhouwwerk.
1. Zittertje (Misericordes) overgebleven van het vroegere koorgestoelte der St.
Maartenskerk. Met inscriptie: ‘V. Taillebert fecit et sculpsit 1598’. Eikenhout, xxe
eeuw Renaissancestijl.
2. Zittertje, van koorgestoelte, met inscriptie ‘Constât Quater Mille Flors’. Vorm
van opgerolde cartouche. Hout, afmet., stijl, idem als hierboven.
3. Zittertje, van koorgestoelte, gevleugelde engelkop, omgeven door
rolwerkcartouche. Idem.
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4. Zittertje, van koorgestoelte, vorm van gestyleerde korf. Idem.
5. Zittertje, van koorgestoelte, weer anders van vorm, rolwerk en banden. Idem.
6. Zittertje, van koorgestoelte, met bloem. Idem.
7. Zetel, fragment afkomstig van zelfde koorgestoelte. Op armknoppen: gesneden
kopjes. Eikenhout, Renaissance. Met zittertje: rolwerk.
8. Zetel, fragment afkomstig van koorgestoelte. Met leeuwenkoppen en grotesken.
Met zittertje bewaard: met monsterkop, Idem als hierboven.
9. Kruisbeeld, met Christus in palmhout: 50 cm. hoog. Midden xviiie eeuw. Rococo.
10. Engel van Laatste Oordeel, met bazuin. Waarschijnlijk van vroegere preekstoel.
Eikenhout, 135 cm. Laatste kwart van de xviie eeuw. Barok.
11. Putti, eikenhout: ± 70 cm. Waarschijnlijk van preekstoel afkomstig. Laatste
kwart xviie eeuw.
12. Putti, eikenhout: ± 70 cm. Idem. Laatste kwart van xviie eeuw.
13. Putto, eikenhout: ± 70 cm. Idem als hierb.
14. Gewelfsleutel, afkomstig uit de kerk. Eikenhout en nog gedeeltelijk
gepolychromeerd, 35 cm. Gothiek: xiiie eeuw. Stelt gezicht voor.
15. Beeld van staande Jezuskindje. Eikenhout, 76 cm. Tweede helft van xviiie
eeuw. Laat-Rococo.
16. Madonna met kind, hout en gepolychromeerd, 32 cm. Einde xvie eeuw.
Laat-Renaissance.
17. Madonna met kind, hout en gepolychromeerd, 70 cm. (Slecht overschilderd).
Tweede helft van xvie eeuw. Renaissance.
18. Rugpaneel, fragment van koorgestoelte, eikenhout. Met gesculpteerde
vrouwenfiguur.
19. Putto, eikenhout, 63 cm. Midden xviiie eeuw. Rococo. Afkomstig van
biechtstoel of altaar. Twee stuks.
20. Putti, eikenhout, midden xviiie eeuw. Rococo. Twee stuks, 71 en 73 cm.
Afkomstig van biechtstoel.
21. Beeldengroep, in wit marmer, 37 cm. hoog. Hersteld. Begin xviiie eeuw.
Laat-Barok. Stelt voor: drie mannen.
22. Kopje van een man, terra-cotta en geschilderd, 15 cm. Midden xviiie eeuw.
Rococo.
23. Kopje van een vrouw, terra-cotta en geschilderd. Idem als hierb.
24. Kopje, man met baret, terra-cotta en geschilderd, 13,5 cm. Idem.
25. Kopje van kind, wit marmer, 20 cm. Eeuw?
26. Medaillon, met ‘Goede Herder’ afkomstig van biechtstoel of preekstoel. Hout,
45 cm. Begin xviiie eeuw. Barok.
27. Engelenkop, eikenhout: 32 cm. Afkomstig van een biechtstoel. Begin xviiie
eeuw. Barok.
28. Kruisbeeld, Christus zonder armen. Hout en verguld, 42 cm. Afkomstig van
Chateau de la Tour bij St. Omer. xve eeuw, 2e helft. Laat-gothiek.
29. Ornament in marmer, afkomstig van een altaar, 44 cm. breed bij 27 cm. hoog.
(Bloemen en vruchten) xviie eeuw, 2e helft.
30. Fragmenten, losse van koorgestoelte (rug en wang) met kopjes, ballusters.
Einde xvie eeuw. Renaissance.
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Schilderijen.
31. Schilderij: Portret van ‘Maarten de Ratabon’, 13e bisschop van Ieper (1693-1713).
Doek: 57,5 cm. breed bij 72,5 cm. hoog. Begin xviiie eeuw. (Goed bewaard).
32. Portret van Kanunnik Jean-Baptiste de Navigheer. Doek: 79 cm. breed bij 67
cm. hoog. Gedateerd: 1775.
33. Mystisch Huwelijk van St. Katharina. Doek: 42,5 cm. breed bij 36,5 cm. hoog.
xviie eeuw, 2e helft. Barok.
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Koperwerk.
34. Kandelaar, in messing, 25 cm. Begin xvie eeuw. Laat-gothiek (2 stuks).
35. Kandelaar, in messing, 48,5 cm. Omstreeks midden van xviie eeuw. Barok (2
stuks).
36. Kandelaar, messing, 25 cm. Begin xvie eeuw. Laat-gothiek (4 stuks).
F.V.

Het museum Meester Adriaen te Poperinge
OP 20 Juni jl. werd te Poperinge op plechtige wijze een bescheiden maar merkwaardig
museum ingehuldigd. Het omvat de verzameling welke veearts Adriaen in een halve
eeuw op eigen krachten heeft samengebracht.
Door Dr. Van de Walle, conservator van het museum van sierkunsten te Gent en
in aanwezigheid van bestendgie afgevaardigde J. Storme, de burgemeester, het
schepencollege en de Z.E.H. Geldof, Deken van Poperinge, alsmede van tal van
sympathiserende genodigden, werd in een aan de opening voorafgaande zitting, een
warme hulde gebracht aan het werk van Meester Adriaen en aan de inrichters van
deze tentoonstelling.
Hendrik, Edward Adriaen werd op 19 Augustus 1868 te Brielen geboren. Na de
gemeenteschool te hebben doorlopen deed hij zijn humaniora-studiën aan het
Bisschoppelijk college te Ieper, waar hij Hugo Verriest als professor en principaal
kende. Op 1 September 1893 verwierf hij te Kuregem - als primus van dat
promotiejaar - het diploma van Dokter in de veeartsenijkunde. Hij bedankte voor
een plaats als veearts bij het leger en ging zich te Vlamertinge vestigen. Kort nadien,
in Januari 1896, ging hij Poperinge bewonen, waar hij zich weldra in een stevige
praktijk mocht verheugen. Meer dan vijftig jaar heeft hij daar het harde leven geleid
van een praktizerende veearts op de buiten.
In de weinige uren welke zijn drukke praktijk hem vrijliet heeft hij de verzameling
aangelegd welke thans zijn naam draagt. Het eerste stuk zijner collectie, welke in
het museum op de ereplaats troont, heeft hij in 1899 aangekocht.
Door de ontdekking van een Romeinse buurtweg, te Poperinge, heeft Meester
Adriaen bovendien een belangwekkende geschiedkundige bijdrage geleverd. Zijn
buitengewone veelzijdigheid en zijn ontembare werkkracht kunnen blijken uit het
feit dat hij nog - niet zonder enig talent
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Uit de collectie Adriaen. Cliché ‘Het Wekelijks Nieuws’.

- schilderde ven talrijke graag gelezen bijdragen schreef in het plaatselijke weekblad
De Poperingnaar. Maar of hij verzamelde, schilderde of schreef, steeds hield het
verband met de liefhebberij waaraan hij zijn hart had verpand: de archeologie of
oudheidkunde. Meester Adriaen overleed op 14 Juni 1951.
Het is op het initiatief van Fernand Adriaen, zoon van de overleden veearts en
onder het impuls van de Gentse conservator Dr. Van de Walle, dat dhr. Mus,
stadsbibliothecaris te Ieper en ondergetekende, de schatten welke Meester Adriaen
had nagelaten, hebben ondergebracht en gerangschikt in twee afdelingen, een
kunsthistorische en een geschiedkundige.
In de eerste zaal vindt men prachtig aardewerk: het blauwe en polychrome Delft,
het diep-blauwe St. Omer, het bruingroene en zo zeldzame van Torhout; tal van
stukken van St. Amand-les-Eaux, Rouen, Nevers, Straatsburg en Brussel. Een
overvloed van koper en tinwerk werd in een stemmig keuken-interieur samengebracht,
waar met Delftse tegels, een haardplaat uit de 18e eeuw en een kader met Mechels
goudleder een antiek schouwtje werd gereconstrueerd. Diverse kerkelijke beelden
en officie-voorwerpen uit vroegere tijden werden in een soort kapelletje
ondergebracht, terwijl een unieke verzameling van meer dan honderd wijwaterbakjes,
afkomstig uit locale ateliers, telkens weer de bewondering der bezoekers uitmaken.
Nog tal van andere voorwerpen - echter te veel om te melden - uit deze afdeling zijn
in staat de belangstelling gaande te houden van de liefhebbers van oude kunst en
folklore.
De geschiedkundige afdeling (tweede zaal) bevat naast enkele fossielen uit de
vóórwereldse tijdvakken, een merkwaardige verzameling primitieve stenen werktuigen
uit de elkaar opvolgende pre-historische cultuurperiodes, welke toelaten de harde
worsteling te volgen van onze verre voorouders om tot de eerste graad van beschaving
te komen. We hebben er ook een menigte aardscherven uit het ijzertijdperk welke
op het grondgebied van Poperinge werden gevonden en de oudste overblijfselen van
menselijke nederzettingen binnen de omschrijving van deze stad, vormen. We treffen
er tevens enkele stukken uit oud-Griekenland en oud-Egypte en drie rolzegels uit
Assyrië-Babylonië voorzien van inkervingen in spijker- of keilschrift. Verder tal van
gebruiksvoorwerpen, allerhande vaatwerk en prachtige munten uit het Romeinse
tijdvak. Een schone collectie wapens en grafvondsten uit de Frankische tijd.
Aardewerk en wapens uit de Middeleeuwen. De schandpaal en de foltertuigen van
de oude Poperingse schepenbank. De oude stadswapens welke in 1630 in het
toenmalige (thans verdwenen) steêhuis werden gemetseld. Herinneringen aan Deken
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De Bo de samensteller van het ‘Westvlaamsch Idioticon’. Een interessante
verzameling munten, gedenkpenningen, gildemedailles, pauselijke bullen, ex-voto's,
enz.
Alles samen genomen moeten we het museum Adriaen misschien wel een tamelijk
heterogene collectie noemen, maar dan zodanig, dat iedereen er iets naar zijn gading
vindt.
Dit museum is toegankelijk elke Zondag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Ook
op andere uren en tijdens de week is het mogelijk de verzameling te bezoeken, mits
aanvraag bij dhr. Fernand Adriaen, Ieperstraat 44.
Rog. A. Blondeau.
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West-Vlaanderen
Uitgave van het Christelijk Vlaams
Kunstenaarsverbond
Nummer 5 derde jaargang september 1954
[Editoriaal]
DIT uitzonderlijk lijvig Septembernummer geeft de lezer een zo objectief mogelijk
beeld van het verhalend proza in West-Vlaanderen. Geen enkele principiële exclusive
werd uitgesproken. Wegens plaatsgebrek zal men echter - de redactie verontschuldigt
er zich om - enkele namen moeten missen, hoofdzakelijk van schrijvers die zich op
meer speciale genres hebben toegelegd zoals het jeugd- en het kinderboek, het
reisverhaal, het essay en het toneel; voor dit laatste werd een uitzondering gemaakt
voor het werk van Jos Janssen. Hetzelfde plaatsgebrek noopte er toe sommige der
verhalen enigszins in te korten. ¶ Bijzondere zorg is besteed aan de illustratie der
verhalen, die toevertrouwd werd aan Westvlaamse kunstenaars, mede om de
samenwerking tussen letterkunde en plastiek in de hand te werken. Bovendien kan
men achteraan de foto der auteurs vinden, vergezeld van een beknopte
bio-bibliographische nota opgesteld door Fernand Bonneure. De titelpagina biedt de
reproductie aan van een weinig bekend schilderij van Adriaen Van Ostade, De Lezer,
een smakelijke voorstelling van het lezersgenoegen dat ‘West-Vlaanderen’ U toewenst
bij het kennisnemen met deze novellenbundel. ¶ ‘West-Vlaanderen’ beoogt met deze
bloemlezing de literatuur van eigen bodem meer bekend te maken, niet om er uit
chauvinisme de betekenis van te overdrijven, maar eenvoudig om haar recht te laten
wedervaren. ¶ Hierbij denken wij niet zozeer aan het lezend publiek; onderzoekingen
hebben immers herhaaldelijk aangetoond dat de Vlaamse lezer onze schrijvers
rechtvaardig beoordeelt; het gevolg hiervan is dat zij uitgevers vinden en zelfs meer
dan anderen in het buitenland in vertaling verschijnen. ¶ En toch, wie ook maar van
ver de literaire beweging volgt in Vlaanderen ziet duidelijk dat de meesten onder
hen er niet de plaats innemen waarop zij recht hebben. Is er reden om er zich over
te verwonderen? Wij menen het niet. De Westvlaamse schrijver is meestal te
bescheiden om zich op te dringen in de officiële kunstwereld; hij heeft niet genoeg
de zin voor publiciteit, die nodig is hiertoe. Bestuursmandaten in letterkundige
verenigingen en clubs laten hem te onverschillig; het lidmaatschap van academie of
commissies laat hij te zeer aan anderen over. Hij meent dat het volstaat eerlijk zijn
schrijverswerk te verrichten. Hij zou er zich niet mogen toe beperken met veel
mildheid het tragi-comische spectakel, dat de republiek der letteren soms biedt, uit
de verte te aanschouwen. In deze te grote bescheidenheid ligt ongetwijfeld voor een
groot deel de oorzaak van de onvoldoende erkenning van de Westvlaamse schrijver
in deze republiek, en tevens van de achting die het gehele Vlaamse volk hem
toedraagt.
Dr A L B E R T S M E E T S
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[Onze streek]
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Handschrift van de aanvang van Stijn Streuvels' Onze Streek in Herinneringen uit het Verleden.
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De dood van de Sinjo-vrouw
ZE was achttien toen ze in 't verre land van zon en bamboe, van indolente muziek
en tropische nachten, de blanke officier trouwde, die door haar schoonheid bekoord
en overrompeld werd. Hij was een held uit het machtige Westen, slank en blond. Hij
leidde haar binnen in de kringen der blanken, waar haar verlangen om eenmaal het
Avondland te zien verkeerde in een gevoel van misprijzen, zo sterk dat het afkeer
binnensmokkelde tot in de kern van de liefde, die ze voor haar man koesterde. En
de twee mensen, die tot eenwording moesten groeien, gingen van elkaar vervreemden.
Toen hij haar jaren later meedeelde, dat hij de tijd aangebroken achtte om naar
Europa te verhuizen, omdat hij dit voor hun vijf kinderen gewenst vond, had ze eerst
heftig gepoogd hem tot blijven te overhalen; daarna, ziende dat zijn besluit onwrikbaar
was, had ze 't indolent ondergaan, omdat ze haar kinderen niet wilde verliezen.
Ze hield van haar kinderen, van hun donkere ogen, van hun zwart-glanzend haar
met staalblauwe weerschijn, van hun beslistheid om zich schrap te zetten tegen elk
woord, elk gebaar, elke blik die enig misprijzen kon verraden voor hun Javaans bloed.
Ze wist dat haar kinderen mooi en gezond waren.
Ze vestigden zich in een oude Nederlandse stad, gevangen in de stille droom van
vele grachten. Hij ging op in het burgerlijk leven van stamcafé, schuttersgilde en
avondkrant in een stemmige livingroom. Haar bruin, getaand gelaat trok vroeg in
oude rimpels, maar haar moederhart leefde jong mee met alle vreugden en al het leed
van haar kinderen.
Toen was er die tragische avond.
De oudste zoon Jo, en zijn zusters Flora en Betty waren met een paar vrienden
van hem naar de opvoering van Dolle Hans. Toen de jongere kinderen te bed waren,
vroeg ze haar man naar de zin van die Dolle Hans. Zijn verhaal deed haar pijn. Maar
toen de jongelui thuis kwamen, merkte ze dadelijk aan een stroeve lijn in 't gelaat
van Flora dat hetzelfde leed in haar hart had gebeten. De grote donkere schitterogen
van Betty weenden na, zonder tranen.
‘Dit schaap heeft daar liggen huilen als een bakvis!’ spotte Flora bitter. Jo zweeg
verbeten.
Toen de vader glimlachend liet opmerken dat het toch maar ‘comedie’ was barstte
bij moeder en kinderen een woest verzet los: dat het vanwege de blanken gemeen
was, onrechtvaardig, barbaars. Die avond werd het laatste woord door de vader
gesproken, maar het leek haar zo vol onbegrip, dat ze 't op de wijze van Dolle Hans
onderging als een doodvonnis.
Sedert die nacht hebben ze naast elkaar geleefd, wonend in dezelfde kamers, vader
en moeder van dezelfde kinderen, als twee mensen die een cynische hand uit
verschillende werelden had opgepikt en in dit huis langs de stille gracht had neergezet.
Toch bleef zij er zich steeds van bewust dat haar leven alleen zin had om haar
kinderen, ook zijn kinderen, en dat ze volgens de traditie van bloed en ras hem niet
vele dagen zou overleven.
Nu weet ze dat hij stervensziek is.
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Van uit de grote spiegel kijkt haar gelaat, dat in 't verre vaderland bloeiend was
van warme bekoorlijkheid, haar aan, vol diepe rimpels op voorhoofd en slapen, uit
mondhoeken en neusvleugels.
Ze is oud. Ze voelt zich zo moe, alsof ze nooit meer in staat zou zijn op te staan
van het hoge zitkussen, waarop ze met gekruiste benen neerhurkt. Ze wou graag dat
Jo hier ware, om met zijn grote, bleek-bruine hand haar recht te trekken, zoals zijn
vader het deed, toen ze jong en bekoorlijk was te Soerabaja.
Ze wil haar oude gezicht niet meer zien in de koud spottende spiegel. Haar
rimpelige oogleden schuiven dicht over de diepe innigheid van haar smartelijke ogen.
Dan gaat zachtjes de deur open, en Jo komt voorzichtig
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binnen. Hij is dezelfde flinke man gebleven, die jaren geleden terugreisde naar 't
heerlijke Morgenland, het land van zijn geboorte, van zijn moeder, van Dolle Hans.
Zijn fikse houding herinnert aan de fiere blanke officier in de Oost. Maar zijn haar
en ogen vertellen van zijn half-Maleise moeder, die in haar jeugd wondermooi was.
‘Ben je eindelijk terug?’ vraagt ze hem.
En hij knikt alleen maar, ernstig en vriendelijk.
‘Is het ginder nog even goed, in ons land?’
Een glimlach verheldert zijn trouw gelaat.
‘Hebben de Japs je veel doen afzien, in hun verschrikkelijke kampen?’
Weerom knikt hij even. Dan kijkt hij door 't raam naar een verre herinnering.
Nu bewegen zijn lippen. ‘Waar is vader?’ leest ze hun stomme vraag. En ze weet
dat hij, die hiernaast te sterven ligt, de vader is van deze zoon. Als deze haar nu
meenemen wou, naar de zieltogende... Ze wenkt hem: ‘Kom.’...
Haar moede oogleden schuiven open. Jo is niet in de kamer. Alleen Flora vraagt:
‘Sliep je, mammy?’
‘Ik zag Jo binnenkomen’, vertelt ze. ‘Terwijl ik toch weet dat hij vermist is, ginder
ver’, vult ze aan.
‘Arme mammy!’ sust Flora, en ‘Ik ga even naar paps kijken’, zegt ze.
De kamer vult zich met een goede rust, als het dromend ruisen van blanke kinkhorens.
In deze stilte is het haar een kort moment alsof de klop van haar hart wil ophouden.
Het maakt haar even bang, omdat ze nog zo graag haar Ward zou terugzien, vóór ze
doodgaat.
Op het ritme van het getik der vertrouwde hangklok omkringt haar de kommerende
herinnering aan haar jongere zoon: Hij was een knap student en een leuke knaap met
vele vrienden. Hij werd een flink officier, huwde een kokette vrouw uit een Belgische
grootstad, werd krijgsgevangen. Zijn vrouw slaagde er in, dank zij Brusselse
invloeden, hem uit het Oflag te bevrijden. Na twee jaar kwam hij bitter klagen over
haar ontrouwe leven. En even later ontvingen ze een brief van 't Oostfront: ‘Ik strijd
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hier tegen de vijand van elke beschaving, de Westerse en die van het trouw
spiritualistische Oosten; tegen het materialisme, voor de bezielde idee...
Toen hij als collaborateur voor het militair hof verscheen, vertelde hij hoe hij na
zijn terugkeer uit krijgsgevangenschap de Vlaamse Beweging had leren kennen, en
ze verwant had gevonden met het Oostindische vrijheidsstreven. Zo kwam hij in
relatie met Vlaamse nationalisten, onder wie sommige verzet pleegden op Nederlandse
grondslag, en andere, Vlaamse SS-lui, hem de verlokking van 't Oostfront hadden
voorgespiegeld.
Hij werd ter dood veroordeeld.
Toen zijn vader het hoorde, was zijn woord koud als staal: ‘Laat ze hem fusilleren!’
‘Lijk Dolle Hans’ dacht ze, terwijl warm een traan uit haar ogen welde. Ze wist
dat haar eigen jongen, met zijn trouwe, diepe blik geen verrader was.
Nu wacht ze tot zijn tijd in de gevangenis voorbij zal zijn. En vreest dat hij te laat
zal komen.
Weer komt Flora binnen.
‘Ik geloof dat paps heel ernstig ziek is’, zegt ze. ‘Hij wordt week en vertrouwelijk.’
De goede stilte is gebroken. De vrees dat Ward te laat zal komen nijpt haar hart
samen. Trage, bangmakende pijn kruipt naar haar keel en naar haar linkerschouder.
Een loom gebaar van haar rechterarm naar de hartstreek wil het stijgen van de pijn
tegenhouden.
‘Wat is er?’ vraagt Flora.
‘Het is niets... het is voorbij’, fluistert ze.
Uit de kleine tuin achter het huis komt een waterklaar gefluit van een merel heel
even de zonnige stilte in de woonkamer doorwaaien. Wanneer de herinnering aan
het broze geluid in de rust is opgeslorpt, vertelt Flora: ‘Hij zegde: Drie van de kinderen
zijn aan politiek ten onder gegaan.’ Hij lag te woelen; alsof hij geen woorden vond.
Toen vroeg hij: ‘Waarom zoek jij een eender lot in dat kommunisme?’ Ik wilde alleen
maar afweren: ‘Och, paps, waar jij je kommer om maakt...’ En toen... wat een
geheugen heeft hij! Hij zegde: ‘Ik weet het nog van die Sinksendag, toen je met
vrienden een boottochtje maakte. Hoe je die jongen, van wie je hield, hebt afgestoten
met je dwaze bewering: vrouwen mogen grillen hebben. Hij zou voor jou een goede
man geweest zijn. Waarom heb je dat toen koppig en tegen beter weten in
volgehouden?’
‘Ook ik weet het nog’ fluistert de oude vrouw. En hoe je ook koppig niet wilde
schreien, toen het pijn deed. ‘Ik kon
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niet toegeven,’ zei Flora. ‘Het was alles zo rustig beredeneerd, wat hij voorhield, zo
westers beredeneerd.’
‘Arm kind uit het Oosten’, zucht de moeder. ‘Is ook je kommunisme niet Westers?’
‘Het verdedigt de gelen in Azië, de zwarten in Kenia, de bruinen in Zuid-Afrika...
de... Sinjo's in... Europa...’
‘En houdt je zus gevangen, jouw zus, Floor, ergens in een kamp...’
‘Ach, mammy, wat heb jij moeten lijden om je kinderen!’ wimpelt de dochter het
onuitgesproken verwijt af, terwijl ze naast het zitkussen van de oude vrouw neerknielt,
haar omhelst en zoent.
‘Wil je niet liever op de sofa liggen?’ vraagt ze, en neemt ze op, pluimlicht als de
moeder geworden is.
‘Kan je je vrienden niet laten zoeken waar Betty terechtgekomen is en verkrijgen
dat ze naar huis mag komen?’
Is het de tiende of de twintigste maal dat ze dit vraagt? Flora durft haar niet vertellen
bij hoeveel instanties ze heeft aangedrongen en dat het antwoord altijd eender luidde:
‘De man van Betty was een vijand van de volksdemocratie. Hij werd tot tien jaar
Siberië veroordeeld. Zijn vrouw werd opgeleid, ondervraagd en weer vrijgelaten, is
sedertdien vermist.’
Uit de aanpalende kamer komt door de open gebleven deur een zwakke roep: ‘Floor’,
als een zucht. Flora spreidt vlug een deken over de magere benen van de oude vrouw.
‘Ik kom al’ belooft ze.
En terwijl ze gaat, bevangt haar een bang gevoel: Heeft ze in de oude moederogen
een dodelijke vrees verrast?
Trillingen van vrees en leed golven uit de donkere pupillen, die star op een hoge
verte gericht, het smartelijk beeld ontwaren van een gemartelde dochter. Een kreet
van afschuw gorgelt moeizaam uit haar open gevallen mond.
Flora vindt haar moeder met de rechterhand tegen de linkerschouder gedrukt,
hijgend.
Weer fluistert ze, zachter: ‘Het is voorbij...’
Er wordt gebeld.
‘De dokter?’
De oude vrouw ziet Flora weggaan. Ze voelt een verrassing in de lucht. Ze hoort
het zachte bronsgeluid van een mannenstem, fluwelig fluisteren van een vrouw. Ze
gaan de aanpalende kamer binnen. Ze luistert, de intuïtie van de verrassing wil niet
wijken.
Het is niet de stem van de dokter... niet de gedempte sopraan van Flora alleen...
De stem van... Jo?
En nu komt Ria binnen, haar jongste dochter, in de grauwe plooien van haar
franciscaans kleed. Ze was de zuiverste erfgename van de wondere bekoorlijkheid
der moeder. Maar Ria was bijna blank. Haar fijngesneden gelaat lichtte klaar in de
krans van het rijke haar met het donkerblauwe glansen. Nu nog strooien haar grote,
fel-bruine ogen heldere vreugde uit, en haar slanke handen zijn mooi als van een
Madonna.
‘Moeke’, zegt ze, en haar frele vingers houden de getaande handen vast.
‘Ria...’
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‘Moeke, het wordt een zware dag...’
De oude ogen sluiten zich en heel even schokt het gerimpeld gelaat in een diepe
zucht.
‘Moeke, is 't niet de tijd om afscheid te nemen... van paps?’
Ze trekt haar oogleden op; lang blikt ze in Ria's wonderklare ogen. ‘Het is te laat...’
fluisteren haar bruine lippen.
‘Het is niet te laat...’ verzekert Ria. ‘Moeke, het is niet te laat. Er is trouwens een
verrassing voor jou, en voor paps’.
Een verrassing? Dé verrassing...
En plots weet ze.
‘Ward?’ smeekt ze, opdat het bevestigd zou worden.
‘Ward’, knikt Ria.
En dan duwt haar jongen de deur open, en staat in het donkergouden licht, dat de
zomermiddag door het gebrandschilderd raampje giet.
Hij komt voorzichtig naar de schaduwhoek, waar ze op de sofa ligt.
‘Ik ben hier’, zoent hij daar, ‘juist op tijd’.
‘Kom.’ zegt hij.
Wat Jo niet meer doen kon, omdat hij in het verre Morgenland begraven ligt, dat
doet nu Ward. Ze gaat met hem mee, traag en moeizaam. Hij brengt haar bij het bed
van wie te sterven ligt. Ze ziet op het blanke kussen het bleke hoofd met de wit
geworden officiersknevel.
Ward legt haar hand op dat stervende hoofd.
‘Het is goed dat je gekomen bent’, fluistert de zieltogende, bijna onhoorbaar.
Zij spreekt geen woord.
Dan voelt ze zich eindeloos moe worden. Als Ward een zetel bij schuift en Ria
haar gerimpelde bruine hand wegneemt van het witte hoofd, en zegt: ‘Ga zitten,
Moeke’, begint de oude man zijn laken en dekens te vouwen, vechtend tegen de
dood.
Ze ziet diens grijze schaduw donkeren over de witte sprei, een lange schaduw die
ook op haar borst gaat liggen.
In gulden zonlicht knielt de grauwe gestalte van Ria, die bidt: ‘In de naam van de
Vader, die al zijn kinderen lief heeft; van de Zoon, offer van Gods liefde, slachtoffer
van de haat; van de H. Geest, die ons verlichten moge...’ Ze leest de gebeden der
stervenden...
‘Voor ons twee’, denkt de oude vrouw.
's Avonds zegt Ward: ‘In de eenzaamheid heb ik veel zitten denken. Ik heb ons gezin
gezien als een teken van deze tijd, waarin Babelse verwarring de liefde overwoekert.’
Flora heeft de hangklok stilgelegd. Het huis is doods.
Ria gaat nog even kijken naar de oude vrouw. Ze slaapt.
‘Ik moet morgen vroeg weer weg’, zegt Ward. ‘Ik heb op mijn erewoord beloofd
dat ik vóór de middag terug in de cel zal zijn.’
De volgende morgen, wanneer hij wil afscheid nemen, vindt hij zijn moeder dood,
met haar getaande, gerimpelde rechterhand op haar hart.
ILLUSTRATIE: JO MAES MARCEL BOEY
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Meneer de bedelaar
MET de handen op de rug slenterde agent 12 tot aan het einde van de helder verlichte
winkelstraat, hield daar halt en liet het oog gaan over het smalle plein, waar dank zij
de hoge rhododendronstruiken, er altijd een zekere, ietwat geheimzinnige donkerte
heerste. Ofschoon het pas halfnegen had geslagen, was er een druk geloop in en uit
de kerk van mensen die even het Kerstkind kwamen groeten aleer zich te gaan
klaarmaken voor het réveillon.
Toen fronste agent 12 de wenkbrauwen.
Dichtbij het portaal, met de rug tegen de muur geleund, stond er een sjofel geklede
man die een donkere bril droeg en telkens uitnodigend de hand uitstak als er iemand
naderde.
Een bedelaar, dacht agent 12, die de naam had een buitengewoon nauwkeurig
waarnemer te zijn. Maar hij kende de man niet; hij had hem, wist hij beslist, in deze
stad nog nooit ontmoet.
De agent stapte van het trottoir en liep langzaam het pleintje op.
Op drie schreden van de bedelaar bleef hij staan. De kleine grijze celletjes onder
zijn schedeldak, vooral die welke gelegen waren langs de linkerzijde van zijn
voorhoofd, gingen onmiddellijk tot actie over. De zonnebril die de schooier droeg,
had vast 45 fr. gekost, terwijl de witgeverfde stok die aan een spijl hing, amper een
spoor van slijtage vertoonde. Met de uitgerafelde broek was het in orde, ook met de
sjerp die de sukkel om hals en mond had geknoopt, doch wat de overjas betrof, nee,
daarmee was het niet helemaal pluis.
Een in bont gehulde dame met twee kinderen aan de hand steeg de trappen van
het portaal op. Agent 12 merkte dat de bedelaar even aarzelde om zijn gewoon gebaar
te herhalen.
De dame legde een muntstuk van 50 fr. in zijn handpalm.
- God lone 't u, mevrouw.
Ditmaal spitste agent 12 ook nog de oren, zonder daarom zijn kijkers op rust te
stellen. Integendeel, nog scherper dan zoëven hield hij de bedelaar in de gaten. En
toen geschiedde wat hij wist te behoren tot de geheime vermogens van zijn
persoonlijkheid: hij voelde dat de bedelaar zich van zijn tegenwoordigheid was
bewust, dat de man hem vreesde en snapte dat hij aan de pan was. Een eigenaardige
warmte trilde agent 12 in de benen, hij was gedwongen vijf minuten te laten
voorbijgaan: iedere triomf maakte hem lichtelijk van streek, dat was hem bij ervaring
bekend.
Van een bejaarde, verflenste heer en van een jonge, fleurige luitenant bij de
Luchtmacht kreeg de schooier in die wachttijd juist geteld nog 25 fr. meer. De vlieger
was de royaalste, misschien dacht die er aan dat hij, met zijn bliksemsnelle Spitfire,
meer kans had dan de grijsaard om spoedig in de andere wereld aan te komen.
Agent 12 grijnsde, zijn stem klonk ietwat onvast:
- Uw papieren, m'n vriend?
De bedelaar schrok nauwelijks of hij de vraag had verwacht.
- Politie? fluisterde hij.
- Precies.
- Pardon, meneer, maar ik heb het documentje thuis gelaten.
- Dat mag niet. Hallo, mee naar 't bureau.
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- En 't gaat zo goed, agent, jammerde de stakker, - Kerstavond brengt me altijd 't
meest duiten in 't bakje. Toe, ik zal later op 't bureau komen...
- Vooruit! Als alles in regel is, moogt ge dadelijk terug.
Moeizaam kwam de sukkel van de muur af, klaar om de agent te volgen. Maar de
agent glimlachte:
- En uw stok, m'n vriend?
- M'n stok, o ja. Dank u.
- Zijt ge blind, man?
- Niet helemaal.
- Kreupel?
- Niet helemaal.
- Ziek?
- Niet helemaal.
Agent 12 liet het daarbij. De man naast hem had hoegenaamd
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geen last hem bij te houden. Hij liep kaarsrecht, er was iets gedistingeerds in zijn
lange gestalte. En, in de felle neonlichten van de winkeletalages zag de agent hoe de
ogen achter de donkere bril tintelden van binnenpret. Een ogenblik vreesde hij dat
hij een formidabele blunder had begaan. Maar nee, op zijn inwendige stem mocht
hij als weleer de Heilige Jeanne d'Arc rustig vertrouwen.
- Alstublieft, sprak hij overdreven beleefd, terwijl hij de schooier te kennen gaf
dat hem de voorrang werd verleend.
De commissaris, het type van de kamerolifant met joviale allures, maakte net
aanstalten om huistoe te gaan, toen de deur van zijn kantoor openging. Als mens was
hij geen kwade broer; als politieman echter koesterde hij een woeste haat tegen alle

baliekluivers, zonnekloppers en vagebonden, die hij graag doodverfde als de parasieten
van de samenleving.
Agent 12 kreeg niet eens gelegenheid verslag uit te brengen. De schamele figuur
van de bedelaar was de commissaris al ruim voldoende.
- Stop de kerel in cel 9! galmde zijn snauwerige stem.
- Cel 9 is niet verwarmd, commissaris.
- Dat laat me fijn koud...
En toen werd het stil in de buurt.
De bedelaar had zijn haveloze viltje van het hoofd genomen, stak nu zijn bril op
zak en legde daarop een persoonsbewijs op tafel.
Agent 12 glimlachte alwetend.
De commissaris keek of hij het ergens rond Keulen hoorde donderen.
- He, he, stotterde hij, - u is meneer Strobbe? Basiel Strobbe, de eigenaar van het
grote lompenpakhuis, een van de rijkste handelaars van de stad!...
- Mijn naam is inderdaad Basiel Strobbe.
- Maar... he... ik begrijp niet. Wat betekent die maskerade dan? Of hebt ge... he...
de bedelziekte van uw voddenrapers betrapt, meneer Strobbe?
- Nee, commissaris, zo erg is het niet. Luister naar mijn verhaal en u zult alles
begrijpen...

West-Vlaanderen. Jaargang 3

De pseudo-bedelaar trommelde zijn gedachten bij elkaar en stak toen opgewekt
van wal:
- 't Gebeurde op Kerstavond 1936, vandaag 17 jaar geleden. Om 9 uur ongeveer
had ik een rendez-vous met mijn meisje aan de O.L. Vrouwkerk. Maar toen ik,
natuurlijk veel te vroeg op de plaats van afspraak verscheen, was het kind nergens
te verkennen. Om de tijd te vermoorden, keek ik naar een schooier die op de treden
van het portaal troonde. Het was een al stokoude man met een houten been. Op
minder dan een half uur incasseerde hij circa 60 fr. In die dagen was dat geen bagatel.
En aleer er nog 'n half uur was verstreken, was ik overtuigd dat bedelen geen kwaad
baantje is. Moeders met kinderen gaven zonder uitzondering een aalmoes, alhoewel
klein van bedrag. De heren der schepping bleken echter de mildste te zijn. Onder
hen blonken voornamelijk de jongelui van goeden huize uit, die net als ik, in de ban
der liefde verkeerden. Maar ook apothekers, geneesheren, notarissen, fabrikanten en
beurslui vergaten niet dat een bedelaar van giften en gaven leven moet. Tot mijn niet
geringe en zeer onaangename verrassing werd ik nochtans gedwongen vast te stellen
dat de ergste krentenkakers onder de staatsdienaren te vinden waren. speciaal onder
fiscusambtenaren, douaniers en politiebeambten. Wat een apenschade, bah...
Bevelend lichtte de dikke commissaris de hand op:
- Ja, maar he... zaagt ge in de tijd van één uur zo 'n massa mensen de kerk
binnenlopen, meneer Strobbe?
- Ze gingen niet allen de kerk binnen, integendeel. Ik merkte dat het soort lieden
dat tot de handeldrijvende klasse behoort, opzettelijk 'n straatje om kwam gewandeld
om de arme duivel hun penning te gunnen, hetgeen ten overvloede bewijst,
commissaris, dat de schooiers er broodnodig zijn. Al was het maar om de tevredenen,
de gelukzaligen der aarde de gelegenheid te bieden een behoefte te bevredigen, de
drang tot liefdadigheid die in ieder hartelijk mens leeft...
- Hum... En toen?
- Wel, toen ik daar zo 'n flink anderhalf uur had staan platvoeten daagde eindelijk
mijn meid op. Louter van opluchting, van blijdschap schoot ik in m'n portemonnaie
en gaf de éénbenige drommel een briefje van 20 fr., zijnde de helft van mijn fortuin
van 't ogenblik. Nu, wie schetst mijn verstomming wanneer er, zowat tien maand
later, op de ochtend van mijn huwelijk, een pakje werd afgegeven waarin een
vernageld kistje stak proppensvol banknoten van duizend. De bedelaar was gestorven
en had mij zijn gehele gespaarde pot nagelaten, onder één enkele voorwaarde, namelijk
dat ik telkenjare op Kerstavond zijn plaats aan de kerk zou innemen tot ik er
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bij gesnapt werd. Dit nu is gebeurd. Bijgevolg ben ik van de karwei ontslagen, God
zij geprezen.
Onthutst snoot de commissaris zijn grote neus:
- En... he... de poen?
- Veertig duizend stortte ik anoniem in de staatskas, zestig duizend schonk ik aan
een gesticht voor vagebonden. Met de rest van de tweehonderd duizend richtte ik
mijn lompenhandel op. Mag ik nu gaan, meneer de commissaris?
Agent 12 sloeg de blik neer toen hij de deur voor de heer Strobbe openhield, maar
om zijn lippen zweefde een ironisch getint glimlachje.
De eigenaar van het machtige lompenpakhuis, bijgenaamd de Voddenbaron, had
bril en hoed weer opgezet en sloeg opnieuw de weg in naar de O.L. Vrouwkerk.
Zover ging hij echter niet. Hij hield halt aan de hoek van een donker zijstraatje, waar
een beige limousine stond geparkeerd. Binnenin zat er een deftige dame, gekleed in
een hermelijnen bolero, die in het licht van het plafondlampje een roman las.
- Hallo, Imy!
- O, zijt ge daar al, Basiel?
- Ik kom rechtstreeks van het Klabakkarium. een van de loeders had me door.
Maar 't liep goed af. Ze hebben het fabeltje geslikt als zoetekoek.
- En 't geld?
- Dat hebben ze me natuurlijk gelaten, wat dacht ge wel. De wet op het bedelen
geldt alleen voor de armelui. Helaas, meer dan 780 fr. is het niet geworden, nauwelijks
genoeg voor ons jaarlijks fuifje...
Lachend stapte de man in, borg zijn schooiersplunje onder de bank, streek de
kreuken glad van zijn smoking die 'n weinig onder de vermomming geleden had, en
stak toen een havana in brand.
De deftige dame aan het stuur keek even in de spiegel boven het windscherm:
- Zeg, ventlief, vroeg ze gespannen, - nu geeft ge zeker wel dat eigenaardig
kerstgebruik van u op, voorgoed?
- Beslist niet, Imy. Hoe zou ik? Ik doe het nu al meer dan tien jaar en ben pas
eenmaal geknipt. Volgende keer zullen we maar een andere kerk of een andere wijk
uitkiezen. Op Kerstmis moet men de lieden een bedelaar aan de hand doen. Op die
heilige dag zijn de mensen inderdaad van goede wil...
Zoemend gleed de beige limousine het straatje uit en de feestelijke stad in. De
voorname geur van de havana bleef nog 'n poosje om de hoek hangen.
ILLUSTRATIE: GUSTAVE SOREL JAN BOSCHMANS

De Kapitein van de Arme Jantjes
MOEDER Claais legt het broodmes neer. Ze kijkt door de ruitjes. Het brood glijdt
haar uit de handen.
- Wat is er, Anna? vraagt de boer.
- Jezus-Maria, daar is ie al.
Vader staat recht, gaat tot op de deurdrempel. De hond bast als een wolf. De boer
laat de hond begaan. Als hij hem maar mocht loslaten op die vent, op die smerige
amman, die met haar en huid aan de goddeloze sansculot verkocht is. Kijk hem aan,
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zijn buik welft van de vele bekers wijn, die hij met de agent municipal en met de
Fransman heeft gezopen.
De amman komt naar het Vlierhof melden dat de oudste twee zonen de republiek
moeten gaan dienen.
Geen nood! 's Avonds maken die zonen pak en zak:een ouwe deken, een winterbaai,
een brood of twee, een kroesje boter, een groot mes en de pistool die tegen de
zoldering hangt. Een kruiske, een traan van moeder, een kloek woord van vader, en
weg zijn ze, naar 't Vrijbos, dat op een kwartier van 't hof ligt.
Zo lopen er velen. Schuw als hazen, want elk ogenblik kunnen de gendarmes
komen, die 't veld bejagen met grote honden. Maar de hoop dat het allemaal eens
beter wordt, houdt hen recht. En dat leven in de wildernis maakt hen hard en sluw.
Thuis zijn ze gerust. Want het Vrijbos strekt wel acht uren wijd en breed.
De rust in het vaderhuis duurt luttel tijd. Op een namiddag rukt een allegaartje
sansculotten naar het Vlierhof op. Al wat te krank of te mank is voor het slagveld,
wordt afgestuurd naar de hoven, waar de zonen deserteren. Kelder en schapraai
worden leeggezopen en uitgevreten. Kaas en ei, kip en kalf moeten het ontgelden.
Zo hopen ze de refractaires murw te krijgen.
Moeder schreeuwt:
- De arme Jantjes!
Het klinkt als een vloek over 't hof.
Doch tegen alle verwachting in, zijn die Jantjes braaf, hokken als een tamme troep
kippen in de schuur, stellen zich tevreden met de gewone boerenkost, en laten elk
met vrede.
Of ze dan allemaal bekeerd zijn? Nee, nee! Wacht, eentje toch, de kapitein, een
kleine, kwieke Bretoen. Hij heeft heldhaftig bij Valmy tegen de Pruisen gevochten.
Een Pruisische kanonbal ging er met zijn rechterarm vandoor. Zo is de Bretoen bij
de Arme Jantjes terecht gekomen. Dat is nu al heel wat geleden. Waar hij kwam,
beefden ze voor hem. In 't departement der Leie werd hij berucht. Hij kreeg zijn naam
van de mensen: Nonkeltje Eénarm, zeggen ze. (Tegen vriend en vijand zegt hij steeds
‘mon oncle’!)
Vijf, zes jaren lang ging het eerste klas met Nonkeltje Eénarm. Doch een jaar
geleden is er iets aan zijn armstomp beginnen knagen. Mon oncle, mon oncle, c'est
comme un ver! ketterde de kapitein.
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Een worm die blijft knagen. Aan de armstomp immers vreet een boze wonde. Etterend,
folterend. Sedert een paar weken weet Nonkeltje Eénarm waarop het zal uitlopen.
Hij heeft er reeds velen helpen begraven, ook uit zijn Arme-Jantjes-troep, die
tengevolge van slepende wonden het hoekje omgingen. Nu komt zijn beurt. Heintje
Knekel staat hem reeds toe te grijnzen in lange slapeloze nachten. Maak je rekening
klaar, Nonkeltje Eénarm!
Je rekening, Nonkeltje Eénarm! Daarvoor heb je geen pastoor nodig. En die zijn
thans zo schaars als witte raven. Geen wonder, ze hebben de pastoors tegen de muur
gezet, op de guillotine gesleurd, in kot en kelder gestopt, verbannen naar Cayenne,
de droge guillotine.
Nonkeltje Eénarm is gekeerd als een zak. Hij houdt zijn mannetjes in bedwang.
Hij komt in de boerenkeuken en zit bij de haard. Een moeder ziet spoedig dat er iets
schort. Ze heeft Frans geleerd in haar jonge tijd. Zij vraagt naar zijn moeder in
Bretagne.
- Maman! zegt hij.
Hij kan niets meer over zijn moeder zeggen. Doch haar beeld treedt naderbij. Een
gebogen vrouwke met de Bretoense muts op. Een weduwe - vader heeft hij nooit
gekend - die zich het vlees van de kneukels werkte, om de jongen te laten studeren
te Parijs.
- Maman!
Het is of hij tot haar spreekt. Zij zegt niets. Zij kijkt hem aan. Er schuift een licht
geprevel over haar lippen. Zij bidt voor haar jongen, haar verloren brood, haar
sansculot.
- Maman!
Dat spreken over moeder breekt zijn oude trots. En als moeder Anna, die kwaad
met goed straft, de walgelijke armstomp bet en bunselt, zit hij haar soms aan te kijken
als zijn eigen petite maman.
- Het zal niet lang meer duren. Ik zou een priester willen, zegt hij eens tegen
Moeder Anna.
- Over drie dagen, fluistert zij terug.
's Avonds gaat de jongste van 't Vlierhof - Frank Claais is zijn naam - een half uur
ver naar 't hof ter Sparre, dat dicht bij het Wijnendaleslot ligt. Daar zit pastoor Valke
weggeborgen. Frank legt het hele geval uiteen. Op het hof ter Sparre zetten ze grote
ogen op. Een sansculot die biechten wil... Mirakel!
's Anderen daags is het Lauwtjesdag. Al is het beewegen te Zedelgem verboden,
toch trekken de mensen over de oude heirweg eens tot daar op. Als er geen gevaar
is, slenteren ze even rondom de gesloten kerk en dienen Sinte Lauwtje. God weet
hoeveel honderd jaar ze al Lauwtje dienen te Zedelgem.
De boerenmeid van 't Vlierhof loopt mee. Ze zitten met een vrolijk gezelschap in
een herberg. Het Rijnbende-kruikje komt boven. En de zoon uit de herberg heeft
zelfs een paar flessen Franse wijn. Ze drinken. Ze worden lustig. Ze vertellen leuke
moppen. Ze trekken de sansculot op flessen. De zoon is nog de ergste om op de
Fransman te schimpen. Hij doet ook zo lollig tegen de meid Wanne. Jeanne, zegt
hij. En hij glimlacht dan telkens verrukkelijk. Ze babbelt en bazelt, en flapt het er
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uit van de kapitein der Arme Jantjes die biechten wil.
- Wijvenpraat! schatert de zoon.
Doch de pronte meid vertelt van a tot z hoe het ineen steekt met de biecht,
morgenavond op het Vlierhof.
- Jullie mogen het weten, want ik hoor hoe jullie ook de sansculot uitspuwen.
En nog lacht de zoon der waardschap de meid vierkant uit.
- Geloof ik toch niet, Jeanneke!
Maar 's avonds gaat het klikspaan anderhalf uur ver door de heirwegbossen naar
Brugge. Overal immers zitten er Judassen.
- Ge kunt een pastoor snappen!
Ze betalen hem zijn zilverlingen.
's Anderen daags diep in de avond is Pastoor Valke op weg naar het Vlierhof. Hij
draagt het pak van een geringe veekoopman: blauwe kiel, mispelaar, een rode das,
een klipmuts.
Het hof-ligt daar als een sprookje onder de schijn der volle maan. De melkwitte
gevel glanst, de lindeboom welft zijn kruin hoog boven het dak, en de popels in de
dreef zingen oude leizen. Schoon! Paster Valke heeft er weinig oog voor. Hij moet
op zijn tellen passen.
De achterdeur van het Vlierhof staat op een kier. Zo werd afgesproken. Geen
gevaar. De pastoor schuift binnen, sluit de deur achter zich. Hij kent dit huis. Hij is
er vaak gekomen, om biecht te horen, huwelijken in te zegenen, te dopen, om mis te
lezen. Hij gaat direct naar de opkamer. Daar vindt hij alleen de boer, de boerin en
Nonkeltje Eénarm, die in een zetel ligt. Al de anderen slapen.
De priester buigt even het hoofd om te groeten. De kapitein zegt stil:
- Ik wil biechten.
Vader en moeder Claais gaan de opkamer uit. De biecht duurt lang. Eindelijk gaat
de deur weer open.
- Anna, ik lees de mis! zegt de priester tot de boerin.
Een ogenblik later is de commode tot een klein altaar her-
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schapen. De kapitein zit recht in de zetel. Zijn ogen blinken. Hij is ontroerd. Anna
ziet het. Zij denkt aan de maman, ginder ver in Bretagne, een moeder vol zorgen
zoals zij. En zij denkt aan de beste Moeder van allemaal. Zie, wat Anna doet: zij gaat
naar de kelder, heft een grote plavuis uit de hoek weg, haalt een ijzeren koffertje
boven en neemt er een klein zwart beeldje uit, het Lieve Vrouwke van Wijnendale,
dat hier weggeborgen zit. Op de altaarcommode wordt het oude Mariabeeldje vóór
het Kruisbeeld gezet, tussen de stolpen met gouden bloemen en de waskaarsen. De
priester trekt vlug zijn misgewaden aan.
- In nomine Patris...
De woorden van het kruisteken zijn nog niet beëindigd, of daar wordt een wilde
bons op het luik gegeven. Een tweede, een derde... tot het luik opensplintert. De kolf
van een fusiek beukt door het raam. De ruitjes rinkelen stuk. De tronie van een Franse
gendarm bliksemt door de opening. Zijn hese stem tiert:
- Au nom de la république, je vous arrête!
Het heeft hoop en al maar de tijd van een Ave geduurd. De priester heeft intussen
het Lieve-Vrouwbeeldje gegrepen en is van de opkamer gesprongen. Hij ijlt de zolder
op. Aarzelt. Daar ook is gemoker. Hoor, nu ook op de achterdeur. Wat moet hij doen?
In Gods naam, de zolder op. Hij stoot het valluik open. Niet nodig. Het gaat vanzelf
open. Mirakel? Nee, drie Franse gendarmes staan met dreigende pistool in het
zoldergat.
- Au nom de la république...
Pastoor Valke is hun gevangene.
- Descends!
Beneden loopt het niet zo voorzichtig af. Een moment staan ze daar verbijsterd
bij het onverwachte bevel van de gendarm. De kapitein der Arme Jantjes rijst traag
overeind uit zijn zetel, gaat in houding staan, kijkt de gendarm aan en beveelt:
- Hiervandaan! Ik ben de kapitein!
- Wij komen u aanhouden.
- Dit recht hebt gij niet.
- Gij heult met de vijanden der republiek.
- Er uit!
- Neen!
De kapitein der Arme Jantjes buigt naar de grond. Naast de zetel ligt de gordel
met zijn pistool. De gendarm is hem vóór. Een schot knalt. De kogel treft de kaars
op de koperen kandelaar. Het was spuit als hagel rondom. De kapitein heeft zijn
pistool beet, mikt. Een schot. Niet van hem. Het is het tweede schot van de gendarm.
Nonkeltje Eénarm rolt over de zetel. Hij opent nog even de ogen. Zijn stem klaagt
gebroken: ‘Maman!’ En zijn ogen staren een laatste keer naar de Kruislievenheer op
de commode... Boerin Anna buigt over hem neer.
- Jean.
Ze laten de boerin met de dode achter en lopen de trap af. In de woonkamer werd
reeds een lantaarn ontstoken. Een gendarm legt het haardvuur aan.
- Par ici! Nous avons le curé!
Ze maken korte metten met de pastoor. Eerst tasten ze hem af. Vinden het
Lieve-Vrouwbeeldje. Eén van de gendarmes wil het direct in 't haardvuur gooien.
- Non! roept de commandant. Het kan een kunstvoorwerp zijn met waarde. We
nemen het morgen mede naar Brugge.
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Het Lieve Vrouwke van Wijnendale gaat de foeragezak in. En Pastoor Valke wordt
met een paar stoten in de rug en een orkest van vloeken in de kelder gedonderd. Ze
knevelen hem aan armen en voeten. Morgen wordt hij op de foeragewagen gesmeten
en als een onwillig kalf naar Brugge gevoerd. In 't Brugse seminarie zitten wel vijftig
pastoors die naar het Tribunaal van Rijsel moeten.
Met al dat gerucht zijn de Arme Jantjes wakker geschoten. Een pastoor geknipt,
de kapitein neergeschoten... de kapitein die ze dezer weken duizend keer hebben
uitgevloekt, een kapitein die het luilekker leventje der Jannemannetjes vierkant in
de weg stond. De kapitein dood! Het loopt als een vreugdekreet van mond tot mond.
Het blijft bij geen woorden. Ze komen den huize binnen, verbroederen met de
gendarmes, haken de ham van de zolderbalk, roven een korf eieren, zuipen de melk
uit, rollen de broden over de grond, kiskassen eieren en spek op het vuur, kletsen
d'ene na d'andere plak ham op 't geurige brood. Kermis, kermis! Als ze nu maar wijn
hadden, schuimende wijn.
- Mon Dieu, du vin, du vin!
Op zolder is Frank wakker geschrokken. Hij springt in zijn kleren, klimt door het
dakvenster, glijdt over het strodak naar de bakkeet toe. Daar schiet het dak met zijn
ozing tot dicht bij de grond. Met een stille sprong in 't gras is Frank beneden. Hij
loopt hurkend langs de schuur, hoort gerucht, durft niet verder te lopen, gaat languit
in 't gras liggen, kruipt weer een eind voort. En dan hoort hij luide snikken. Een
vrouw. Moeder Anna? Nee, de meid. Frank veert dapper recht, wil op haar toe gaan,
doch blijft verbijsterd staan bij haar wild geklaag:
- Mijn schuld is het! Mijn schuld... ik heb het verraden. Te Zedelgem... Mijn
schuld...
Haar woorden snikken uit in een wanhopig gehuil. Frank gaat op haar af.
- Wanne, wat is er gebeurd?
De meid schrikt niet eens. Wat er nog moet komen, laat haar koel. Zij vertelt kort
en goed wat er op het hof gebeurde: de kapitein neergeschoten, de pastoor in de
kelder, het Lieve-Vrouwbeeldje van Wijnendale weggeborgen in de foeragezak.
- En vader en moeder?
- Weet ik niet. Hiervandaan gelopen...
- Frank heft plots het hoofd op: een inval.
- Verberg u ergens in de omtrek van het hof en wacht, Wanne. Als we u nodig
hebben zullen we zacht fluiten.
Met deze woorden schiet Frank vooruit. Hij ontwijkt het hek, wipt de haag over
en verdwijnt in de klare nacht. Wat later loopt hij al het Hof ter Sparre op. Tegen
boer Lare vertelt hij in één adem hoe het bij hen gaat en staat.
- Ik heb een plan, zegt boer Lare. Handen uit de mouwen!
Het loopt vlug van stapel. Ze sleuren de kar uit de doorrit van de schuur, spannen
een oude bink aan en slepen bakken
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wijn uit de kelder. Wijn op een boerenhof? Zeker, de wijn van notaris Huyseune, die
bij de Fransen op geen proper blaadje staat. Eerst of laatst kan hij zich aan de requisitie
van zijn inboedel verwachten. Daarom kwam hij op het hof ter Sparre zijn wijn
bergen. Fijne wijn, oude wijn, nog ouder dan zijn lelijke dochters.
Ze moeten de zwaargeladen kar in de gang stoten. Ze schokken met de kostbare
vracht de zandwegen door. Tot op de grote steenweg Oostende-Torhout, die nu als
staal zo hard en koud te glimmen ligt in de maneschijn. De wijnkar dokkert gezellig
over de stenen. Als ze dicht bij het Vlierhof komen, brengen ze het gespan tot staan,
werken en sleuren zolang tot ze een wiel loskrijgen, zetten de kar op haar ene kant
en rollen het wiel de gracht in. Frank trekt op het Vlierhof af en gaat onverschrokken
binnen. Hij vraagt:
- Waar is de boer?
Ze jagen hem de deur uit. Doch hij komt terug.
- Ik kom hulp vragen. We zitten met onze vracht in de sloot.
- Welke vracht? vraagt er een die Vlaams verstaat.
- Het is, ja, het is... de gracht, rolde in 't wiel... en de grond... stiet op de karrebak...
stottert Frank.
- Welke vracht? kettert de sansculot opnieuw.
- Het is...
De sansculot dreigt met zijn pistool. Frank krijt:
- Nee, niet schieten. Ik mag het niet zeggen.
- Zo, smokkelaars.
De sansculot spreekt een paar maten aan.
- Kom, we gaan jullie helpen!
Wat er verder met ‘le bon vin de France’ van notaris Huyseune gebeurt, kan je
wel raden. Ze drinken de wijn uit bekers en stopen, uit kruiken en kannen. Ze dansen
de carmagnole, ze zingen hun Marseillaise en vieren zo geestdriftig alsof hun Vrijheid
reeds heel Europa had gewonnen. En horen niet dat er daar twee te hameren en te
beitelen zitten aan het kelderraam. De beitel gaat er in. Traag maar staag. Na een
half uurke plukken ze de eerste staaf uit de muur. Frank kan zich eindelijk door 't
raam wringen, tast in het duister. Ja, vindt de pastoor.
- Niet schrikken, mijnheer Pastoor, zegt Frank. Ik ben het, Frank Claais.
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Hij schrikt nooit. Hij glimlacht in het duister als hij voelt dat zijn polsen en zijn
voeten vrijkomen. De rest is kinderspel.
Het gerucht op het hof sterft stilaan uit. De lieve jongens der republiek hebben
hun bekomst gezopen en rollen onder dis en bank om hun roes uit te snurken.
De kar loddert haastig het hof af.
- Stop, zegt Frank plots, we hebben iets vergeten. 't Lieve Vrouwke van Wijnendale.
- Waar zit het geborgen?
- De meid weet het.
Frank fluit even. Achter de haag staat een schim op, sluipt nader.
- En nu? vraagt Wanne.
- De pastoor is al op vrije voeten.

- Jezus-Maria!
- Sst, doe niet druk, stilt Frank. Maar het Lieve Vrouwke van Wijnendale hebben
we nog niet Zeg waar het geborgen zit. Ik ga het halen. Die loebassen slapen.
- Ik zal het doen, Frank. Ik en niemand anders. Ten andere, ze zijn gewoon mij
over de vloer te zien lopen in dit huis.
Wanne gaat met lichte stap naar de deur toe. Frank volgt haar op de voet. Boer
Lare rijdt met pastoor Valke de weg terug.
Wanne treedt binnen. Een walgelijke geur wandelt haar tegen. Tien, twintig mannen
liggen als varkens over de grond verspreid. Wanne aarzelt niet. Zij zoekt naar de
fouragezak. Hij ligt zorgvuldig in de hoek, is met een koord toegeknoopt. Zonder
ommezien gaat ze er op af, begint los te knopen. Het gaat niet. Ze trekt de dolk uit
de gordel van een sansculot, kerft het koord stuk, zoekt gejaagd naar het Lieve
Vrouwbeeldje. Hier moet het zitten. In een deken gewikkeld dan nog. Ze staat recht,
wil heen. Eerst even onderzoeken. Oei, twee flessen wijn, één rolt uit de deken en
smakt tegen de vloer. Het geeft een bons als een schot. In de hoek schiet de foerier
wakker, gaat slaapdronken overeind zitten, ziet de meid in de foeragezak grabbelen.
- Au voleur!
Wanne stoort er zich niet aan. Ja, nu heeft ze het beeldje. Ze grijpt het, ijlt naar de
deur.
- Halt! roept de foerier.
Hij is al recht, zwijmelt haar achterna. Zij aarzelt geen ogenblik. Ze springt de
deur uit. Frank staat naast de deur.
- Geef, Wanne!
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Ze werpt hem het beeldje toe. Hij grijpt het met beide handen en vlucht. Wanne keert
zich heldhaftig naar de foerier.
Hij raaskalt ‘au voleur!’. Hij wil naar buiten. Als hij maar op de jongen niet schiet.
Zij moet beletten dat hij hem achterna zet. Zij springt vlak vóór zijn neus.
- Bonjour! grinnikt zij. Ik heb gestolen. Ik!
De zatte foerier schrikt op, schiet zijn pistool af op de roekeloze Wanne. Kermend
valt ze neer.
- Ha, voilà! triomfeert de foerier.
Wanne voelt het warme bloed in haar nek lopen. Doch heeft nog moed genoeg
om zich om te keren, zich op beide handen omhoog te hijsen. Al licht. De maan
straalt als een zon. En ginds loopt Frank met het lieve, lieve Vrouwke van Wijnendale.
Ze rolt weer neer. Glimlachend. Ze voelt de dood over haar lijf schuiven. En in dit
laatste ogenblik zucht zij - ach, het is haast zingen dat ze doet:
- Ave Maria.
ILL.: LEO VANDENAUWEELE F.R. BOSCHVOGEL

De meestermetser
EEN Koning belust op eenzaamheid liet zich te midden van een onmetelijke vlakte,
waar alleen de roep van waterwild en het geritsel van riet de stilte kwamen verstoren,
een paleis bouwen. De hoofdmuur stortte echter herhaaldelijk in. Vooreerst weet
men dit ongeval aan de moerassige bodem; maar ook wanneer palen van stevig
Transylvanisch eikenhout betrouwbare funderingen hadden geheid, brokkelden over
nacht met donderend gedruis de pas gemetselde stenen ten gronde. Bouwmeester en
aannemer schudden machteloos het hoofd: zo iets had hun jarenlange vakkunde en
praktijk nog nooit ondervonden. De Koning liet zijn privé-tovenaar ontbieden, die
hem vaak goede raad had verstrekt telkens wanneer het gold een oorlog in te zetten
of vrede te sluiten. De grijsaard slofte in zijn getaande tabbaard rond op de bouwplaats,
besnuffelde stenen en mortel, trok zich dan urenlang terug in zijn tent. Eenieder hield
zich op betamelijke afstand. Wie zeer lijze-van-oor was, vernam echter het rammelen
van gouden pannekens en het klokken van vochten uit bizare fiolen alsook de
incantatie van de tovenaar in bewoordingen die niemand kon verstaan. Een
scherpziende beweerde een wazige gedaante te bespeuren welke door de vrije spie
der toegeschoven zijden gordijnen ontsnapte, en een fijnneus snoof de geuren van
solfer en amber...
Eindelijk kwam de tovenaar uit zijn tent, krabbend in zijn vieze, rosse baard,
ogenschijnlijk niet bijster op zijn gemak.
- ‘Zeg mij! Heeft het Orakel gesproken?’
- ‘Zeker, o heer! Maar helaas, ik breng U droevige mare. De onaardse geesten
welke heersen over deze desolate contreie zullen de bouw van uw paleis eerst dan
toelaten wanneer gij hen een offer brengt...’
- ‘Wàt verlangen zij?’
- ‘Een mensenoffer, de eerste vrouw die op de bouwplaats komt, moet in de
hoofdmuur ingemetseld worden...’
- ‘Welaan, dit geschiedde’.
De Koning hield niet van vrouwen, hij beminde alleen de eenzaamheid... Met
afgrijzen had het werkvolk toegeluisterd. Zwaar woog het truweel in de hand van de
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metser, de schaaf in die van de timmerman, de spade op de schouder van de
gronddelver. Ten slotte ging elkeen bedrukt weer aan zijn taak, want Konings wil is
wet en zonder werken kan de ambachtsman zijn nooddruft niet stillen.
Op de hoogste steiger stond de meestermetser Nikolaas. Met de blik volgde hij de
tovenaar die schuddebollend op zijn
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schurftig ezelken gezeten, terugreed naar de vermaledijde streek van waar hij was
gekomen.
Maar zie! Groette hij daar niet iemand, wiens pad het zijne kruiste? ‘O God dit is
mijn vrouw, mijn lieve Bidirlitza die, als naar gewoonte, mijn brood en mijn kruik
karnemelk brengt! Heer, sta niet toe dat zij tot hier gerake! Laat een bergketen en
een stroom haar scheiden van deze onzalige bouwplaats!
Zijn smeking werd verhoord.
Nikolaas zag hoe uit de mist, die boven de moerassen dreef, een grauwe massa
zich als een zeegolf verhief, steeds hoger en hoger steeg en, zoals een golf een witte
schuimkam draagt, zich kroonde met sneeuwtoppen. Was dit een zinsbegoocheling?
Neen. De bergketen bleef de horizont met zijn massa afsluiten; halverwege zijn
helling botsten rokende wolken tegen zijn flank aan en aan zijn voet spoedde een
brede stroom onstuimig voort. Verjaagd uit hun rustige broeinesten vlogen reigers
en ander waterwild met toornig misbaar over het hoofd van Nikolaas.
De meestermetser dankte God. Zijn vrouw was gered. Met bedaard gemoed maar
hongerige maag begaf hij zich te ruste.
Doch de liefhebbende vrouw folterde zich met de overweging: ‘Ik moet mijn man
zijn maal bezorgen...’ Trouwe liefde overwint alle hinderpalen... De hele dag klom
Bidirlitza van rots tot rots tot zij, tussen twee ijsvelden in, een bergpas ontdekte. Te
middernacht kon ze de wachtvuren rond de bouwplaats zien vlammen. Zij daalde de
helling af, doorwaadde de wilde stroom. Bij het ochtendkrieken zagen de wachters
een verkleumde, uitgeputte vrouw naderen. Zij sloegen haar in de boeien en voerden
haastiglijk en beschaamd het nodig en noodlottig bevel uit.
Hoe wondersnel vorderde nu de bouw! De werklieden labeurden als behekst, maar
men hoorde noch kwinkslag meer noch gefluit of gezang op de steigers. Tallenkante
rezen de barre muren. Om hun stevigheid op de proef te stellen liet de Koning een
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stormram tegen de wanden beuken. Geen steenscherf splinterde af, geen mortelvoege
gaapte! Het leek een paleis gegoten uit brons...
Zij die wisten verzwegen Nikolaas hun vreselijk geheim. Een goede kameraad
loog uit compassie: ‘Niet een vrouw, maar een hinde liet de Koning in de muur
metselen...’
Het grootse werk naderde zijn voltooiïng. Daar in den hoge pasten de meestermetser
met zijn werkgezellen de sluitsteen in het gewelf. Deze zou met dunne zilveren platen
belegd worden. De koepel moest fonkelen onder de zuiderse zon. Maar, terwijl zij
hiermee bezig waren, hoorden de werklieden plots gekraak van hout. Zij bogen zich
over de torentrans en zagen ontzet hoe een vierspan het hele steigerwerk wegrukte;
de tovenaar met de spitse zwarte hoed bezaaid met maansikkels en zonneasters gaf
zelf al grinnikend de labeurpaarden de zweep! De ambachtslieden begrepen dat ook
zij als offers waren gekozen voor de onaardse, boze machten bij wie de Koning in
het gevlei wilde komen. Zij waren veroordeeld om hier van honger te vergaan als
drenkelingen op een verloren vlot.
Wellicht zou wanhoop hun einde verhaast hebben hadde de vernuftige
meesterknecht niet een reddingsplan bedacht. Zij beschikten over hout en nagels,
touwen en zilveren platen. Hiermede vervaardigden deze vernuftige lieden voor elk
van hen een paar ruime vleugels, snoerden die vast aan schouders en heup. Zoals zij
daar op de torentrans klapwiekten vooraleer de bevrijdende sprong te wagen, leken
zij wel zilveren engelen. Dan ontsnapten de gevangenen, één na één roeiend met
forsigen wiekslag naar de kim achter dewelke genadiger oorden moesten liggen.
Zoals een zeekapitein slechts, als laatste, het zinkend schip verlaat zo was de
meesterknecht alleen overgebleven. Eindelijk deed ook hij de bevrijdende sprong...
cirkelde tartend boven de hoofden van de razende Koning en zijn tovenaar. Maar
toen hij meende zich te richten naar de besneeuwde bergtoppen achter dewelke de
geliefde vrouw zeker op hem wachtte, vernam hij, gesmoord maar toch herkenbaar
uit de diepte der muren, een stem klagend: ‘Nikolaas, Nikolaas, Nikolaas!...’
Zijn hart begaf, zijn armen staakten hun machtig roeien en in een schitterende
dwarreling van verlamde vleugels stortte de meestermetser te pletter aan de voet van
de vestingstoren.
ILL.: ALBERT SETOLA RAYMOND BRULEZ
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De glimlach van de dokter
HET was een kleine stad en een oude dokter, met veertig jaar praktijk. Een gouden
hart, getuigden zijn patiënten; een onverbeterlijke mopperaar, luidde het oordeel van
zijn vrouw.
Het ergste van de zaak is, als hij moeilijkheden heeft - (en hij had voortdurend
moeilijkheden, doordat hij nooit en niemand iets kon weigeren) - dat hij altijd de
schuld aan anderen wijt. Natuurlijk in de eerste plaats aan zijn vrouw. Daarom vraag
ik mij af, ging de echtgenote van de dokter, die Elvire heette, verder, of hij niet
gehuwd is met de enige bedoeling steeds een zondebok bij de hand te hebben.
Het was even lang geleden als zij in de echt getreden waren, dat hij in haar bijzijn
nog over liefde had gesproken. Toch gebeurde het nog een enkele keer dat hij haar
zoende, een beetje verstrooid en haastig, zoals hij 's ochtends de kranten doorkeek,
terwijl hij ontbeet en dacht aan het werk van de komende dag.
- Wij worden oud, Lucien.
Haar verlangen was hem aan het verstand te brengen, dat het straks te laat zou zijn
voor tederheid en geluk. Boven een zekere leeftijd, maak je je maar belachelijk als
je nog niet de waanzin van je gevoelens achter je gelaten hebt. Alles moet op zijn
tijd komen en zijn tijd

mogen duren. De dokter was aan het kruispunt van de liefde voorbijgelopen; zijn
vrouw stond er nog hunkerend op hem te wachten.
- Waarom leef je eindelijk niet eens voor jezelf?
Zij hadden het niet meer nodig dat hij werkte: dank zij haar zuinigheid hadden zij
een kapitaaltje overgespaard: de kinderen waren in hun eigen gezin en verdienden
hun brood.
- De volgende winter houd ik er mee op.
De belofte was verjaard. Hij had ze afgelegd, ertoe geprest door Elvire en Maaike,
zijn jongste dochter, nu de echtgenote van een mijningenieur, en in de tijd zijn liefste
kind, het enige dat nooit tegen hem opgezien had en op zijn schoot klauterde, om
met haar hoofdje aan zijn borst gevleid in slaap te vallen. Als hij moe, zelfs als hij
katterig was, bleef hij stilletjes zitten, de goede warmte opslorpend, die van zijn
meisje op hem uitstraalde.
Nu was vader nog eens jarig. Al de kinderen waren gekomen met hun kinderen
en echtgenoten voor het avondeten. Zij hadden ontelbare pakjes en doosjes
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meegebracht; de dokter had de geschenken uit hun papier gewikkeld, bewerend en
nog eens herhalend, dat het te mooi en te veel was wat hem aangeboden werd en hij
had een beetje stompzinnig zitten mopperen, omdat hij ontroerd was, niettegenstaande
zijn overtuiging dat er geen ontroering bij te pas kwam. Het huis leek een
grootwarenhuis, vol drukte en gedrang, op een dag dat Sint Niklaas aan de kinderen
audiëntie verleent.
Buiten was het donker en guur. Eerst had het drie weken gevroren, daarna was de
dooi ingetreden met rukwinden en slagregens, en nu bleek dat de winter nog lang
niet overwonnen was, want de thermometer zakte opnieuw beneden het vriespunt
en met de schemerende avondval was het beginnen sneeuwen.
- Gevaarlijk rijden, hadden de kinderen verzekerd, toen zij hun wagens geparkeerd
hadden en met knipperende ogen en een behaaglijke zucht van verlichting in de
woonkamer gekomen waren. Je kunt ongeveer niets zien en de baan wordt glad. De
landelijke wegen moeten echte moordkuilen zijn.
De dokter bromde en dat kon evengoed een instemming betekenen als een uiting
van misprijzen voor de weekheid van de moderne jeugd, terwijl Elvire, die zich ter
ere van haar echtgenoot, die het niet verdiende, had opgetuigd, zich beijverde om
het iedereen gezellig te maken.
Het ogenblik kwam dat zij aan tafel plaats zouden nemen, tegenover, of rechts en
links van vaders armstoel, die met papieren rozen was versierd. Maaike had zich
daarmede belast, volgens een oude traditie, die nog uit haar kinderjaren stamde. Op
de inhuldiging van een burgemeester in een landelijk nest, had zij gezien dat zijn
zetel met bloemen was opgeschikt en op het ogenblik zelf had zij besloten: dat is iets
waar ook mijn pipa recht op heeft. Het recht was in zwang gebleven en de dokter,
die de onverschilligheid en dwaasheid, zelfzucht en boosaardigheid van de mensen
te boven was, moest mopperend zijn ontroering verbergen, zoals altijd wanneer hij
op

West-Vlaanderen. Jaargang 3

196
een beetje goedheid stuitte. De goedheid maakte hem zwak.
- Pestding, zei hij, en dat was tot zijn liefste dochter gericht, tot het blonde kindje
welks zachte warmte al de poriën van de huid op zijn borst deed opengaan.
Moeder gaf het bevel:
- Aan tafel, kinderen!
En op dat ogenblik rinkelde de telefoon.
- Kunnen ze mij dan nooit met rust laten!
- Niet opnemen! zei Elvire, geleid door haar vrouwelijke intuïtie, die begreep dat
een wijziging in de toestand, nu dat alles goed was, slechts een verslechtering kon
betekenen.
Het was een verkeerde taktiek. Had zij er zenuwachtig op aangedrongen dat er
moest geluisterd worden, de dokter zou zich gehouden hebben alsof hij noch het
gerinkel noch haar aanmaning hoorde. Nu nam hij zonder aarzelen de hoorn op en
uit de antwoorden die hij gaf, besloten zijn kinderen en kleinkinderen dat hij dringend
bij een zieke geroepen werd en beloofde zich onmiddellijk op weg te begeven.
- Op mij niet wachten! besliste hij. Een kind dat alle kentekenen van diphteritis
vertoont. Over een uurtje ben ik terug.
- Bij wie is het? vroeg Elvire.

- Bij de Familie De Vos op het Waterland.
Het Waterland was een landelijk gehucht, buiten de wereld gelegen, met slecht
onderhouden kiezelwegen, die ook in een ander seizoen nagenoeg onberijdbaar
waren.
- Vader, wij gaan mee.
Twee zoons, twee schoonzoons en Maaike ook al, met guitig schuin geheven
gezichtje, stelden het hem voor.
Hij moest het vaderlijk gezag doen gelden:
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- Allemaal hier blijven, want jullie weten toch, dat ik niet graag 'n hele avond aan
tafel zit.
Hem tegenstreven stond gelijk met zijn humeur bederven en dus lieten zij hem
alleen naar het Waterland rijden, aan boord van zijn oude Citroën, zo beslijkt dat hij
de modderwagen werd geheten, omdat hij op bevel van de dokter niet meer mocht
gewassen worden.
- Nutteloos werk! was zijn oordeel.
Maar de motor was goed en hij zoemde zachtjes, zoals bijen gonzen boven een
klaverveld in de maand van Mei.
De wagen boorde door de duisternis en de wervelende sneeuw; de wielen drongen
diep in de doorweekte weg; water en slijk spatten in dichte stralen omhoog en
voortdurend gleed het voertuig van links naar rechts en omgekeerd, rakelings langs
bomen en grachten, voortgedreven door een voet op het gaspedaal, die geen genade
kende, en geleid door de oude, rimpelige en in hun gewone doen reeds bevende
handen, die vast als klemhaken werden wanneer zij een instrument of het stuur van
een wagen met hun greep omklemden.
Zo bereikte hij heelhuids de kleine boerderij, doel van zijn rit. Het verwonderde
hem dat de deur van het woonhuis niet geopend werd en er niemand verscheen met
een lantaarn aan de hand, om hem op zijn tocht door de boomgaard bij te lichten.
Hij had nog meer reden tot verwondering, toen hem door de vrouw van Wies De
Vos verzekerd werd, dat er niemand ziek was en zij de dokter ook niet opgebeld
hadden.
Wie had er die misplaatste grap uitgehaald? Hij deed alsof hij erom lachtte, want
hij wilde de schijn niet laten dat hij zich bedrogen voelde.
- Zij zullen de naam niet goed begrepen hebben, zei hij. Als je naar de telefoon
luistert, mag je je aandacht niet laten afleiden, zoals het maar al te grif gebeurt.
- Wilt u iets warms drinken, dokter? Het weder is zo afschuwelijk slecht.
- Het weder is zoals het om deze tijd van het jaar behoort te zijn, weerde hij het
medelijden van de boerin af.
Maar de mensen, dacht hij verschrikt, die zijn niet zoals het behoort en waarom
staan zij zich dat toe, als ze weten dat je jarig bent? Zij hebben het natuurlijk geweten,
zij zouden het anders niet doen. Hij zou op de centrale kunnen navragen wie hem
opgebeld had. Maar misschien zouden zij het niet mogen verklappen, als er geen
politieonderzoek werd ingesteld. Waarom zou hij de politie bij het geval betrekken?
Ook zij zou wel liever met rust gelaten worden.
Als hij thuis kwam, zou hij maar zwijgen over zijn wedervaren; anders zouden de
vrouwen gaan gillen en de mannen verontwaardigd doen, terwijl het besluit van hun
deelneming in zijn verontrechting natuurlijk zou luiden: hou op met je
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praktijk, vader. De mensen verdienen het niet dat je je afslooft.
Voorlopig was hij nog niet thuis. Hij startte, om zijn halsbrekende tocht nog eens
over te doen. Het was dichter gaan sneeuwen, stelde hij vast en hij vond het jammer
dat hij die verse sneeuw niet ongerept mocht laten. Meteen glipte zijn wagen naar
links; hij rukte aan het stuur, zijn voet drukte vliegensvlug op de rem en in de tijd
van één tel, was de auto over de andere kant van de weg in de gracht geslingerd.
- Dat moest er nog bijkomen.
Natuurlijk.
De dokter begon te lachen, zoals altijd als hij ongelukkig was. Hij had op allerlei
manieren geprobeerd om zijn gevoelens te verbergen als hij ongelukkig was en iets
beter dan een lach, had hij er niet op gevonden. Hij poogde lachend de auto weer op
de weg te rijden; de motor kon het niet halen en dus zou hulp van mensen moeten
ingeroepen worden. Er lag een boerderij niet ver af. Hij twijfelde er niet aan, dat de
bewoners hun paarden voor de auto zouden willen spannen, maar hij moest het toch
eerst vragen.
- Graag gedaan, dokter, zei de boer, met het meeste plezier van de wereld.
Eigenlijk had hij er nog meer plezier aan zelf bij het vuur te blijven en de
paardenknecht met het werk van barmhartigheid te belasten. Het was een man die
graag iets bijverdiende, die paardenknecht, en daarin geleek hij naar al de mannen
die de weldaden van de beschaving hebben leren waarderen.
- Het gebeurt geregeld, beweerde hij, dat ik auto's uit de sloot moet helpen. Toch
gebeurt het niet dikwijls dat het zo laat en zulk slecht weder is. Wat er mij ergert, is
dat de chauffeurs, die je uit hun moeilijkheden hebt gered, je vriendelijk bedanken
en zich uit de voeten maken, zonder te bedenken dat ze weleens naar hun schuld
zouden mogen vragen. Als ze je ten eeuwigen dage als een weldoener van de mensheid
behandelen, word je daar kribbig onder. Niemand wordt graag voor het lapje
gehouden.
Die mening lag helemaal in de lijn van 's dokters opvattingen ter zake.
- Ik ben niet als de anderen, zei hij, zich ineens vagelijk herinnerend, dat iemand
anders dat woord al vroeger had uitgesproken, zij het dan ook onder andere
omstandigheden.
Hij zocht naar een gepast bankbiljet om de paardenknecht te belonen. Twintig
frank zou hem een redelijk bedrag geleken hebben; toevallig had hij echter geen
kleiner briefje dan een van vijftig in zijn zak. Hij offerde vijftig frank op, blij dat hij
iemand anders blij kon maken en terstond hield hij op met lachen, om weer te kunnen
mopperen.
- Nu hoef je dat geld niet te verdrinken.
- Neen, zei de man.
Toen de dokter thuis geraakte, beslijkt op de onderste en besneeuwd op de bovenste
helft van zijn lichaam, was hij anderhalf uur weg geweest. De kinderen hadden toch
maar gegeten, omdat zij vreesden dat hij kwaad zou worden, als hij vaststelde dat
zij zijn bevel in de wind geslagen hadden. De borden van het laatste gerecht werden
weggenomen, met de beenderen van de gebraden kiekens en de oudste zoon schonk
nog een glas Bourgogne in. Vaders zetel was blijven wachten, met de papieren rozen
van de liefde bekroond.
- Is alles in orde, vader?
Het was Maaike, die het vroeg.
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- Wij zijn achteraf nog ongerust geworden. De Familie De Vos heeft, toen je
vertrokken was, weer opgebeld om erop te wijzen dat je bij Adhemar en niet bij Wies
De Vos werd verwacht. Er moeten twee families De Vos op het Waterland wonen.
Maar moeder was ervan overtuigd dat je niet de ene met de andere zou verwarren,
aangezien je je patienten kent, vader, alsof het je eigen kinderen zouden zijn.
Terwijl zij nog sprak, rinkelde de telefoon opnieuw.
Niemand drukte de wens uit: luister of luister niet. Elvire nam de hoorn op en
Elvire zei:
- Nu begrijp ik er niets meer van. Het is Adhemar De Vos en hij vraagt of de dokter
seffens zou willen komen, omdat het jongetje maar slechter wordt...
Allen verstijfden en in de stilte die viel begon de dokter te lachen, luider dan het
ooit iemand van hem had gehoord.
ILL.: JAN DE GROOTE ANDRE DEMEDTS

Moeder Angelica
SAVATTE zoog met veel smaak, doorheen het schuim, naar het donker bruine
Trappistenbier dat er onder lag te lonken: eten en drinken, prevelde hij, door God
gezegende en door vrome Patershanden gebrouwde drank. Nog een geluk dat wij
ons gemoed daarmede wat kunnen opbeuren.
Het was een van die verloren dagen geweest, een van die domme dagen waarop
niemand lust gevoelt om iets te kopen en degenen die zijn waren aanbiedt alle lust
ontneemt dit verder te verzoeken. Het gunstige klimaat ontbrak. Savatte had er dan
maar een paar uurtjes vroeger mede opgehouden en troost gezocht in het grote
‘Restaurant Buysse’, dicht bij het St Pietersstation te Gent.
Aan een tafeltje zaten zes habitués, hun tijd aan 't verknoeien met Manillen, op
tafel slaan en lawijt te maken, alsof hun zieleheil op het spel stond. Het waren de
enige bezoekers benevens Savatte. Hij keek dan ook misprijzend naar deze, bij klare
dag, niets doende lui en berouwde het zich reeds, twee uur vroeger dan naar gewoonte,
het werk te hebben stopgezet. Nu wat wilt ge, als ne mens de hele dag door nog de
suiker in zijn pap niet heeft verdiend?
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Savatte droomde door het grote venster. Een Chevrolet remde en gleed stil, vlak voor
‘Bij Buysse’. Vier heren stapten uit en traden binnen. Ze zetten zich nevens Savatte
en bestelden een Pale-Ale. Ze hadden weinig te vertellen en zegden tot de Patron,
die hen kwam groeten, en hen zeer goed scheen te kennen, dat ze zoëven van het
Klooster terugkwamen en dat hun Tante, de Eerwaarde moeder, zopas overleden
was. Ze zouden spoedig naar huis terugrijden.
Savatte spitste de oren, boog zich lichtjes naar de heren en vroeg:
- Pardon? In welk klooster zegt u?
- ‘Ter Vesten’ mijnheer.
- Ach zo! En hoe oud was die Moeder?
- Zestig jaar.
- Reeds lang ziek?
- 'n Beroerte, mijnheer, in drie dagen gestorven...
- Och Here die sukkeles! En was 't nog 'n brave zuster?
- Wat een vraag man! Ze was koekegoed en nog springlevend acht dagen geleden.
- Wat da je zegt? Ze was koekegoed! Het zijn altijd dezelfde die d' eerste doodgaan,
vriend, 'k en heb het nog nooit anders geweten. Maar al dat mij dunkt heb ik ze nog
gekend. Noemde ze niet moeder Marie?
- Neen, Moeder Angelica.
- Mezinke! Nogal een dikke met een rood gezicht. 'k Heb het haar nog gezegd dat
ze moest oppassen voor beroerten, ze was te hoog in bloed.
- Ja man, wat wilt ge, het zit in onze familie. Toen wenkte hij naar de andere: Kom,
zei hij, het past niet, dat wij langer op café zitten... dag menheer!
- Mijn deelneming, prevelde Savatte... en mijn gebeden.
- Dank u.
De heren waren nog niet helemaal de deur uit of Savatte

veerde recht en liep naar zijn wagen, demareerde en schoot als een bezetene de straat
op, te vierklauwe naar huis. Hij deed het in één trek, wat hem nog nooit overkomen
was. Hij stopte bruusk voor zijn deur, zodat hij tegenaan het stuur bonkte, toen wipte
hij er gezwind uit en verdween in huis. Alles wat hij bijeengaren kon aan: wit
lijnwaad, mixte, handdoeken, zwierde hij in zijn wagen. Hij stopte er nog wat stukken
merinos en zwarte serge tussen. Op een stuk papier merkte hij, zorgvuldig, het aantal
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meters en de prijzen en dit nog wel in het dubbel. Toen liep hij nog rap naar de keuken
en draaide het ‘Rode-kruis-lampje’ aan, Sint Antonius ter ere. Hij schoof rap terug
achter het stuur en zonder acht te slaan op ‘Sens Unique’ - Verboden doorrit - en Garde Peere - die hem als een bezetene nafloot, omdat hij het rode stoplicht negeerde,
zoefde hij in razende vaart naar Gent.
Hij vond zo maar niet dadelijk het klooster ‘Ter Vesten’ en doorkruistte reeds voor
de vierde maal, al brullen en sakkeren, een en de zelfde straat, tot hij eindelijk het
rilde torentje van achter een verwrongen dak naar de Hemel zag wijzen, stil viel en
belde.
Een dik rond zusterke opende traag de poort en zag er nogal droevig uit.
Savatte schoof zijn klak tot in zijn nek en dan terug naar voor, beging bijna de
stommiteit zijn ‘Kristelijke deelneming’ aan te bieden maar kon zich bijtijds bedenken
en toen lachte hij joviaal:
- Alla zusterke, 'k ben hier met de marchandiese die moeder Angelica veertien
dagen geleden aan mij besteld heeft. Ik ben wel acht dagen ermee overtijd, maar
enfin, goê ware prijst zichzelf en beter goê ware dan slechte, en 't is achter de goê
da 'k gezocht hebbe. 't Ja, waar gaan we heel diene bazar lossen. Kijk hier hebt ge
het dubbel van de commande, ge kunt alzo nagaan of alles juist is. Juist is juist, hee
massoeurke?
- Maar, mijnheer, wie bent u eigenlijk?
- Savatte! Savatte, me schoon kind, Savatte in hoogst eigen persoon. Ga maar
nekeer Mamère halen, die kent mij al lang. Of is ze niet thuis misschien?
- Als het zo is, mijnheer, en het zusterke pinkte een traantje weg, dan moet ik u
een droevig nieuws vertellen. Kom even mede tot in de spreekkamer en zet u wat.
En om Savatte wat voor te bereiden en hem niet te zeer met het droevig nieuws te
bruskeren, stotterde het zusterke: Ons moeder is sedert enkele tijd wat ongesteld...
nogal hevig sedert gisteren, ze hebben haar dan ook deze morgen het Heilig Oliesel
toegediend, begrijpt u? En dan ging het nogal snel achteruit en dan...
- Maar z' en is algelijk niet dood zeker, vroeg Savatte jachtig.
Het zusterke brak in snikken los en zuchtte doorheen haar warme traantjes: Toch
wel, deze middag.
Savatte snakte zijn klak af, sprong recht, sloeg het ene kruisteken na het andere,
al hakkelend: e nonde nonde toch, nonde nonde, als was hij van de hand Gods
geslagen... e sakkerloot zou je dat kunnen peizen?
- U moet zo niet vloeken, mijnheer, u moet Godvruchtig zijn, als u het kruisteken
maakt.
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- Ik was uit mijn lood geslagen, zuster, de kluts kwijt. Wat dat ge zegt, mamèrken is
dood, het is haast niet te geloven. Veertien dagen geleden zat ze hier nog
springlevende voor mij, te blozen gelijk een kerkeroze. Wel, wel, wel toch, het 'n
mag niet gepeinsd zijn, neen 't...
- Inderdaad, mijnheer, Onze Lieve Heer slaat op het onverwachts!
- Verdorie jaai ‘j zulle. Mijn meerke is er juist alzo vandoor en dan nog in de volle
fleur van haar leven. En hoe oud was Mamère? Al te samen nog geen zestig jaar?
- Juist mijnheer.
- En koekegoed...
- Dat is waar. De zusters zijn er niet over uit te praten.
- Ik kan 't gadore geloven. Ze heeft zij zeker een beroerte gekregen?
- Zo was 't mijnheer, en 't zusterke snikte opnieuw. Savatte legde zijn zware hand
op haar schokkend schouderke... gauw zusterke, troostte hij, laat het aan uw hart niet
komen, het zijn Gods werken. Ze is recht naar de Hemel... en hij snoof ook nekeer
zijn dikke neus op en pinkte een traantje weg... Als ze zij niet heilig 'n was, wie is
het dan?
- Het was een Heilige, mijnheer.
- Ik zal morgen vijf Missen doen lezen bij de Paterkes, zei Savatte, en ik zal
zekerlijk naar de begrafenis komen. Maar allee om voort te maken, 'k zit ik hier nu
met al mijn marchandiese. Ik kom daartoe expres van het fabriek. Moest ik dat
geweten hebben, heel zeker ik zou nog acht dagen ermede gewacht hebben. Maar
voert me nu nekeer heel dat spel terug naar huis. Mijn kot en is maar een schorte
groot. Weet je wat? Roept ne keer de zuster econome, die zal het wel schikken.
Mamére zal haar wel de conduiten van de koop uiteengezet hebben, hoop ik, althans...
- Ik ben de econome mijnheer...
- Zoveel te beter, we zijn er dan. Kijk zuster Econome ik zal geheel de boel binnen
brengen en ergens in een spreekkamer neerleggen, zonder te veel lawijt te maken
natuurlijk, we moeten de doden niet wakker maken, is 't niet? En wat de betaling
betreft, ik zal wachten tot na de begrafenis, ik begrijp dat het nu niet past...
- Ik zal de laatste wilsbeschikking van ons moeder eerbiedigen, mijnheer, ik hoop
dat alles wat u mij hier zegt overeenstemt met wat ons moeder meende aan u te
moeten bestellen. Ik zal dan ook maar dadelijk betalen. Het heeft geen zin dit alles
uit te stellen. Het verwondert mij enigszins - neem mij niet kwalijk - dat Moeder
Angelica een zó grote bestelling ineens nam. Het lag toch niet in haar gewoonte...
- De roep van de oorlog, zusterke, de roep van de oorlog! Wat wilt ge? Besturen
is voorzien en Oversten moeten soms maatregelen treffen die geen uitstel dulden.
Moeder Angelica was een zeer verstandige overste, onthoud wat ik u zeg, zusterke,
ze zal moeilijk te vervangen zijn...
- Heel zeker mijnheer...
Savatte stapte tot bij de auto, zwierde een zware pak op de schouder en volgde het
zusterke. En zo droeg hij het ene stuk na het ander, badend in zijn zweet, naar een
klein lokaaltje.
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Hij tekende het papierken, na ontvangst, voor voldaan en zou de factuur bij
gelegenheid wel opsturen.
Voor hij het klooster verliet vroeg hij plots op treurige toon:
- Het voornaamste heb ik nog vergeten, zuster, ik zou Eerwaarde Moeder Angelica
eens willen groeten...
Het zusterke nam zijn zware paternoster in de hand en al biddend op de knokige
bruine beiers geleidde het Savatte naar het praalbed. Savatte knielde op de fluwelen
kussens van een zware bidstoel en bekeek de dikke, eeuwig slapende, moeder...
- Precies zoals ik mij ze voorstelde, mediteerde hij, doch een beetje dikker is ze
toch wel. Hij aanschouwde het effen witte, goede, ronde gezicht en prevelde inwendig:
Neem me niet kwalijk, moeder Angelica... doch wat ge na uw dood aan Savatte
hebt gegund, dat is goed gegund en het heeft er ten slotte toch iemand deugd van.
Ge kunt rekenen op tien H. Missen en vijf kruisgebeden van mijnentwege... al dingen
die ge anders van niemand zoudt gekregen hebben... Zijn we t' akkoord? Ik heb zelf
voor ene keer mijn prijzen wat lager gesteld gezien de hoeveelheid..., is 't wel?
Het ronde witte gelaat van de moeder scheen te monkelen en ‘ja’ te knikken.
Savatte gleed van zijn stoel, nam het palmtakje, ging tot heel dicht bij de Moeder,
besprenkelde ze met een kruisje en stotterde:
Dank u, 't is zeker, en rust in vrede.
ILL.: LEO VANDENAUWEELE WILLEM DE HAZELT
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Van prins Joris en prinses Johanna
OP zekeren dag toog Prins Joris, hoog en koninklijk op zijn ros gezeten, door de
groenende landouwen van Veurne-Ambacht. Hij floot lustig een liedje in den
openkelkenden lentemorgen, liet den speelzieken zeewind wabberen rond zijn wilde
haren, en nadat hij in jeugdigen overmoed, gek om het bloed dat fors in hem opbruiste
met het verrijzend leven alom, zijn paard driftig had laten voorthollen in onbesuisde
vaart, liet hij het weer, in gepeinzen verzonken, dwalen en dolen langs onbekende
wegen. Hij werd eerst opgeschrikt toen een kleurige stoet als een wijd openplooiende
wimpel op zijn weg kwam aangerold. Nieuwsgierig, blij-verrast omdat de lente ook
anderen naar buiten had gelokt, hield hij zich terzijde om de aankomenden voorbij
te laten gaan. Het waren levenslustige jonkers in groene en rode zijde, hoog op
bruinglimmende paarden geheven, die elkander verlustigden met luide kwinkslagen,
beantwoord door schetterend gegichel van blozende jonkvrouwen. Maar op 't einde
van den stoet trof vooral één gestalte

den blik van Prins Joris: de tere lijnen van een jonge vrouw, in wijden wijnroden
mantel, die vertrouwelijk neerhing om de flanken van haar witte paard. De hele stoet
scheen om haar verzameld te zijn. Het was alsof ze geen deel had aan 't geroep en
gelach van hen die vóór en om haar reden: stralend en zwijgend zat ze daar, de handen
strak aan de teugels geslagen; en toen ze voorbij Prins Joris reed, en hij zijn hoofd
naar haar toe neeg, boog ook zij het hare vol bevalligheid: één enkel ogenblik bleef
de glans van haar oog rusten in zijn verrukten blik. Lang reeds nadat de stoet voorbij
was, keek Prins Joris haar steeds, na, 't hoofd roerloos gewend naar haar gestalte, tot
het laatste stippeltje was verdwenen achter verre wilgentronken... En als verdwaasd
lispelde hij haar na: ‘Prinses Johanna, Prinses Johanna.’
Sinds dien dag knaagde een vreemde onrust aan zijn hart, en meer dan eens schokte
hij wakker 's nachts en voelde koud zweet parelen op zijn voorhoofd. Hij kon zijn
paard aandrijven, uur na uur, in bliksemsnelle vaart, als om de jacht van zijn drift te
kunnen volgen, en wanneer het dier uitgeput, onwillig op zijn poten te rillen stond,
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en vlokken schuim vlogen uit den hij genden muil, deed hij de zweep over den
trillenden paardenrug dansen, noodlooswreed. Vaak doolde hij langs denzelfden weg
waar zij eens was voorbijgetogen, als hoopte hij in de zachte aarde nog iets van haar
spoor terug te vinden.
En wijl Prinses Margareta viooltjes plukte en sleutelbloemen, en Prinses Gabriëlla
appelaars schilderde in bloemenkroon, wijl Prinses Jorissa in de keuken bedrijvig
heen en weer liep en zong met het water in den ruisenden ketel, wijl Prinses Germana
een lentelied tokkelde op haar gedweeën vedel, en Prinses Suzanna koekoek en merel
uitdaagde door haar hel geroep, wijl de kleine Prins Gilbert buitelde als een vis en
wipte als een eekhorentje, dwaalde Prins Joris eenzaam langs eenzame wegen, doof
voor den roep van de lente, wegterend aan zijn verdoken liefdepijn.
En om Koningin Maria's voorhoofd spanden rimpels hun breden boog, vol zorgen.
Het ging lang niet goed met Prins Joris. Dagen en dagen bleef de staldeur gesloten,
waarbinnen het witte paard vergeefs wachtte op de strelende hand van zijn meester.
Uren na uren stond Prins Joris vóór het venster, in eenzame verveling de richting
instarend waar eens Prinses Johanna als een droom in zijn leven was verschenen. Op
zekeren avond legde hij zich moe neer te bed, en zoals hij daar lag geleek hij een
verslenste bloem, die geen kracht meer bezit om verder te leven. Koningin Maria
paste hem op met al de tederheid van haar moederhart, en al sprak Prins Joris geen
woord al die da-
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gen, toch begreep ze dat schrijnend onbekend leed zijn ziel bezwaarde en zijn lichaam
deed kwijnen. En allen spanden hun beste kunnen samen om in de kamer, waar zware
neerslachtigheid woog, de vreugde te zaaien van de jonge lente. In kristallijnen vazen
plaatste Prinses Margareta bonte ruikers met de stralendste lentebloemen; lijk een
geur uit het paradijs bleven hun aromen hangen in de zonnelichte kamer. Prinses
Gabriëlla toverde de muren vol schilderijen, levend uit de natuur gestolen, heerlijke
kleurenzangen aan het ontwakend leven; en in de keuken bereidde Prinses Jorissa
met zorgzame hand verrukkelijke spijzen, die den neus prikkelen en smelten op de
tong, spijzen bestoven met de bedwelmendste specerijen; ze diende ze op in haar
witstralend kleed, en neuriede daarbij een vrolijke wijs, een liedje van ontwaken, dat
Prinses Germana met zalvende vingeren begeleidde op haar vedel; Prinses Suzanna
droeg voor van den leeuwerik die stijgt, het zonlicht te gemoet, en van de koninklijke
vreugde van het leven; en de kleine Prins Gilbert, dien men vruchteloos poogde stil
te houden, speelde verstoppertje achter het bed, en maakte dan plots door de kamer
enkele dolgrappige bokkesprongen.
Maar Prins Joris zag geen bloemen, zag geen spel van kleuren op de wanden; hij
snoof den geur niet op der lekkere spijzen, noch hoorde de lokkende vreugde van
lied en vedel en voordracht; slechts moeizaam verbreedden zijn lippen tot een matten
glimlach bij Prins Gilbert's onschuldig kinderspel. Aan hem ging de lente, met haar
hoop, met haar warmte, met haar gloed en geneugten voorbij. Hij lag lam in de
kussens en kwijnde.
En ook kwijnde het anders zo vrolijke leven op Vinkendale.
Van Prinses Johanna werd verteld dat ze in schoonheid en deugd alle koningsdochters
van het land verre overtrof. Vele koningszonen hadden gepoogd haar in het gevlei
te komen, of, stouter nog, gewaagd naar haar hand te dingen. Nooit echter was
gehoord geworden dat ook maar één van hen op Noordburg geluk had gekend. En
wrevelig vertelden de verontrechten dat ze in den grond van haar hart trots was, maar
ze konden toch, als ze voorbij reed, niet nalaten naar haar gezicht te zien, dat ze zó
bevallig schuin kon houden, lijk de vrucht die lokt om geplukt te worden.
Dat gedurig gevraag begon Prinses Johanna op het einde te verdrieten. En toen
maakte ze op zekeren dag bekend dat alleen diegene op haar jawoord zou mogen
aanspraak maken, die tegelijkertijd drie voorwaarden wist te vervullen: ze verlangde
een bloemenkrans, zó vervaardigd als zij het zich droomde; ze verlangde een schilderij
dat haarzelf voorstelde zoals ze zich het liefst zag; ten slotte wenste ze dat haar
minnaar voor haar een lied zou zingen, zó schoon dat het vermocht haar tot tranen
toe te ontroeren.
De prinsen togen met verbeten moed ten strijde: er werden boden gestuurd naar
verre streken om aldaar de vreemdste en verblindendste bloemen op te kopen;
beroemde kunstenaars werden aangezocht meesterstukken te schilderen, die Prinses
Johanna voorstelden, het bevallige wezen te voorschijn tredend uit een weelde van
zijde en goud; en menestrelen werden betaald met gedegen goud om liefdezangen
te dichten, waarin het spel van vers en tegenvers zou schitteren als een kunstig weefsel.
En toch werd nooit gehoord dat één van allen die kwamen aan Prinses Johanna een
bemoedigenden hoofdknik of een traan had ontlokt.
Dat alles werd eens verteld in de kamer waar Prins Joris kwijnde aan zijn vreemde,
onverklaarbare ziekte. Hij spitste de oren, hief voor 't eerst sinds vele weken het
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hoofd op van het kussen en bad om wat voedsel. Er kwam stilaan weer een blos op
zijn verdorde wangen, en hij vroeg van wie de bloemen waren die geurden op de
tafel en de schilderijen die lonkten aan de wanden. Zwaar ademde hij den geur in
der spijzen en vroeg immer om nieuwe liederen, begeleid met vedelgetokkel, en om
krachtige lentezangen. En toen Prins Gilbert als bij inval zijn gekke sprongen maakte,
daverde Prins Joris’ lach door de anders zo rustige kamer.
En niet vele dagen daarna reed Prins Joris, hoog en koninklijk op zijn wit ros
gezeten, doorheen de populierenlaan met de wuivende lokken, den stralenden
zomermorgen te gemoet.
‘Zusters lief,’ sprak Prins Joris bij zijn terugkeer van dien eersten tocht na zijn
genezing, ‘is het leven van uw broeder u dierbaar, zo helpt mij dat winnen waarin
ieder prins van koninklijken bloede tot op dezen dag faalde: want ik beken het, Prinses
Johanna heeft mijn hart veroverd, en ik sterf zo ik het hare niet win.’
Ze zegden hem opgewekt hun hulp toe, en stoven uiteen, deze naar haar bloemen,
die naar haar penseel, gene om haar vedel, haar boeken of gezangen.
Prins Joris liep haastig den hof in, waar Prinses Margareta haar schoonste bloemen
las.
‘Mijn lieve broeder,’ zei ze, ‘ik heb niets in mijn gansen hof van alles wat koningen
en mensen mooie bloemen noemen. Mij is de simpelheid lief van viooltjes en
vergeetmijnietjes, de broze teerheid van lelietjes der dalen, de zuivere vlam van
klaprozen, het effene blauw der korenbloemen, de vlekkeloze reinheid van
margrieten... Maar wat mij bevalt, bekoort dat wel het oog van het beeld uwer
dromen?’
En Prins Joris antwoordde zacht: ‘Doe wat u belieft, mijn zuster.’
Vele bloemen werden gelezen en door toegewijde handen tot kransen gevlochten.
Blanke anjelieren straalden tussen paarse viooltjes en blauwe vergeetmijnietjes,
fluwelen kapucijntjes te midden van bescheiden karsouwkes en sleutelbloemen: alle
vlochten hun simpele schoonheid samen tot op een grond van groen in talloze
schakeringen, uit verschillende kransen de naam ‘Joris’ te voorschijn trad. Toen
weefde Prinses Margareta nog uit rode papavers, blauwe korenbloemen en blanke
margrieten een schitterend hart...
Met hun dierbaren last togen ze naar Noordburg, Prinses Johanna's kasteel. Door
de open voorhal kwamen ze in de weidse ontvangstzaal, waar Prinses Johanna,
omgeven van familie en jonkers, wachtte op aanzoekers, die met den dag minder
talrijk werden. Hoofs en ernstig boog Prins Joris voor de Prinses, nam uit de handen
van zijn zusters krans na krans,
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die hij in volgorde op tafel legde, kreeg het laatst den krans die het hart verbeeldde
en legde dien zonder één woord te spreken in de armen van Prinses Johanna. Deze
keek even met vriendelijke aandacht naar de bloemen in haar armen, naar de bloemen
op tafel, en glimlachend sprak ze tot Prins Joris: ‘Prins, waar en echt, zuiver en trouw
lijk dees bloemen zijn, wil ik het hart van mijn minnaar

zien. Ga, en breng weldra den tweeden van mijn wensen in vervulling.’
Prins Joris boog, en 't hart snel kloppend van vreugde, verwijderde hij zich, gevolgd
door zijn zusters.
Iederen morgen dien God verleende verliet Prinses Gabriëlla het slot van Vinkendale
en spoedde zich naar den landweg, waarlangs Prinses Johanna op haar ochtendtoertje
placht voorbij te komen. Ze schouwde roerloosstrak naar de niets vermoedende
Prinses, ving den blik op van haar ogen, bespiedde de lijn van haar fijne meisjeshand,
mat het zachte wiegen van haar slanke heupen... En toen alles in haar geest was
geprent lijk de trekken van een stift in teder was, haalde ze doek en penseel voor den
dag en sloeg koortsachtig aan 't werk. Meer dan één beeld reeds had ze misnoegd in
't vuur geworpen, maar telkens wanneer Prins Joris ongeduldig kwam vragen of het
schilderij niet gereed was, had ze juist op tijd de nodige zelfbeheersing teruggevonden
om hem met een minzamen glimlach te verzekeren dat hij nog slechts enkele dagen
geduld moest hebben. Dikwijls zuchtte ze zwaar onder haar werk, tot ze op zekeren
morgen een plotse ingeving kreeg, naar haar palet toevloog, borstelde en streek, en
niet at of rustte vóór ze in den laten avond aan haar uiterst nieuwsgierigen broeder
het afgewerkt doek liet zien. Waar anderen een rijke koningsdochter hadden
geschilders, trots en hooghartig op de wereld neerkijkend, verblindend lijk een zon
te midden van gouden en scharlaken wolken-franjen, had Prinses Gabriëlla een
eenvoudig kind getekend, zonder opsmuk, zonder aanstellerigheid, simpel, oprecht
en trouw, met iets als een oneindig heimwee in de diepe, grote kinderogen. Lang
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stond Prins Joris, lang stond Koningin Maria en stonden al de Prinsessen toe te
schouwen, in stomme, bewonderende verslagenheid.
Wanneer den volgenden morgen in het rijzende zonlicht de populieren der inrijlaan
wapperden met gouden banieren, togen Prins Joris en de Prinsessen van Vinkendale
op hun vurige rossen langs de ruisende velden naar Noordburg. Ze kwamen er juist
aan toen Prinses Johanna, gereed voor haar ochtendtocht, op het punt stond de grote
familiezaal te verlaten. Prins Joris trad vooruit, gevolgd door Prinses Gabriëlla, die
het schilderij droeg, boog en bad om verontschuldiging wegens dit vroege bezoek;
dan ontdekte hij het portret en plaatste het op tafel, zó dat het licht er rijk en mild op
neerviel. Prinses Johanna zag toe, werd beurtelings bleek en rood, en sprak dan met
huiver in de stem: ‘Voorwaar, Prins, echt en simpel, rein en trouw lijk dit beeld dat
mij toelacht, wil mijn hart zich aan mijn minnaar geven. Ga nu heen, en breng ook
mijn derden wens in vervulling.’
Prins Joris boog, zich met moeite beheersend, en trad naar buiten, waar zijn zusters
nieuwsgierig zijn terugkeer verbeidden.
En weer klonk nu ganse dagen geschal van lied en spel van vedel in het slot van
Vinkendale. Van den vroegen morgen tot den spaden avond zongen de prinsessen
en zochten naar nieuwe wijzen. Prinses Jorissa betrapte er zich in die dagen
herhaaldelijk op dat ze gebraad en gebak liet aanbranden, zó stroomde haar hart en
mond over van dwepende muziek. Prinses Germana tokkelde op haar vedel, en zocht
en herzocht naar de éne wijs die het geluk moest brengen. Gebogen over haar wijze
boeken zat Prinses Suzanna, las alles waar liefde haar vlammend spoor had nagelaten,
en schreef dan zelf in een vlaag van geestdrift woorden die kwamen geweld uit de
diepe, warmmenselijke bron van haar hart. Ook Prinses Margareta, die op haar
bloemen paste, neuriede, droomverloren, oudbekende wijsjes, en Prinses Gabriëlla,
die haar geluk uitschaterde in rijke, volle tonen op haar doeken, zong hartstochtelijke
liederen van liefde en huiselijk geluk. Zelfs Koningin Maria dolf in haar herinneringen
naar leisen uit haar zonnigen kindertijd.
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En iederen avond kwamen allen bijeen in de weidse feestzaal van Vinkendale, en
Prinses Germana speelde op haar vedel, en Prinses Suzanna droeg voor, en Prinses
Jorissa zong met haar ranke, warme stem, en de andere Prinsessen en Koningin Maria
zongen, en Prins Joris luisterde, 't hoofd naar den grond gebogen. Meer dan één lied
leerde hij van buiten, dat teer en zacht was lijk moederhanden, en op 't eind altijd als
een krop in de keel bracht, maar steeds bleef hem een zekere rusteloosheid bij en
een martelende onvoldaanheid. Toen werd hem op zekeren avond de foltering plots
te machtig, hij greep één blad waar het schoonste lied stond opgetekend, en ijlde met
zijn zusters naar Prinses Johanna's paleis.
Men meldde hem dat de Prinses hem verwachtte, en voor den laatsten keer moest
hij het zwijgend vertoon trotseren van Prinses Johanna en haar gevolg. Hij vergat te
groeten, haalde bevend zijn blad papier voor den dag, maar liet het aanstonds ter
aarde zinken, en dan, ineens gehoor gevend aan de onweerstaanbare stem in zijn
hart, wijl tranen stroomden uit beide ogen, zong hij het lied van zijn liefde, dat
maanden en maanden in hem had gestormd, verterend, verscheurend, maar nooit
uitgesproken.
‘Geliefde,’ zong hij, ‘in dit hart is een wonde geslagen, grondeloos diep. 'k Heb
ze zwijgend en pijnend maanden gedragen. Zij sleepte mij ten grave. Eén engel van
goedheid weet ik, wier handen teer genoeg zijn, wier liefde groot genoeg is om mijn
lijden te helen. Ik kom kloppen aan haar deur, als een bedelaar met uitgestoken hand...
Engel van mijn dromen, zult gij uw blik laten rusten in den mijnen, uw hand op mijn
rusteloos hart? Gij bezit het toverwoord dat uit dit wrak een ridder kan slaan, stralend
lijk een zomermorgen.’
En vóór iemand wist hoe het gebeurd was, lag Prinses Johanna snikkend in Prins
Joris' armen.
De maan spande zilveren lichtsnaren tussen de dromende dreven van Vinkendale.
Er hing hier en daar wat blank glanzend wolkenpoeier aan den ijlen, blauwen hemel.
Een vogel stiet van tijd tot tijd in zijn slaap een schorren schreeuw uit. De zoele
zomerwind wandelde door het hoge maaigras en huppelde over de lichte bladeren
der struiken.
Verloren in die zaligheid zwierven, hand in hand, Prins Joris en Prinses Johanna
door de slapende, maanlichte dreven. Hun geluk was als een schip dat met
rechtopstaand, blank zeil, geruisloos schoof door het zachte lauwe water. Hun geluk
was als een sterrenhemel, die vertrouwelijk neigde met duizenden bevende sterren.
Hun geluk was als een hinde, die kalm-voldaan den hals naar het koele water der
bron strekt.
Niets wensen, niets begeren. Het geluk in zijn hart dragen lijk een tros
zondoorgloeide kersen in de palm van zijn hand...
‘Mijn lieve Johanna,’ lispelde Prins Joris, ‘dat ons leven worde als de zegen van
dezen milden zomernacht. Leven van het licht van uw ogen, van het vuur van uw
hart, bestaat er op deze wereld groter zaligheid?’
‘Mijn lieve Joris,’ fluisterde Prinses Johanna, ‘hoe heb ik in mijn leven verlangd
naar dezen stond. De sterkte te voelen van uw beschermenden arm, voor altijd de
eerlijke trouw te smaken van uw dapper gemoed, is heerlijker leven voor mij op dees
aarde denkbaar?’
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Innig en kuis zoende Prins Joris Prinses Johanna's voorhoofd, lijk een kostbare
relikwie.
O, die bedwelmende zwerftochten in de maanlichte dreven van Vinkendale!
En toen werd bruiloft gevierd, de bruiloft van den groten overwinnaar van Vinkendale,
de bruiloft van Prins Joris, die door zijn behendigheid, maar vooral door zijn liefde,
de oninneembare burcht van Prinses Johanna's hart had veroverd.
En er werd gezongen en geklonken en de liefde werd geprezen op velerhande
wijzen. Men vergeleek haar bij den bruisenden schuimwijn, die het hoofd benevelt
maar het hart verwarmt; en men vergeleek haar bij bloemen, wier geur ongemerkt
een hele kamer met zalvende zoetheid vervult, en men vergeleek haar bij de zon, die
licht brengt en gloed, zelfs in de wanhopigste donkere hoeken. Dan droeg men weer
oude, droeve verhalen voor van kwijnende minnaars en geschaakte prinsessen. En
om na zulke ontroerende taal opnieuw de geesten te ontspannen, sprong de kleine
Prins Gilbert op van zijn stoel en maakte zulke dolle sprongen dat weldra de ganse
zaal daverde van gelach.
Vele keren werden de glazen geheven en geledigd. Immer vrolijker en uitgelatener
werd de stemming onder de genodigden, en toen op eenmaal een stem in het rumoer
het woord ‘dansen’ had geschreeuwd, veerden allen als op commando recht en traden
in de open ruimte vóór de tafels. Koningin Maria zocht naar Vorstin Rachel, Prins
Joris nam Prinses Johanna bij de hand, de kleine Prins Gilbert hield het Prinsje Paul
in de armen, alle kinderen en verwanten van wijlen Koning Floris, vorst van
Vinkendale, zochten een speelgenoot, en, juichend en zingend lijk een orgelend
vinkenkoor,
‘gingen allen aan 't dansen in een glazen trog,
en als ze niet dood zijn, dan dansen ze nog.’

ILL.: ALBERT SETOLA LEO DEVLOO
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Het huis
TOE, ga nu maar kind, zei Mevrouw Opsomer terwijl ze weer naar de klok keek.
Zij stond recht van haar rieten zeteltje, steunend met haar rechter voorarm op de
tafel waarop het zware Hollandse kleed lag met een kale streep lopend over de
boorden. Aarzelend schikt zij nog wat aan de tulpen die weerloos hun wijdopen
harten uit de smalle vaas naar haar omhoogstaken en zuchtte toen als om het nutteloze
van haar gebaar.
- Kom kind, drong ze nog eens zacht aan. Mis nu je trein toch niet.
Lena stond nog een ogenblik als besluiteloos, met haar twee handen omklemde
zij haar zeembruin tasje dat aan de andere kant voor haar op tafel stond. Zij had zich
nu al dagenlang dit afscheid voorgesteld, zich er snikkend of opstandig met wilde
gevoelens tegen verzet, en er zich tenslotte berustend mee verzoend. Maar er is
misschien niets zo broos en zo leeg als een berusting in de jeugd. Nu ze hier stond,
kijkend naar haar in enkele maanden grijs geworden moeder, de vrouw die geen
poging meer scheen te doen om de plooien van de smart uit haar gezicht te strijken,
brak de kunstmatige rust in haar hart opeens weer stuk. Ze voelde eerst de tegenzin
onweerstaanbaar in haar lichaam komen met in elke ader een druppel gif; van haar
lippen die ze tot een bloedloze streep samenperste tot aan de hoge hak van haar
schoentje dat twee keer venijnig tegen de vloer trapte, schoten zenuwschichten heen
en weer. Het was een korte, heftige aanval die weer wegkeek toen haar moeder naar
haar toekwam en een hand op haar schouder lei.
- Je bent overspannen, kind, zei de trillende stem, en de hand schoof koel naar
haar voorhoofd.
Terwijl Lena van heel dicht in de grijze ogen van haar moeder keek waarin de
heldere vlam van de levenslust zo vroeg was uitgebrand en dan zag hoe de
mondhoeken opeens weer pijnlijk naar omhoogtrokken als om nog meer toegevende
woorden door te laten, werd ze nu helemaal door medelijden ingepalmd. De heimelijke
gedachte die nog een ogenblik verleidelijk naar haar klaar bewustzijn baanbrak, dat
ze met nog wat treuzelen de trein misschien wel kon missen, zette ze gemakkelijk
van zich af. Een golf van goedheid doorsloeg haar met zachte aandrang en in de
oogwenk waarin de gevoelens van ons hart zo wonderlijk kunnen keren, vroeg ze
zich verwijtend af hoe het mogelijk geweest was dat ze daareven nog met zoveel
bittere opstand de gehele toestand had gehaat. Vlug en dwingend drukte ze de palm
van haar hand tegen haar moeder's lippen die ze droog en koel voelde en zei
glimlachend:
- Ik ga al, moeder. Ik hoef nog niet zo 'n haast te maken, de trein vertrekt pas over
een dik half uur.
Ze stapte kordaat de gang door want er stonden opeens grote tranen in haar moeder's
ogen die nog een ogenblik aarzelend hun evenwicht hielden maar dadelijk naar
beneden zouden rollen, en een sentimenteel afscheid wilde Lena in elk geval
vermijden. Haar koffer wachtte aan de voordeur; terwijl ze hem krachtig ter hand
nam was er zelfs een vleiend gevoel van gewichtigheid dat ze ondervond, je weet je
opeens onafhankelijk en belangrijk wanneer je met een zwaar valies het huis verlaat.
Je draagt er een stuk van het vertrouwde in mee dat je beveiligt, en anderzijds is er
de verre vreemde kamer die wacht, een nieuwe kast die moet gevuld worden terwijl
je een ogenblik talmend, door het venster een ander stukje wereld ziet liggen.
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Lena voelde zich zelfs heel sterk terwijl ze haar moeder kuste en de straatweg
opliep, een beetje schuinhellend naar links vanwege het onhandig gewicht aan haar
andere arm. Ze wist precies hoe lang haar moeder haar na zou kijken, tot aan de
eerste bocht waar de straat tussen twee rijen linden meeliep naar rechts. Daar keek
ze nog eens om en wuifde, het was meteen al een verpozing dat ze haar koffer even
kon neerzetten. En toen beging ze een heimelijke list. Ze stapte verder en wanneer
ze wist dat haar moeder weer binnen was, keerde ze aarzelend terug tot waar ze
tussen twee boomstammen het huis kon zien. Hoeveel maal had ze het daar zien
liggen, het glimmend blauw dak dat schuin naar de hemel klom met daaronder het
enige stukje wereld dat haar volledig vertrouwd was. Het lag tussen de baan en de
veilig omhaagde tuin, op de grens van het vreemde en het gekende.
Ze dacht er nu weer op met de zoete weemoed die zulke herinneringen oproepen,
hoe ze als aankomend meisje op een stoel voor het heg had gestaan en naar de
bomenrijen had gekeken die met hun wapperende kruinen naar de verre hemel schenen
te steigeren en hoe dat vreemde gevoelens van onrust en verlangen in haar had los
gewoeld. En hoe haar vader, die aantrekkelijke zwijgende man die in lange uren dat
niemand zijn werkkamer mocht betreden grote vreemdbloeiende boomgaarden
schilderde op zijn doeken, opeens naast haar kwam staan en haar in vertrouwen nam.
Stilaan, in die heerlijke dagen dat ze met vacantie was van de kostschool en 's ochtends
klaar wakker lag te luisteren naar het gezang van de vogels dat met de morgenkoelte
haar kamer binnendreef, kreeg ze verder toegang tot zijn geheime wereld. Hij wees
haar op de boeiende wisselingen van licht en schaduw die onverhoeds en aangrijpend
het drama van de wereld te voorschijn riepen. Hij leerde haar het mengen van de
verf op het palet dat hij werkend als een grillig geblazoeneerd schild vóór zich hield.
Hij maakte haar tot intieme getuige van de droomgestalten die soms in onwerkelijke
roze en gele kleuren op de aarde begonnen te leven. En weldra kreeg ze een plaats
naast hem
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en begon ze kleine doeken te vullen met de brede schuinhangende luchtvlakken over
de weilanden zoals ze die door het ateliervenster zag.
Haar moeder ontving vaak vriendinnen op theevisite, kakelende dames op
middelbare leeftijd die plots met een lage stem en wijde ogen zaten te fluisteren over
de dingen die je wel doet maar niet zegt. En toen zij steeds met sterker aandrang
vroeg of Lena toch niet bleef voor het kransje en onderwijl niet een borduurwerkje
wilde opzetten, daarmee beginnen alle jonge meisjes toch tijdig want je weet nooit
hoe vroeg de prins wel komt, kon ze haar spontane afkeer en haar minachting moeilijk
verbergen. Zo groeide ze stilaan weg uit de kleine burgerlijke kring van haar moeder,
het schilderen naast haar vader werd een hartstocht die ze met stille verrukking
bedreef. En maanden daarna bereikte haar op de kostschool het vreselijk bericht. Het
gebeurde op een van die eerste mooie voorjaarsavonden dat er onzichtbare trillingen
door de lucht gaan die je aan elke zenuw voelt, terwijl zij behaaglijk vlot met haar
leerstof na het avondmaal in de schemerende tuin nog wat op en neer wandelde.
Daarna zat ze de overste die haar liet roepen in de spreekkamer waar weer die muffe
onbepaalbare kloostergeur hing, wezenloos en met geprangde borst aan te staren. Zij
zag meer de trage woorden vantussen de afhangende lippen komen dan zij ze hoorde,
zij mocht niet te erg schrikken en moest het lot geduldig dragen, haar vader had een
nieuwe aanval van zijn angina niet meer overleefd. De kleine ronde kraaloogjes van
de oude non zaten zwart te bewegen, ze zaten over Lena's gezicht te tasten om te
weten wat er omging in dat roerloos verbijsterd meisjeshoofd. Toen voelde Lena zo
een ellendige gewaarwording van bittere onmacht in zich komen, je roept je eigen
gevoelens niet op, ze stuwen binnen in je lichaam voor dat je het beseft. Het hele
decor van de ronde glimmend gepolijste tafel met een stapeltje vergeelde tijdschriften
in het midden, het verrimpelde gezicht van de non dat veilig en zelfzeker
teruggeweken zat in de witte huif en de stijve, wansmakelijke pleisterbeelden wat
overal rond, scheen haar opeens zo tergend onzinnig toe, dat ze uitbarstend in
langgerekte klagende snikken het kamertje uitliep. Toen ze nog dezelfde avond laat
thuiskwam sloeg de kilte van de verlatenheid haar uit elke kamer tegen, door het
hele huis slopen de gedempte stemmen van verwanten die heen en weer liepen of in
het salontje met een glas port en een bedrukt gezicht als tegenwicht de vreselijke
toestand bespraken. Lena's moeder zat met de stomme glazen blik van de smart die
haar zo in de keel had gegrepen dat ze slechts een hees gefluister kon uitbrengen,
naar een vast punt in de kamer te staren. Wanneer Lena binnentrad stonden de twee
vrouwen een paar bange ogenblikken sprakeloos tegenover elkaar. Lena begon hard
op haar lip te bijten om niet te moeten uitgillen wat ze voelde en dacht. En zo had
zich geleidelijk de onhoudbare toestand ontwikkeld van de moeder die in het
zwijgende huis met de luide klok hoe langer hoe minder de koffiekransjes kon
ontberen, en van Lena die in een overspanning van gevoelens haar vader's plaats met
heilige ernst innam op het atelier, terwijl de inkomsten dag aan dag wegkwijnden.
En wat lange tijd als een onuitgesproken dreiging de stemming in het huis ondragelijk
had bezwaard, nam op zekere avond de vorm aan van een onherroepelijk besluit:
Lena zou als kindermeid bij een rijke familie in het onderhoud moeten voorzien.
Nu stapt Lena over de straatweg al weer voort, de hele schakel van gebeurtenissen
schuift pijnlijk opnieuw door haar hoofd. Ze krijgt nochtans opeens aandacht voor
de blauwe stilte van de morgen die hier vóór haar besloten ligt tussen een wijde halve
cirkel van canada's. Ze poogt alle gedachten uit haar te verjagen, twee keer komen
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ze nog met felle aandrang terug, maar dan voelt ze zich stilaan volgroeien met de
mildheid van het landschap waardoor zij gaat. Daer stonden vele rechte bome..., zo
valt het wondere vers van Beatrijs haar te binnen en ze zoekt nog een tijdje of ze
zich het vervolg niet meer kan herinneren, het stemt haar vredig en licht. Ze staat

nog eens stil wegens haar koffer en rondkijkend werpt ze haar armen een paar keer
breed uit. De verstijfde spieren ontspannen zich en het is de opwindende
gewaarwording die haar meteen overmeestert van zich opgenomen te voelen worden
in die wijde vlakte die rondom tussen de hemel omoeverd ligt, zij wakkert die
juichende stemming als een vlam in zich aan. Onder de gierende zwaluwen voelt ze
de wind in haar lang haar grijpen, het stroomt terwijl ze verder stapt over haar
schouders van haar weg, de ruk van het oude verlangen beweegt erin. En zo, in de
vervoering die hevig in haar aanhoudt, beseft Lena niet meer dat ze terug over een
dorpstraat voortloopt, haar lichaam is opgenomen in de zwevende gebaren van haar
ziel. Een weg leidt overal heen, een weg voert
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naar de verte. Er is geen concrete toestand meer, alle vaste omtrekken schuiven
doezelend uiteen, er is alleen de gloed van de zon en de suizende zomerruimte die
nergens ophoudt, er is geen begin en geen einde. Elke nieuwe bocht stuurt de straatweg
verder de wereld in, het is de rusteloze slingerbeweging van het hart die de banen
leidt, nergens is nog een stilstand, het leven snelt voort met een roekeloze vaart.
Een stuwende rookwolk en het gillen van een trein brengen Lena dicht bij het
station. Het is slechts wanneer ze verblind van de zon in de halfduistere koelte van
het wachtlokaaltje staat met de lelijke geelbruine banken en de grijzige wanden
waartegen als vreemde bloemen de klaarblauwe beelden hangen van de middellandse
zee, dat ze zich weer met onbehaaglijke wrevel een lichaam voelt krijgen. Reist per
spoor, de wereld lacht u tegen. Lena telt geld na voor haar kaartje. Buiten het venster
liggen de rechte sporen als te wachten, als zij op het

perron komt schieten ze opeens lenig en glimmend de verte in. Het is zo gemakkelijk,
je koopt een ander kaartje, de man aan het winket zal raar opkijken maar daar hoef
je je niet aan te storen. En de trein neemt je mee, je zit in zijn veilige romp
meegezogen doorheen het wisselende landschap, er is nooit een einde aan zo 'n
zoevende tocht, over de hele wereld rijgen de stations de sporen aan elkaar. Het is
een dwaze gedachte, maar bekoorlijk juist daarom.
Lena glimlacht droef, want als uit een schemering rijst het lusteloze gezicht van
haar moeder weer schrijnend in haar op. Meteen stoomt de trein binnen en een plotse
angst slaat haar om het hart, het begint onbeheersbaar te bonzen. Stokkend en
kreunend houdt de sliert hoekige houten wagens stil, met moeite tilt Lena haar koffer
door de smalle hoge deuropening. Er is niemand die haar een helpende hand reikt,
en ze voelt zich in dit korte ogenblik opeens zo ontstellend op zichzelf aangewezen,
dat het haar met een pijnlijke ruk helemaal in de werkelijkheid terugplaatst. Het
coupé riekt duf naar muffe asse en tussen de verkleurde banken liggen lucifertjes en
bolletjes chocoladepapier verspreid. Als Lena het stuk dorp dat in de ruiten staat
langzaam weg ziet schuiven, sluipen de beelden van haar droeve plicht weer gluiperig
op haar toe.
Een trein die binnenstoomt in een stad is een omsloten karavaan van droefheid en
verlangens. Een groep mensen wandelen traag of lopen gehaast het station uit, ze
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hebben samen hetzelfde einddoel bereikt, maar ze weten niets van elkaar af. Lena
ziet met spottende wrevel hoe een jonge man buitenstapt en vanover het zonnige
plein een vrouw op hem afkomt, de afstand tussen hen wordt kleiner en kleiner, ze
vallen elkaar in de armen: hier is een schakel weer dicht.
Lena gaat de drukgeworden straten door, langs de grote uitstalramen waar zonlicht
in blinkt, ze voelt zich dorstig en moe. Op de hoek van een rustiger pleintje blijft ze
een ogenblik besluiteloos talmen en treedt dan vastberaden op één van de terrasjes
toe waar onder de kleurige zeilen koele metalen zeteltjes in de schaduw staan. Er
stappen mannen fluitend voorbij, zij kijken Lena met een knipoog aan en vermoeden
niet de storm van gevoelens die in haar weer opsteekt, ordeloos en zenuwachtig
verward, nu het afschuwelijke ogenblik vlak bij is. Gulzig drinkt zij enkele slokken
limonade die een ijskoude weg banen tot in haar maag. En dan zit ze daar alleen met
zichzelf, wanhopig vechtend met scherpe gedachten die haar als pijltjes door het
hoofd schieten, ze poogt orde te scheppen in de heksenketel van haar hart. Even geeft
ze toe, het is vreemd hoe je dringende gevoelens plots in je kan loslaten zodat ze je
opwinden tot een zinderende spanning. Het is een wanhopig verlangen om ver van
hier weg te zijn, om die drukkende last voor goed af te wentelen en dromend aan de
winkelruiten te kunnen treuzelen met het boeiende besef van de keuze die je zolang
mogelijk uitstelt. Het is in de achtergrond daarvan een donkere wrok die bestendig
dreigt door te breken, een naamloze haat tegen de wereld, tegen de kirrende dames
op de kransjes, tegen het geniepige lot dat haar hier heeft gebracht. Een lange poos
laat Lena zich achterovergeleund met duistere wellust wegzinken in de maalstroom
van haar opgeruide ziel. En dan bonst ze hard met haar vuist op het tafeltje, het glas
davert luid op het metaal. Met een ruk zit ze recht, drinkt haar limonade uit en bedenkt
zich kordaat. Zonder gedachten zal ze stapvoets naar het huis gaan, met een harde
duimstoot aanbellen, in de brede koele gang staan en met een vastberaden glimlach
zeggen: hier ben ik. De gedachte aan haar verwelkende moeder moet haar sterken
en zal haar de nodige beheersing geven om elke avond met milde berusting in het
vreemde huis den slaap te vinden.
Lena overwint gemakkelijk zichzelf tot aan nummer 29. Daar komt onverklaarbaar
opeens weer aarzeling in haar op, haar benen beginnen te wegen. Ze maakt een
inwendig gebaar van woede tegen zichzelf, maar onbedwingbaar gaat haar hart aan
den haal, ze poogt het te bemeesteren, het gaat niet. Voor
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ze het goed beseft is zij zonder opkijken het huis voorbijgestapt Lafaard, lafaard,
hijgt een stem in haar, de woorden nemen het rhythme van haar ademhaling aan. Is
het Lena die trots alles almaardoor loopt? Neen, ze voelt iemand in haar verder
stappen, iemand die haar krachtig meetrekt, ze zweeft zonder gewaarwordingen langs
de eentonige huizenrij, ze hoort verstrooid het schrepen van haar eigen voeten over
de roosters van de keldergaten. De gebouwen houden op, de straat buigt nu langs
een park.
Lena vindt zichzelf terug op een bank en beseft duidelijk dat haar zenuwen
overspannen zijn. Haar koffer staat glanzend bruin naast haar als een stomme getuige
van haar nederlaag. Een kleine kuiertocht zonder die last aan haar arm in de schaduw
van de rode beuken die op hun dikke gladde stammen een ontzaglijke kroon torsen
zal haar weer tot rust brengen en haar de toestand doen beheersen. Onder het
aangehouden ruisen van de wind die op zijn eindeloze tochten door het gebladerte
trekt, loopt zij over het hellende pad naar den vijver toe. De zomer zit fonkelend te
spelen in de waterarabesken van de fontein, die snel opschietend steeds lomer in de
hoogte klimmen en tenslotte in waaiers zijwaarts uiteenvallen. In opgehoogde ovalen
zandbedden staan prinselijke tulpen op hun ranke stengels zachtjes te wiegelen en
hier en daar wandelen jonge moeders wier kinderen als grote blonde bloemen over
het gras lopen. De wereld is hier weer zo geheel anders, zo vrij van elke dreiging dat
Lena bijna blij wordt en de krachtige aandrang tot dromen die haar in de vroege
morgen reeds beving opnieuw voelt opwellen. Ze gaat op de arduinen vijverboord
zitten en laat haar vingertoppen door het water glijden waarin ze rode vissen ziet
opdoemen, die een poos roerloos blijven hangen om dan plotseling in de koele
donkerte weer weg te schieten. En vanzelf dwalen haar gepeinzen af naar de dagen
nog zo kort achter de rug, dat ze op haar werkkamer aan de feesten van haar
verlangens gestalte kon schenken in kleuren en lijnen die gewillig gehoorzaamden
aan de grillige dwang van haar hand. Ze sluit de ogen en nog eens zweeft het beeld
van haar moeder op haar toe, die burgerlijke maar doorbrave vrouw met haar
stompzinnig onbegrip voor de roekeloze tochten van de ziel, dat haar op de duur ook
reddeloos van haar man had vervreemd, met haar bestendige behoefte aan tederheid
en gezelschap, met haar triestig inzicht in de doelloosheid van haar leven nu en haar
smart om de onverbloembare achteruitgang van haar stand. Weer voelt Lena haar
medelijden dat haar de nodige kracht moet geven om op te staan en te gaan aanbellen
aan het brede in 't wit gepleisterde herenhuis. Ze zal met een gesteven witlinnen
voorschootje aan geruisloos door de hoge kamers moeten lopen, en sober gekleed
met de kinderen uit wandelen gaan, en onder al deze handelingen angstvallig alle
gedachten vermijden en 's avonds niet naar de lokkende stem luisteren van de
weemoed die met de schemer in de kamer binnensluipt.
Wie kent de grillige kracht van het menselijk hart? Het feit dat Lena haar koffer
weer heeft opgenomen en in de felle hitte van de middagzon over de straatstenen
stapt, doet alle moed en zelfzekerheid uit haar wegzinken. Er is weer de angst die
haar in de ademhaling grijpt, die haar onrukt aan zichzelf en haar lichaam in een
toestand van halve onbewustheid zonder opkijken het huis voorbij doet gaan. En een
eind verder begint ze dat huis opeens zo grenzeloos te haten, het schijnt haar te
achtervolgen, met de ogen in zijn grote witte ramen grijnzend over haar neer te
buigen. Het zweet breekt haar overal uit, zij is niets anders meer dan één onhoorbare
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kreet van afschuw en ellendigheid, een onnoembare laffe angst drijft haar terug naar
het station.
Wanneer ze gebroken van zenuwspanning en leeg van de honger terug uit de trein
stapt waar ze 's morgens vertrokken was, begrijpt ze het onzinnige van de toestand
volkomen. Traag en onzeker vat ze weer de weg over de dorpstraat aan, maar slaat
onder een plotse ingeving de eerste landwegel in. Onder het stappen in het mulle
zand voelt ze haar huid weer klam worden onder haar dunne klederen, maar geleidelijk
wekt dit gewaarworden van haar eigen lichaam haar opnieuw een lokkende
zintuigelijke lust. Ze gaat tussen twee hoge oevers van groen buigend koren, het pad
voert haar blindelings de zoemende zomer in. Als het gestuit wordt door een vlietende
beek waarover de effen glooiïng van de weilanden begint, laat ze zonder zich nog te
bezinnen haar koffer vallen en werpt zich languit in het kortgestuikte oevergras. En
nu begint het uitgelaten feest van de zinnen, het is een gedachtenloze wraakneming
op het waanzinnig avontuur van de morgen.
Waar ze schuins naar het water toe ligt, graait Lena achter haar hoofd naar
boterbloemen en de argeloze papavers die zich het verst buiten het koren hebben
gewaagd. Ze plukt er met groeiende begeerte handsvollen en handsvollen en werpt
ze krachtig in de vliet waar ze even rondtollen en dan wegschieten naar de verte. Een
poos zit zij ze lachend na te kijken en dan schopt ze opeens haar schoentjes uit, trekt
opgewonden haar kleed omhoog en stapt in de beek. De koelte schiet haar verrassend
scherp in de benen, wadend door het klare water dat haar tintelend tegen de dijen
spat, zet zij de bloemen achterna. Het is een wilde bevrijdende tocht die gauw het
razen van haar zenuwen stillegt.
Nadien ligt zij afgekoeld en rustig terug languit in het gras en weet dat zij straks
weer naar huis zal gaan.
ILL.: FERNAND BOUDENS PAUL DE WISPELAERE
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‘C'est si bon...’
ER is geen gezelliger, geen bescheidener man denkbaar dan Frank Verdonck. Hij is
bovendien verstandig. Doctor in de Germaanse philologie, gehuwd met een snoezig
vrouwtje dat Frida heet, en vader van drie aardige kleuters. De jongste bengel ligt
nog regelmatig in zijn voituur voor de huisdeur, waar hij zich driftig pleegt bloot te
stampen, een beetje ongegeneerd als zijn vader.
Dr Frank Verdonck beleeft die prettige tijd, tussen de dertig en de vijf en dertig,
waarbinst men zich veelal nog onbekommerd verheugen mag in de zonnige gang
der dagen. Hij drukt regelmatig zijn vrouw eens in zijn armen, deelt al naar het past
zoenen of klappen uit aan zijn drie bengels, en is voor de rest in het atheneum geliefd,
als een vriendelijke leraar die nooit gewichtig doet en er zelfs niet voor terugschrikt
zijn studenten te tracteren met een glaasje bier, als hij ze toevallig ontmoet in de
herberg. Want hij vermijdt de herberg niet en zou zich aleens laten verleiden tot een
partijtje kaart, om zijn buren genoegen te doen.
Frida schenkt hem haar liefde en haar trouw. Zij weet dat Frank's liefste tijdverdrijf
is en blijft 's avonds enkele stonden door te brengen in de smaakvol ingerichte living,
waar haar gracieuse aanwezigheid hem een bestendige charme is, naast de lichte
radio-muziek die suizend de kamer vult. Want Frank Verdonck houdt van muziek.
Hij is een bescheiden maar verfijnd genieter, niet veeleisend noch grondig vertrouwd
met de wetten van harmonie en contrapunt, doch innig meevoelend. Liefst is hem
zelfs de lichte melodie, het bekoorlijke en zelfs vrij sentimentele succesliedje dat
hem gewoonlijk zolang boeit tot het ophoudt de rest van de wereld te boeien, maar
dat hem een aangename streling brengt voor het gehoor, benevens een lichte innerlijke
beroering die af en toe doordringt tot zijn tenslotte zeer romantisch gemoed.
In de grond verkneukelt hij zich daar inniger bij, dan hij zou willen toegeven. Dit
lichte muzikale geruis is hem een behoefte geworden, tijdens elke mijmering, bij
elke lectuur, weze hij verdiept in de geestigheden van Mark Twain en Bernard Shaw,
zijn lievelingsauteurs, of benomen door het veeleer saaie verbeteren van de werken
van zijn leerlingen. Ook elke vriendenvisite, de vervelende niet uitgesloten, gaat hij
op die wijze omzetten in een stukje relatieve gezelligheid. En de zeldzame keren,
dat een woordenwisseling met zijn vrouwtje dreigt over te slaan tot een ietwat vinnig
gekibbel - want Frida is op haar tong niet gevallen - dan verkiest hij, liever dan zijn
heil te zoeken in een afwijzend betoog, nonchalant aan het knopje van zijn radio te
draaien en op die wijze althans aan de muzikale onderlijning van het debat een beetje
kracht toe te voegen. Hij weet immers maar al te goed: ‘La musique adoucit les
moeurs’.
Wat hem echter beslist tegenstaat, veel heftiger dan welk kibbelpartijtje ook, is
het feit, dat de radio - het al te vaak voorkomende feit, dat de radio, tussen die
sussende en onschadelijke muziek in, hem poogt zijn goed humeur te bederven door
de een of andere ‘spreekbeurt’. Want dàt verdraagt hij niet; dàt kan er bij hem niet
in. En telkens zo een in meer of mindere mate geleerde spreker het een of ander
onderwerp aansnijdt, rijst Frank Verdonck op uit zijn fauteuil, veelal met een
gesmoorde vloek, draait het knopje nerveus om en zoekt naar andere geluiden, om
het even dewelke, als ze maar niet verbaal zijn.
- ‘Als er één zender bestond’, zegt hij aan zijn beste vriend Hugo De Mulder, de
ijverige secretaris van de middenstandsbond, ‘één zender, waarvan je maar zeker
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wist, met waarborgen, dat er nooit ofte nooit in “gepraat” wordt, dan zou ik met een
diep gevoel van gerustheid, die zender bestendig aan 't “woord” laten!’
Hugo De Mulder is soms geneigd die weerzin voor het gesproken radio-woord in
zekere mate overdreven en zelfs ziekelijk te achten - en waar hij, van zijn kant, toch
enigszins zijn baantje aan de politiek dankt, durft hij er op wijzen, dat het nog niet
allemaal je reinste onzin is wat daar verteld wordt. ‘Je kunt er bij gelegenheid ook
wel eens iets interessants in leren!’
Maar dàt juist vindt Verdonck nog het ergerlijkste; hij is er helemaal niet op gesteld
iets interessants te leren, iets interessants te horen! Dàt en ‘je reinste onzin’ is voor
hem net hetzelfde. En het valt hem niet moeilijk zijn uitval met typische voorbeelden
te illustreren, vanaf het landbouwpraatje en het godsdienstig gepreek, overheen de
boekbesprekingen naar het kinderuurtje, om over de politieke versnaperingen maar
te zwijgen. Steeds met meer gloed en - naar Hugo's gevoel - minder redelijkheid,
drijft hij het dan zover te getuigen, dat hij het nog het ergste vindt dat de gekwelde
luisteraar niet eens in de gelegenheid is om op doelmatige wijze lucht te geven aan
zijn ontstemming en de verre woordenkramer niet eens kan toesnauwen: ‘Houd in
godsnaam je snater!’
Hugo Van Mulder heeft er lang van afgezien het ‘opgeschroefde’ van dit standpunt
aan te tonen. Er zijn toch lieden die wensen langs de radio iets te leren! Niet iedereen
is doctor in de philologie en staat halve dagen te peroreren voor een aandachtige
klas. En er zijn speakers die het vrij goed doen!
Niets helpt Frank Verdonck over zijn weerzin heen. Hij is, meent zijn vriend, een
perfecte egoïst. Omdat hij in de radio geen gepraat wenst te horen, wil hij maar
doodgewoon de eis stellen, dat de radio helemaal niet praat! Hij heeft toch de keuze
over dozijnen zenders en programma's! Maar dat is allemaal boter aan de galg...
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Hugo wil er geen drama van maken, vond echter het geval minder verkwikkelijk,
toen hem zelf onverwacht de taak te beurt viel voor de gewestelijke zender een praatje
te houden over de organisatie van de middenstand. Waarachtig, hij waagde het slechts
langs Frida om, het berichtje aan Frank over te maken, want hij had er niet gaarne
diens vriendschap aan verspeeld.
Maar professor Verdonck reageerde in dit geval veeleer met een licht spottende
onverschilligheid.
- ‘Hij doe wat hij niet laten kan’, zei hij met een licht schouderschokje. ‘Mij kan
het niets schelen; ik ben immers verwittigd. Ik zal mijn maatregelen nemen.’
En op de bewuste avond ging hij de hele tijd kaartspelen in een radio-loos café.
Hij kwam thuis rond middernacht, licht aangeschoten, en draaide zijn radio-toestel
in volle gerustheid open. De goden waren hem gunstig. Een olijke meisjesstem
kraaide lustig: ‘C'est si bon...’
Eens dat het lot zijn fratsen uithaalt en zijn slachtoffer uitkiest, gebeurt dit veelal niet
zonder bittere ironie. Zonder het te weten heeft professor Verdonck reeds een eerste
stap gezet in de gevaarlijke richting, de valstrik te gemoet. En de valstrik ligt juist
dààr, waar hij er zich het minst aan verwacht. Frank wordt gevangen in zijn eigen
netten.
Vooreerst weze beklemtoond, dat Frank Verdonck nog wel een paar andere
karaktertrekken vertoont dan zijn nogal oppervlakkige neiging naar muzikale
frivoliteiten - en ik wil thans een poging doen, om mijn held ook van een àndere
zijde te belichten. Er is ten andere reeds gezegd, dat professor Verdonck een
verstandig man is. Vanzelfsprekend dan wijdt deze doctor in de philologie aandacht
aan de philologie en zelfs aan de vaderlandse geschiedenis. Maar, helemaal in
overeenstemming met zijn karakter, ook op dat gebied is de hobby hem niet vreemd.
Zo gaat zijn zeer geslepen en haast geamuzeerd interesse in het bijzonder naar die
kleine houten blokjes, ‘runen’ genaamd, waarin de oude germanen de wil van de
goden en ook de toekomst lazen, zoals men thans nog pleegt te doen in handpalmen,
sterren, kaarten en dobbelstenen. Geestigaards durven zelfs de mening vooruitzetten,
dat de professor juist in het kaartspelen, waaraan steeds een zwakje voor de
teerlingworp toe te voegen is, de weg naar de ‘runen’ heeft gevonden. Hij praat daar
in elk geval over met een ongewone volubiliteit - en alweer schept de herberg hiervoor
geen ongunstig kader. Het is al meermaals gebeurd, dat professor Verdonck, na lange
en diepzinnige uiteenzettingen, een cafétafeitje verlaat, waarvan het marmeren blad
is volgekrabbeld met allerlei geheimzinnige tekenen welke de dienster dan met een
duldzaam lachje, maar niet zonder een zweempje omzichtigheid, uitwist.
- ‘'t Zijn dingen’, beweert de waardin, ‘waarmee men spookte in de oude tijd. Maar
ge moet al 'n felle bol zijn, om er iets van te verstaan.’
Dit blijven evenwel nog steeds onschadelijke divertissementen; gevaarlijker weg
is de weg van de wetenschap.
De professor zou er ternauwernood zelf een uitleg over kunnen verstrekken - maar
zekere dag stelt hij zijn bevindingen te boek, resumeert hij de vruchten van zijn
belezenheid en, zonder naar iemands advies te vragen, zendt hij zijn omvangrijke
studie over ‘De betekenis van de runen in de oude germaanse beschaving’ naar een
vakkundig tijdschrift. De redactie looft hem om de degelijke inhoud, de uitermate
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rijke documentatie, de ‘verfijnde, haast zangerige stijl’ - en het omvangrijke opstel
verschijnt in drie afleveringen.
Lichte sensatie in de wereld van het onderwijs; Verdonck zit er zelf een beetje
mee verlegen. Een paar collega's komen hem hun ietwat verbaasde bewondering
mededelen, maar dan in zodanig opgewarmde termen, dat hij er een glimpje jalousie
onder raadt. Maar gezien de vrij confidentiële aard van dergelijk vakkundig tijdschrift,
deint de sensatie niet ver uit. Aan zijn vrouw zegt hij niets. Het is niet haar gewoonte
vakkundige publicaties te doorbladeren, ook al gaan deze aleens op de dool tussen
haar mode-journaals. Ook zijn vriend Hugo De Mulder ignoreert het geval.
Maar gaat de aandacht van de lieftallige Frida nooit naar technische druksels, zij
sorteert elke morgen met vriendelijke interesse de briefwisseling. Zo ontdekt haar
geboeid oog zekere ochtend een nogal grote omslag, waarop in sierlijke letters het
opschrift prijkt: ‘Nationaal Radio-Instituut’.
Frank die nog aan de onbijttafel zit, kijkt verrast op en rukt zonder meer de
enveloppe open; kan hij ànders? In enkele ogenblikken heeft hij de brief doorgelezen,
terwijl Frida het gekakel van de kleuters met dreigende stem stillegt.
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De stilte ontwikkelt zich vreemd en sluipt in deze huiskamer als een niet alledaagse
gast Dan gaat de benjamin van het drietal er op los met een fel geroffel van zijn lepel
op het houten blad van zijn hoog zitstoeltje. Frida rukt hem het hinderend tuig uit
zijn mollig handje, paait hem met een klontje suiker en stelt haar man, meer
geïntrigeerd dan zij wil laten blijken, de vraag:
- ‘Wel, wat is er?’
Frank schokschoudert even.
Zij dan, met een schalks lachje: ‘Ik hoop, dat ze je niet vragen om een causerie te
gaan houden voor de radio?’
Hij, schamper: ‘Wat ànders zouden ze mij van ginderuit wel kunnen vragen! Ik
betaal toch regelmatig mijn taks.’
Zij, nu helemaal geboeid: ‘Maar, lieve man, hoe komen ze d'r aan?’
Hij antwoordt niet en gaat in de living. Maar Frida vertrouwt dadelijk de kinderen
toe aan de meid en gaat, licht opgewonden, die ‘lieve man’ in de living onder vuur
nemen. Het wordt algauw een vrij spannend gesprek dat hij te vergeefs heeft willen
vermijden door de kordate bewering: ‘Geen kwestie van. Dat zie je van hier!’
Maar bij haar koppig aandringen moet hij nu wel gewagen van zijn opstellen in
het vakkundig tijdschrift.
- ‘Hm, dat heeft-ie wel goed kunnen verzwijgen, die lieve man van haar. Zelfs
voor zijn eigen vrouw. Zij kan dat niet aardig vinden, Frank...’
- ‘Och wat, is dàt vrouwen-lectuur? Jij hebt jouw tijdschriften, ik de mijne.’
Zij is even ‘geprikt’.
- ‘Wil men dan zijn opstel zo belangrijk achten?’
Meteen heeft zij haar arm om zijn schouder geslagen en zoent hem, nat en geurig.
‘Mag zij de brief eens inkijken, ja?’
Als ieder gezoende man kan Frank dit aan zijn vrouw niet weigeren. Frida leest
met grote ogen - zelfs voor een deel luidop, daar waar er gewaagd is van ‘uw
uitzonderlijke bevoegdheid, zeer geachte Heer, zoals ze blijkt uit uw flinke drieledige
bijdrage - en dan nog wel betreffende een onderwerp waarvan de kleurige behandeling
ongetwijfeld ruimere kringen interesseren zal en ruimschoots verdient langs de
aether-golven het grote publiek te bereiken. Wij menen derhalve u dit voorstel te
doen namens onze talrijke luisteraars die belang stellen in alles, wat een licht werpt
op de oertijden van onze nationale geschiedenis...’
Ze zwijgt even.
- ‘Dat is goed geschreven, Frank.’
- ‘Voorzeker. Die man schrijft veel beter dan ik.’
- ‘Enne...’ Zij vervolgt, niet zonder aarzeling. ‘Jij wilt dat zomaar doodgewoon
weigeren?’ Haar ogen staan vastgespijkerd op de lokkende cijfertjes van het
honorarium.
- ‘Ik doe zo iets niet’, zegt hij, mat ‘Je weet toch, hoe ik denk over... over die
dingen.’
- ‘Maar, Frank...’
- ‘Nee. Mijn besluit is genomen. Ik weiger.’
- ‘Stel je voor, lieveling, dat je nog eens beroemd wordt!’
- ‘Zie je dat! Zoveel is er maar nodig, om het hoofd van een vrouw op hol te
brengen...’
- ‘Als zij nu van haar mannetje houdt...’
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Weer een zoen. Hij weert haar zachtjes af - maar ook Frida's besluit is genomen.
‘Hij zàal het doen!’ Voorlopig wil zij hem nu maar met rust laten. Maar reeds is haar
plannetje klaar. ‘Wacht maar tot vanavond’, lacht ze in haar eigen.
Want vanavond heeft zij een bondgenoot, Hugo De Mulder. Zij weet het bovendien
zo aan boord te leggen, dat Hugo tijdig verwittigd wordt, vroeger komt dan
gewoonlijk, en daar reeds, tot in de puntjes ingelicht, in zijn gewone leuningstoel
‘geveld’ ligt, het betrokken vakkundig tijdschrift op de knieën, als Frank binnenkomt.
Aldus kan de redetwist onmiddellijk een aanvang nemen. Hugo voelt zich blijkbaar
in zijn nopjes en betuigt dadeiljk een ongewone combativiteit. En waar het meestal
Frank is die het hoge woord voert, domineert Hugo thans onbetwistbaar tegenover
een norse maar nogal matte professor.
Zowat alles, de meest uiteenlopende argumenten, sleurt Hugo er bij, om dan zijn
bewogen betoog te beëindigen met de waarschuwing:
- ‘Ik wens je niet te beïnvloeden, Frank - maar let nog hierop.’ Hij slorpt even aan
zijn kopje koffie en gaat dan weer ‘liggen’ in zijn stoel, de ogen op de zoldering
gericht ‘Jij bent een leraar’, vervolgt hij, ‘een staatsambtenaar. Hoe denk je, dat je
prefect, je inspecteur, de directeur-generaal, de Minister reageren zouden op 'n
weigering van je die op niets steunt? Want die heren zijn niet eens op de hoogte van
je fameus stokpaardje.’
- ‘Desnoods stél ik ze op de hoogte!’
- ‘Om je helemaal belachelijk te maken?’
- ‘Nee. Om consequent te zijn. Ik zou willen met één enkel gebaar die hele
‘aether-golverij’ zuiveren!’
- ‘Als je d'r maar zelf niet in stikt.’ Hugo richt zich overeind. ‘Zal ik je eens precies
je toestand voor je zelf opklaren? Verplaats je even in de wereld van de politiek.’
- ‘Wil je mij helemaal vermuilezelen?’
Maar Hugo De Mulder vervolgt, ongenadig:
- ‘Jij bevindt je in de toestand van 'n man in de oppositie, gewend te kwaken en
te kwijlen in een kortzichtig parlement, en die dan plotseling, door een godgezegend
toeval, naar het koninklijk paleis wordt geroepen, waar hij - als erkenning van zijn
werkelijke waarde - wordt uitgenodigd plaats te nemen in een ministerzetel. Wat doe
je dan?’
Frank Verdonck kijkt hoe langer hoe meer zijn opgetogen vriend met verstomming
aan.
- ‘Je luistert alleen nog naar één stem’, draaft Hugo onverstoorbaar door, ‘naar de
stem van je geweten die je verwijst naar je plicht En als je dan nog aarzelen wilt,
denk aan het geluk van je vrouw, aan de toekomst van je kinderen!’
In één ruk is Frank schielijk uit zijn fauteuil opgerezen; het wordt hem wat al te
bar. Hij gaat naar het radio-toestel en draait het knopje aan. Frida houdt schuchter
haar hoofd gebogen over haar haakwerk.
De kamer is opeens vol muziek. Het zijn statige, indruk-
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wekkende eindakkoorden, gevolgd door daverend handgeklap. Waarna de speaker,
met haast bespottelijke gewichtigheid, verklaart: ‘Tijdens de pauze spreekt de heer
W.K. Zeelmaeckers, adjunct-directeur bij het Ministerie van Verkeer, voor de jeugdige
postzegelverzamelaars.’
Met een kordate vloek sluit Frank Verdonck het toestel af. Hij draait zich om en
schreeuwt: ‘Nee, nee en nee!!’
En toch is het: ja.
Het ‘wórdt’ ja, veeleer geleidelijk. Frank krijgt zijn eerste inzinking... in bed.
Na drie dagen, met af en toe nog een vlaag van weerbarstigheid, wordt het ‘ja’
definitief - Frida draagt zelf het instemmend antwoord naar de postbus - en na enige
weken is het een zeer goed voorbereide professor Verdonck die zich door zijn
vrouwtje naar het station laat leiden. Frida straalt. Nog even is er herrie geweest
terwille van een photo van Frank die men ter publicatie vroeg in het
radio-programmablad - maar ook daarin heeft hij tenslotte moeten toegeven. Frida
betoogt: ‘Het heeft geen zin de dingen half te doen.’
Gisteravond kon Frank ten andere moeilijk een gevoel van innige voldaanheid
wegmoffelen, toen hij uit de mond van zijn oudste bengel Vernemen mocht, dat de
meester op school hem gezegd had: ‘Ha, Verdonck, jongen, ik heb het portret van
je vader gezien in de krant, hoor! Doe maar goed je best. Dan wordt je later nog 'n
hele Piet als je vader.’
Ja - voor de kinderen wil-ie zich nog wel een karweitje opleggen - want een
‘karweitje’ blijft het.
De reis verloopt uitstekend. In de trein verdiept Frank zich in zijn kranten (hij
heeft er wel een dozijn gekocht; overal vermeldt het radio-programma zijn naam; ja,
ja, de achtbare collega's zullen wel een beetje grijnzen) tot hij tenslotte zachtjes
indommelt en vagelijk zijn radio-rede ‘droomt’, zonder incidenten.
Dat dutje heeft hem deugd gedaan. Maar van het ogenblik af, dat de trein hem ter
bestemming heeft gebracht, gaat alles in een uitermate nerveus tempo, net als in een
‘versnelde film’. Taxi. Hij zegt nogal gewichtig het oord van zijn bestemming. Eens
daar uitgeschud, voelt hij zich onbehaaglijk klein tegenover dat reusachtige
stenencomplex; het ziet er uit als een tempel. Zachte muziek gonst uit dozijnen
luidsprekers, voornaam en discreet. Allerlei lieden drentelen hier over en weer,
haastig en nonchalant te zelfder tijd. Eigenlijk gaat die tempel veeleer gelijken aan
de spoorhalle van een station. De professor mengt zich doodgewoon in de menigte;
hij is een ‘reiziger’ die precies weet op welk uur zijn trein vertrekt.
En het gaat nu allemaal betrekkelijk vlot. Frank vindt tamelijk gauw iemand die
hem de weg wijst en hem in de lift stopt: ‘Derde verdieping, Meneer. Tweede deur,
links.’ Daar wordt hij opgepikt door een jong bediende die zelf zijn naam zegt.
- ‘Wilt u mij volgen, Meneer Verdonck?’
Met geruisloze stappen wandelen zij over de mollige tapijten. Een chic geval,
meent Frank - en zijn blik valt tevens op de keurige bordjes ‘Stilte’ die boven elke
deur hangen; hij is zeer onder de indruk. Hij wordt binnengeleid in een stemmig

West-Vlaanderen. Jaargang 3

salonnetje, geheel met zware gordijnen behangen. De jonge bediende wijst naar de
micro, de klok, de stoel, het glas water.
- ‘Is het de eerste maal, Meneer?’
- ‘Ja’, antwoordt Frank, een beetje aarzelig.
- ‘O, let er dan op, dat u niet te dicht op de micro gaat liggen. En niet te luid,
Meneer! Haast iedereen is geneigd te luid te spreken.’
Frank denkt bij zichzelf: aan wie zeg je 't!
Ook dit stemmige zaaltje is vol heimelijk suizende muziek. De bediende wijst op
een luidspreker in de hoek.
- ‘U zult zelf vernemen, dat u aangekondigd wordt, Meneer. Dan sluiten wij de
luidspreker af en u kunt beginnen. Bovendien wordt u even te voren verwittigd door
een rood lampje - dààr. Maar u hebt nog tijd. Zo u het wenst, daar liggen kranten.’
En hij wijst naar een tweede tafeltje en een fauteuil en verwijdert zich dan, met een
bemoedigend hoofdknikje. Over de gesloten deur valt de gordijn dicht.
Frank Verdonck is bestookt door zeer gemengde gevoelens, waarin ontzag en
onbehagen slag leveren. Hij voelt zich op beklemmende wijze alleen, gescheiden
van de rest van de wereld. Een ogenblik staat hij met de tekst van zijn rede in zijn
handen, legt dan de velletjes papier voor de micro neer, kijkt rond, scharrelt even
tussen de kranten, vindt het radioblad, ziet zijn photo, lacht bevreemd. Waarachtig,
hij voelt zich hier een beetje verloren. Meteen denkt hij met een verrassende
duidelijkheid aan zijn gezellige living, zijn kinderen, zijn vrouw, zijn vriend Hugo,
zijn klas, zijn leerlingen, zijn stamcafé. Hij zakt langzaam neer in de fauteuil en laat
zich
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vangen in de bekoring van de zacht zoemende muziek. Een
gramophoonplaten-concert. Net iets naar zijn gading. ‘Sentiment en melodie’. Dit
redt hem als het ware uit zijn spleen. En dan opeens weerklinkt het dartele liedje dat
hem momenteel lief is, het speelse duetto:
‘C'est si bon...’
Een milde lach spreidt zich over zijn gelaat open. Hij is ineens ‘thuis’. Een
vertrouwde hand schijnt hem toe te wuiven; in een wildvreemd land ontmoet hij een
bekend gezicht, drukt hij een vriendenhand.
‘C'est si bon...’
Plotseling vindt zijn blik het rode lichtje boven de micro dat te pinkelen begint;
hij moet zich klaarmaken. Meteen is het, of alle rust uit zijn gemoed brutaal wordt
weggebezemd. Haastig rijst hij overeind en strompelt vooruit, licht hijgend. Waarom
nu hijgen, wat drommel? Hij knijpt zijn vuisten ineen en treedt vastberaden op de
micro toe, zo ongeveer als de torreador die de stier niet ontwijken wil.
Hij zakt neer op de stoel en grijpt zijn copij vast. Zijn handen beven, zijn ogen
schemeren.
Middelerwijl sterft het prettige liedje uit - en onmiddellijk volgt de ‘sonore’
aankondiging: ‘Geachte Luisteraars, wij verlenen thans het woord aan de heer Dr
Frank Verdonck die handelen zal over het onderwerp: de betekenis van de “runen”
in de ontwikkeling van de oude germaanse beschaving.’
Waarop stilte.
Zelfs het gesuis van de luidspreker verstomt totaal. Frank probeert te kuchen, maar
het gaat niet. Zijn blik ziet het rode lichtje uitgaan.
Dan sluit hij even de ogen - maar hij houdt helemaal niet op te ‘zien’. Het is als
een innerlijk droombeeld, een treiterig visioen. Over het hele land ziet hij duizenden
‘geachte luisteraars’ humeurig uit hun leunstoel oprijzen en, met een al of niet
gesmoorde vloek, het knopje van hun radio verdraaien, om van die ‘zeveraar’ af te
zijn - zoals hij het in de laatste tien jaren ontelbare keren zelf gedaan heeft. Laat hij
nu voor één ogenblik in de huid kruipen van een luisteraar! Wat zou hij doen? Het
is hem, of zijn eigen stem hem toesnauwde: ‘Houd je snater!’
Zijn besluit is meteen genomen: hij zal, begot, zijn mond niet opendoen.
Zou hij wel kunnen?
De velletjes papier beven in zijn handen. Als hij het waagt een blik te werpen op
zijn handschrift, is het hem of de letter-tekentjes een heksendans hebben ingezet,
een uitgelaten sarabande van opstandige duiveltjes. Daar heb je ze, de ‘runen’, de
wrekende ‘runen’!
Hij kijkt haast met ontzetting rond. De stilte grijpt hem naar de keel. Waar in
godsnaam bevindt hij zich hier? Welke duivelse list heeft hem hierheen gelokt? Hij
grijpt naar het glas water en drinkt het half uit - maar het brengt geen baat. Waarachtig,
daar breekt het koude zweet hem uit. Hij frommelt in zijn zak en zoekt naar zijn
zakdoek. Vanwege zijn nerveuze gebaren ligt zijn spreekbeurt al verspreid over de
vloer. Nog 'n slok water. Met rillende vingers probeert hij zijn boord los te maken.
Gewoon om te stikken is het hier!
Op dit ogenblik wordt de deur geopend en verschijnt het ontstellende gelaat van
de bediende die hem heeft binnengebracht. De jongen gesticuleert tamelijk wild,
stamelt in fluistertoon onverneembare geluiden, wijst dan met dreigende vinger naar
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het rode licht, knikt hardnekkig met de klaarblijkelijke bedoeling hem wijs te maken,
dat hij beginnen kan.
Al even woest knikt de professor tegen. En in dezelfde fluistertoon beduidt hij, al
even onverstaanbaar: ‘Ik doe het niet. Ik kàn niet.’
Nieuwe gesticulaties.
Waarop de gesmoorde repliek: ‘Ik verdom het.’
De handen in de lucht, wervelt de bediende weg.
Frank Verdonck grijpt haastig hoed en jas, laat zijn over de grond verspreide
spreekbeurt ‘in plan’, holt door de gang als een nagejaagde slaapwandelaar, de lift
voorbij, langs de trap naar beneden, waar hij zich mengt in een nog drukker geworden
menigte. Even zit hij vastgeklemd in het gedrang. Boven het stemmengegons verneemt
hij dan plotseling in de luidsprekers: ‘Geachte luisteraars, gelieve ons te
verontschuldigen om deze korte onderbreking. Wegens onvoorziene omstandigheden
kan de aangekondigde spreekbeurt niet doorgaan. We zetten ons
gramophoonplaten-concert voort.’
En onmiddellijk klinkt het alweer, guitig en bijna uitdagend:
‘C'est si bon...’
ILL.: JOS NOREILLE JEAN DU PARC
(Willem Putman)

De groene glaskogel
EDWARD wandelde op het strand van Lombardsijde en dacht aan Otto Rose, de
zeesoldaat. Opeens bukte hij zich en raapte een gekleurde glaskogel van de grond.
Het was een van die glaskogels welke tijdens de zeegevechten van 1914-18, de stalen
netten ophielden waarin de onderzeeërs gevangen werden. De storm sloeg soms de
glazen bollen van de netten los en dreef ze naar de kust. Het eigenaardigste was dat
Edward sedert meer dan vijftien jaar geen enkel meer van die glaskogels op het strand
gevonden had.
Er waren glaskogels van alle kleur. Deze was een groene en toen Edward de aanwas
van lis en schelpgedierte afschrapte en de kogel vóór het licht hield ontwaarde hij
zijn eigen beel-
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tenis diep weerkaatst op een donkergroene, geheime achtergrond. Het deed hem
onmiddellijk en hevig denken aan een droom uit Zijn kindertijd, een wonderbaarlijke
droom, waarin een monsterkrab hem vriendelijk, met haar knijper, bij de hand nam
en hem ongedeerd onder de golven van de zee leidde. Hij had er angstige
droom-avonturen beleefd en vizioenen gehad van een geluidloze onderwereld die
baadde in kleurig schemerlicht.
De indruk van die droom zou nooit meer uit zijn geheugen gewist worden, alsof
uit het gebaar van de krab of uit de kleur van het stille water of uit de onwezenlijkheid
van het ganse avontuur een nieuw gevoelen in hem was ontstaan, blijvend voor zijn
verder leven.
Wellicht ging ook het hele geval van Otto Rose met het ontwaken van een dergelijk
ondoorgrondelijk gevoelen in Edward samen.
Het duin dat het strand omzoomde vormde een steile, murwe rand die voortdurend
door de zee werd afgescheurd. Zo had de zee, sedert 1918, meer dan honderd meter
ingepalmd en uit de langzaam sluikende helling van het duin waren al de
verborgenheden van de oorlog gegleden, die de aarde zinnens was voor altijd in haar
schoot te bewaren: roestige granaten, beenderen van dode soldaten, verdorde
uitrustingen en allerhande materiaal van oude schuilplaatsen. De zee nam alles zonder
onderscheid in zich op.
Edward wendde zich nu landwaarts. Daar moest ongeveer de plaats zijn waar Otto
Rose eertijds gesneuveld was. Hij vestigde de glaskogel aan het stuur van zijn fiets
en lichtte zijn machine op, om ze over de hoge boord van het duin te dragen. Hij
hijgde en zweette bij de beklimming. Wat voor zin had dit eigenlijk? De inspanning
en de tijd die hij besteedde aan die herhaalde tochten naar het oude frontgebied
brachten hem niets op. Stilaan echter waren zij een noodwendigheid van zijn leven
geworden en een verborgen genoegen. Hij twijfelde er niet aan of eens toch zou het
heimweevolle verlangen dat hem naar hier dreef een uitkomst krijgen. Het zou hem
gelukken het volledig figuur van Otto Rose te ontraadselen en diens waarachtig gelaat
te kennen.
Het was slechts sedert een paar jaar dat Edward aldus de herinnering van de zeesoldaat
opriep, ofschoon deze in het eerste oorlogsjaar gevallen was. Op een avond in Januari
1915 werd men bij Edward verplicht twee Duitse krijgslieden van het Seebataillon
te huisvesten. Jonge mannen van amper twintig jaar. Een van hen heette Otto Rose.
De joviaalste van beiden (wie dat was kon Edward niet meer achterhalen) speelde
piano en zong van Puppchen du bist mein Augenstern. Hij had een lachend gelaat,
was vol guitige durf en scheen de huiskring danig gezellig te vinden. De ander
integendeel keek strak voor zich uit, had een bleke gelaatstint en was eerder
droefgeestig van aard. De volgende morgen reeds trokken ze naar het front en Edwards
moeder vertelde dat één van de twee bij het heengaan geschreid had en in haar oor
gefluisterd: ‘Ik heb ook een goede oude moeder thuis en daarom schrei ik!’ En hij
die zo sprak was, hoe vreemd ook, de vrolijkste van beide zeesoldaten.
Edwards moeder was toen al niet meer jong. Men zag in haar gezicht dat ze
goedhartig was en wat men er verder in zag deed denken aan eigen leed. Zodat zij
steeds de vertrouwelinge werd van al deze die bij Edward aan huis kwamen, waren
het zijn vaders handelsmaten of zijn zusters vriendinnen, gold het huiselijke
aangelegenheden of jonge liefdekommer. Zijzelf sprak soms haar verwondering
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daarover uit dat zij almaardoor de bewaarster moest zijn van andermans intieme
zaken.
Een week later kwam een der jonge zeesoldaten terug en vond moeder alleen thuis.
Hij was mistroostig en stil, en daarom vroeg moeder dadelijk wat hem scheelde en
waar zijn kameraad gebleven was.
‘Hij is ginds gebleven... Hij is dood.’ was het antwoord. ‘Na een onverwachte
aanval in de nacht heb ik hem in onze schuilplaats uitgestrekt teruggevonden. Rose!
Rose! heb ik gesmeekt, antwoord nog éénmaal!... Spreek nog één woord! Maar hij
heeft niet meer gesproken.’
Nadat hij de boodschap had gebracht was ook de tweede zeesoldaat voor altijd
heen gegaan, maar niet vooraleer hij de vaarwelwoorden had gezegd die toen bij de
soldaten in gebruik waren: ‘Als ik nog leef, moedertje, dan kom ik zeker nog eens
goedendag zeggen en kom ik niet meer, dan weet u dat ik dood ben.’
Jarenlang had Edward die herinneringen laten rusten. Tot hij de jongelingsjaren
voorbij was en gekomen tot waar het leven op een keerpunt staat, een terugblikken
wordt geëist en confrontatie met het verleden. Dan werd hem de geheugenis van Otto
Rose opgedrongen, zo heftig en aanhoudend, dat er langzamerhand een grote
verwarring in zijn geest ontstond. Namelijk deze: Hoe hij zich ook inspande en zijn
hersenen geweld aandeed, hij lukte er niet in het werkelijk aangezicht van Otto Rose
uit het verleden op te halen. Wie van beide jonge zeesoldaten was Otto Rose geweest?
Was het de joviale of de droefgeestige jongeling? Wie was de overlevende van de
nachtelijke aanval die aan moeder bescheid kwam geven over het sneuvelen van zijn
kameraad. Hij die Puppchen speelde of deze met het strakke gelaat?
Het ware zo eenvoudig geweest het aan moeder te vragen, die wist het zeker!
Vijftien jaar lang had Edward daartoe gelegenheid gehad en er geen belang aan
gehecht. Nu was het te laat, moeder was ook dood en al de kennis die ze had van het
leven, ook van dit kleine feit, had ze meegenomen in het graf.
Moeizaam vorderde Edward tussen de ruige oneffenheden van het duin. De warme
lucht was als een vastheid die zijn voortschrijden stuitte. Hij ging als in een droom.
Zijn blik, troebel van de hitte, vestigde zich op het zand van de zonken, dat blonk
als verbleekt goud. Terwijl de witheid van sommige kruinen plots begon te gloeien
alsof ze een smeltbewerking onderging en vervloeide in de lucht.
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Toen hij zag dat aarde en hemel met elkaar in aanraking waren, kwam een genoeglijke
zekerheid over Edward. Het was altijd zijn wens geweest de natuur te zien versmelten,
zoals ook zijn gevoelens samenliepen. Zonder twijfel, zo dacht hij, zal er dan een
ogenblik komen dat het geheim van Otto Rose's wezen mij wordt verklaard. De aarde
alleen, zo dacht hij verder, al verbergt ze hier ergens zijn gebeente, kan de beeltenis
van de zeesoldaat niet opwekken.
Hij stond midden in het oude krijgsveld. De betonnen schuilplaatsen waren reeds
lang opgeblazen en de loopgraven toegeworpen. De poldergrond, langs het duin, die
vier jaar zompig had gestaan, was gedroogd, geëffend en beplant. Geen sporen waren
zichtbaar van het grote geweld dat er gewoed had. Doch het heimweevolle gevoelen
dat Edward steeds naar dit gewest terugbracht was niet gehouden aan zichtbare
overblijfselen.
Het was drie uur in de namiddag en de natuur was nagenoeg ingesluimerd en weerloos.
Dan was het dat Edward een ongewone krachtinspanning deed om tot haar door te
dringen. Hij was erg opgewonden en de vertoorndheid nabij. Het bloed rees naar zijn
hoofd en het zweet dat uit zijn wenkbrauwen drupte benevelde zijn blik. Hij voelde
zich door een bitsige ongedurigheid aangejaagd en onophoudelijk kwam vóór zijn
geest staan, de onzekerheid nopens het gelaat van Otto Rose. Dàt was het eigenlijk
dat zijn toorn aanvuurde. Telkens vroeg hij zich weer af of de droefgeestigheid van
de éne jongeling het teken was van een fatale

voorbestemming, dan wel of het noodlot aan een tegenstelling hield en de vrolijkste
van de twee zeesoldaten had weggeruimd.
Met heftigheid stelde Edward de vragen aan het onvatbare dat hem omringde. Ze
waren voorbij de zielige dromen in een duinzonk waaraan hij tot dan toe genoegen
had genomen. Thans moest hij antwoord krijgen. Hij richtte de blik op en zwoer:
‘Tot achter het gindse duinbosje zal ik gaan en dan moet mij de ware gedaante van
Otto Rose bekend gemaakt worden!’
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Er was een blake duine te doorkruisen waar in vroeger oorlogsjaren ondiep was
begraven geweest, want er lagen verkalkte beenderen tussen het schelpengruis. Het
lage bosje, waar Edward naartoe ging, had zwarte, door de hitte verkoolde stammen.
Aan de voet van de stammen vormde zich donkere teelaarde, die zich met het zand
niet kon vermengen en er langzaam door verzwolgen werd. Het was Edward of men
hem weerhield bij ieder stap, of de lucht een muur was geworden. De ganse tijd reeds
maakte hij aan zichzelf opmerkingen in het Duits en nu mompelde hij bij ieder stap:
‘Otto Rose, Köln! Otto Rose, Köln!’ Ofschoon hij niet eens wist of Otto Rose wel
van Keulen was.
Hij ging het bosje door en toen luisterde hij met iets als een tweede gehoor, naar
een vreemd en zenuwtergend fijfermuziek en naar het ritmis gestommel van zware
marschschoenen... alsof de Duitse krijgsmachine van 1914 voor hem weer in werking
werd gezet. Aan de overzijde van het bosje vóór het open duin, stond een man met
de rug naar Edward gekeerd, alsof hij verlegen was of tranen verborg.
‘Wat is er met u?’ vroeg Edward, hem aandachtig beziende. Zonder zich om te
keren schudde de man met het hoofd alsof hij wou te kennen geven dat er niets met
hem was.
‘Bent u misschien Otto Rose?’ vroeg Edward behoedzaam, terwijl het kalm werd
in hem en hij het zweet op zijn voorhoofd met een zakdoek afdropte.
De man wendde zich om en vooraleer hij een woord sprak had Edward de vrolijke
van de twee zeesoldaten herkend.
‘Ja, ik ben Otto Rose.’ hoorde hij dan zeggen.
Edward voelde de bevrijding in zijn hoofd en zijn bloed kwam helemaal tot rust.
‘Het is altijd met de vrolijkste dat het ongeluk gebeurt! Dat is de wereld! liet hij zich
ontvallen en begreep dadelijk dat hij iets ongeschikts en daarbij betrekkelijks had
gezegd.
‘Dat zal wel zo zijn,’ gromde de man die er op dit ogenblik niet bepaald vrolijk
uitzag. Hij voegde er aan toe: ‘Het wonderbaarste is dat u zoveel van mij te zien
krijgt, du Bursche!’
‘Ik heb lang naar u gezocht.’ zei Edward, jongensachtig.
‘Ik ben niet moeilijk om vinden. Mijn naam staat op de dodenlijsten en ik lig op
het kerkhof te Middelkerke. Adolf Fischer en Frederick Watke zijn mijn naaste
geburen. Wij zijn daar vierhonderd man die nog immer trouwe wacht houden an
Flanderns Küste en wier beenderen vergaan van heimwee in het zand!’
‘Maar ik bedoel uzelf...’ wou Edward uitleggen.
‘Ik heb niet zoveel tijd’ onderbrak Rose ontwijkend. ‘Ik moet nog eens mijn dood
hergaan. Iemand heeft het aangedurfd mij op te roepen.’
Hij keek met doordringende blik naar de schuldbewuste Ed-
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ward, maar spoedde zich dan

verder. Hij droeg zijn shako en was in feldgrau uniform. Hij had ook het aanzien niet
van een dode soldaat, tenminste op dat ogenblik niet.
Edward liep hem na terwijl hij weer ergens diep in de lucht de muziek van de
fijfers hoorde en het gelijkmatig getrappel van krijgsbenden. Otto Rose ging met
gebogen gestalte voor en nu vernam Edward heel duidelijk het gefluit van de granaten
en het droge getokkel van de machinegeweren.
Tussen de braamstruiken kroop Rose een helling op en wenkte Edward om bij te
komen. Met behoedzaam gebaar wees hij over de rand van het duin.
‘Kijk eens voorzichtig naar het Walvisduin. Ziet u ze liggen?’
‘Wie?’
‘De dode blauwjakken van het 5de Matrozenregiment. Ze rusten daar nu al maanden
en niemand haalt ze weg. De Fransman houdt dag en nacht het duin onder vuur. Nu
eens worden de arme duivels onder het zand bedolven en dan weer door de wind
blootgelegd.’
Edward tuurde over de witte vlakte en aan de uiterste zoom lagen, althans in zijn
ogen, niets dan enige uitgedroogde en verwrongen duinbremwortels.
‘Ziet u ze?’ drong Rose aan, ongeduldig wordend.
Edwards ogen schemerden en toen zag hij ook de dingen geheel anders. ‘Ja!’ zei
hij met overtuiging. ‘Ik kan ze thans zien!’
‘Nu moet ik onze stelling opzoeken, vooraan bij Villa Scolaire. Maar wees op uw
hoede! Bij dat lage duin krijgt men gemakkelijk van gindse oever, een kopschot.’
En Otto Rose duwde zijn shako dieper over zijn voorhoofd.
‘Een staalhelm is veiliger.’ dacht Edward luid en eigenwijs.
‘Een staalhelm?’ Dat kende Otto Rose blijkbaar in 1915 niet. ‘Weiter! Hier is het
te gevaarlijk!’ Zij daalden naar de polder af, op het vlakke land, achter de duinen.
Het kon Edward niet meer verrassen dat Rose zich voor allerlei denkbeeldige
gevaren in acht nam, dat hij gebogen vooruitsloop, een tijdlang plat ging liggen en
dan ineens, als door de wind gedreven, over een open ruimte ijlde. Eens stonden ze
voor een diep veld met groen koren, dat Otto Rose met schuwe ogen ontweek.
‘Waarom gaan we niet rechtdoor?’ vroeg Edward.
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‘Bist du verrückt! Of wil u soms een natte broek en een kogel? Hier vóór ons is
de overstroming van het Geleidewater. Links, tegen gindse puinhoop is een dode
hoek.’ Hij wees op een nieuwstenen huis dat op de dijk stond.
Toen voelde Edward hoe de beelden van het verleden zich ook in hem geweldig
begonnen naar voren te dringen. Het berouwde hem dit alles in beweging te hebben
gebracht en om Otto Rose enigszins af te leiden van wat hij hevig kwam te vrezen,
zei hij: ‘Dat was een guitig liedje dat u die avond bij ons gezongen hebt!’
‘Ja, het is de laatste schone avond die ik gehad heb en het laatste deuntje dat ik
nog ooit heb kunnen zingen.’
‘Moeder heeft ons dikwijls verteld van de vrolijke zeesoldaat die bij het afscheid
zo treurig was en tranen in de ogen had...’
‘Dat is ook de laatste maal dat ik gehuild heb. Uw moeder was daarvan getuige
en ze was evenveel ontroerd. Het is een mens met een goed hart.’
‘Zij is ook dood.’
‘Ook dood, ja.’ Rose bleef een ogenblik nadenken, zonder een spoor van
aandoening. ‘Zij had het weke gezicht en de gebroken ogen van iemand die uit eigen
leed begrijpen kan en anderen troosten.’
‘Uw kameraad is haar de boodschap komen brengen toen u gevallen was. Hij
voelde zich diep ongelukkig omdat u dadelijk zo stil hebt gelegen en geen woord
van vaarwel meer gezegd.’
‘Dat was spijtig voor hem. Ik kon niet meer. Mijn ziel was heengegaan.’ En dan
sprak Otto Rose nog deze laatste woorden: ‘Alles is inderdaad te haastig gebeurd en
moeilijk om begrijpen. U zult er onmiddellijk kunnen over oordelen. Wij zijn op
onze oude stelling aangekomen en mijn tijd is nabij.’
Het veld waarop ze stonden was in de laatste jaren reeds meermaal omploegd
geworden, maar had men er met de hand kunnen over strijken, als over een huid, dan
had men de ruigheid van de grond aangevoeld, als op de plaats waar een diepe wonde
is geheeld. Hier en daar lagen ook witte, half bemoste betonblokken verspreid. Toen
hoorde Edward weer duidelijk de fijfers en wat hij verder kon vermoeden van de
geruchten die met een nachtelijke aanval gepaard gingen.
Otto Rose bleef pal staan. Zijn ogen gingen wijd open en de angst vestigde zich
er in, voor immer. Hij maakte een paar gebaren, die van de krijgsman die zich een
laatste maal te weer stelt en zakte dan ineen.
Voor Edwards blik verschenen gele vlekken, alsof hij in een verblindend licht had
gestaard. Een kring van vuur slingerde rond de neergevelde Otto Rose en wat Edward
toen binnen die kring ontwaarde vervulde hem met zulk een ontzetting, dat hij zelf
te gronde stortte en bewusteloos bleef liggen met de volle zon op zijn aangezicht.
De glaskogel lag gebarsten naast hem.
ILL.: ERNEST VERKEST GASTON DURIBREUX
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Benelux
NIET omdat Sam Blaazer zo drollig met dat stuk krijt de gekste figuren maakte in
het luchtledige en beweerde, dat hij nou eens een kunststukje zou laten zien waaraan
de futuristische kunstenaars niet eens konden tippen, sloot ik mij bij de massa
nieuwsgierigen aan op de Dam te Amsterdam deze mooie Augustusnamiddag.
Ik ben, de Heer weze er om geloofd, geen kunstenaar en het verschil tussen een
herderlijk landschap van een vulgaire postkaart afgekeken of het mooiste natuurgezicht
door Rubens geschilderd, voel ik niet eens aan. Het pleit niet voor mijn culturele
bagage doch ik heb lak aan cultuur. Eigenlijk heet ik Michael Brunetti doch ben
woonachtig te Oostende. Als U wilt weten wie ik ben, moet U maar even naar mijn
linkerduim kijken, waarop die vijf in bloed geënte blauwe spikkeltjes staan. ‘Ni Dieu,
ni Maître à mort la vache’ is mijn lijfspreuk. De mannen van het vak weten wat dit
beduidt. De massa heb ik altijd lief gehad én om bepaalde redenen.
De Amsterdamse artist nam een slok koffie uit zijn grote fles, - vrienden van hem
hebben altijd beweerd, dat die fles nog iets anders inhield dan koffie - streek even
met zijn grove

handen in zijn weelderige haarbos en begon een verwoede aanval met het krijt op
het tekenblad. Driehoeken, veelhoeken, cirkeltjes, kruisjes, uitroepingstekens en
dubbelpunten vormden de gekste figuren. Toen wendde hij zijn breed gezicht naar
het publiek en zei:
- Nou, voor zo 'n schilderij wordt heel wat geschoven... dat is moderne kunst.
Ik was schijnbaar al aandacht voor de exhibitie van Sam Blaazer, kunstschilder,
wijl ik ondertussen reeds zeer dicht een achtenswaardig heerschap benaderd was en
mijn ogen gevezen stonden op zijn rechter vestzak, waarin een dikke brieventas zo
maar uitpuilde. Ik schoof dicht naast hem en stootte hem even aan met de elleboog.
- Pardon...
Hij scheen helemaal niet gestoord en keek me glimlachend aan.
- Wat denkt U van Blaazer's kunst?
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- Leuk, antwoordde ik, zeer leuk.
Ik kon hem moeilijk zeggen, dat de kunst van Sam Blaazer me niet interesseerde
doch de kunst zijn portefeuille geruisloos en met elegance uit zijn zak te doen
verdwijnen al mijn concentratievermogen had opgeëist.
- Is U Nederlander?
- Neen, antwoordde ik, Fransman.
Instinctief geef ik steeds een andere identiteit aan. Het vervalst paspoort dat ik bij
mij droeg, stond op naam van Jean Leterme, Boulogne.
- Ik dacht anders, dat U uit België kwam, zo naar uw tongval te horen... Verveeld,
dat die man juist raadde. Ik liet niets blijken van mijn verwarring en zei op onschuldige
toon, dat ik ook jaren in Vlaanderen had gewoond.
Dit antwoord voldeed hem nog niet en hij wou weten, waar ergens in Vlaanderen.
- Lapscheure, zei ik, Lapscheure.
Voorzichtig raakte mijn arm zijn jas aan.
- Dat is niet zo ver van Zoutenaaie?
- Neen.
- Is daar een gemeentehuis?
- Natuurlijk, al berusten de documenten tussen de hespen en de kaas.
Zijn gezicht keerde hij nu helemaal naar me toe. Er lag wat spot in zijn ogen. Met
een lusteloos gebaar veegde hij het zweet van zijn voorhoofd. Hij bleek zeer
spraakzaam en begon plots een uiteenzetting over de kaas.
- In Vlaanderen hebben ze geen goeie kaas, zei hij, dat heeft alleen Nederland...
maar de Nederlanders eten die bijna niet, ze eten alleen magere kaas, weet u, om de
vette voor de Belgen te houden, maar zó worden de Nederlanders vet en de Belgen
mager!
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- En hoe meer ik nou op dit schilderij smeer, hoe meer jullie denken, dat het een
smeerboel zal worden... maar dat wordt het niet.
Schor geroepen schreeuwde de Amsterdamse schilder de woorden over de hoofden
van het publiek. Een paar kleine jongens tierden met hem mede. Als ik nu voorzichtig
mijn hand in zijn zak liet glijden kon het nog gevaarlijk worden bij een foutieve
beweging. Ik stond nu zo dicht tegen hem aan, dat ik zijn zware hijgen hoorde net
of hij een asthmatieker was, die bij dat drukkend weder moeilijk adem kon halen.
- De kern van het ganse Beneluxprobleem is in de kaas te zoeken.
Wat kon mij Benelux deren? Ik voelde wel voor een samenwerking door het
exporteren uit zijn zakken, - doch kaas was een product, dat momenteel mijn
belangstelling niet kon wekken. Het schilderij van Sam Blaazer was bijna af. Ik had
niet veel tijd meer te verliezen. Plots kreeg ik een stomp in de rug en botste tegen
hem aan. Van deze gelegenheid moest ik gebruik maken om mijn slag te slaan. Toen
ik de cursus volgde op de hogere school der zakkenrollers, moest ik leren uit een
pop, waaraan wel honderden belletjes hingen, iets weg te gappen zonder dat ook
maar één belletje aan het klingelen begon. Men denke niet, dat zakkenrollers geen
kunsttoertjes moeten uithalen.
- Aan de basis van een goede Beneluxpolitiek ligt de kaas. Als Nederland vette
kaas eet, moet het loonpeil stijgen en het loonpeil is doorslaggevend voor de
economische structuur van een land.
Aalvlug gleed mijn hand in zijn zak en even snel bij dit gekke gedrum schoof ik
zijn brieventas in mijn achterzak. Nu wou ik snel wegrennen nog vóór Sam Blaazer
met zijn mutsje de mensen om zijn aalmoes kwam vragen en kon roepen, dat de
kunst ook moest betaald worden en hij schrik had van zijn vrouw.
Wanneer ik wegstappen wilde, legde de vreemdeling zijn arm over mijn schouders
net of hij angst had zijn evenwicht te verliezen. Hij omklemde me bijna. Ik hijgde
van zenuwachtige gejaagdheid. Zou hij iets vermoeden? Had hij het gevoel bestolen
te zijn geweest?
- Excuseer, doch ik moet heen.
Hij knikte vriendelijk. Hij scheen me zelfs sympathiek aan te kijken.
- Het Beneluxprobleem is anders niet zo eenvoudig om op te lossen als men denkt.
U is Belg en ik ben...
Ik wachtte niet op zijn antwoord. Wanneer Sam Blaazer uit al die gekke streepjes
en lijntjes een rustig landschap had getoverd, waar een visser aan het hengelen zat
en hij reeds zijn ronde bij de ere en zijloges was begonnen, wist ik met een paar
vlugge sprongen aan het verdere Beneluxonderwerp te ontsnappen. Eigenlijk vond
ik het een geslaagd bravourstukje en dat mijn slachtoffer een Noorderbuur was, gaf
nog meer waarde aan deze zakkenrollerij.
Van de Dam trok ik naar de Kalverstraat om daar een zijstraatje in te slaan en in
een cafetaria mijn buit na te kijken. Daar moesten heel wat guldens in deze brieventas
steken en mijn vingers brandden om de leuke briefjes één voor één te tellen. De
portefeuille zelf was niet veel zaaks, - dit had ik reeds kunnen opmerken, doch ledige
portefeuilles van mijn slachtoffers behield ik gewoonlijk niet. Het konden weleens
bezwarende elementen vormen bij een mogelijk onderzoek. Ik zelf bezat ook slechts
een versleten brieventas, waarin de buit berustte van drie dagen goede arbeid te
Antwerpen. Nu, rijke lui bezitten gewoonlijk versleten geldtassen.
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Ik zat net aan een kleine tafel van een prettig eethuisje en had de portefeuille op
tafel gelegd, toen de vreemdeling eveneens binnenstapte en naar me toe kwam.
Al word ik niet snel ontroerd toch leek het mij, dat al het bloed uit mijn gezicht
wegtrok. Het zou gek zijn nu plots heen te hollen. Het restaurant was te klein en dan
zou ik stellig een bewijs van mijn schuld geven. Ik liet niets verraden van mijn
innerlijke spanning en bestelde een halve uitsmijter. De portefeuille liet ik
onaangeroerd op tafel liggen. De man ging aan mijn tafel zitten en liet toen zijn blik
vallen op zijn bezit. Ik vreesde dat hij een woedeaanval zou krijgen en mij misschien
verwijten, dat ik een gemene zakkenroller was, doch hij bleef even hartelijk en zei
op de meest gewone toon:
- Och, mijnheer, hoe zal ik u ooit kunnen danken!
- Danken?... Hoe bedoelt U, mijnheer?
- Ik ben uit Alkmaar, weet U, Piet Suyckerbuyck, van de firma Suyckerbuyck en
Klopstok en dacht reeds mijn portefeuille te hebben verloren.
Ik deed of ik zeer verwonderd was. Ik voelde me te gelukkig, dat deze man zo
naiëf over zijn verloren schat sprak.
- Hoe lag die hier?
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- Ze lag hier.
In zijn tas staken niets anders dan administratieve papieren voor kaasuitvoer naar
België, - we doen graag zaken met onze Zuiderburen... ze houden van kaas, vooral
van vette!
Om mijn goede gesteltenis te bewijzen tegenover hem en ook om de angstbevrijding
na zijn woorden, bestelde ik zelf een bols voor hem. Hij dankte zeer beleefd en dronk
die op mijn gezondheid uit.
- Ik hoop U nog te ontmoeten, groette hij bij het afscheid.
Dan ritste hij plots weg op zo 'n verrassende wijze, dat ik nu voor de tweede maal
onthutst opblikte.
Toen de ober naast me stond en de rekening presenteerde, zocht ik tevergeefs naar
mijn brieventas. Ik zocht in mijn binnenzak, in mijn broekzak. Ik zocht over, op en
onder tafel en had er zelfs nog St Antonius bijgesleurd met of zonder varken.
- Men heeft mijn brieventas gestolen, men heeft mijn geld geroofd... en die kaasman
heeft dat gedaan...
De ober met zijn kabeljouwogen en zijn glimmend babygezicht blikte me vreemd
aan. Traag maakte hij de rekening en mompelde: twee borreltjes!
- Mijn portefeuille, mijn portefeuille... ik ben bestolen...
Die kabeljouwogen keken me nog dwazer aan. De ober legde de rekening netjes
op tafel en zei toen stoïsch kalm, dat het spijtig was en... één gulden dertig inclusief,
meneer!
ILL.: MARCEL NOTEBAERT FRED GERMONPREZ

Het lege huis
DE oude herenwoning in de hoofdstraat van het stadje is mij pas bekend geworden,
toen het gezin van mijn vriend er ging wonen. Vroeger, hoewel ik er honderden
malen langs liep, had ik er nooit acht op geslagen; voor een knaap en zelfs voor een
dubbele jongen was het een huis als alle andere, wat groter misschien dan de andere,
doch evenzeer door de oorlog gehavend, verlaten en 's winters in zijn afbrokkelend
pleisterwerk grauw geslagen door de regen.
Ik kan ongeveer achttien jaar geweest zijn, toen ik er voor het eerst binnentrad.
Een kwarteeuw is dat geleden en toch bewaar ik van die dag en van heel die eerste
tijd daarna herinneringen, alsof ik pas gisteren de brede hal doorliep en eensklaps
op de drempel van de eetkamer staan bleef, omdat de weidsheid van zijn versiering
mij zo trof. Het was een ruime plaats in zuivere Louis-XV stijl, met gracieus
uitgeholde schelpen en acanthusblaren als sluitwerk onder de kraagstenen, terwijl
slanke biesjes langs wanden en deurpanelen liepen; hier en daar glom nog verguldsel
in het licht, dat uit de hooggetilde ramen viel. Hoe ik dan boven in de andere kamers
kwam en hoe men mij die ook met trots toonde, enkel de indruk van wat ik beneden
gezien had, bleef me bij en later gingen langzaam voor mij alle ruimten van de woning
delen in de fijne, ietwat weemoedige glans van de benedenzaal, - heimelijk bloed
als uit een hart, dat stiller had geslagen en in die lange jaren van onttakeling alles
verder had gevoed, zodat de minste plaats, de verste hoek, onzichtbaar in het oude
huis zijn bestaan verder had geleid.
En eensklaps, toen de dood onafwendbaar scheen, brak nieuw, bruisend leven er
weer in los. Metselaars en stukadoors doorliepen het en stopten de barsten, die door
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de oorlog verder opengescheurd waren, in de tuin spoot weldra een fonteintje en uit
de kelder verdwenen de plasjes doorgesijpeld water, waarin het licht van buiten in
geheimzinnige schemering was blijven spiegelen. In alle vertrekken weerklonken
nu jonge stemmen; soms zong mijn vriend met ietwat befloerste bariton de
romantische studentenliederen, die hij van de universiteit meebracht en op de piano
werd - hoeveel malen! - het Simple Aveu door zijn zusters gespeeld. Enkel in de
noordelijke vleugel van het huis bleef het stil; daar had de vader zijn bureau gevestigd;
soms zag ik er hem buitenkomen, mager en nerveus en peinzend op ik weet niet
welke dingen. Ik denk niet, dat hij iets verrichtte. Hij was de koopman, die in
beslissende jaren zijn slag had geslagen, geavarieerde granen had opgekocht in
gezonken schepen en ze met ongelofelijke winsten aan de man had weten te brengen.
Toen hij rijk was en aan belasting zoveel betaalde als een schoolmeester in zijn minst
magere jaren verdienen kan, hield hij eensklaps op en leidde het onopgemerkt bestaan
van de dorpsrentenier. En toch vergiste zich niemand in hem; ook wanneer hij in zijn
mijmeringen verzonken liep, ging van hem een zekere spanning uit, een gevoel van
kordaatheid en het gezag van de koopman, die onverwachts de hand kon opheffen
en zoveel geld in de weegschaal werpen, dat de omstanders er door van streek
geraakten.
Maar de oude woning in de hoofdstraat herleefde enkel door de vrouwen, die het
bewoonden, de nuchtere moeder en haar dochters, die ze opleidde alleen met het oog
op de rijke levensstaat, waartoe ze geroepen schenen. En wie dat alles in die tijd van
nabij zag, bemerkte wel de kleine gebeurtenissen van elke dag, maar slechts veel
later, wanneer hij zelf gerijpt was en in de wende van de jaren zijn bestaan meer op
herinneringen instelde dan op werkelijkheid die hij toch dadelijk weer vergat. - slechts
dan besefte hij welke warme gloed de welhaast verstijfde herenwoning opnieuw
doortrok. Niet door het uitwendige, het opgewekte geroep van de meisjes, of het
gerinkel van het zilver, dat ze eerst in de hand wogen, aleer ze het op de tafel legden;
ik geloof, dat de verborgen warmte van het hart en de geheime gepeinzen van jonge,
hopende mensen méér doorstralen, samen met de heftigheid soms van hun verlangens,
die de oppervlakte verschroeien en binnenin zelfs het leven dreigen te doden.
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Eigenlijk heeft slechts één

onder hen het huis beheerst, de jongste. Ze is zeker niet zo mooi geweest als ik ze
mij in die tijd voorstelde - of zijn de normen, die we thans aanleggen om het
vrouwelijk schoon te bepalen, ook veranderd? Ze had bijna de welgedaanheid,
waarover de boerenjongens zich verheugen, als ze de eerste malen de arm om de
leest slaan en ik kan me bij haar niets herinneren van de vlugge stap, die men van
het jonge meisje verwacht. Maar ook toen ze opgegroeid was, zag ik in haar altijd
nog het kind, dat grote, bijna zwarte ogen had en het schone voorhoofd, waarin,
helaas, nooit rimpels zouden komen. Wanneer we tijdens de vacantie naar de beken
trokken en er kikkers vingen om ze op te blazen en onder het wiel van een kar te
gooien, was ze dikwijls bij ons en, de beide handen op het bruggetje steunend, pletste
ze met haar blote voeten in het water. Het was een beeld, dat ouderen kinderlijk
zouden genoemd hebben, maar de grote knapen keken gevangen toe en zij sloeg de
blikken nooit neer. Hadden zij toen al de vurigheid, die ik er later in gekend heb,
doch die ze meestal wist te bedwingen, zodat haar gelaat rustig was en bijwijlen in
zijn profiel een welhaast adellijke stempel droeg? Misschien; want in de tijd niet
lang daarna, groepten reeds jongelieden samen, wanneer ze voorbijgekomen was en
onder hen was er altijd één, die zich uitverkoren voelde onder haar bliksemende
oogopslag. Meestal was hij niet rijk als zij en wanneer ze thuiskwam en er zich weer
opgenomen voelde in de sfeer van de voorname herenwoning, werd ze gekweld door
een wroeging, die ze somtijds moeilijk van berouw onderkende. Misprijzen om zijn
mindere stand woelde in haar dooreen met gejaagdheid en een tegennatuuriljk
verlangen naar wat minder was, of de reuk had van een armelijk lichaam, maar ze
herinnerde zich zijn slanke handen en zijn bleek gelaat en onder het uiterlijke van
zijn kleren, waar al sleet op kwam, raadde ze dezelfde hartstocht als bij haar en een
sterke wil, die haar onderwerpen zou.
Dagenlang kon ze dan gelukkig zijn in het wankelbare evenwicht van haar
gevoelens; haar gezicht was blank en zuiver en ze verheugde haar moeder met haar
kalm-wijze gesprekken en haar onbevangen lach. En, half kind nog in de ogen der
volwassenen, kwamen dezen onder de indruk van de voornaamheid van al haar
handelingen, die nergens een inbreuk gedoogden en toch geen koude gestrengheid
lieten vermoeden voor later; er was beheersing en natuurlijkheid in haar en vooral
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misschien dié vrolijkheid, welke van haar het geliefde kind maakte, de hoop en de
roem van een gans gezin.
Daarna zag ze hem dikwijls terug, maar eenmaal op een koude dag in de lente trof
ze hem aan op een plaats, waar ze hem had kunnen vermijden, doch waar ze hem in
haar gedachten lang gezocht had. Sedert ze voor het eerst bij hem de verwachting
deed opflakkeren, was een geruime tijd verlopen, maar hoe had ze niet onfeilbaar
geweten, dat bij elke ontmoeting nadien zijn hoop telkenmale gegroeid was en dat
ze zijn trots gewekt had, omdat hij het schone, rijke meisje niet onverschillig gelaten
had! En toch wist hij niet, hoe hij haar die dag begroeten moest; ze glimlachte
onverschillig, of kil, docht het hem, als de wind, die door het jonge lover tot hen
beiden doordrong. En haar stem was ook niet plooibaar als anders en in zijn
verwarring begreep hij aanvankelijk niet, dat ze hem zocht te kwetsen. Eerst toen ze
hem voortdurend prikte, werd hij strak: hij verdiende haar onbegrijpelijke houding
niet, noch het krenken van haar woorden; hij liet zijn oog vorsend over haar gezicht
gaan en antwoordde een hele tijd niet, maar ze weerstond hem; er was die dag,
ondanks alle grilligheid, een mannelijke weerbaarheid in haar; ze kende geen lust
tot onderwerping.
- Denkt gij werkelijk een bediende te worden? vroeg ze hem onverwachts.
In de toon van haar stem kon hij niets raden; hij haalde enkel de schouders op:
thuis bij hem waren ze niet arm, maar als hij verder kon studeren, zich misschien in
een zaak werken.
- Ik vind het gemeen, onderbrak ze hem.
Op dat ogenblik had hij juist een sigaret uitgehaald en in zijn onthutsing stopte hij
ze, als een betrapte schooljongen, dadelijk in de doos terug. En ook zij, hoewel ze
wekenlang in haar misprijzen het woord op de tong had gehad, schrok nu op voor
de brutaliteit er van en zwijgend stonden ze een poos de een tegenover de andere,
eer ze voorgoed scheidden - zij wellicht nog vijandiger dan hij.
Ik weet, dat ze veel jaren daarna nog altijd spijt ondervond over haar harteloosheid
en met schaamte terugkeek op de bakvis, die in haar hooghartigheid een aanbidder
afstriemde als een hond. Want haar raadselachtige natuur rustte op een milde grond,
op een gulle, innemende aard, die haar in aanwezigheid van bezoekers onmiddellijk
het goede woord kon ingeven en haar met deernis vervulde voor degenen, die ze wist
lijden.
Ongemeen hartstochtelijk moeten haar rijpingsjaren geweest zijn, misschien soms
zo ontstellend, dat een oudere, wanneer hij alles van haar geweten had, niet aan
kastijding zou gedacht hebben, maar zijn hart zou vastgehouden hebben bij het zien
van een kind aan de boord van de afgrond. 's Nachts sloop ze
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in de slaapzaal van het pensionaat naar haar vriendinnen en overstelpte ze met kussen
en waar de verraste meisjes tussen schrik en jeugdige bewondering voor het avontuur
geslingerd werden, was zij de volwassene, die vol broeierige onrust de slaap niet
gevonden had. 's Morgens, toen ze vol vurigheid ter Communie ging, was geen spoor
van schijnheiligheid aan haar te bekennen, want ook haar godsvrucht, die diep en
ernstig was, zoniet streng, ontwelde aan dezelfde bron van haar overdadig rijke
natuur. Maar, terwijl ze nog berouw voelde, zocht ze reeds in de binnengesmokkelde
romans der externen de bladzijden op, waar helden en heldinnen meegesleept werden
in de roes van hun hartstochten. Bruisend leven omringde haar en ze zocht haar
vertrouwelingen op en haar verbeelding omtoverde voor hun blikken de arme
bediende, die ze in haar misprijzen verstoten had, tot de

schone, rijzige aanbidder van adellijken huize. Hij had haar op de viool begeleid,
terwijl ze zong en de voorbijgangers, die aan het open raam luisterden, waren in luide
toejuichingen losgebarsten, toen de laatste klanken verstierven...
De eerste dagen van de vacantie brachten haar, met de gelijkmatige gang van het
huis, weer in een kalmer spoor. De koele, rustige woning, de omgang met zusters en
broer, die de buitelingen van haar fantasie geen grote kans gunden, de karige, maar
wijze gesprekken met haar moeder, dat alles maakte van haar opnieuw het
evenwichtige en meestal het vrolijke meisje, in wie het kind herleefde. Het kon helaas
niet lang duren. Zij was ouder geworden en wat tot dan toe misschien nog op een
spel had geleken, verstarde tot een eis, met bijwijlen de strakheid er al in van
vergroeide gewoonten. Donkere, langdurige onrust, waaruit ze zich niet meer
loswringen kon, steeg in haar als een vloed en dreef haar onweerstaanbaar mee en
terwijl ze aan de oppervlakte een jonge dame werd, die hoe langer hoe meer het
merkteken van voornaamheid op het gezin sloeg - een erfgename van het schone,
oude huis! - werd ze gewaar, hoe ze tegen zichzelf in verzet kwam en op sommige
dagen in grimmige opstandigheid tegen alles wat haar hinderde. In die tijd bracht ze
met haar schitterende blik het hoofd van gehuwde mannen op hol en onder de velen
koos ze een jockey uit met fletse trekken, wiens glimlach nog nauwelijks enige
vreugde verried om de felgekleurde vlinder, of een muzikant, die haar afspraak gaf
aan de boskant. Bij flitsen ontwaarde ze haar vernedering; ze misprees de mannen
om hun lage afkomst, maar terwijl de heldere schijn uit de hooggetilde ramen van
haar woning in haar liggen bleef als een herinnering vol rust, omwalmde haar de
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reuk van slijk, dat al te lang op de bodem had gerust en er was de tegennatuurlijke
vreugde in haar om een doel, dat ze eindelijk bereikt had.
Geen enkele maal heeft ze later haar jeugd ingeroepen als verontschuldiging voor
haar misstappen. Dacht ze er wel ooit aan het te doen? Ik geloof het niet.
Niettegenstaande alles heeft in haar kindertijd en daarna in haar jonge-meisjesjaren
een diepe trek van ernst bestaan, een fundamentele hunker naar het betere. Het moet
haar behoed hebben voor huichelarij of voor hysterie en vooral heeft het door al haar
avonturen heen dat eigenaardig verlangen in haar bewaard naar een man, die veel
ouder was dan zij. Dartelheid en wilde driftbuien joegen haar naar de jongeren van
haar leeftijd, maar hun onrijpheid ontgoochelde haar iedermaal, zodat ze midden in
het spel als aan de kant bleef zitten en in een vreemde koelheid het toneel gadesloeg,
waarin ze zo hartstochtelijk haar rol vervulde.
Het was op een late Octoberdag, dat ze hem ontmoette, heel anders dan ze hem
zich had voorgesteld en toch met één slag antwoordend op al haar vragen en zo, dat
leven en dood voortaan van hem afhingen. Ze wist het, toen ze thuiskwam en zichzelf
ondervroeg in de spiegel, waarin ze zich eertijds huiverend van gejaagdheid had
bekeken. Hij stond nog naast haar; zijn lippen bewogen en de rimpels in zijn
voorhoofd trokken breder open, wanneer hij haar stem vernam. Ze lachte; ze voelde
zich in zijn aanwezigheid het onbezorgde kind, dat hij, de geliefde, als een vader in
zijn armen drukte; hij was de rust, de onvermoede grond van heel haar wezen. Maar
andere malen gebeurde het, wanneer ze op haar kamer terugkeerde, dat eensklaps
tranen in haar ogen welden; ze wiste ze uit en in een schemering keek ze naar haar
natte, koele vingertoppen. En ze verstond niet waarom ze schreide, terwijl ze toch
heel de tijd met hem geschertst had - maar ze was jong en dan ligt in het geluk zoveel,
dat we niet begrijpen.
Veel maanden ben ik dan buiten het stadje geweest en bij mijn terugkeer verwachtte
ik een verlovingsring aan haar vinger. Hij was er niet en ook in de lente kwam hij
niet, noch in de volgende zomer. Het was een wrede winter, die ze daarna beleefde,
zonder hem, naar ik vernam, en ook zonder de hoop, dat ze hem nog ooit zou bezitten.
Hoe was hun liefde onmogelijk gebleken? Was er een misverstand geweest, de kleine
barst, die aanvankelijk niet zichtbaar was, maar langzaam verbreedde? Ik heb het
nooit goed geweten; ze zagen elkander wel nog in het begin en praatten en lachten
aan de oppervlakte, doch daarop zijn ze gescheiden en misschien bleef in elk van
hen de vraag onopgelost waarom.
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Stelt men zich voor hoe jonge mensen worstelen in de donkerte en in de eenzaamheid?
Hoe ze zwijgen en toch zichzelf innerlijk duizendmaal de vraag stellen, hoe het
komen kon en hoe ze daarbij veel te ver denken, aan alle werkelijkheid voorbij, en
in zichzelf graven, delven, delven, tot alles rondom hen instort? Maar wat is daarbij
de rijkdom van haar gemoed gebleken, de taaiheid, waarmee ze elke dag haar wanhoop
bevocht, de moed, die ze aan anderen schonk, de overtuigde godsdienstzin - ja, ik
wéét het, haar vroomheid, die ook in haar heftigste jaren bezonken in haar lag en
wachtte, gelijk alle genade doet.
Het herenhuis in de hoofdstraat is arm geworden, toen ze stierf en er buiten
gedragen werd. En met haar ongeluk schenen al de anderen er ook berooid geraakt
en leeg als zijn wijde ruimten binnenin. Want zij was er eens de hoop geweest en
toen de verwachtingen niet vervuld werden, scheen het leven er geen zin meer te
hebben. Haar zusters hadden haar elke dag verzorgd en ervaren, hoe een
hoogoplaaiende vlam kan verschrompelen tot wat schamel vuur, dat ook nog uitdooft
onder de as, en zij waren wijs geworden als oude mensen. Geheime verlangens
hielden ze onuitgesproken en zij lachten schamper wanneer men hun over liefde
sprak. Eens in die tijd liep het gerucht nog in het stadje, dat een van de meisjes
verloofd was, maar het wekte nog nauwelijks een echo; op de bank in de tuin praatten
de zusters er over; misschien wisten ook de ouders het en dachten met een glimlach
aan kleinkinderen, maar het ongeluk van de jongste was voor allen méér dan een
herinnering; ze ondergingen het als een blijvende bedreiging en elke vreugde maakte
hen achterdochtig.
Meer dan twintig jaar is dat straks geleden. In de herenwoning leeft slechts de
moeder nog met haar zoon. De anderen zijn heen en bijwijlen kan er iets onzeglijk
triestigs hangen in een huis, waar jonge meisjes van kinderen droomden en waar
geen enkele kleine kreet weerklinkt. En toch, wanneer ik nog eens de hal binnentreed,
of door de weidse eetzaal loop, voel ik nergens enige kilheid mij omvatten;
onnaspeurbaar waart er zelfs nog de speelsheid rond uit de markiezentijd; maar vooral
is het mij, of mij uit die verre jaren de herinnering tegenkomt en de warmte, die eens
lag in de verlangens van jeugdige mensen. Zij blijft alles doorstralen, de lucht in de
verdofte vertrekken, het licht, de meubelen, de stem van hen, die over doden spreken
en ik geloof, in hààr huis, tot de oude stenen toe.
ILL.: MARINO DE VOS DAAN INGHELRAM

De encyclopedist
Personen: Machiel Botjes, een schoenmaker. Tonia, zijn vrouw. Een
handelsreiziger.
Machiel
(zit naarstig een lap zoolleder te bekloppen. Hij zingt er 'n oud liedje bij).
Als mijne peê
schoenmaken deê
Stak ie met zijn elske
En de draad die kwam meê.
To n i a :
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(steekt haar kop binnen). Zijn de laarzen van de Burgemeester gereed?
Machiel:
Ziet ge niet, dat ik met de hielen van Meneer Pastoor bezig ben?
To n i a :
De Burgemeester moet op jacht! dat weet ge toch wel.
Machiel:
Eerst de hielen van onze Pastoor. Ik kan die brave man niet op zijn sokken laten
lopen.
To n i a :
Maar... de Burgemeester?
Machiel:
De tenen van de Burgemeester moeten zolang wachten.
Eerst gekomen, eerst bediend! Bij alle fatsoenlijke schoenmakers is dat zo.
(Hij klopt neerstig voort).
To n i a :
Straks gaat de Burgemeester naar Nand Stekke met zijn schoenen.
Machiel:
Laat hem gaan. Hij zal vanzelf weerkeren, als ie ondervonden heeft, dat Stekke
niks van de stiel kent en met de Burgemeester's tenen zal gespeeld hebben in plaats
van ze behoorlijk te repareren.
To n i a :
Nand is drie jaar in de Vakschool geweest.
Machiel:
En wat zegt dat? Wat leren ze daar? 'n Hoop flauwe complimenten, meer niet. Om
iemand de maat van zijn voet te pakken beginnen ze met zijn kop te meten en de
lengte van zijn oren. En als ze de vent langs alle kanten gemeten en hermeten hebben...
solferen ze hem 'n paar fabriekschoenen op, omdat ze niet eens weten hoe aan 'n paar
nieuwe begonnen.
Daarvoor hebben ze dan drie jaar lang in de schoenen gestudeerd.
To n i a :
Deze die gij voor onze Notaris gemaakt hebt waren toch óók niet... om er op te
boffen.
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Machiel:
Zijn mij dat ook voeten? Voor 'n eerbare Notaris? Numero 48, als 't u belieft! Met
op iedere teen minstens twee eksterogen. Die met alle respect moeten behandeld
worden, wilt ge 'r geen affronten meê oplopen.
(Met 'n neusstem de Notaris naapend). - ‘Niet te nauw, hé, Machiel?’ - En of ge
ze dan zo wijd maakt, dat ie er van 'n stap ver met zijn twee voeten tegelijk kan
inspringen, nog is er hier of daar 'n eksteroog, die reklameert.
- ‘Machiel, ge 'n hebt de mate niet goed genomen, man.’
De Heilige Krispijn zelve zou er zijn latijn bij verliezen.
To n i a :
Als gij nu eens voortdeed aan de Pastoor's hielen.
Machiel:
Als gij mij gerust liet met uw Nand Stekke, dan waren die hielen al lang af geweest.
(Hij klopt nog duchtiger op zijn zoollap).
To n i a :
Straks zal het nog mijn schuld zijn, als onze Burgemeester op zijn tenen moet
wachten.
(Zij tvekt zich terug).
Machiel
(klopt en zingt):
De schoentjes gaan er met paren
En jammer de mensen ook...
(De bel gaat. 'n Heer komt binnen).
Machiel:
Dag,... Meneer.
De Heer:
Meneer Botjes.
Druk aan 't werk, zie ik?

Machiel:
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'n Paar nieuwe hielen voor Meneer Pastoor.
De Heer:
Zozo!
Ja, ik heb het gehoord, dat u 'n drukke en befaamde zaak hebt, Meneer Botjes.
Machiel:
Befaamde?
De Heer:
Ja, zeker.
Toen ik informeerde naar de voornaamste ingezetenen van het dorp hier heeft men
mij, benevens de Doktoor, de Notaris, de Burgemeester en nog 'n paar andere heren,
ù in de eerste plaats aangewezen, Meneer Botjes.
Machiel:
Mij?
De Heer:
De grootste en schoonste schoenenzaak van het dorp, heeft men mij gezegd.
Machiel:
Zo?
De Heer:
Men sprak ook nog van 'n zekere... Nand Stekke. Maar...
Machiel:
'n Schoen-lapper, Meneer. 'n Schoen-lapper!
De Heer:
Juist. Dat heb ik ook menen te bemerken, toen ik even bij hem binnen liep.
Machiel:
Die niks van de stiel kent, Meneer. Niks! Veel grote complimenten, ja...
De Heer:
Precies, Meneer Botjes. Dat was ook de indruk, die ik er van kreeg... Daarom
kwam ik dan ook naar hier.
Machiel:
Waarmee kan ik u helpen, Meneer? 'n Paar nieuwe zolen? 'n Paar nieuwe schoenen?
De Heer:
Ik kom u... 'n dienst bewijzen, Meneer Botjes.
Machiel:
Mij 'n dienst bewijzen?
De Heer:
Ik kom u de gelegenheid bieden om uw zaak uit te breiden, om uw concurrent te
verpletteren door uw vakkennis, door uw algemene ontwikkeling, door uw praktische
wetenschap, Meneer.
En wel zo, dat iedereen er verstomd zal van staan.
Machiel:
Ik... begrijp niet...
De Heer:
Ik zal het u uitleggen.
U ziet hier dit boek. 'n Mooi boek! 'n Stevig boek! Flink ingebonden! Met kalfsleren
rug! Dàt kent u, natuurlijk; dat is ùw artikel.
Machiel:
Het kalfsleer, ja. Maar ruggen van boeken?!
De Heer:
Dit boek is het eerste deel van Westdorp's Encyclopedie
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Machiel:
Ency...?!
De Heer:
Encyclopedie, Meneer.
Het boek der boeken! Het boek waar àlles in staat wat het menselijk vernuft ontdekt
heeft, wat de menselijke kunst geschapen heeft.
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Machiel:
Dat ziet er, inderdaad, 'n... serieus boek uit.
De Heer:
Dat is de... Bijbel van alle ontwikkelde mensen, Meneer Botjes.
Zo bestaan er 12 delen, Meneer, alle even mooi, even stevig, even flink ingebonden,
met kalfsleren rug, even schitterend gedrukt op glacé papier, versierd met meer dan
10.000 illustraties, met 120 landkaarten in kleurendruk, met meer dan 200 platen in
héliogravure...
Machiel:
Hélio...
De Heer:
U weet niet wat dit woord betekent? Hièr staat het, Meneer Botjes.
Héliogravure: een photomechanische diepdrukmethode, het mooiste
reproductieprocédé van de tegenwoordige tijd...
Twee bladzijden vol.
En bekijk mij deze plaat eens: de Venus van Milo!
Machiel:
Die is er erg aan toe, Meneer?
De Heer:
U kent de Venus van Milo niet?
Milo! - Hier hebt u alle détails. In 1820 werd op het eiland Milos, het oude Melos,
door een boer een standbeeld gevonden, enz. Twee kolommen vol over de beroemde
Venus van Milo.
Machiel:
Die Venus kan mij eigentlijk niet zoveel schelen...
De Heer:
Ik weet wat ù hebben moet, Meneer. U wenst praktische kennissen op te doen. U
wenst iets méér te weten over het vervaardigen van schoenen?...
Machiel:
Och, Meneer, ik geloof, dat ik...
De Heer:
Dat u daar genoeg van kent?
Mis, Meneer Botjes. U kent er niéts van.
Machiel:
Wàt, ken ik er niks van?
De Heer:
Pardon, u is 'n fameus schoenmaker, dat is gekend. Maar weet u ook vanwaar het
leder voort komt, b.v.?
Machiel:
Als ik dàt niet wist...?!
De Heer:
Maar wàt weet u er van op wetenschappelijk gebied? Dàt is de vraag. En dààr
komt het op aan.
U moet uw clienten kunnen bewijzen, dat u van àlles wat uw vak betreft op de
hoogte bent, véél meer dan uw concurrent, die... Nand Stekke.
U moet over uw vak wetenschappelijk kunnen spreken en met die wetenschap uw
zaak nieuwe luister bijzetten, Meneer Botjes.
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Westdorp's Encyclopedie is daar om u te helpen.
Leder!... Leder!... Leder, is op bepaalde wijze verduurzaamde huid.
Wist u dàt, Meneer Botjes?
Machiel:
Heu?!...
De Heer:
Als regel is het afkomstig van het middelste gedeelte der huid, bekend als de
lederhuid.
Wist u dat, Meneer Botjes?

Machiel:
Zo min of meer, ja.
De Heer:
Laat men zulk een huid, ook na zorgvuldige reiniging zonder meer aan zichzelf
over, dan gaat zij rotten.
Wist u dat, Meneer Botjes?
Machiel:
Ja,... zo min of meer...
De Heer:
In water gekookt gaat zij over in lijm.
Wist u dat, Meneer Botjes?
Machiel:
Nee, dat wist ik niet.
De Heer:
U weet dat niet? En u maakt schoenen? Met leder. U repareert schoenen? Met
leder.
Weet u hoe de huiden voor het looien voorbereid worden?
Machiel:
Moet ik dat weten?
De Heer:
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Als u 'n schoenmaker wilt zijn en geen schoen-lapper, dan moét u dat weten.
Welnu, hiér staat het, Meneer Botjes. Op bladzijde 410 van het achtste deel. En hier
vindt u ook alles wat het looien aangaat.
Weet u dat het looigaarleder ongeveer de volgende samenstelling heef?
Huidsubstantie: 44%. Gebonden looistof 31%. Samen 75% ledersubstantie. In water
oplosbare stoffen: 6%. Minerale stoffen en natuurlijk vet: 1%. Water: 18%.
Dat weet u niét, Meneer Botjes?
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Machiel:
Moét ik dat weten?
De Heer:
U moét dat weten, ja.
Van uw vak moét u al de geheimen kennen.
Die geheimen vindt u in Westdorp's Encyclopedie, 12 delen, met kalfsleren rug.
Dit is één van de delen.
Ja, bladert u dat gerust maar eens door, Meneer Botjes.
Daar staat àlles in wat u maar denken kunt. Dat is de Universiteit in uw huis.
Hier, de maan, de volle, de halve en de... ledige.
Bekijkt u déze plaat eens: Land- en zoetwaterslakken in 3 kleuren. 'n Tableautje!
U zet het in 'n gouden lijstje en het wordt het sieraad van uw huis, Meneer Botjes.
Wilt u krokodielen zien?
Machiel:
Dank u, dank u. Aan één krokodiel heb ik méér dan genoeg.
De Heer:
Wenst u iets te weten over de Kretenzische Kunst?
Machiel:
Dat heb ik toch niet nodig te weten, Meneer?
De Heer:
Ontwikkelde burgers zoals u moeten van àlles op de hoogte zijn, Meneer Botjes.
U moet uw concurrent kunnen overbluffen met bewijzen van uw vernuft. U moet
evengoed kunnen spreken over de Klederdrachten, - Kijk eens naar deze prachtige
platen! - als over Knaagdieren: de hamster, het guinees biggetje, het stekelvarken,
de woestijnspringmuis, enz. enz.
Hiér hebt u ze allemaal, 4 bladzijden vol.
Machiel:
Ik heb 'n zolder vol met knaagdieren, Meneer. Daar kan ik het mee doen.
De Heer:
Maar u wenst dan toch te weten hoe 'n Zeppelin er langs binnen uitziet? Hier:
Luchtschepen, met 6 prachtige platen en 7 tekeningen.
U leest in uw krant iets over Madrid. Madrid: hoofdstad van Spanje en van de
gelijknamige provincie. 8.002 km2 en 1.481.029 inwoners.
Twee bladzijden, 10 héliogravuren.
Machiel:
Dat is zeker heel interessant om te weten, maar...
De Heer:
En dat alles voor de kleine som van 60 frank, Meneer, van 60 frank...; in de maand.
U hebt 'n vrouw, Meneer?
Machiel:
Eilaas!
De Heer:
Ik hoor het al, uw vrouw mankeert algemene ontwikkeling. U zou met haar willen
praten over de vraagstukken van de dag.
Machiel:
Ik heb liever dat zij... zwijgt, Meneer. Zij praat zó al méér dan genoeg.
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De Heer:
Maar u hebt kinderen?
Machiel:
'n Jongen en 'n meisje.
De Heer:
U is 'n goed vader, dat zie ik. U verlangt, dat uw kinderen... Hoe oud zijn zij?
Machiel:
De jongen is 3 jaar; het meisje ligt nog in de wieg.
De Heer:
U verlangt, dat uw kinderen hoger-op gaan op de maatschappelijke ladder?
Machiel:
Nee, nee, van de ladder moeten zij afblijven.
De Heer:
Maar u wenst hen te zien opgroeien tot deftige staatsburgers? U wenst van uw
zoon 'n... 'n advokaat te maken?
Machiel:
Geen advokaat, Meneer. God spare mij dààrvan!
De Heer:
Dan 'n... apotheker, 'n doktoor, 'n ingenieur?
Machiel:
Ik zal mijn jongen 'n fatsoenlijke schoen leren maken...
De Heer:
Foei, Meneer Botjes. Zulk 'n schrander jongentje moét hoger-op, moét 'n groot
man worden in de maatschappij.
Weet u wel, dat Edison, de grote uitvinder van... - ja, het staat in dit boek, de zoon
van 'n eenvoudig schoenmaker was?
Machiel:
Zo?!
De Heer:
En zo waren Marconi, de man van de radio, Pasteur, de man van de razernij,
Maginot, de man van de beton en... zoveel ander geniale mannen, zonen van
eenvoudige schoenmakers. Meneer Botjes, maar die voor hun kinderen het belang
begrepen hadden van 'n hogere geleerdheid en van... 'n stevige Encyclopedie, zoals
Westdorp's Encyclopedie.
Machiel:
Is dat... waar?
De Heer:
De helft van onze Ministers, Meneer Botjes, hebben hun positie te danken aan hun
Encyclopedie.
En wàt zouden onze geleerde Professoren doen zonder hun Encyclopedie? Dat is
de bron, Meneer, waaruit alle geleerdheid opborrelt, gelijk... gelijk de lava uit 'n
vulkaan, Meneer.
Machiel:
Waarachtig?
De Heer:
En nu stelt Westdorp's Encyclopedie die bron aan ùw dispositie. Nu kunt u zich
ook aan haar laven, Meneer, evengoed als onze Ministers en onze Professoren.
Nu zal Westdorp's Encyclopedie u ook binnenleiden in het rijk der wetenschap en
des vernufts.
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U zet hier uw naam onder. En meteen opent u de deur van uw huis voor Kennis
en Rijkdom, Meneer Botjes.
Hiér, nevens dit kruiske.
Machiel:
Misschien beleef ik het niet...
De Heer:
Maar dan beleven uw kinderen het, Meneer Botjes.
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U zou aan uw vaderlijke plicht te kort komen, Meneer, zo u voor uw kinderen
Westdorps’ Encyclopedie niet kocht.
Machiel:
(heeft getekend).
De Heer:
Ik feliciteer u, Meneer Botjes. U hebt vandaag iets flinks gedaan.
Kijk, ik breng u onmiddellijk de 2 eerste delen.
Mijn auto staat daar. 'n Momentje?!
(Hij gaat vlug naat buiten).
To n i a (steekt haar hop binnen):
Wie was die... vent?
Machiel:
Dàt? Dat is 'n... 'n Encyclopedist, vrouwe. 'n Geleerde kerel! Ge moest hem gehoord
hebben!
To n i a :
Wat kwam ie doen?
Machiel:
Ik heb 'n... 'n Encycliek gekocht. Twaalf grote boeken, zó dik, zie. En daar staat
àlles in, àlles wat ge maar kunt denken.
To n i a :
En wat gaat gij daarmee doen?
Machiel:
Daar studeer ik in, Tonia. En als ik dan onder de mensen kom, dan zal ik 'ne keer
laten horen, dat Machiel Botjes niet van bachten de koeien komt. Ha, nee!!
De Heer
(komt binnen met de 2 boekdelen).
Hier, Meneer Botjes, hier hebt u de twee eerste delen van dit prachtwerk.
Machiel:
Als ik die van buiten ken, Meneer, ben ik dan ook... 'n encyclopedist?
De Heer:
Ja, dan is u ook... 'n encyclopedist.
Machiel:
Dan mag ik dat op mijn winkelvenster laten schilderen, Meneer?
De Heer:
Zeker, vriend. Zeker!
Machiel:
Dan is 't goed.
Dat is alles wat ik nog weten moest.
De Heer:
Veel geluk dan, Meneer Botjes.
Dag, Mevrouw.
Het eerste mandaat wordt u de volgende week met de post gepresenteerd.
(Hij vevtvekt vlug).
To n i a :
Mandaat? Wélk mandaat?
Machiel:

West-Vlaanderen. Jaargang 3

'n Mandaatje van 60 fr. Daar zullen wij nu toch niet armer door worden, Tonia.
60 frank voor 2 zulke schone boeken! Het is voor niet Voor niets!
Tonia, laat Miel Palet komen.
To n i a :
Waarom?
Machiel:
Om onze ruit te herschilderen.
Met kemels van letters moet ie er op zetten:
MACHIEL BOTJES
Schoenmaker. - Encyclopedist.
Fameus!... Fameus!...
Nand Stekke zal er geel en groen van uitslaan, de jaloersaard!
Hahaha!...
ILL.: LUCIEN DE GHEUS JOS. JANSSEN

De diplomaat en de galg
ER hing een zware mist die morgen, een bizonder treurige, zeer grijze en natte mist.
Toen de korte sombere stoet het binnenplein van het slot verliet, tampte even het
klokje van de slotkapel, doch de klanken vielen in de nevel als in een put en smoorden
dadelijk. En ook het geroffel van de trappelende paardenpoten op het houten plankier
van de neergelaten ophaalbrug, verging terstond in het dichte grijze waas. Men kon
geen tien passen ver zien en de paarden en de mensen die op de paarden zaten en de
lieden die er achter liepen en de heesters en de bomen langs de weg, leken spoken,
geesten in een grauw befloerst schimmenrijk. Margaretha reed voorop tussen de vier
adellijke rechters die in de nacht over Harduyn vonnis hadden geveld. Zij droeg een
zwarte mantel, terwijl een zwart doek haar hoofd en haar mond tegen de mist
beschutte. Daarna kwam, eveneens te paard, de gerechtelijke secretaris, en toen, te
voet, Harduyn. Geëscorteerd door indrukwekkende rijen hellebardiers, de handen
op de rug gekneveld, strompelde hij aan de zijde van zijn geestelijke raadgever, de
aalmoezenier van het slot. Hij droeg het groene, gehavende en bemorste pak dat hij
gisteren, met de bedoeling de hertogin op een dwaalspoor te brengen, bij een Brugs
uitdrager voor een pond gekocht had, en in dit zielige plunje, dat geheel in
overeenstemming was met zijn vaal, verwrongen en ongewassen gelaat, zag hij er
inderdaad als een vagebond uit. De beul en de beulshelper, ook weer te paard,
vormden de staart van het stoetje. De beulshelper voerde een ladder met zich mee
en aan zijn zadel slingerde een wit henneptouw van een duim dik.
‘Moed, mijn vriend. Nog vijfhonderd passen en uw lijden is uit. Jezus wacht u op
met liefdevol erbarmen,’ fluisterde de aalmoezenier in het oor van de veroordeelde,
terwijl hij hem een koperen kruisbeeld voor de ogen bracht.
‘Ik geloof dat de weg stijgt,’ steunde Harduyn. ‘Ik ben niet bang, ik ben onschuldig,
maar verschrikkelijk moe. Mijn benen bezwijken.’
‘De weg is vlak, mijn vriend. Hier zijn geen klimmende wegen, in de hele streek
niet. Maar gij hebt verkeerd gedaan
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met het galgenmaal niet te gebruiken, het had u versterkt.’
‘Gij kunt gelijk hebben wat de wegen, niet wat het eten betreft,’ antwoordde
Harduyn. ‘Mijn maag is vol vervloeking, een lepel pap kon er niet meer bij. En niet
Gods barmhartigheid staat mij te wachten maar Gods rechtvaardigheid. Ik zal voor
Hem verschijnen, Margaretha's naam uitsprekend met verwensingen en met bloed
op de tong. Ik zal, ik zal Hem van naald tot draad mijn geval uiteen zetten, en Hij
zal mij begrijpen en de plagen over haar zenden die wreder zijn dan honderd gangen
naar de galg. Een ogenblikje, eerwaarde, een ogenblikje, ik moet even uitblazen.
Goed, het is al over. Wij kunnen weer doorlopen. Maar ik blijf er bij dat de weg
stijgt; wij merken het niet doordat de mist er is.’
De aalmoezenier zweeg. Harduyn stak de schouders op. En nadat hij een paar
keren gekreund had, alsof hij steken kreeg van jicht, sprak hij weer.
‘Inderdaad, eerwaarde, in plaats van te rijzen daalt de weg hier, gij hebt gelijk, nu
herinner ik mij dat. Ik ben geen vreemdeling in dit gewest moet ge weten, als kind
heb ik hier gespeeld, eekhoorntjes nagejaagd, vogelnesten geroofd, konijnen gestroopt.
Ik ken hier alle wegen en alle weggetjes; Male ligt één mijl van Brugge af, waar ik
geboren ben. En ik ken ook het galgenheuveltje, ook het galgenheuveltje, eerwaarde.
Het ligt in een omheining van oude lindenstronken die 's winters, wanneer de bladeren
gevallen zijn, monsterachtig schijnen. Ik zag er als knaap koppen van heksen, van
duivels, draken en leeuwen in, ik durfde er haast niet naar kijken en ik kreeg er
nachtmerries van. Kunt ge me zeggen, eerwaarde, of die stronken daar nog staan en
ook nog drie galgen gelijk destijds?’
‘Ja, nog altijd drie. En ook nog altijd stronken,’ zei de priester.
‘Er werd toen vaak opgeknoopt, meen ik.’ zei Harduyn. ‘Hoor eens, eerwaarde,
bid

voor mij, bid, terwijl ik praat, ik moet spreken, omdat het mij ontlast en afleidt. Bid
zo hard als ge kunt, ik zelf kom er niet toe, ik begin er mee maar het ontvliegt me
dadelijk. Goed, op een keer hing aan een van de galgen een man te bengelen in de
wind, ik keek er twee, drie minuten naar, het pakte mij geweldig. Daarna heb ik nu

West-Vlaanderen. Jaargang 3

en dan, iemand zien hangen, maar het maakte op mij niet meer de indruk van die
eerste keer...’
‘Begrijpelijk,’ zei de priester.
‘Alles is een kwestie van gewoonte, eerwaarde,’ vervolgde Harduyn. ‘Maar op
het ogenblik dat Margaretha mij tot ridder verhief, kwam plots het gezicht van de
gehangene, die ik als kind zag, terug voor mijn geest. Jaren lang heb ik mij afgevraagd,
waarmee dat verband kon houden, vandaag weet ik, dat het een waarschuwing was...
Een bovennatuurlijke vingerwijzing of zo... Zij sloeg mij tot ridder en bestemde mij
meteen voor de strop. Daarmee heb ik u het schepsel getekend, eerwaarde, ja, zij
draagt deze ondankbaarheid in haar lijf. Zij is het hout van de galg.’
‘Laster niet in het aanschijn van de dood,’ vermaande de aalmoezenier zachtmoedig.
‘Laster is leugen, wat ik hier beweer is waarheid,’ antwoordde Harduyn. ‘En toen
werd ik staatsman en diplomaat, eerwaarde. Een carrière als beschimmelde, bedorven
kaas. Stapels valsheid en laagste intrigues en duizend omkoperijen, en als er een of
een paar moorden bij te pas kwam, welaan dan...! Zij deed voor alles zedig de ogen
dicht en zij zal u vertellen dat ge een stad in brand kunt steken als het in het belang
van haar politiek, van haar smerige oogmerken is. En zij werd sterker en sterker in
de gemeenheid, in de huichelarij. Zij dwong mij om haar een zekere Hans Kaers aan
te brengen, een schorremorrie, een stuk kroegkapoen, eerwaarde, waarvan zij vandaag
getuigt en zweert, dat zij hem van de Voorzienigheid kreeg, dat ze hem gebaard heeft,
dat hij haar zoon is... Snapt gij daar iets van, eerwaarde? Maar zij bracht nog een
andere zoon ter wereld, namelijk de man die hier naast u loopt, eerwaarde. In haar
dienst, onder haar bevelen en opdrachten, werd ik als een stinkaard; de kanker van
haar vuile behekste ziel heeft ze op de mijne overgedragen. Begrijpt ge dat,
eerwaarde? Door haar werd ik als zij: een made op een mestvaalt. Ik praat en praat,
eerwaarde, maar laat me praten, het verlicht mij en de waarheid eist mijn laatste
woorden op. En wijl zij mij leerde, hoe ik moest schipperen en knoeien, leidt zij mij
vandaag als verrader naar... Ah, eerwaarde, is het nog ver?’
‘Nee, niet zo heel ver meer.’ De priester bracht de ongelukkige weer het kruisbeeld
voor de ogen.
‘Hoor eens, eerwaarde, gij kunt mijn eeuwige dankbaarheid verwerven,’ hernam
Harduyn op minder bittere en meer klagende toon. ‘Ik ben onschuldig, ik heb
gehandeld uit een edele, zuivere en fiere beweegreden. Ik heb niets gedaan dat niet
het welzijn van de Hertogin en van Bourgondië als doelwit had. Ga naar haar toe en
zeg haar dat. Bezweer haar, met het kruisbeeld in uw hand en in de naam van Christus,
mij genade te schenken. Wilt ge? Wilt ge? Ik zal als te voren haar gedweeë en
naarstige slaaf zijn. Toe, zeg haar dat en waag de stap, eerwaarde. Als man Gods is
het uw plicht. Wees maar niet bang, in de
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grond is zij niet zo boos, niet zo slecht, niet zo gevaarlijk, als ik u haar heb getekend.
Zij heeft een hoop gevoelige plekken, ik weet het, het is niet moeilijk haar te
vermurwen. Kijk mij eens aan, eerwaarde, de tranen stromen tot in mijn baard.’
De priester keek voor zich uit, in de nevel, hoewel zijn trekken niet aanduidden
dat hij de aanblik van Harduyn's tranen duchtte. Het was niet de eerste keer dat hij
iemand naar de galg begeleidde, telkens was hij danig ontroerd geweest, maar niet
zwak. Nu dacht hij dat het beter was in deze ongelukkige geen illusie te laten bestaan
en daarom zei hij met vaste stem:
‘Het zou niets opleveren en ik ben er niet toe bevoegd. Hare Hoogheid zou er geen
oor voor hebben. Nog honderd passen, mijn vriend, uw verlossing is nabij.’
Harduyn wierp het hoofd in de nek.
‘Dus geen medelijden,’ zei hij toornig. ‘Dus voor geen steek medelijden.
Verduiveld,’ zei hij.
‘Integendeel, heel veel medelijden,’ verklaarde de priester, op een toon die trilde
van waarachtigheid.
‘Kent ge François Villon? Nooit van een zekere François Villon gehoord,
eerwaarde?’ vroeg Harduyn plots.
‘Die naam is mij vreemd,’ zei de aalmoezenier.
‘Een poeët,’ zei Harduyn. ‘Een dichter. Schreef een stapel verzen. Balladen die
de roem van hun maker en van Frankrijk, zijn vaderland, over Europa verbreidden.
François Villon,’ herhaalde hij geforceerd pathetisch. ‘Werd drie of vier keer
veroordeeld tot de galg.’
‘Zo,’ zei de priester.
‘Maar telkens op het nippertje gered door voorspraak van een vriend of een of
ander hem genegen machthebber. Uit respect voor zijn genie en juist begrip van zijn
menselijke waarde,’ betoogde Harduyn met een lugubere sluwheid en zich
vastklampend aan een nieuwe en onmogelijke hoop. ‘Dat was een rechtmatig
voorrecht, eerwaarde, een onbetwistbaar rechtmatig voorrecht. Men moet de dragers
van de geest veel vergeven en zij verdienen bizondere bescherming, omdat zij de
maatschappij en de algemene menselijkheid verheffen.’
‘Zal ik niet ontkennen,’ gaf de aalmoezenier vaagjes toe, met volkomen doorzicht
van de tragische zet die de ten dode opgeschreven diplomaat alweer deed.
‘Goed, eerwaarde. En dus zult gij begrijpen wat een verlies, wat een schade mijn
voorbarig sterven zal betekenen voor Bourgondië, voor de hele beschaafde wereld
en ook voor de Kerk. Ja, zeker, ook en vooral voor de Kerk,’ zei Harduyn, overtuigd
dat dit zo was. ‘Sta mij toe, eerwaarde, ik heb in zake geest, in zake talent, mijnheer
Villon niets of toch maar weinig te benijden. Ik ben een dichter van zijn formaat. En
ik ben méér dan dat, bovendien een man van wetenschap.’
‘Zo, zo,’ zuchtte de priester, dorstend naar het einde van deze al te krampachtige
strijd.
Harduyn blies een paar keren in zijn baard, alsof de haarmassa om zijn mond hem
bij het spreken hinderde.
‘Gij zegt maar gewoon zo, zo, eerwaarde, gij gelooft me niet, of toch maar half.
Maar altijd en van mijn vroege jeugd af, heb ik mij op de literatuur toegelegd. Hoewel
de hertogin mij maar weinig vrije tijd liet, slaagde ik er toch in, stukje bij beetje,
behalve een paar bundels verheven godsdienstige lyriek, een best geslaagde studie
te schrijven betreffende de eigenaardige en vruchtbare wisselwerking van de
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realistische en mystieke stijlelementen in de Vlaamse herdersroman. Juist, zo ongeveer
luidt de titel. Het was mijn inzicht die dingen, die zonder twijfel geroepen zijn om
tot ver over de Bourgondische grenzen furore te maken, tot glorie van Bourgondië
en van de Kerk, in de lente van het volgend jaar te verspreiden. Daar zal nu natuurlijk
niets van komen. Volstrekt niets, eerwaarde. Mijn weduwe zal de moed en het geld
missen om mijn plan over te nemen, de stukken zullen vergeten geraken onder een
laag stof en mettertijd misschien verloren gaan. De bloesems, de vrucht van zovele
jaren moeilijke en minutieuze arbeid. Ik gaf er om zo te zeggen de kruim, het merg
van mijn ziel aan.’
De aalmoezenier zei zachtjes, wrevelig om zijn plichtmatige oppervlakkigheid:
‘Olie drijft boven. Uw perkamenten zullen hun weg vinden. Ik zal mevrouw
Harduyn op het hart drukken er zorg voor te dragen.’
‘Ook weer een slappe en magere troost, eerwaarde. Gij zijt als doveman, het haalt
niets uit, dat men op uw deur klopt. Zeg de hertogin, dat het haar plicht is zich te
gedragen naar het voorbeeld van de beschermers van mijnheer Villon. Zet het haar
uiteen. Zij moet mij, ik bedoel de dichter en zijn werk, redden.’
Harduyn kreeg een hoestbui en de priester liet het koperen kruisbeeld, dat nat en
dof was geworden vanwege de mist, moedeloos zakken. Maar hij berispte zich en
vermande zich en bracht het kruisbeeld weer gauw verticaal.
‘Mijn zoon, mijn vriend.’ prevelden zijn lippen hartstochtelijk.
‘Doveman, doveman,’ zei Harduyn verachtelijk. ‘Dus mijn wetenschappelijke en
literaire verdiensten kunnen u evenmin bewegen als mijn onschuld. Goed, ik neem
hiervan nota,’ voegde hij er dreigend bij, alsof hij nog macht bezat.
De priester keek naar de grond en toen beurtelings naar de kanten van de weg.
Zijn blik raadpleegde de vormen van de weg en de gewassen en planten die de weg
omzoomden. En terwijl hij uitmaakte dat het doel nu heel, heel dichtbij was, deed
hij niets om een zelfzuchtige blijdschap in zijn ziel te bedwingen, zodat een
hellebardier die de glimlach op zijn lippen opmerkte, het vermoeden kreeg van een
cynisme, dat geen priester paste die een mens naar de galg begeleidt.
‘De berichten van Catharine Gordon zijn waardeloos,’ begon de diplomaat opnieuw,
met een zware inspanning om zijn stem op peil te houden. ‘Dadelijk na mijn aankomst
in Schotland, had ik in mijn vizier gekregen, dat het dametje mij niet best kon velen,
dat ze mij een geheime, onverantwoordelijke en onberedeneerde haat toedroeg.
Waarschijnlijk tegen mij opgehitst door Hans Kaers, eerwaarde. Nu heeft ze mij, bij
middel van de duiven van Balwell, die akelige poets geleverd. En ik zeg en zweer
hier nu, eerwaarde: al de betekenissen die ik voor Margaretha's rechtbank gedaan
mag hebben, neem ik met klem terug. Gij zijt er zelf getuige van geweest, met welke
middelen ze mij werden afgedwongen. Men heeft mij de duimen omgedraaid, mijn
neus gebroken, mijn rugge-
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graat gloeit nog van de veertig

slagen van het loden stokje, op mijn ongelukkige schedel word ik nog de pijn gewaar
veroorzaakt door het helse Hoedeken van der Minnen.* Laat mijn arme vrouw en
mijn beklagenswaardige dochter weten, dat ik voor u en voor Christus alle schuld
met grote en grootste stelligheid geloochend heb. Met grote en allergrootste
stelligheid. Zeg hen, dat geen smet op hen kleeft, dat ze het hoofd flink rechtop
mogen dragen. Dat tenminste zult ge mij niet weigeren... Eerwaarde...’
‘Ik zal de vrouwen bijstaan met morele, en als het moet en mij mogelijk is, ook
met materiële middelen,’ ontweek de priester, en hij raadpleegde nogmaals de weg
en de gewassen langs de weg, onrustig dat hij zich vergist kon hebben.
‘Bang voor Margaretha,’ siste Harduyn tussen de tanden, die onder zijn vertrokken
bovenlip groezelig vooruit staken, soms lichtjes klapperend, als bij opwellingen van
koorts. ‘Bang voor het gedrocht,’ zei hij. ‘Maar bedrieg haar, bedrieg haar, eerwaarde.
Het was toch nooit een kwaad het bedrog te bedriegen. Voor valse munt levert men
valse koopwaar. Ik zal in het hiernamaals voor u bidden eerwaarde, mijn geest zal
bij u zijn en gij zult gunst op gunst ondervinden. Toe, kom, eerwaarde...’ De stem
van Harduyn werd gaandeweg door een scherp gereutel als verscheurd. ‘Eerwaarde,
eerwaarde, eerwaarde... Toe, allo, doe het. Breng mijn vrouw en dochter mijn
verzekeringen van onschuld over. Zweer dat ge het niet zult nalaten. Ja zweer dat
toch eens! Verduiveld, waarom blijft uw mond weer stom? Hoe ver is het nog,
eerwaarde? Hoeveel passen nog?’
‘Ongeveer dertig... Misschien maar twintig meer... Ja, het zijn de laatste, de
allerlaatste...,’ antwoordde de priester op een ergerlijke toon van tevredenheid, die,
toen hij er zich bewust van werd, een gloed op zijn slapen bracht.

*

Middeleeuws foltertuig, dat de verdachten op het hoofd werd geschroefd, om ze tot
bekentenissen te dwingen.
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Harduyn hield plots halt als was hij tegen een muur aangelopen. Hij staarde in de
mist, in de kolken van de nevels, alsof hij het voorwerp der verschrikking daarin
poogde te ontwaren. Toen wierp hij een snelle brandende blik om zich heen.
‘Maar dertig passen meer...? Dat is niet waar...! Op dertig passen van de galg moet
er een beuk staan, en ik zie die hier nergens,’ zei hij heftig. ‘Een geweldige beuk,
door geen honderd stormen om te werpen... Een beuk van duizend jaar.’
De beul en de beulshelper waren van hun paarden gedaald en nadat zij de dieren
aan een hellebardier hadden toevertrouwd, sloop de beulshelper achter Harduyn en
bond hem, vlug en handig, een donkere lap voor de ogen. Twee hellebardiers pakten
de ridder elk bij een arm en leidden hem verder. De diplomaat strompelde en sloeg
een paar keer met de linker elleboog, als wilde hij zich losrukken, maar zei niets
meer. Hij stond spoedig onder de galg, onder de middenste van de drie. Ook de
rechters en de secretaris kwamen van hun paarden, alleen de hertogin bleef in de
zadel. De beulshelper plaatste zijn ladder tegen de galg, terwijl de beul, met de
vaardigheid van een goochelaar, een lus in het henneptouw maakte. De secretaris
haalde een opgerold perkament van onder zijn mantel te voorschijn, ontrolde het en
naar Harduyn gewend, begon hij hardop, maar kuchend en hakkelend, de tekst van
het vonnis te lezen.
Toen hij ophield, verliet de procureur het groepje der vier rechters. Zijn hoge en
brede gestalte deed drie stappen naar Harduyn toe.
‘Wenst de veroordeelde nog iets te zeggen?’ riep hij, met een stem die aan zijn
stoere gestalte volkomen beantwoordde.
‘Is de hertogin nog hier?’ barstte de ridder uit. ‘Goed, zij mag dan vernemen, wat
een weldaad zij mij bewees, met mij hierheen te slepen. Hoort mij allen aan,’ riep
hij. ‘Hoe kan ik anders dan met plezier vertrekken uit een wereld die stinkt tot in zijn
voegen. Dag en nacht en in alle seizoenen dreunt de aarde van holle hypocriete
woorden, en de witgekalkte graven verpesten de lucht. Hoort mij aan, hoort mij aan,
hoort mij allen aan!’ schreeuwde hij. ‘Brengt mij één van die met goud en zijde
beklede heren of dames die pronken in een aureool van degelijkheid en deftigheid
en macht, neemt er blindelings een uit de hoop, één is genoeg, ik zal er met mijn
vinger even aan krabben, en de voosheid, de rotheid komt onmiddellijk bloot. Nee,
dat mist nooit! Montanus en Hans Kaers, laat de kleinen in de hutten en de stegen
met rust, laat ze dorn en nietig, bezorgt hen geen fluweel en geen sterren, want ge
zoudt modder, drek en modder in hun zielen brengen...! Eu dus, Margaretha, lach ik
u vierkant uit, waar gij meent dat het verlies van een leven, waarom ik geen duit
geef, geen knoop van mijn buis, mij met ontzetting slaat. Ja, ik zal het spoedig
welletjes hebben, ik zal eindelijk kunnen rusten. Maar gij zult stikken in het besef
dat het u niets heeft opgebracht! Probeer mijn woorden niet te verdraaien en maak
u niet wijs dat ik van streek ben en raaskal, ik beschik over al
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mijn gave zinnen. En kijk nu goed toe, snol en boelin van de duivel, Harduyn, het
slachtoffer, het product van uw wormstekig geweten, gaat u iets merkwaardigs
vertonen... Jezus en God de Vader, weest mij barmhartig!’ riep hij nog.
Toen draaide hij zich om, tastte met zijn voet naar de ladder, vond de eerste trede
en besteeg ze, zodoende zijn wilde getuigenis van stervensbereidheid en afkeer van
het leven nog met een uitdagend en bespottend gebaar onderstrepend. Maar daar hij
de handen op de rug had, verloor hij het evenwicht. De beul belette hem het vallen
door de strop om zijn hals te werpen. De beulshelper rukte de ladder weg, en Harduyn
hing.
Het lichaam maakte vier, vijf keer een slaande beweging, gelijk een vis aan de
hengelroede, toen bleef het stil hangen. De kin zonk neer en de mond in de bruine
haarmassa van de baard, stak de onmiddellijk verbleekte lippen uit als voor een
grijnzende kus. Het lichaam hing weihaast zéér zwaar, zéér log, als het ware steeds
zwaarder, aan het strak gespannen henneptouw, alsof het verlangend naar de aarde
reikte...
‘Neem het doek weg!’ beval de Hertogin.
De beul beijverde zich om het bevel uit te voeren. En terwijl de priester met het
koperen kruisbeeld het lichaam zegende, en naarstig, als om de ziel op haar vlucht
te volgen, de gebeden der stervenden zei, af en toe even ophoudend wanneer de mist
in zijn keel greep, keek Margaretha naar het lijk, naar de ogen die met een woeste
uitdrukking op de oogzakken lagen en naar al de andere sombere verschijnselen die
het gelaat van een opgeknoopte ontsieren. Zij keek er een lange minuut naar, gezeten
op het paard, dat niet trappelde, en zich helemaal niet verroerde, alsof het best begreep,
dat het zijn hoge meesteres niet mocht storen in haar innige beschouwing. Het beeld
scheen haar te bevredigen, haar edel aangezicht was de spiegel van dit bitter en
vastberaden gevoel. Toen wendde zij haar paard en begon langzaam de weg terug.
De vier rechters en de secretaris wierpen zich in de zadel en volgden haar op een
afstandje. De aalmoezenier klom op het rijdier van de beulshelper die met twee
hellebardiers gedurende twee volle uren bij de gehangene moest waken, en nam een
drafje om de anderen in te halen. Daarna verliet de groep der hellebardiers het
galgenheuveltje, stappend in roten van vier met onberispelijke regelmaat, voortreffelijk
gedrild als zij waren. Zij droegen hun hellebarden gelijk lange stokken over hun
schouder. Zij zwegen en gingen in de mist, waarin zij weldra verdwenen, als achter
een dicht melkkleurig gordijn.
ILL.: MICHEL MARTENS MARCEL MATTHYS

Schoolreis
EEN regenachtige Bloedprocessie-ochtend kwam achter een zonnige eerste-meidag
en een twijfelachtige zondag aangehinkt. Een macht van grijze wolken overrompelde
de lucht die moeite had om af en toe een stukje van haar blauw kleed te laten zien.
En tóch zou de Processie uitgaan; maar hij, Peter Machtens, zou ze niet zien. Uit
Duinegem moest hij vertrekken met een car vol levenslustig-rumoerige jongens: zich
voor een ganse week gaan opsluiten tussen kale pensionaatsmuren, ergens in een ver
Waals stadje waar grijze schalie, bruingele zandsteen, groene heuvels en grauwe
luchten zijn droefgeestigheid nog wat zouden vergroten. Ach, die eeuwige
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schoolreizen naar de Ardennen. Hij kon aan Wallonië niet denken zonder een bomvol
met knapen geladen car voor zijn ogen te zien.
- Zal de Processie kunnen uitgaan, vroeg hij zich voortdurend af, terwijl op de
Vlaamse wegen overal autocars van allerlei kleur en formaat de zijne kruisten.
Moesten ze hem nu juist op zo 'n dag op excursie sturen. Ook zijn rijdend klaslokaal,
bomvol; zelfs al de klapstoeltjes bezet. De kereltjes wilden al beginnen roken van 's
morgens vroeg. Na één sigaretje verbood hij het. De rook bleef in de lage wagen
hangen en Peter, met nog de smaak van de ochtendkoffie in de mond, walgde ervan,
het irriteerde zijn gemoed en zijn netvlies.
- Chauffeur, muziek! riepen een paar jongens. Dàt kon Peter minder schelen, ze
bleven intussen rustig en hij moest dan niet immer schoolmeester spelen: - Roger,
niet vloeken! André, waar heb je dat lelijke woord geleerd? Theo, zeg je dat aan je
moeder ook? Och, de onoverzienbare rij standjes voor een nooit eindigende reeks
slordigheden en tekortkomingen.
Intussen regende het nog wat harder. Rechts van de weg, in de richting van
Toregem, blauwe luchtstrepen van hoop; links een hemel zo zwartblauw, alsof
honderden boze engelen een gans magazijn inktpotten over de wereld wilden uitgieten.
Het landschap was één weefsel van grijze, zwarte, groene, rode, gele en blauwe
beeflijnen: schering, met de inslag van de slagregen. Toerisme op regendagen,
regenstrepen: lelijke strepen door de rekening van onze illusies.
De militaire begraafplaats van Poldergem, een gebibber van grijze kruisjes, het
kanaal van Snullegem een horizontale streepjesreeks die de regenstrepen opving.
- De Processie zal niet kunnen uitgaan, zei een jongen.
- Een blek voor een lek, zuchtte een tweede.
Een derde, zakelijker: - Regen of geen regen, de mensen zijn er nu toch en zullen
nu nog meer verteren.
En een vierde, optimistisch: - Zie je dan niet dat de regen onze car volgt als een
hondje, 't zal daar ginder beter zijn...
Weer volgde een stilte en enkele stoutmoedigen staken een tweede sigaretje op.
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Te Uielede werd halt gehouden om een paar zandtapijten te gaan bekijken. Een ware
wolkenvloot loste haar waterinhoud tussen twee heuvels. In de herberg maakten de
rapste knapen zich meester van de pingpongtafel, anderen vlogen naar biljart en
jukebox.
- Eerst de zandtapijten, zei de meester. Ze bekeken allen de Bruegelcopie met de
ronde rijstpapborden. Vóór dat werk lagen net dezelfde schoteltjes, maar met zand.
Peter bestelde een boterham met plattekaas, jonge ajuintjes en radijsjes. De jongens
beoefenden hun geliefkoosde spelletjes, zij die niets meer vonden maakten hun lang
gezicht nog wat langer met een troostende sigaret en keken dan maar voorzichtig
hoe hun meester al dat wit en groen tussen zijn rode

lippen stak. Ze konden buiten op de draaimolentjes en touters niet spelen, het pleintje
was een slijkpoel geworden.
Dan maar weer met beslijkte schoenen in de car. Tussen de kalme lippen van Peter
bengelde de sigaar die hij van de tevreden herbergier had gekregen. Ze reden nu door
Hazegem. Er werd aan de weg gewerkt en gendarmen zorgden voor de omleiding.
Op de smalle ouderwetse kasseibaan dokkerde de car en de chauffeur kreeg het warm
ondanks de koude regen. Hij had lust om er een krachtig woord door te jagen, maar
hij dacht tijdig aan zijn schoolvracht en aan de meester. Achteraan in de wagen was
Seppen Miezen waarschijnlijk een krasse anecdote aan het vertellen; de meester
verstond er niets van, alleen hoorde hij wat stil en ondeugend gegnuif, ook soms een
onderdrukte lach. Waarom moest die gemene Seppen ook mee, je had altijd last met
hem; maar de chef stond er op dat iedereen meeging. Seppen zal er misschien beter
mee worden, had hij gezegd. Ja, die bazen...
Maar nu corrigeerde Peter Machtens zichzelf. Hij blies een geurige rookkrul door
zijn opstandige gepeinzen en was dadelijk weer bereid om het leven schoon te vinden:
in ruil dan toch een hele week geen les. Maar hij duchtte vooral de avonduren in het
pensionaat. Och kom vooruit, 't zal wel voorbij gaan.
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Omstreeks de middag, na nog de historische kapel van Tarwelee, het kruis van
Gerstendonk en de basiliek van Koekelgem te hebben bezocht, reden ze, nog steeds
onder de gutsende regen, de hoofdstad binnen. Meester was tevreden dat zijn jongens
zoveel nota's hadden genomen (op een paar luiaards na die het afschrijven als hun
specialiteit beschouwden) en de knapen bleken ook opgetogen over hun dansende
letters die ze de volgende week al niet meer zouden kunnen lezen. Hij wees op een
paar fouten, altijd dezelfde, die hij maar nooit zou kunnen uitroeien.
Ze trokken nu het lokaal binnen van een Duinegemnaar die al vele jaren hier
woonde. Meester verkoos steeds dat café, het was enigszins buiten de centrumdrukte
gelegen en men voelde er zich beschermd door de portretten van de vijf koningen.
De jongens haalden hun droge boterhammen uit en aten ze met lange tanden op.
Driesje Sneppe vroeg, of hij om een zakje frites mocht gaan.
- Eet eerst je boterhammen op, zei de meester.
- Ze zijn zo uitgedroogd, Meneer, pruilmondde Driesje.
- Harde ‘kasten’, kloeke ‘gasten’, lachte de meester, in het Westvlaams. En hij
bestelde daarop dadelijk een biefstuk met frites, voor zichzelf. Hij ging zelf eens aan
de deur kijken of hij geen gebakkraam in de buurt zag. Neen, niets dan druipnatte
bomen, waterwaaierende auto's en een gesloten krantenhuisje op de laan... Toen hij
terug binnenkwam, merkte hij wel dat Driesje (die de kellner met een briefje van
vijfhonderd frank betaalde) het al vergeten was. Dat ventje heeft wel veel geld
meegekregen van zijn moeder, dacht hij. De jongens begonnen met de kaarten te
spelen, deden als de ‘groten’, rookten, pochten, lachten en dronken. Weldra omhulde
een statige rookwolk de vijf vorstenportretten. De bazin troonde in Brabantse weelde
achter de toonbank en haar zoontje kwam eens nieuwsgierig naar de Duinegemse
jongens kijken. De chauffeur sloeg een praatje met de waard en Peter noteerde in
zijn agendaatje de uitgaven van de ochtend. Toen hij daarmee klaar was, ging hij
eens tussen de tafeltjes zien wat zijn ‘gasten’ uitvoerden. Flup Raes stak vlug een
bierkaartje weg. Te laat, echter!
- Geef me dat eens hier, eiste de meester. Flup gehoorzaamde om erger te
voorkomen, hij kreeg er een rood kleurtje van. Op de keerzijde stond een versje
geschreven (niet het geschrift van Flup). Meester las:
Zo gebeurt het niet alle dagen
een dag vol regenvlagen
wij drinken allen Martini
en denken aan onze Lili.
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Peter Machtens stak het kaartje in zijn portefeuille. Gek toch, hoe ook hun verbeelding
al spookt, bij al die brave bierdrinkende jongens. Hij dacht er even over na, om een
kleine inspectie naar verdachte foto's en dergelijke aan te vangen; maar de loden
uren van de lentenamiddag braken thans ook voor hem aan. Hij glimlachte eens
vergoelijkend en stuurde, veiligheidshalve, een strenge blik in de richting van de
bierkaartrijmfabrikant uit. Hij had ook recht op een beetje nietsdoen. Hij voelde de
schoenveters over zijn licht gezwollen voeten spannen en hij maakte zich klaar voor
een siësta van tien minuten, een zittende rust die van buiten uit haar karakter van
waakzaamheid niet mocht verliezen. Weer overviel hem dat gevoel van machteloze
weemoed en hij reageerde erop door dadelijk een prentkaartje vol te schrijven bestemd
voor zijn oude moeder die hij nu een week lang missen moest. Hij dacht aan haar
twaalf dikke albums waarmee ze in zijn gezelschap haar zondagnamiddagen
opvrolijkte. Hij zag haar reeds dit nieuwe kaartje inplakken. Gisteren had ze hem
nog een boel raadgevingen meegegeven: Doe dit jongen en doe dàt niet. En hij had
haar beloofd het te zullen doen, ofschoon hij al een goed stuk in de veertig was.
Toekomend jaar, als 't God beliefde, zou hij haar een dertiende album voor haar
verjaardag kunnen kopen...
Meer en meer doezelde Peter Machtens weg, tot ineens het breken van een bierglas
hem tot de schreeuwerige nuchtere werkelijkheid terugriep. Nu was het tijd geworden
om met zijn schapen weer verder de aardrijkskunde van België af te grazen.
Na de hoofdstad, de pilonen van Heuveldonk en de leeuw van Walegem. Ze reden
maar altijd verder, een natte provincie uit en een regenprovincie in, slikten kilometers
en toeristische commentaren, tot de avond zich ten slotte over hen ontfermde en de
luie Meizon een gouden rand borduurde (eindelijk!) boven de terrils en dreigende
fabriekscomplexen. Ha, de natuur weet op de duur toch ook haar bittere pillen te
vergulden...
Eindelijk bereikten ze de stad waar ze een week in een bevriende school zouden
verblijven. Machtens' directeur was er destijds nog onderwijzer geweest en elk jaar
trok een klas er heen, opdat iedereen goed zou weten waar de baas nog had les
gegeven en zijn vrouw vandaan gehaald. De chef, een degelijke pedagoog van de
oude stempel, stelde zijn oude school steeds voor als een oord van zaligheid; elk jaar
beschreef hij er de schoonheid van en roemde de netheid, de organisatie en andere
papieren voortreffelijkheden. Hij was totaal onwetend over de veranderingen die er
sindsdien hadden plaatsgehad (sinds zijn schoonmoeder was gestorven, had hij
trouwens zelf nooit meer zijn oude school bezocht) en zijn onderwijzers wachtten
er zich wel voor, een van zijn teergeliefde illusies te vernietigen; zij lieten hun baas
in zijn wijsheid en waan, met de stille hoop dat een of andere vader of moeder van
een leerling wel eens zou komen opspelen. Dit was echter nog niet gebeurd. En nu
het opnieuw Peter Machtens' beurt was, zou er wel weer niets van in huis komen.
De chauffeur wrong met inspanning van al zijn krachten zijn lange car door de
enge straatjes van het blauwgrijze nijverheidsstadje. Vooral in één bocht had hij het
lastig om met zijn motorkap de patisserie van Dupont en met zijn achterlicht
voorbijgangers stonden met hun rug tegen gevel of de slagerswinkel van Dubuisson
niet aan te raken. De nieuwsgierige etalage gedrukt om de dikke wagen niet te
hinderen. Even kraakte het chassis over een domme boordsteen, de jongens voelden
de schok, de chauffeur morde; nu was de laatste hinderpaal uit de weg en in rechte
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vaart ging het steil de hoogte in, tot de wagen stil stond vóór de school. De deur
gaapte wijdopen en uit de verlichte portierskamer stak de oude concierge een
zwijgende vinger in de richting van de binnenplaats. Peter en zijn karavaan, beladen
met valiezen of rugzakken, stapten voorzichtig in de bevende gaslichtschemering
een trap op en kwamen weldra op de speelplaats. Een oude surveillant met een
dronkaardsgezicht en een belachelijk kleine bolhoed verliet zijn groepje luidruchtige
bengels om zijn Vlaamse gasten te verwelkomen. Hij deelde zijn cher collègue mede
dat zijn directeur met de hoogste klasse op reis was, dat de dienstdoende chef thuis
was gebleven om zijn lumbago te laten verzorgen en dat hijzelf na een halfuurtje zou
gaan slapen want zijn dienst liep ten einde, doch hij zou évidemment nog eerst alles
tonen aan de cher collègue. Had hij gedurfd, hij zou 'm dadelijk gesmeerd hebben.
In de schemering kon Peter Machtens feitelijk niet goed uitmaken of die aangeklede
aap hem in het ootje nam ofwel een beetje bezopen was.
Ze gingen hun handen wassen in voorhistorische kommen van een twijfelachtige
netheid. Tien Waalse jongetjes maakten nog meer lawaai dan al de Vlamingetjes
samen. In de eetzaal dronk de cher collègue nog een tas koffie mee om Machtens
gezelschap te houden. Hij informeerde beleefdheidshalve naar de reistribulaties,
loofde de Vlaamse tucht, slurpte tussen twee hikjes in aan zijn pensionaatskoffie en
speurde met kleine oogjes in de zaal.
Het warme eten kikkerde iedereen op. De Vlaamse jongens zwegen, nog onder
de indruk van het avondlijk akelige gebouw; de Waaltjes taterden voort, zij waren
hier thuis.
Toen het teken werd gegeven om de zaal te verlaten, verwekten stoelen en voeten
even een schril geschuur en dof gestommel.
De surveillant bracht Peter en zijn jongens in een donkere gang. Daar bleven ze
wachten. Een paar Waalse knapen draaiden om de groep heen en grinnikten: - Alaska,
Alaska!
- Wat willen ze daarmee zeggen, informeerde Peter.
- Och, zei de studiemeester, met een verdwaasde glimlach om de mond, deze
vleugel van het gebouw wordt alleen 's zomers voor onze gasten gebruikt; 's winters
zet hier geen mens een voet, het regent binnen op de zolder en op de derde verdieping;
maar stel u gerust, cher collègue, het heeft nog in geen twee maanden geregend hier.
Ziezo, A l a s k a , zei hij, met een grimas die Peter niet toeliet te onderscheiden of hij
spotte of diep onverschillig bleef.
De concierge kwam met een hoge ladder aanzeulen, plaatste
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ze tegen de muur, klom tot op de hoogte van de schakelaar en zorgde er in
één-twee-drie voor, dat A l a s k a opnieuw kon verlicht worden. Ineens werden enkele
hoge spinnewebben en stofdraden zichtbaar. Op het eerste trapportaal bleef de bolhoed
staan en zei: - Hier kunnen twaalf leerlingen slapen. En hij opende de deur van een
muf zaaltje. Drie lavabo's waren vroeger wit geweest, roestschubben hingen aan de
buizen. Met een beklemd gevoel duidde Peter twaalf brave jongens aan om hier te
slapen.
Dan trokken de anderen verder door een lange gang die leidde naar een tweede
zaal.
- Hier nog twaalf, prevelde de studiemeester, bijna onverstaanbaar, want hij moest
weer een hik onderdrukken.
- En de vier laatste dan, vroeg Machtens.
- Die kunnen in het zaaltje naast uw kamer, rechtover de W.C.'s, logeren. Ha. cher
collègue, een school is geen hotel. Que voulez-vous!
Ineens wist Peter dat de bolhoed niet spotte, maar als een automaat zijn werk deed.
Ook een sufferd, een stakker, een ouwe verzopen bolhoedproleet.
- Toon me mijn kamertje, vroeg Peter, bijna grimmig.
De bolhoed opende een deur. Hij keek eens naar zijn horloge en zei, plichtmatig,
woorden die hij al dikwijls in de schone Meimaand had uitgesproken: - Voilà, cher
collègue, votre Grand Quartier-Général. Et la bonne nuit. Au besoin, kunt u me
vinden in kamer nummer zeven. Daar slaap ik. Au fond du couloir principal.
Een slappe handdruk, een fossiele glimlach en weg slofte de ouwe sufferd door
de hoofdgang van A l a s k a .
Peter ging weer in de drie zaaltjes zijn schapen opzoeken. Sommigen stonden
beteuterd bij hun bed, anderen daarentegen gooiden al met washandjes of
hoofdkussens naar elkaar. De brutale Seppen Miezen bleef bij de meester en zonder
iets te vragen stak hij overal een behulpzame hand toe. Hij volgde Peter als een
trouwe hond. Zijn kalmte overtuigde de anderen en voor het eerst zag Peter dat hij
zich totnogtoe in die jongen vergist had.
- Ik zal water voor u halen, Mijnheer, zei Seppen.
Verscheidene jongens moesten de meester iets vragen.
- Meneer, waar is de W.C.?
- Meneer, waar moeten wij ons morgen wassen?
- Meneer, ik heb geen hoofdkussen!
- Mag ik daar voor zorgen, Mijnheer, vroeg Seppen, één en al bezorgdheid.
- Goed, zei Peter, en hij dacht bij zichzelf: - Die Seppen kan in een school niet tot
zijn volle ontplooiing komen, hij heeft de wijde wereld nodig.
Toen Seppen iedereen een handje had toegestoken, zag Peter hem op het einde
van de gang met de chauffeur spreken. Die had ook al zijn logies gevonden.
Het duurde nog een volslagen uur, eer iedereen eens naar de W.C.'s rechtover zijn
grand quartier-général was geweest. De gang en omgeving stonken naar jonge urine.
Op de schaarse meubeltjes in zijn kamer, op de nachttafeltjes in de chambrettes, op
de vensterkozijnen, op alles lag een laag grijs stof.
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Stof van A l a s k a , mompelde hij bitter. Het maakte hem opstandig, het maakte hem
daarna weemoedig. Hij dacht aan zijn moedertje en de zorgen die hij nu miste. Maar
zijn verantwoordelijkheid over zoveel jonge levens hield hem kloek. Wat een rotbarak,
die ouwe school van zijn baas.
Toen al zijn jongens sliepen en zijn laatste inspectietocht ten einde liep, slaakte
Peter een zucht van verlichting en sloot hij de deur achter zich. Sluiten, bij wijze van
spreken, want er was geen sleutel (waarschijnlijk om elke poging tot zelfmoord of
afzondering te verijdelen).
Hij kon nog niet rusten en liep nog eens tot aan kamer nummer zeven. De cher
collègue lag te snurken. Zijn deur was wél op slot! Dan keerde hij weer naar zijn
Grand Q.-G.
Peter legde zich te bed, onder het hoge, vuile venster. Het stormde buiten en hij
voelde de wind, door de reten, op zijn hoofd en in zijn nek. Het werd hem toch te
machtig: - G.v.d., kon zijn baas daar maar zélf eens in liggen, het zou voor altijd
gedaan zijn met dat romantisch gezever over zijn oud kot!
Dan bedaarde Peter weer en hij sleurde het krakerige bed wég van het venster, uit
de tocht. Dat was geen bed voor hem; hij stak er met zijn voeten uit, hij k o n niet
rusten als hij niet languit kon liggen. Hij probeerde het in diagonaal, maar de matras
had een ‘put’ in het midden en hij viel er weer telkens in. Weer rook hij de vieze
lucht uit de gang. Hij trachtte de ‘wol’ te kneden, weer effen te krijgen. Het ging
niet. Op een paar dunne plaatsen voelde hij de ‘inhoud’.
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- Zeegras, waarachtig!
Hij wilde nog eens zijn handen wassen in de gang, onder een kraan. Ze kleefden
van nerveus zweet. Geen emmer. Ook niets om zijn stuk zeep in te leggen. Dan maar
op de plankenvloer. Hij was spaarzaam met het water, het vormde een plasje onder
de kraan en zijpelde door de hardgevezelde vloer. In een paar ogenblikken was het
plasje weg, opgezogen. Bah, zei hij, de grotten van Alaska zullen het wel opvangen...
Een paar leerlingen lagen luidop te dromen, een zegde zijn fabeltje van La Fontaine
op, een ander sprak met zijn mama. Hij dacht nu ook weer aan de zijne. Haar zoete
glimlach deed hem huiveren van ontroering. Wat een verschil met die dwaze grimas
van de bolhoedsufferd. Het schreien stond hem nader dan het berusten. En daar liep
hij nu door die kille gang, met zijn nat stukje zeep. Hij trok een van de drie W.C's
binnen. Hij rilde over zijn rug. Als hij hier nog lang zou ronddrentelen, zou hij weldra
koude voeten krijgen. Uiteindelijk weer in zijn kamer. Zut, eindigde hij. La nuit porte
conseil. Haha, de nacht als vijand. En hij hier gans alleen met acht en twintig schapen
van jongens, in A l a s k a . Wij reizen om te leren. En zullen nog vele keren op onze
zeegraszak ons mogen omkeren.
Hij keek nog eens naar de hoge, gore muren die in geen twintig jaar nieuw
behangselpapier hadden gekregen, zwarte en groene schimmelstrepen stonden er op.
En toch sliep hier anders een of ander jongmens, want er hingen foto's van filmsterren
aan deze muur, een uitdagend koele Rita Hayworth in de rol van Salomé en een
romantisch tedere Jane Wyman...
Wij drinken allen Martini
en denken aan onze Lili

Ja, dat bierkaartrijmpje zal wel van Seppen Miezen zijn, dacht hij... Toen sliep ook
hij in, gebroken van vermoeidheid.
ILL.: ROGER COOLS JAN SCHEPENS

Adjunct-archivaris
MIJN benoeming tot adjunct-archivaris dank ik hoofdzakelijk aan mijn oom, de
kapelaan. Tot mijn laatste levenssnik zal ik hem dankbaar blijven. Op 1 September
van ieder jaar, feest van St Gillis en naamdag van mijn oom, bellen mijn vrouw en
ik, om 19 uur stipt, bij hem aan en overhandigen de priester, als blijk van onze
duurzame genegenheid, het gebruikelijke kistje ‘Luxor’-sigaren. Op zijn beurt blijft
de onderpastoor niet in gebreke: mijn vrouw laat zich de ‘noeuds de Bruges’ lekker
smaken en ik vul, herhaaldelijk, mijn pijp met zijn stevige en onvervalste ‘Appelterre’.
Voorheen bediende op een fabriekje waarvan de faam mijn oom ten zeerste verdacht
bleek, was het zijn vurigste wens zijn neef ‘uit het slop van morele ellende te
bevrijden’. En ik had me voorzeker nog lange tijd op het lieve watertje der goedkope
romantiek laten drijven, wanneer, precies op mijn een-en-twintigste verjaardag, een
dol sermoen van de kapelaan mij tot betere gevoelens bracht. Mijn blaaskaaktronie
van dwepend romantieker kreeg al dadelijk een ernstig-berouwvolle plooi als de
priester, onder het goedkeurend en van gelukstralend oog van mijn vrome moeder,
de vuist op de acajou-tafel neerliet, mij formeel bezwerend dat hij het niet zou zijn
die mij uit Lucifer's klauw zou verlossen. Oud-leraar van rhetorica, had mijn oom
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van de Grieken woord en gebaar overgenomen en zo dapper was ik geenszins dat ik
zijn orgelpunten met een schouderophalen had durven beantwoorden. Weken aan
een stuk lag hij op de loer of ik het zou aandurven me nog langer als een nietsnut te
gedragen. Onverhoeds dook hij op en wanneer ik overtuigd was dat een tweede
uitgave van het sermoen volgen zou, kwam ik tot de bevinding dat ik op het gebied
der psychologie nog een kadet was. Oom had, in alle oprechtheid, mijn geestelijk
welzijn op het oog. Onze gesprekken beperkten zich veelal tot het verhaal van mijn
onbelangrijke activiteit op de drukkerij. Telkens dan besloot de onderpastoor met
mijn werkkring als een voorgeborchte der hel af te schilderen.
Tot oom, op een avond, onze gezellige keuken binnenviel, mij op het hart drukkend
dat het uitsluitend van mijn volharding op de goede weg zou afhangen of ik mij, al
dan niet, waardig zou tonen voor de vacatuur van adjunct-archivaris. Als nooit tevoren
werd het fabriekje waar ik werkzaam was voor rotzooi uitgescholden, alwaar ik mijn
onverbiddelijke ondergang tegemoet ging.
In ons knus binnenhuisje heerste er een voorheen nooitgekende koortsige atmosfeer.
Mijn vrome moeder gesticuleerde op een wijze alsof we het groot lot hadden
gewonnen. De ganse scène, verhoogd door de opgewondenheid van mijn oom die,
naar hij herhaaldelijk verklaarde, er alles zou opwagen, kwam mij zo komisch voor,
dat ik een glimlach bezwaarlijk onderdrukken kon. De betrekking van
adjunct-archivaris was echter geenszins te versmaden. Een plaats aan het Archief
betekende een luilekkerleventje met niet te onderschatten vooruitzichten. De eer aan
het baantje verbonden scheen mijn overgelukkige moeder hoofdzaak toe en
belangrijker dan het mooie salaris, in tegenstelling tot de bedenkelijke reputatie en
het hongerloon van bediende in het fabriekje van derde klas.
Mijn oom-kapelaan wou en moést slagen. Haast elke dag hadden we de priester
op bezoek. Telkens moesten we ons het uitvoerig relaas laten welgevallen van zijn
talloze bezoeken, niet het minst zijn aandringen bij de zeereerwaarde Heer Kanunnik,
Ere-Archivaris. Al wie enige invloed kon doen gelden
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werd door oom gemobiliseerd om het hart van de Domheer murw te maken ten einde
mijn candidatuur op het adjunct-archivarisschap kracht bij te zetten.
Tot de priester, enkele dagen later, omstreeks het middaguur, ons huisje letterlijk
binnenstormde: op 1 Juni aanstaande werd ik op het Archief verwacht! Het
fel-opgedikt verhaal van de geestdriftige onderpastoor die de meest-originele zetten
had aangedurfd om mij uit het schurft van het fabriekje te redden, was werkelijk
aandoenlijk. Indien ik oom op zijn woord wilde geloven, dan was de beklimming
der Alpen door Hannibal en zijn muiters klein bier geweest in vergelijking tot de
acrobatische toeren die de kapelaan, zijn neef ten bate, had uitgehaald. In al die herrie
was ik hoogstens een figurant! Mijn lijdzame houding groeide echter tot een
apotheose, terwijl oom mij een magnifiek album - een stel prachtige litho's van oude
meesters - in de hand duwde dat ik persoonlijk de Ere-Archivaris moest overhandigen.
Wanneer de duisternis over de stad daalde en in haar grauwe mantel de torens
verborg, liet ik de zware, koperen klepel op de eiken deur vallen. De straat ademde,
rustig, op de kadans van het bronzen geluid.

Met een hoofse buiging en de in één adem uitgebrachte dank voor zijn gelukkige
tussenkomst, bood ik de Domheer het rijke album aan. Over mijn benoeming tot
adjunct-archivaris repte de Kanunnik met niet één woord.
Eén Juni was een overheerlijke dag. Op de Oosterse bol van de Jerusalem-tempel
schitterde het rode koper onder de krachtige straling van een volle zon.
Op de Jan Van Eyck-plaats droomde het artistiek archief-compleks. Het gothische
pareltje, met zijn wit torentje, als uit Brugse kant geweven, glansde in de aroom-gele
heerlijkheid van deze schone dag.
Hoofdarchivaris was de heer doctor Sylvain Farazyn. Van nature pessimist, kwam
hij er rond voor uit dat het zijn enige wens was zo spoedig mogelijk dit
donker-tijdelijke met het heerlijk-onvergankelijke te wisselen. Ongehuwd en
graatmager, wist ik hem steeds gekleed in een zwartkleurig pak dat des te beter zijn
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hard, ondoordringbaar gelaat deed uitkomen. Zijn overtuiging die geen correctief
duldde, namelijk dat dit aardse bestaan ‘onveilig en troosteloos’ was, tevens zijn
mening dat de inderdaad niet onbelangrijke post van hoofdarchivaris hem zwaar op
de beenderige schouders woog, waren er precies geenszins naar het leven een pretje
te heten. Het moet tot zijn eer gezegd dat doctor Farazyn, van de eerste dag af dat
hij op het archief belandde tot het uur van zijn heengaan, een toonbeeld was van een
ongelooflijke stiptheid, een sprookjesachtige ijver en een nooit te bewegen koelheid.
Ook de overdadige gulp natuurschoonheid op die eerste Junidag, vermocht het niet
het marmeren masker van de hoofdarchivaris met een glimlach te kleuren. Volslagen
sprakeloos wanneer het niet uitsluitend de dagtaak gold, heb ik me vaak afgevraagd
wat die mens in feite aan het leven op aarde had.
Zijn stiptheid was ons, bedienden, meer dan eens een doorn in het oog, al moet ik
er aan toevoegen dat, afgezien van zijn onveranderlijk-grimmig gelaat, de
hoofdarchivaris er ons nimmer een verwijt van maakte wanneer we, steeds te laat,
het eiken achterpoortje binnenstormden. Op dit uur was dr Farazyn reeds voorbeeldig
verdiept in een stel catalogussen of in een verzameling collationes en dit op een wijze
die ieder onvooringenomen bezoeker, die de archivaris niet à fond kende, in de waan
moest laten dat het hoofd van het stedelijk archief nooit één ogenblik rust kende.
Hoewel een werker van het beste soort, orde had de man allerminst. Hoe vaak
veroorloofde ik mij, binnensmonds, een smadelijk woord aan het adres van de noeste
ambtenaar om de manier waarop hij mij hele bundels folianten voor de neus gooide
die van begin-af-aan opnieuw te klasseren waren.
Mij ergerde, de eerste dagen, in het bizonder zijn verbeten stilzwijgendheid. Hoe
lieftallig en volhardend-beminnelijk ik de geleerde doctor ook aansprak, zijn
geluidloze antwoorden beperkten zich steeds en altijd tot een of andere verwijzing
naar een der volumen uit de talloze ‘receuils’ waarbij hij mij, op schoolmeesterachtige
toon, vak en bladzijde opdreunde. Wanneer ik echter, zekere dag en eerder toevallig,
getuige was dat een door mij uiterst fatsoenlijk geordend reuzenbundel
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de volgende dag op de meest hopeloze wijze door de hoofdarchivaris doorbladerd
en met flegmatiek gebaar ordeloos terzij werd gegooid, was het mij duidelijk dat ik
mijn ambt van adjunct-archivaris al te ernstig opvatte. Van die dag af werd het
luilekkerleventje me bovenmate lief.
Schoon doctor Farazyn het zich wel eens overbodig druk maakte en steeds voorgaf
een leeuwenijver te exhiberen, toch bezweek hij, af en toe, onverhoeds, en veelal
onafhankelijk van zijn wil. Dan was ik getuige dat de hoofdarchivaris tegen een
verzengende hitte niet bestand was en zijn kaal hoofd, tussen de dikke bundels in,
lag te rusten. Een pauze onder vorm van een lekker slaapuurtje gunde ik mijn meerdere
nu precies wel. Kwam dan al eens een liefhebber van antiek geschrijf op het archief
aankloppen om een of andere onbenullige inlichting, hetgeen wij als een brutale
nieuwsgierigheid betitelden, dan veerde doctor Farazyn uit zijn dromen op, sprong
op een hoop voor de hand liggende folianten toe en zette zich aan de studie, waaruit
de bezoeker willens nillens moest afleiden dat een bediening aan het archief geenszins
voor de mijnwerkerstuniek moest onderdoen!
Eén versnapering heeft de heer Farazyn zich, bij leven, nooit aangematigd, doch
geen zonnestraal, zo almachtigschoon, vermocht dit dorre hart te verkwikken tenzij
het maandelijks bezoek van de zeereerwaarde heer Kanunnik, Ere-Archivaris. Steeds
de eerste Dinsdag van de maand, in de namiddag, hoorden we de verroeste klepel
overhalen. Onmiddellijk sprong doctor Farazyn, in een volmaakt-elastische beweging
van zijn hoge stoel op, rende, als een jong veulen, tussen de boekenrekken door en
bleef op de hoogste trap de komst van de rustig naar boven klauterende Domheer
afwachten. De Kanunnik volgde dr Farazyn naar het klein bureau dat alleen voor
hoge bezoekers toegankelijk was. Met radde en geestdriftige tong hoorden we de
archivaris een opgave dicteren van aanwinsten, uitleningen en aankopen; doctor
Farazyn lichtte de voorname gast in nopens de artistieke of historische waarde van
elk nummer, troonde hem mee naar zijn werktafel en overhandigde de hoge bezoeker
en ere-archivaris, stuk voor stuk, de vergeelde bladen. Het archief lag de Kanunnik
nauw aan het hart en als een kind zijn speelgoed,

zo streelde de geestelijke, elke foliant. Zijn ovaal, zacht gelaat verraadde zijn
bizondere tevredenheid om het kostbaar bezit en het onveranderlijke ‘dat is zeer wel,
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mijnheer de archivaris’, klonk doctor Farazyn even zoet in de oren als weleer de
herders van Bethlehem de zang der Engelen moeten vernomen hebben.
Dit samaritanen-leven heeft de heer Sylvain Farazyn, hoofdarchivaris,
negen-en-dertig jaar volgehouden. Bij zijn dood werd hij vanwege het stadsbestuur
met een verdiende huldegroet bedacht. Ik geloof dat we het allen roerend eens waren...
ILL.: ALBERT SETOLA LOUIS SOURIE

Uit het kleine album van Martha
VAN zodra de kleine Martha het leven begon te ontdekken, vond ze alles zo
overweldigend wonderbaar. Haar vader en moeder en, vooral, haar grootmoeder.
Zelfs wanneer ze bij vader en moeder was, voelde ze zich, in het donker of bij onweer,
nog niet helemaal veilig.
Van jongsaf aan had Martha het gevoel dat zijzelf ook een beetje voor haar vader
en moeder moest zorgen en er op passen. Omdat ze ook nog « klein » waren. Alleen
grootmoeder - die in werkelijkheid twee koppen kleiner was dan Martha's vader gaf haar een gevoel van volledige veiligheid en geborgen zijn.
Grootmoeder weet alles, zij kan alles en er kan haar niets overkomen. Als het
dondert en bliksemt, zélfs in 't midden van de nacht - en dat is veel erger dan bij dag,
- kan er met grootmoeder niets gebeuren. Dan staat Oma op, doet de grote rode wollen
neusdoek om en maakt de gordijnen dicht. De kamer wordt ineens rustig en ingesloten
door die effen witte gordijnen, afgeboord met verbleekt-blauwe franjetjes; Martha
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durft weer naar het venster te kijken. Dan neemt Grootmoeder de gewijde palm, die
op de schouw in een dik glaasje staat, maakt er een kruis mee over de deur, over het
venster en, om Martha gerust te stellen, één over haar bed ook. Ondertussen leest ze
een machtig gebed, dat donder en bliksem tegenhoudt en daarmede ook alle andere,
vaag gekende onheilen. ‘Het is het gebed van Keizer Karel’ heeft Oma de eerste keer
gezegd ‘en ge moet dat aan niemand voortvertellen; dat blijft tussen ons.’
‘Is het een wonderbaar geheim, Oma?’
Grootmoeder knikt van ja.
‘Mag ik het ook niet aan Mama of Papa zeggen?’
‘Neen, Martha kindje, niemand moet het weten. Later, als ge groot zijt, zal ik het
U leren. Slaap nu maar.’
‘Een wonderbaar gebed, dat niemand weet dan Oma en ik’ prevelt Martha nog en
zucht van geluk. Haar ogen vallen dadelijk weer toe en ze slaapt, zonder nog iets
van het wegtrekkend onweer te horen.
Het kleine bed van Martha staat op de stille achterkamer, naast dat van grootmoeder.
Tussenin is er een mahoniehouten trapje gezet, daar het bed van grootmoeder heel
hoog is. Zonder trapje kan Oma niet meer in bed - en Martha nóg niet. Boven het
grote en het kleine bed hangen kanten hemels. Grootmoeder laat haar hemel

altijd op een spleetje staan, maar Martha wil de hare helemaal dicht. Dan is ze geheel
weg uit het gewone leven en voelt zich verplaatst in een klein wit kamertje, zo iets
dat op de wolken zweeft tussen hemel en aarde. Zij zit er lekker weggeborgen; en
doorheen de bloemen in de kant ziet ze tóch alles buiten.
Op de nachttafel brandt het ‘Piereke’: zo noemt ze het waaklichtje in het blauw
glazen potje.
Achter haar in de omlijsting van het venster pinkt een ster en soms valt de
maneschijn binnen. Dat is het mooiste, het wonderlijkste van alles, dat lichtgroene
schijnsel door het venster en die schaduwen van de kantmotieven op de witte bedsprei,
op het kussen, op haar handen. Dan, als vader naar beneden is en denkt dat ze slaapt,
kruipt Martha van onder de warme dekens en gaat op haar knieën zitten om ook de
maan doorheen de bedhemel op haar roze nachtjapon te laten schijnen. Ze blijft zo
lang en zo stil mogelijk zitten; ze ziet en luistert naar niets, en wacht naar iets, dat
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misschien zal gebeuren. Als het niet gebeurt - wàt weet ze niet en ze vraagt het zich
ook niet af - is het nóg wonderlijk, de indruk en het moment.
Maar wanneer ze boven komt, schuift grootmoeder dadelijk de overgordijnen
dicht.
‘Zie niet naar de maan van achter glas’ zegt Oma; ‘dat brengt ongeluk aan.’
‘Ik zie niet naar de maan’ antwoordt Martha; ‘ik zie naar het licht van de maan.’
Wat natuurlijk iets heel anders is.
Er zijn zo van alle dingen die grootmoeder om een of andere duistere reden
verbiedt. En gewoonlijk komen er dreigementen bij te pas ook. Als Martha huilt met
een vertrokken gezichtje, of ze gaapt met haar mond wijd-open, zegt grootmoeder:
‘Pas maar op dat het klokske van Rome niet luidt.’
‘Wat is er dan als het klokske van Rome luidt?’
‘Dan blijft Uw gezicht zó staan voor altijd. Als uw mond dan juist ver open is,
kunt ge hem nooit meer dicht doen.’ Dat vindt Martha heel, heel erg en ze tracht zich
reeds een heel leven in te denken, met niet-meer-kunnen-spreken-of-eten. Maar tóch
vraagt ze alleen maar:
‘Is het een klein klokske in Rome?’
‘Ja, een klein’ antwoordt grootmoeder.
‘Hoort ge het tot hier luiden?’
‘Neen; Rome is veel te ver.’
Als Martha wat lang voor de spiegel staat op haar moeder's kamer en naar de
mooie strik in haar krullen kijkt, zegt grootmoeder: ‘Pas maar op, of het duiveltje
verschijnt achter U in de spiegel.’
‘Zie ik hem dan in de spiegel, Oma?’
‘Ja, zeker.’
‘En als ik mij omdraai, zie ik hem dan in 't écht in de kamer staan?’
‘Ha! neen; alleen in de spiegel.’
‘Maar als ik mij heel, heel rap omdraai, dan ook niet?’
‘Neen, en kom nu: blijf niet voor die spiegel draaien.’ Maar heimelijk gaat Martha
heel dikwijls voor de spiegel kijken en wachten tot ze misschien het kleine duiveltje
eens te zien krijgt. Het moet een soort aapje zijn met puntige oortjes en een driehoekje
aan zijn staart, mooi glanzend zwart. En ze oefent zich om rap als de weerlicht haar
hoofdje om te draaien.
Ze heeft het nooit te zien gekregen. Martha vindt het eigenaardig en vreemd dat
grootmoeder, die anders tegen alles bestand is, bang is voor de maan achter 't glas,
het klokske van Rome en het duiveltje in de spiegel. Martha zelf heeft er maar een
klein beetje schrik van, eigenlijk geen, in de grond. Maar ze wil dat beetje toch
behouden omwille van grootmoeder en
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ook om het opwindende gevoel, als ze uitdagend naar de spiegel tipt of naar de lichte
manestralen kijkt.
Dikwijls, in de Zomertijd gaat Martha met grootmoeder wandelen naar het kapelleke
van Sint Anna. Dan hangt Oma een lange, vloeiige stola om, die met kant is afgeboord.
Zij zet de hoge, zijden, met pareltjes beslikte muts op en knoopt de twee binders in
een lits onder haar kin. Zij neemt haar handtas met zilveren slot, stopt er een kaars
in en snoepjes voor onderweg, ze neemt Martha aan de hand en beiden gaan op stap:
‘Dag Mama!’
‘Dag liefje! Braaf zijn en schonekes luisteren als Oma iets zegt hé!’
‘Ja, Mama; dag!’
In het gesteven neteldoeken kleed springt Martha mee naast grootmoeder. Zij gaan
de straat uit, over de brug en dan de buiten op.
Martha wordt plots stil, want ze moeten door een duistere dreef van rode beuken
en eikenbomen. Het is in haar ogen een geheimzinnige, bangelijke weg. In de donkere
lommerte van de bomen kan er van alles gebeuren, ongekende dingen. Wonderbare
wezens kunnen er verstopt zijn en u beloeren zonder dat gij zelf ze ziet. Er gaat een
betovering van uit. Het is er koel en het ruikt er naar natte grond. Martha gaat, recht
voor zich uitkijkend, met voorzichtige stappekes door de dreef, durft noch rechts
noch links

zien en houdt stevig grootmoeders' hand vast. Als Oma maar wat vlugger wou gaan
lopen. Maar neen, dat zou de aandacht trekken. Nu kunnen ze stil en ongezien het
gevaar voorbij gaan en niets weet dat zij hier wandelen. Niet spreken.
Elke keer als ze hier voorbij de plaats komen waar de eikeltjes op de grond liggen,
zegt grootmoeder: ‘Moet ge geen eikeltjes rapen om mee te spelen?’ Martha knikt
haastig van neen. ‘Van gebrande eikels maken ze koffie voor de gevangenen!’ zegt
grootmoeder. O, hoe triestig. Dat vindt Martha wel het ergste wat er gebeuren kan:
koffie van gebrande eikels. Dat maakt de dreef nog donkerder en gruwelijker en
Martha's hart bonkt tot in haar keel. Nog drie bomen, nog twee: dààr het veld, zonnig
en rustig; nog één boom. Die durft Martha alléén voorbij. Zij laat grootmoeders hand
los, neemt een loopje, springt in het gras en is alles vergeten. ‘Oma!’ roept ze en
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danst zo maar van vreugde en fierheid dat ze weeral voorbij de dreef is, ‘een bloem!
Een gele boterbloem! O! Nog vele! Ik ga ze plukken.’
Het Sint Annakapelleke is oud en vuil. De tralies vóór het berookte beeld zijn
vettig en hangen vol afgescheurde reepjes stof om de koorts af te binden. Grootmoeder
gaat tussen andere vrouwen staan bidden, steekt de bougie aan en zet ze op de dorpel,
die reeds vol kaarsroet ligt.
Martha loopt ongeduldig enkele keren rond de kapel.
‘Wilt ge de Heilige Anna ook eens zien?’ vraagt grootmoeder.
‘Neen; ze is zwart. Kom nu, Oma?’
Ze nemen een andere weg terug en Oma haalt een chocolaadje en een guimauve
uit de handtas. Het smaakt heerlijk, veel lekkerder dan thuis en het is zoveel meer
waard nu het in Oma's tas heeft gezeten.
Aan de boerenafspanning ‘De Huifkar’ heeft Martha altijd plots grote dorst. Zij
gaan op de ijzeren stoelen zitten op het erf en zien naar de bruine kiekens die er rond
scharrelen. Martha krijgt een glas melk. Oma drinkt koffie en praat met de dikke
waardin. Gauw drinkt Martha de melk en wacht tot de waardin, zoals gewoonlijk,
het bakje kippeneten haalt. ‘Kom, Marthatje’ zegt ze, ‘geef de kiekens eens eten, gij
kunt dat zo goed.’
Met kleine handsvollen gooit Martha de graantjes op de grond, heel zuinigjes,
opdat het lang zou duren, en ziet tussenin eens naar grootmoeder. ‘Doe ik het goed,
Oma?’
‘Ja, hoor!’ knikt grootmoeder.
Als ze weggaan, geeft Martha heel dankbaar de helft van de geplukte, reeds half
verslenste bloemen aan de waardin en aan Oma een dikke kus, zomaar omdat het
Oma is.
Als grootmoeder koekebakjes gaat bakken - dat is altijd 's Vrijdags, voor na de vis
- dan roept ze Martha.
Er staat een grote stenen kom gereed, de doos met de bloem en een pot melk.
Martha komt algauw aangelopen, want er is niets heerlijkere dan lepels bloem, van
die schone, zachte witte bloem, in de kom te scheppen.
‘Twintig lepels’ zegt grootmoeder.
‘Met een torentje, Oma?’
‘Ja.’ Dan schept Martha heel gewichtig twintig lepels uit de doos en tracht ze zó
in de kom te leggen, dat de vorm van de lepel in de bloem blijft staan. Grootmoeder
neemt reeds de houten lepel uit de tafelschuif om de bloem onder de melk te roeren.
‘Wacht! Oma, wacht nog een beetje.’ Dan wacht grootmoeder en ziet hoe Martha
de bloem in allerlei vormpjes legt,
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in bergjes en hoopjes, met hier en daar een putje ingeduwd door een vinger, en
schelpjes van de lepel.
‘Oma, dat is plezant hé? Schone witte bloem hé, en zo stil.’
‘Het is de bloem van drie nullen’ zegt grootmoeder, die vroeger heel arm is geweest
en nu die bloem van drie nullen nog steeds met een zekere zuinigheid en wijding
behandelt. Zij sluit de grote ronde doos zorgvuldig dicht en zet ze in de keukenkast.
‘Wat is dat?’
‘Dat is de witste bloem, die er bestaat en ook de duurste.’
‘Oh!’ zegt Martha, niet goed begrijpend en gaat terug spelen. En in de loop van
de dag zegt ze nog een keer of drie, als ze voor het venster zit, terwijl ze haar pop
aankleedt of de trappen afspringt, met welgevallen die schone, plezante woorden:
‘Bloem van drie nullen. Bloem van drie nullen.’
De doos met de rijst is de liefste doos: zij is reeds lange jaren in de keuken. Martha
denkt dat ze zolang bestaat als het huis en er alles van af weet en alles heeft onthouden
wat er ooit gebeurd en gezegd is. Het is een vierkante witte doos, reeds een beetje
vergeeld, waarop blauwe boeren en boerinnen afgebeeld zijn, die pijpen smoren en
melkkannen dragen in een blauw landschap met lage huizen, zeilboten en windmolens.
Martha spreekt dikwijls met de doos en vraagt aan de Meneerkens en Madammekens
waar ze vandaan komen en hoe ze leefden ginder in dat blauwe land. ‘En vertel maar
alles aan mij, alles wat ge gehoord hebt, van zolang ge hier woont. Ik zeg niets verder.
Alleen 's avonds in bed aan Oma; maar iemand anders weet het dan toch niet.’ Soms
denkt Martha dat de doos vertelt, maar zonder woorden.
Rijst is niet zo stil als bloem, rijst is levendiger en maakt een zacht geritsel. Rijst
wordt niet met de lepel geschept. ‘Zes handsvollen’ zegt grootmoeder; ‘grote, want
ge hebt maar kleine handjes.’
‘Haha!’ lacht Martha en graait vrolijk in de doos. Ge ziet wel, rijst is jonger en
speelser en lang niet zo eerbiedwaardig als bloem.
‘Is rijst ook duur, Oma?’
‘Deze wel, dat is Carolinarijst, maar komt goedkoop uit in het gebruik: ge hebt er
weinig van nodig; hij zwelt goed.’
‘Waarom heet hij Carolina?’
‘Omdat’ zegt grootmoeder, die zelf niet weet waarom deze soort Carolina heet,
‘de korrels lang en dun zijn.’
Carolina, denkt Martha, is een schone jonge dame, lief en vrolijk; ze heeft kleurige
klederen aan, een scepter in de hand en een kroon op het hoofd. Ze staat boven op
een berg rijst. Altijd, altijd staat zij daar, zonder te verroeren. Van de rijstberg mogen
de mensen komen scheppen zoveel ze willen: de rijstberg wordt nooit kleiner.
De reuk van rijst en safraan - want die horen samen - is een gezellige, warme geur,
delicaat en rijk. Martha is er niet van weg te slaan en mag, vastgehouden door
grootmoeder, op de stoel voor de kachel staan en in de rijstebrij roeren.
Koffie is nog iets helemaal anders. Hij - want koffie is een ‘hij’ - is een deugniet en
een lawaaimaker. Als Martha met de blikken koffiedoos schudt, roffelt hij als kleine
trommeltjes. Als Martha hem in de koperen trechter van de oude koffiemolen laat
glijden, tokkelt hij zoals de regen op de pannen. En altijd, hoeveel Oma ook zegt
‘Oppassen dat de boontjes er niet naast vallen’ ontsnappen er schalkse, blinkende

West-Vlaanderen. Jaargang 3

bruine boontjes uit Martha's handen. Zij springen en botsen over de stenen vloer en
dan zoekt zij ze onder tafel en stoelen. Terwijl grootmoeder maalt, luistert Martha
naar het kraken en knarsen van de koffiebonen en trekt vlug even het schuifje open
om te zien of er niet nog een klein boontje tussengeglipt is. Neen, alles is gemalen.
Martha mag het schuifje leeggooien in de koffiezak en zien hoe het kokende water
er bruin op schuimt. Zij krijgt maar een klein beetje koffie met veel melk erbij. ‘Dat
lust ik niet’ zegt ze; ‘er is te veel melk bij en het ziet te wit.’
‘Jamaar’ zegt Papa dan, ‘dat is geen koffie met veel melk; het is lait russe.’
‘Oh’ zegt Martha en ze drinkt ineens gretig mee, samen met al die verre Russische
kinderen; een wonder-heerlijk gevoel
ILL.: LOUIS VERBEECK LIA TIMMERMANS

De muur
IK heb gisteren een boek zien liggen met een titel die mij sloeg als het plotse geluid
van een claxon in een voorstadsstraat: Un Homme Fini...
Er was een prent bij: een verwoest, verbeten gezicht met krankzinnige ogen en
een mond, die aan alle glazen van het leven geproefd heeft en zo pas zijn oneindige
walg tegen het asfalt kotste.
Un homme fini? Ik heb geknikt, heb de prent meegedragen op de tram en de trein,
en nu, in deze lange lange nacht is ze teruggekomen als een tandpijn.
Ik denk aan dat beeld en zet er randnota's bij. Ik zeg: zo is ‘un homme fini’ niet.
Die prent is niet goed. Iemand die je nog aanvatten kan met de beklemmende tragiek
van zijn masker, is nog niet ‘uit’. Ik zou hem anders voorstellen, moest ik kunnen
tekenen: vaag en mat en lijnloos en ongerimpeld, zonder de kracht van brutale
kaaksbeenderen, met
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ogen als bedoomde treinruiten of van een station in de mijnstreek, en met een mond
als een ouwe wonde, die niet meer bloeden kan... Nee, geen mond, de man zou geen
mond hebben, alleen maar ogen. Een wassen biet met dode ogen.
Twee seconden geleden schoot het mij te binnen dat ik ook mijn eigen portret zou
kunnen tekenen. Ben ik zo? Ik tracht mijn gezicht voor mij te zetten: een grijze vlek...
Ja, dat zou het kunnen doen: een grijze vlek, en er onder: Un homme fini.
Ik blijf liggen denken. Ik blijf liggen luisteren naar het proces van een afreactie
in mij. Mijn gezicht? Ik ken het niet meer. Ik ben ook mijn gezicht kwijt... Ik wacht
een tijdje en trek dan het licht aan. Lia knippert even en draait zich dieper weg onder
de dekens. De balatum bijt in mijn voetplanten. In de lavabospiegel zie ik dan mezelf.
Mijn portret. Ik bekijk het met de sinistere aandacht van een dokter, die de dood in
zichzelf diagnoseert... Un homme fini? Slap gezicht zonder lijn, dode mond en lege
ogen? Jawel, Harry, en helemaal lijk een zak die alle ambities en lusten uitgestort
heeft en nog slechts wacht. Waarop wacht je, Harry?
Ik zie mezelf staan in de spiegel op een fond van behangpapier met een groot bed
in, en heb het gevoel dat slechts de blauw-witte strepen van mijn pijama mij nog
recht houden.
Uit Harry!
Misschien nog niet helemaal, want je kan de inventaris van het faillissement nog
opmaken, de ijlte in kubieke decimeter uitdrukken en je hecht nog belang aan de nul
komma zeventien onder het sommetje. Heet het scepsis, of alleen maar de inertie
van een oud complex, dat jarenlang voor motor speelde, en nu, als een vergeten
schildwacht, met een pissebed op zijn helm en vogels in de kraag van zijn mantel,
achterblijft.
Nee, Harry, je bent nog niet helemaal uit, je bestrooit jezelf nog met het zout van
goedkoop sarcasme als een slak, om het krimpen en slijmen te volgen.
Ik bezie de Harry in de spiegel, haal een hand door het plukje haar, drink een glas
water, dat in mij valt als een steen en een metaalsmaak achterlaat, trek het licht uit,
en ga liggen naast mijn vrouw.
Ze draait zich om. Slaapt door. Vroeger zou ze wakker geworden zijn. Nu lijkt
het of een zeker contact verbroken werd en we beiden terugkruipen naar onze eigen
persoonlijkheid... Haar man staat op en ze reageert niet.
Het is allemaal begonnen in de trein, die vijf en twintigste Juli. Alles heb ik
geregistreerd, vanaf het telegram, tot het knarsen van de remmen van de taxi, die Lia
naar huis bracht. Trouw heb ik alles opgenomen op een kleurloze dictafoon.
Er was het wachten in de hall. Ik had ze direct herkend: het namaakmarmer, het
portret van de Révérende Mère, Fondatrice de la Congrégation, en de weepse
kliniekgeur die je lossnijdt van buiten. Manière herkende mij ook, maar ze hield de
mantel van het christelijk vergeten over het verleden en loerde slechts door de gaten.
Ze bracht mij vriendelijk en vol medelijden naar een spreekkamertje, een verkleinde
uitgave van de hall: kleine salonpalmen, namaakmarmer, stuc, de dode glimlach van
de Révérende. Ik krijg een zetel. Ze vraagt niet of ik gedronken heb, nee, ze kent de
zwakke kanten van onze
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mannelijkheid en haalt met een precieus gebaar een flesje uit haar toog. Ze schenkt
een voorzichtige borrel.
- Echte Franse, fluistert ze bijna stiekum. Ik heb familie in Rijsel.
Als ik drink bekijkt ze mij eerbiedig en vol kinderlijke verwachting, net of ze
denkt, dat die ene borrel mij zal overrompelen of dronken maken of zoiets.
Ik blijf apatisch zitten staren op het lege glaasje. Ze denkt dat ik er een tweede
verlang en schenkt bij. Dan bergt ze de fles weg, vergeet haar gewone inleiding over
de beproevingen in dit aardse dal en zegt bijna brutaal: Het gaat niet goed met Lia.
Dat wist ik. Pas nu denk ik duidelijk aan de baby.
Ik vraag: En het kind?
Ze wrijft over haar habijt, krijgt een plotse oude bibber in haar stem: Dood..., maar
je vrouw komt er door.
Ik denk bitter: Dat is voor haar het voornaamste: de patiënt, het nummer, dat
geregistreerd werd en weer heel moet afgeleverd worden. De baby was maar een
naamloze mogelijkheid, die ze nog niet inschrijven kon op de fiches. Alleen wij
beiden kenden hem, wisten hoe hij er uit zag en hoe hij ademde en lachte, en hoe hij
worden zou.
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- Het was een mooie jongen. We hebben hem Harry gedoopt.
Ineens zou ik willen huilen, maar ik hou mij recht, ik ben immers een pop met
pretenties.
Toen ze ‘kom’ zei, met haar serene, oude stem, ben ik recht gekomen, heb haar
gevolgd over het bloeiend pleintje, de trap op, tweede verdieping, kamer
zevenentwintig.
Ze lag alleen, wit in haar zwarte haar. De koorts maakte haar vreemd-mooi en
jong. Enkele seconden haatte ik haar haast, omdat de vaas ongeschonden en vermooid
uit het desaster gekomen was.
Ze sliep.
Ik heb ze alleen maar even bezien, zonder aan te raken. Het scheen of ik haar niet
meer kon aanraken, want hier binben in mij was alles stijf geworden als bij een koude
robot. Ik was een robot die werktuigelijk alles opnam, een geperfectioneerde
kleinstreepplaat.
- Ze ziet er goed uit, zei de Zuster.
Ik knikte, probeerde te vragen wat ze gedaan hadden met mijn jongen, maar mijn
mond bleef staan in een belachelijke plooi.
Toen bracht ze mij weg. Als ze mij uitleidde zei ze: Ik moet u nog iets zeggen...,
doch ik strompelde al tussen de palmen door, sloeg de deur op haar stem dicht en
liep de straat op. Ik liep blind en dood doorheen de drukte en zag mezelf weer

als een eenzame vis in een aquarium, die het defilee van de kijkers onverschillig
aanstaart.
Ik ben dan naar het bureau gegaan om verlof te vragen en daar begrepen ze niet
direct waarover het ging, want, après tout, het kind is dood en dat is triestig, maar je
vrouw komt er door, et ça... De ‘deelname’ van de chef klonk bijna onnozel om dat
naamloze ding dat juist geteld vijf minuten geleefd heeft...
Thuis huilde Lia's moeder even over de baby en vond het jammer, omdat Lia het
zo zwaar zal opnemen, maar tenslotte was het toch nog best verlopen: Lia kwam
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weer goed en het ander moesten we maar eens overdoen. (Ze kneep me hier even in
de wang).
Alleen is het andere niet meer te overdoen. Lia heeft het mij dan nadien zelf gezegd:
ze kan geen baby meer krijgen.
Krampachtig huilde ze onder mijn handen haar nutteloos verzet tegen de hemel
uit, en ik suste haar met een dikke stem: het is niets, kind, het is niets, maar we
drongen niet in elkaar door en leken eenzame, blote wezentjes op een sneeuwveld,
elk met zijn aparte pijn.
Ik wreef ze tussen de schouderbladen en zei maar obstinaat: Het is niets, het is
niets, en zij vroeg: Meen je dat, Harry?, doch eigenlijk masseerde ik mijn eigen zeer.
We troostten elkaar naar de buitenkant, want ons hart luisterde met een verrukte
pijn naar het krijten van een kind op de babyzaal boven. We werden stil. Mijn hand
lag als een dood dier op haar rug. We keken naast elkaar. Alleen mijn verstand
registreerde de roep van haar bloed en het dolle heimwee naar een kind. In mij was
er slechts pijn, diezelde metallieke zwaarte, die je voelt in een afgeknoopte arm voor
het spuitje er in gaat. Zij was strak. Ze zei niets van de wanhoop, die ze al dagen
voelde boren als de baby's huilden. Ze was hout. Slechts toen ze mijn dood gezicht
zag, deed ze een laatste sprong naar het verleden en kuste mij tegen de tanden. Het
leek mij een nutteloos, indecent gebaar, net of wij het deden boven een dode heen.
Misschien was die dode er wel?
Hij was er, hij was in ons, hij had operatiekleppen op iedere ader gezet en wachtte.
Toen ik wegging en aan de deur nog eens omkeek, leek ze dood.
Zo is zij gebleven, zo was ze nog, toen men haar naar huis bracht: heel wit en dun
en bijna vergeestelijkt, met ogen die naar binnen keken, een scherpe lijn in schouders
en heupen, die haar steriliteit bijna onderlijnde voor iedereen.
Ik huilde die eerste avond. Zij niet. Alleen haar stem leek mij heel vreemd, broos
en toch hard als glas, met iets dat je opkijken deed. Ze schoof doorheen het huis met
die lange, gebogen rug van een geopereerde, keek naar de meubels, keek naar het
stapeltje breiwerk dat nog te wachten lag op de kroonprins, zei plots: Nacht, moeder,
nacht, Harry!
Ik vond ze een uur later op het bed, strak en recht als een gelijkte. Ik zoende ze
als een gelijkte, op het voorhoofd, en dacht: ik moet iets zeggen, moet iets doen,
maar ik vond niets en ging naast haar liggen. We lagen die nacht allebei in ons
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isolement en leken huizen met opengescheurde luiken, die naar elkaar staarden met
dode vensters en niets meer te verbergen hadden. We hadden ook niets meer te
duiken, niets meer te geven, niets meer te hopen; we hadden beiden de Winter in de
kamers gelaten en keken ieder op het ijs en het rijp tegen onze eigen muren en wisten,
dat ook in het ander huis de ijspegels drupten.
De morgen kwam en de trein van acht uur drie en het bureau dat mij opzoog, en
ik was blij de vertrouwde formulieren terug te vinden en het getekker van de
schrijfmachines en heel de oude sfeer. Zij bleef achter. 's Avonds, als ik thuis kwam,
kon ik de verschrikkingen van dat achterblijven op haar gezicht lezen. Het was
leeggebrand. Het was leeggewacht. Pas dan kon ze huilen. Ze deed het met een
hysterische hartstocht die niet kalmeerde onder mijn handen en haar slechts uitputte.
Ze zegde niets. Ze huilde.
We hebben die avond doorgebracht met de stilte van het oude huis en de tiktak
van de Westminster en onze doffe pijn. En er kwam weer een nacht en weer een
avond en weer stilte en weer de Westminster, en daarna nog een dag en nog een
avond en... Ach! schei uit!
En de lippen van de wonde sloten zich over de etter...
ILL.: MICHEL MARTENS OSWALD VALCMAR

Strijd
MENEER Leroy veegt huiselijk het vleugje sausvet van zijn lippen. Hij smakt
warempel met de tong en lacht naar zijn sober-zwart geklede, goedige vrouw Elise.
‘Ik wist niet dat patrijzen zo fijn konden bereid worden, mama.’
‘Uw geestdrift over dit souper valt niet te stremmen, Hubert! Wens je me te vleien?’
‘Het was een paradijselijk maal, mama!’
‘De eer van dit succes behoort mij niet, Hubert. Onze nieuwe meid...’
‘Heeft dat stil kind zo iets...?!’
‘Ja zeker. Haar huishoudelijke gaven zijn onbetwistbaar. Spijtig genoeg schijnt
ze te lijden onder een verdriet.’
‘Een jongen? Dat zal wel!’
‘Ik denk het niet.’
‘Als we haar diensten binnen enkele dagen maar niet kwijtgeraken!’
‘Erna laat ons niet in de steek!’ stelt mevrouw hem dadelijk gerust. ‘Zij heeft me
dat verzekerd. Alleen vroeg ze dat we haar privé-leven niet zouden aanroeren.’
‘Een dievegge?!’
‘Nee. Op de schouwmantel van haar kamer prijken twee houten imitatieboeken,
in gouden lijst en met een fijn geschilderd kinderkopje als vignet. Gelijkaardige
kunstwerkjes trof ik aan bij onze vriend Colens, die onlangs uit het
interneringscentrum vrijkwam.’
Meneer Leroy's gelaat klaart op.
‘Ça ne fait rien, mama! Ik heb zeer flinke krachten onder mijn personeel, die een
zelfde ervaring achter de rug hebben. Bovenste beste jongens! Je kan er ook mee
redeneren. Gelijke plichten, gelijke rechten, vragen ze. Dat is een zakelijke juistheid.’
Hij kijkt op zijn armbanduurwerk, verzekerd tegen diefstal en verlies. In zijn blik
tintelt nu een heimelijke tover.
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‘Binnen enkele minuten krijgen we bezoek van een gewezen SS officier, mama!’
Mevrouw Leroy's wimpers knipperen.
‘Een prachtkerel, mama! Ik heb hem uitgenodigd opdat hij ons zou vertellen over
Kiew... Caen...’
Midden zijn ijverig betoog wordt hij gestoord door een klop op de deur. Hij
bedwingt zijn mimiek en kijkt naar de blonde, rijzige dienstmeid, die met een beleefde
zelfzekerheid groet en zich daarna tot mevrouw wendt.
‘Je mag vanavond eens uitgaan, Erna,’ klinkt het hartelijke antwoord. ‘We krijgen
wel een gast, doch er dienen geen bizondere schikkingen getroffen.’
‘Indien u het toelaat, zal ik me op mijn kamer terugtrekken, mevrouw...’
‘Zoek wat ontspanning, kind! De kino...’
‘Ik hou van de stilte, mevrouw.’
Fabrikant Leroy slaat met verwondering zijn meid gade. Hm, dat ziet er geen dom
hoerenkind uit, en de bevalligheid is haar rijp geschonken. En toch... toch... Achter
dit volvrouwelijk gelaat moet een zwaar leven verborgen zijn. Buitensporigheden
merken haar trekken niet, maar in haar houding, blik en taal treedt een rust naar voor,
alleen vindbaar bij ervaren mensen. Meteen denkt hij aan de repressie. Misschien
haalde zij vandaar die vroege levensernst?
‘Zat je ook in dat groot pensionaat?’ informeert hij met een vroeger opgevangen
kwinkslag.
Ze schrikt, dan worden de lijnen om haar mond strak en bleek.
‘Ik weet niet wat Meneer bedoelt...’
Met de hand maakt hij een warm-uitnodigend gebaar naar een der groene clubzetels.
‘Ga zitten, kind. Ik ben geen auditeur. Of zie ik er uit als een vogelschrik?’
Automatisch voldoet ze aan zijn verzoek. In haar blik blijft achterdocht.
‘Vanavond komt een mijner vertegenwoordigers op be-
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zoek,’ gaat hij vertrouwelijk verder. ‘Een gesprek met een jongen van uw opinie zal
u stellig opmonteren.’
Ze kijkt hem aan met een fijne onbegrijpendheid: ‘Meneer...’
‘Onze gast is ook een zwarte! Een SS officier!’ omschrijft meneer Leroy en schakelt
de radio aan. Hartversterkende muziek: de parachutistenmars!
‘Omdat je iets tegengekomen hebt, mag je daarom de moed niet verliezen, meisje!
Als je Johan zal zien, krijg je het hart wel onder de riem! Die jongen was bijna...’
Meneer Leroy brengt een denkbeeldig pistool aan zijn slapen. Al pratende
verwondert het hem nochtans dat Erna onbeweeglijk, reactieloos is gebleven. Haar
zachte en toch harde blik is als een afrekening met de buitenwereld. ‘Zo schoon! En
reeds aan de zelfkant van het leven!’ zucht hij.
Erna zet een stap opzij. Haar wangen kleuren, en als een hulpzoekende dochter
kijkt ze naar mevrouw.
Het dringende geluid van de electrische huisbel ontlaadt de delicate spanning. ‘Hij
is daar!’ juicht meneer.
Erna schikt beroepsvormelijk haar witte voorschoot en spoedt zich de trap af om
te openen. Enkele minuten later komt ze, nog blozender dan voorheen, in gezelschap
van de bezoeker het salon binnen.
Zelfs de met ischias geplaagde mevrouw Leroy veert recht bij het aanschouwen
van de gast. Hij draagt een Chinablauw kostuum, en als een sieraad beklemtoont zijn
keurig geknoopte, lichtgrijze das de fleurende lijnen van zijn gelaat. Geen hoed.
Geen onbeleefde sigaret. Eerbiedig buigend reikt hij mevrouw de hand.
‘Madame...’ Zijn hoog-mannelijke stem golft.

‘Meneer Johan Neyens, mijn beste vertegenwoordiger!’ kroonhalst meneer Leroy,
en vlindert naar de radio. Hij vangt soldatenmuziek op uit Zender Leipzig.
Hij straalt en kijkt vertrouwelijk naar zijn medewerker, in wiens blik dankbaarheid
glanst.
Erna wijkt naar de deur... Hoho, meneer heeft haar vlucht in de gaten! ‘Ontdoe u
van uw voorschoot en feest met ons mede, meisje!’ noodt hij. Zijn geestdrift bereikt
de onuitputtelijkheid, want dank zij Johan Neyens heeft zijn reizigerskader een
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machtig zakencijfer geboekt tijdens de laatste maanden. Wie opbrengt, is voor hem
een schitterend man. Wat kan hem politiek schelen!
‘Ik zal storen, meneer.’ houdt Erna vol.
‘Wat ben jij terughoudend!’ kijft hij. ‘Meneer Neyens zal uw gezelschap op prijs
stellen. Ge zijt beiden van eender familie...’
Lachend beantwoordt Johan het knipoogje van zijn baas, en na nog wat aandringen
van mevrouw neemt Erna eindelijk plaats bij het gezellig kransje. Dra fonkelt
tover-rood de oude Bourgogne in de glazen. Vederlicht zweeft operettemuziek door
de kamer.
‘Stimmungsmusik’ merkt Johan op. Hij legt de armen strak op de leuningen van
zijn groene clubzetel en sluit de ogen. Denkt hij aan een ontroerend moment uit zijn?
De drie toehoorders kijken toe vol verwachting.
‘Uw grootste ogenblikken, Johan...’ fluistert meneer Leroy, sensatiebelust.
Tussen de radioklanken van Léhar's operette komt een jonge maar verre, verbeten
stem: ‘Kiew... Caen... en de eerste vier weken in een gevangenenkamp.’
Stilte.
‘Ik hou niet van politieke propaganda.’ verwittigt hij. ‘Ge vraagt de waarheid?
Mijn oordeel als soldaat?’
‘Ja...’
Een driestemmig verlangen.
‘Vóór we met de Russen vochten, ontvingen de soldaten een boekje: De Beestmens,
Naderhand werd dat ook alhier verspreid. De oversten in het opleidingskamp te
Sennheim hadden ons hoofd volgepropt met dat beest. Dat Russen geen mensen
waren, beweerden ze niet. Nu besef ik dat... We stormden Kiew binnen, we maaiden...
Duizende vliegtuigen! Het was iets gigantisch. Haveloze mannen, vrouwen en
kinderen - hun leger? - kwamen op ons toe als een vloed sprinkhanen, die een
tarweveld plunderen. Ze bekropen onze mitrailleusenesten en tanks, zonder acht te
slaan op het gevaar. Kijk...’
Hij aarzelt even.
‘Sluit de ogen, en schiet, schiet!!! Ze vallen, vallen, altijd vallen... Onverpoosd
komen ze aan... Vaderlandsliefde? Dwang? Een Oosters geloof? Wij hebben het
nooit begrepen. Zij liepen maar op ons toe... Duizende ogen. Eén oog, groot.’
Hij springt recht, drinkt zijn glas Bourgogne in één teug uit.
De vragen verlangen uit meneer Leroy's blik.
Johan Neyens wuift met de hand. Geen officiersgebaar, maar een menselijk
ontwijken. ‘Ik weiger nadere verklaring. Doden
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is gruwelijk. Het ‘Nooit meer oorlog’ is een aftandse leuze, maar ook een hemels
geschenk!’
Ze zwijgen. De ‘Lustige Weduwe’ van Léhar in de radio bereikt haar mooiste
klanken.
‘Och Soldaten sind Soldaten! We kenden ook hartversterkende dagen. En wanneer
de meisjes ontbraken, dronken we wodka en genoten langzaam van onze
Wehrmachtssigaretten. Altijd vóór we een veldslag begonnen, werd ons een flinke
voorraad snoepgoed en drank in de hand gestopt. Het was een probaat middel, vooral
bij het eerste wapengevecht. Naderhand wordt alles gewoonte... Doder van beroep.’
‘U ging naar het Oostfront ter wille van uw ideaal!’ verdedigt mevrouw Leroy
met welwillendheid.
‘Dààr juist ben ik echter het geloof in alle dromen verloren.’
‘De naoorlogse tijd heeft u ontmoedigd, jongen! Hoe het leven ook toeslaat, nimmer
verloochent men zijn jeugdidealen.’
‘Woorden, mevrouw. Er zijn ook andere dingen, die de kommer opeisen: vrouw
en kind...’
‘U is nog ongehuwd, Johan?’ vraagt naief meneer Leroy, die de burgerlijke stand
van zijn medewerker tot nog toe nimmer heeft nagegaan.
‘Ja...’ klinkt het onvaste antwoord.
‘Het geloof in een betrachten, waarbij men onbaatzuchtig handelt, blijkt trots alles
aantrekkelijk...’
De hoofden kijken op. Deze nederige en toch wijsgerige woorden komen van Erna,
die rechtstaat en zich verontschuldigend wil verwijderen, doch haar patroon is er als
de kippen bij om haar ter plaatse te doen blijven.
‘Ik ken het idealisme van onze Vlaamse meisjes.’ reageert Johan. ‘Zij hebben de
oorlog niet van dichtbij gezien. Debatteren gaat niet op. Laten we eerbied hebben
voor elkanders overtuiging.’ Hij speelt met zijn ledig glas. Aalvlug schenkt meneer
Leroy nieuwe Bourgogne in. Johan tipt slechts even aan. Hij zinkt niet diep in de
zetel, maar staart naar het geel-glanzende plafond, als ontdekt zijn blik daar een
hemel van hoop.
‘Caen!’ fluisterspreekt hij. Een sprookjestoon trilt in zijn stem. ‘Bij de eerste dag
van de invasie was ik overtuigd dat we verloren waren... Twee grote fronten... De
beste troepen dienden te strijden tegen de Russen, want Stalin had zijn troeven
blijkbaar voor laatst gehouden. Caen... Het Oberkommando stuurde jongens uit de
jeugdbeweging en de arbeidsdienst om het hoofd te bieden aan de meest
modern-ingerichte legers, die daarenboven overvloed hadden aan manschappen. Ja,
er was de V 1 bom en de Atlantik-Wall... Maar wij voelden de nederlaag. Al zat ik
veilig op een bureel, dat automatische partijmannen drilde, ik besefte mijn plicht.
De ratten sprongen natuurlijk van het schip. Maar dat kon ik effenaf niet. Ondanks
de verwonding aan mijn hand werd mij het bevel toevertrouwd over een kompagnie
jongens...’
De toppen van zijn vingeren zet hij vóór zijn ogen. Meneer Leroy schakelt de
finale van de Léhar-operette uit.
’Een kompagnie kinderen... Vijftien, zestien, hoogstens zeventien jaar oud waren
ze. Beleefd, eerlijk, levenslustig... Voor de Führer... Drie weken hadden ze in een
kamp nabij Bremen leren met een mitrailleuse schieten en pantservuisten hanteren.
Caen... Dagen..., dagen... weken; en maanden bleven ze als vastgeschroefd op hun
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gevechtsplaats. Ik heb weinigen van hen weten begraven. Hun jong leven loste op
in de val van een bom of een kanonschot uit zee. Geloof? Nee... Toen begreep ik wat
de oorlog was, hoe ontzettend en hoe onverantwoordelijk men een kind aan het
geweer kan plaatsen. Kom, nemen we een knaap, die altijd als geus of wildebras
wordt opgevoed. Wat zal er van hen geworden? Het product zijner opvoeders. Waarom
vocht ik verder?... Mijn begrijpen was te laat! Ik was een werktuig in de handen van
mijn legeroversten. Deserteren? Bah, dat zou de tegenstander ook niet hebben
gewaardeerd. Ben je gelukkig, wanneer beide partijen je verachten? Ik nam de laatste
kans waar. Ik streed. Tegen Engeland? Tegen Amerika? Ik weet het niet. Mijn leiders
hadden het aldus beslist. Rolf d'Hooghe, een beste kameraad, viel onder Russische
kogels vóór Wenen. Dat is het lot van een soldaat.’
Zijn blik verstart op de parelende wijn, doch hij raakt het glas niet aan. ‘Caen...
Duizende dwaze Duitse kinderen... En hun moeders? Hoevele van die jongens waren
niet de énige schat? Bevel van de Führer...’
Hij perst de lippen op elkaar en legt beide handen vlak op het zachtrood tafeltje.
Dan gaat zijn blik naar hen.
‘Ik heb gevochten tot de capitulatie. Tot de laatste minuut. Erwin, mijn ordonnans,
sneuvelde vier uur vóór de chaos eindigde. Spijt de sombere vooruitzichten voelde
ik me rustig. Tot de laatste minuut waren wij: trouwe soldaten.’
Zijn spreken versnelt als bij iemand, die lopende iets vertelt: ‘Ons uniform wierpen
we weg, wisselden het om tegen een
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Wehrmachtsplunje, want burgerkledij was moeilijk te vinden. We liepen aldoor in
de richting van ons vaderland! Naar hier! H i e r ... Hadden we één ogenblik nagedacht,
dan zouden we in de tegenovergestelde richting hebben gevlucht. De drang naar de
geboortegrond slorpte ons omzeggens op. Eerst belandden we in een Engels kamp,
dan verder... verder... Over die vier weken, ergens in Europa, wil ik u getuigen. Het
was bijna winter... een overvloed van regens... Kamp: een hobbelige vlakte met grote
putten. Vier weken hokten en sliepen we er op de slijkaarde. Uiteindelijk geraakten
we in het interneringscentrum van onze streek. Daar werden we wat verkwikt met
uitgelengde melk. Aan deze behandeling heb ik mijn leven te danken. Eén op tien
heeft er een zware ziekte op de hals gehaald. Twee, drie, vijf of zes jaar nadien, toen
ze aan de poort der vrijheid stonden, wisten ze ook dat hun dood verzekerd was.
Laten we niet beschuldigen of verontschuldigen, maar wanneer ik denk aan bepaalde
slachtoffers... dan... ja...’
Hij slikt.
‘Wellicht vielen aan de overzijde evenveel ongelukkigen te betreuren.’
‘Dat is de gang van de wereld.’ bemoedert mevrouw Leroy. ‘Binnen enkele jaren
zal veel veranderd zijn. De mens breekt af; de mens bouwt.’
Zijn weemoed wijkt niet. Hij staat plots recht en glimlacht.
‘Ik had meneer beloofd daarover te vertellen. Wil me thans verontschuldigen. De
herinnering wordt me te sterk. Heus, ik kan niet langer blijven.’
Hij reikt hen buigend de hand en spoedt zich naar de deur, waar Erna hem poogt
vóór te zijn. Ze wint het pleit, en opent zwierig.
Even blijft hij roerloos staan. Aandachtig en bewonderend gaat zijn blik naar haar
stevige figuur.
‘Bonsoir’ zegt hij dan.
De hoofdstad ligt onder de sneeuw, er hangt een zeldzame bezonkenheid. In de
avonddeemstering kamt Erna Van Wesemael haar lange haren. Af en toe houdt ze
een lok in de hand en lacht weemoedig. Och ja, het leven betert wat: meneer en
mevrouw Leroy tonen zich uitmuntende meesters. En met haar tweede maandloon
is ze er in geslaagd een zwarte pels te kopen, weliswaar imitatie.
De vroegere frivoliteit heeft haar sinds enkele uren schielijk te pakken. Wellicht
door de aankoop van deze modieuse mantel, want geen man zit er tussen. De dagen
bij het gezin Leroy verlopen immers voornaam, stil, eender. Meneer Johan Neyens
is een paar keer teruggekomen en heeft haar toegelachen. Niets méér. Een schone,
revolutionnaire jongen. Punt.
Erna gaat naar de kino. Het is een plotse inval. Welke film wordt afgerold heeft
geen belang. Misschien een uiting van behaagziekte om in haar nieuwe mantel over
het voetpad te stappen? Ja, zo zal het wel zijn. Een jonge vrouw is niet ongevoelig
voor mannelijke bewondering, zware tegenslagen ten spijt.
Blij daalt ze de trap af.
‘Eindelijk begint ge te leven! Ik ben gelukkig om u!’ feliciteert mevrouw Leroy
haar.
Erna dankt zwijgend en verstrooid.
Met montere blik loopt ze langs het drukke voetpad. Auto's, auto's... Het
zwart-blauwe uniform van een politieagent tegen het blanke doek sneeuw. En dààr
een kwajongen, die onverhoeds en durvend over de laan rent.

West-Vlaanderen. Jaargang 3

Ze staart in de metaalgrijze lucht, boven het Beursgebouw. Heel fijn reuzelt de
sneeuw. De koude beroert haar niet. Midden deze grote stad isoleert ze zich.
‘Warempel!’
Een heldere stem doet haar opschrikken. Johan Neyens reikt haar de hand. Tegelijk
geeft de verkeersagent het sein dat de menigte de straat mag kruisen.
‘Meneer Neyens!’ zegt ze en ontvlucht zijn stralende blik.
‘Voor u ben ik Johan, Erna.’
Ze treuzelen. Dan monkelt een lach om hun mond.
‘Hebt ge een vrije namiddag?’ vorst hij gretig.
‘Nee... ik...’
‘Ge liegt, Erna!’
Hij heerst. Een machteloosheid tegenover die impulsieve man overmant haar. Ze
is echter te levensrijp om er liefde achter te vermoeden.
‘Mag ik medewandelen? vraagt hij. ‘We zijn vrienden. Lotgenoten.’
Bij het terugkeren staan ze in een donkere avond. Ze reikt hem de hand.
‘Dank u, Johan.’
Hij aarzelt even.
‘Ik groet meneer Leroy.’ antwoordt hij dan.
‘Moet ik aanbellen?’
‘Een minuutje... Het is hier zo koud. Laat ons nog wat praten in de corridor.’
Ondanks vroegere ervaring stemt Erna kinderlijk toe in dit voorstel. Ze opent de
deur met de haar toegestane sleutel en knipt het ganglicht aan.
Het huis ademt een totale stilte uit. Klaarblijkelijk hebben meneer en mevrouw
Leroy ook wat ontspanning gezocht. Te laat bemerkt Erna dat gebaar van de vurige
man. Hij duwt kalm de deur achter zich dicht en omarmt haar. Vooraleer hij haar
een kus heeft ontstolen. stormt in haar een smartelijk verweer. Mannen! Ze beeft om
vroegere, sombere visioenen, ziet klaar Alex, de geliefde.
‘Laat mij!’ gebiedt ze hees.
Wanneer hij tenslotte berust in de ontgoocheling, klinkt zijn verontschuldiging
klagend: ‘Vergeef me dat! O, vergeef me dat! Ik ben geen nietsnut! Maar de ganse
namiddag heeft uw bijzijn me betoverd.’
Hij snokt de deur open en vlucht.
Over haar rug trekt een rilling. Ze staroogt op het groene vloertapijt, en ontdekt
er een porte-feuille.
‘Deze heeft hij verloren!’ denkt ze en wil hem achterlopen, maar bij het openen
van de brieventas, glijdt een foto er tussenuit... Een bruidspaar: Johan en een klein
levendig zwartkopje!
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Tot nadere beschouwingen krijgt ze de gelegenheid niet. Met angst in zijn blik komt
hij opnieuw binnen.
‘Mijn porte-feuille!’
In de ene hand houdt ze nog de foto. Hij bedelt er om.
‘Geef... geef!’
‘Ge zijt gehuwd?’
‘Ja...’
‘Uw vrouwtje... gestorven?’
‘Nee... ja... geef!’
Hij ontrukt haar portret en brieventas.
Een misprijzende achterdocht doorvaart haar.
‘Meneer wenste dus een liefje!’
Hij buigt het hoofd.
En langzaam fluisterspreken zijn lippen de tragedie van ijn jong gezin.
‘Zij had dat niet mogen toelaten! Liever had ik mij laten ermoorden!’
Kalm aanhoort ze deze verbitteringsexplosie.
‘Ik geloof het niet.’ antwoordt ze.
Hij kijkt ontredderd, een paar minuten..., verwijdert zich naar de deur. Haar stap
nadert als zat ze hem achterna: ‘En toen, bij de lichte meisjes in Duitsland, Rusland
en Frankrijk, hebt ge u toen opgehangen of een kogel door het hoofd gejaagd? Uw
Nelly is daarenboven een slachtoffer! Maar ik vermoedde het al: uw gebrek aan durf
belet u uw getroffen vrouw te vergeven en te steunen!’
Hij gesticuleert, maar spreekt niet.
‘Ge hebt geen moed!’ daagt ze uit. ‘Ge koestert ook geen liefde voor haar. Ge
dient louter uw eigen persoontje! Hoort ge dat?’ Ze slikt en herneemt: ‘Ik heb mijn
jeugd verwoest, maar mijn beminde is mij trouw gebleven. Uit moed! Ik weiger
echter deze tegemoetkoming, ben ze niet waard!’
‘Erna...’ Zijn blik smeekt hulpeloos. Hij houdt de foto vast van hem en Nelly.
‘Doe uw plicht!’ besluit ze.
Haar verachting jaagt hem het huis uit.
ILL.: FERNAND BOUDENS MEDARD VERLEYE

Een eenzame avond
DE namiddag is minuut na minuut uit het bestaan gestoten door de vooruitschuivende
uurwerkwijzers, om nooit meer terug te keren. Onopgemerkt, zoals vele dagen en
weken onopgemerkt zijn vervlogen; en zoals de meeste in Kongo: drukkend en warm,
maar niet druk en zonder overijling.
De avond is ingevallen. Een onbelangrijk strookje wereld in het zuidelijk halfrond,
langs de Kongostroom, ligt in de grillige greep van een droog geweld.
De duisternis hangt over de stroom, de vlakte en de bergen als een dekzeil. De
bliksem speelt, met een aanhoudende evidentie van godsbewijs en menselijke
ontoereikendheid, tussen opeengetaste wolken. Een paar zeldzame bomen langs de
stroom duiken in de klaarten telkens op als masten van schepen in nood. Er is echter
geen rechtstreeks kontakt tussen het eigenwijze spel boven en de aarde onder, behalve
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dat de mens getuige is van een vreemde majesteit, waarin hij zit opgesloten; akteur
in de lichtbundels van een filmstudio.
Over de ganse vlakte tussen de bergen en de stroom valt geen druppel regen. Zelfs
de bliksemlansen en ineengeplooide vuurschichten richten zich niet naar de grond:
men kan ze zien slingeren of boren in platte beweging, van de ene wolk in de andere
verdwijnend, waar zij een explosie van licht aansteken, of zich opdringen naar de
hoogte als een roekeloze bergbeklimmer.
Er is een ongewone strijd tussen de maan en de aangedikte, werkelijk overdreven
beladen wolken. Het is de aanvang van het droge seizoen. De wolken zullen afdrijven
zonder zich op te lossen...
Een staatsbediende volgt dit natuurleven van uit zijn tent. Hij is hierheen gezonden
om gedurende een paar weken een lokale palaber te onderzoeken en op te klaren.
Hij heeft zijn tenten opgeslagen op enkele meters van de oever. Hij woont en werkt
er, alleen, geholpen door een paar boy's, die nu het dorp zijn ingetrokken.
Hij is een jonge man, krachtig van bouw, en open van karakter. Zijn ogen leven
scherp, zijn haren staan onverzorgd en kort geknipt. Zijn ruwheid is niet ongenadig
of taktloos, maar slechts een afwerpen van overbodig formalisme, en een schone
vertrouwdheid met de natuur. Zoals het ook wel in de bedoeling zal gelegen hebben,
toen God het plan opvatte de mens te maken.
De ganse namiddag heeft hij inlanders onderhoord, de verslagen zijn opgemaakt,
en de avond is voor hem.
Hij heeft een sigaret opgestoken, en zich in een ligzetel geinstalleerd. Hij kijkt
naar de opgehitste en ontvlammende wolken, en herkent in die wolken zijn eigen
bestaan: afdrijven, zonder zich op te lossen.
De laatste dagen, in zijn alleen-zijn, vooral de lange avonden, heeft hij in zich een
zekere onrust waargenomen. Hij heeft er niet bepaald aandacht aan geschonken, en
een boek of een stukje op zijn mondharmonika bezweerde elke verdere doorbraak.
Maar nu obsederen hem die wolken. Hij moet terugdenken aan de woorden waarmee
hij de aantekeningen in zijn dagboek vandaag afsloot: ‘...en de rest van de dag heb
ik voor mezelf.’
Heeft hij wel iets van het leven voor zichzelf? Ligt een eerste vereiste, om het
leven aan te kunnen, in zijn oprechtheid
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en wezenheid, niet in een gedurig geven en in een niets begeren? Deze gedachte
heeft hij nog van een oude professor, die een heilige was, maar soms rare en
vervelende dingen kon zeggen. Nu proeft hij ineens het vlees van deze uitspraak. Hij
kan het niet uitdrukken, maar hij voelt hoe de oneindigheid van zijn innerlijk bewegen
heel weinig heeft aan het aktuele bestaan.
Twee jaren geleden verliet hij Europa. De mathematische berekenende en
gemekaniseerde grafiek van het hyperbeschaafde denken en bewegen was hem te
bekrompen geworden, natuurvreemd, vernederend en dodend.
Nog altijd hoopt hij nu dat zijn vluchten een triomf zal worden. De twee voorbije
jaren zijn inderdaad heerlijk geweest in hun verrassende tegemoetkoming aan zijn
verlangen: hij kon vrij staan als mens tegenover God en zichzelf. Dit is zijn rijkste
ervaring geworden: dat het mogelijk is hier ten volle te leven naar de geest zonder
te verstarren in de vorm.
Doch voor de kleine onrust van de laatste dagen, die hij moet doorbrengen zonder
enig beschaafd en hoogmenselijk kontakt, een onrust die zich deze avond hoog
opwerpt, en een kompositum vormt van uiteenlopende gevoelens, - hij weet er geen
naam voor. Hij verlangt naar een bekend gezicht, naar een woord waarin een ziel
steekt, naar een gebaar waarmede hij vertrouwd is; hij verlangt eens buiten zichzelf
te kunnen treden.
Dagenlang leeft hij in een vreemd midden, waar hem de diepste inhoud van de
waarden ontgaat, waar de gebaren die de pleidooien onderlijnen ruw zijn,
onbedwongen en niet afgewerkt, of wild in de avonddansen.
Hij vindt geen antwoord, en geen voldoening in zichzelf, en het verveelt hem. Een
derde sigaret wordt opgestoken. Misschien is het reeds een vijfde of een zesde.
Plots herinnert hij zich dat er op
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deze avond feest is, in het andere halfrond, bij de zijnen thuis. Zijn gedachten starten
voor een verre reis, en hij volgt, een voor een, zijn verwanten en vrienden. Hij ziet
hen leven. Hij ziet hen feesten. Elk op zijn eigen manier. Heel duidelijk hoort hij de
muziek, - ze hielden steeds van klassieke werken, zelfs op vrolijke bijeenkomsten;
het heeft altijd gezelligheid en hoogstaande atmosfeer gegeven. Ook deze avond
weer. Zijn jongste zus beheerst het klavier. Een zacht neuriën van de aanwezigen
overbrugt de feilen, want zij is weer zenuwachtig, zijn jongste zus, zoals altijd. Zijn
foto staat schuin op de piano. Er zijn verse bloemen gezet in de vaas, die hij zelf nog
boetseerde en schilderde. Het zijn de eerste lentebloemen, die Vlaanderen zo
bekoorlijk kunnen maken. Een vriend staat recht en zet een heildronk in op de
afwezige in de tropen...
De afwezige in de tropen wordt er door aangegrepen en ontroerd, wil antwoorden,
- en hoort ineens nog alleen het rauwe geluid van een inlands orkest, en ziet nog
alleen de veelkleurige autosuggestie van de natuur. De bliksem blijft spelen. De
wolken drijven af, doch lossen zich niet op. De jonge staatsbeambte vindt meteen
de naam voor deze nieuwe ervaring: eenzaamheid.
Wanneer hij pas in de kolonie was aangekomen, had hij zich vreemd gevoeld,
doch niet eenzaam. Toen wantrouwde hij zichzelf omdat er de ervaringen niet waren;
hij was niet langer centrum van zijn mikrokosmos, noch kriterium voor het beoordelen
van wat hij zag en hoorde.
Met de tijd is hij echter ingeburgerd geraakt; - hij kent de voortekenen van het
weder, van het eigen spoor der beesten, de onbetrouwbaarheden in de insektenwereld,
de bewegingen van het water. Hij kent de nieuwe mensen, hun tonaliteit en hun
begeren, de illegaliteit van hun logika en hun ganzengang over de boswegelkes. Hij
is weer zelfzeker geworden.
Men wordt ineens vreemd, en dit neemt dan geleidelijk af. Heel anders is het met
de eenzaamheid: zij komt niet ineens op, doch groeit gestadig aan.
De jonge staatsbeambte is er zich deze avond in een flits van bewust geworden
hoe er in ogenschijnlijk geluk en rust veel bedrog kan zijn. Nu hij zich over zichzelf
begint te bezinnen, ziet hij zich als een eenzame.
De wereld draait en keert zich, en wat betekent ten slotte al zijn begeren en
ontberen, zijn beminnen en werken, in een midden met een sluimerende ziel die niet
begrijpt en niet erkent. Het zou beter zijn een steen te beminnen, want dan zou hij
niet te worstelen hebben met illusies die hij had opgebouwd. Wat zin heeft het, moest het zijn betekenis niet vinden buiten deze wereld.
Hij kijkt door de deuropening van de tent; een paar late roeiers slaan artificieel
hun paddels in het water, op het geskandeerde bevel van de hoofdroeier, dat monotoon
hangt in de avond. Hij ziet de mensen over de weg, hun vlugge stap, de een na de
ander, - ze praten zonder om te zien, soms twee of drie ineens. Hij ziet de bergen,
de bomen en de stroom. De lucht, de wolken en de bliksem. En, hoewel hij die niét
ziet, weet hij boven hem millioenen sterren staan. En ver van hem de wereld die hij
heeft ontvlucht.
Wat is hij daarbij? Wie of wat ziet hem nu aan? Wat kan hij ervan bereiken? Wien
of wat kan het deren, dat hij hier zit bij hart- en geestvreemde mensen, alleen; en dat
hij nu de ganse wereld zou willen omvatten, doch opgesloten zit binnen de linnen
hut die hij zelf heeft opgeslagen...
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Met deze ongewone gewaarwording weet hij niet goed weg. Zijn doorzicht deze
namiddag, in de grote en ingewikkelde palaber, was vaster, en zijn doortasten kordater.
Hij aarzelt. Hij moet bekennen dat de voorbije maanden een klein bedrog met zich
droegen, want hetgeen hij was menen te ontvluchten is hem vergezeld: de
eenzaamheid. Helder kan hij nu zijn westerse tegenzin ontleden: de beschaving heeft
de mensen zo onhandig bij elkaar gebracht dat ze van elkaar zijn gaan schrikken, en
niet meer in staat zijn een ziel te steken in de konventioneel-statische banden. De
westerse mens is een eenzame. Meer dan hij moest. Die eenzaamheid heeft hij willen
ontvluchten. Twee dagen heeft hij geleefd te midden van verrassing en oprechte
natuur, en zichzelf was hij vergeten.
Maar deze avond ziet hij echter in dat hij zichzelf gebleven is. Hij heeft de
ziekelijke eenzaamheid van het Westen kunnen afleggen, doch de eenzaamheid van
alle mensen is hem bijgebleven, - de eenzaamheid van onze grootheid, het alleen
zijn in al het grote van ons bestaan, in onszelf.
Het staat getekend in de wolken, die afdrijven, doch zich niet oplossen. In zijn
geheel kan hij zijn bestaan aanvaarden en verheffen, maar niet ontgaan noch
vernietigen.
Moest hij zo ver gaan, om te ontdekken dat de mens blijvend eenzaam is? Loont
het de moeite het Westen te verlaten omwille van zijn ziekelijkheid? Had hij evengoed
voor zichzelf ginder de ziekte kunnen helen, want die ziekte tast de mens niet meer
aan dan zijn geest het toelaat. De grote eenzaamheid echter kan hij toch niet oplossen;
hij kan haar verdrijven. Hij denkt aan zijn jeugd, zijn studententijd, zijn vrienden,
de God uit de stilte en de God uit het trekkerslied, - ook dit is hem nu vleesgeworden
bezit: dat die Goden uit de verschillende momenten van zijn jeugd één dezelfde is:
Deze waar hij niet tegen op kan, tenzij met zijn liefde. Deze die aan de oorsprong
ligt van zijn eenzaamheid. Hij denkt aan al het goede dat hij met het minder goede
heeft verlaten. Een groot heimwee drijft hem, al is het slechts in de geest, naar
gemeenzaamheid met God en wat hem lief is.
In zijn koffers vindt hij, tussen een paar boeken, de Boerenpsalm van Timmermans.
De schone Vlaamse psalm van en over de Vlaamse mensen, die hij kent. Hij leest er
in. Leest. Verliest er zich in, - en vindt zich uiteindelijk terug. Hij ziet er de mens in
het leven, zoals hij is buiten de dromen, de mens van het Hooglied, de Salomonskracht
en de Davidszwakte. En voor dit alles het schone hoogmenselijk begrip. Een rake
ontmoeting met het leven is doeltreffender dan een filosophische afspraak.
Het is laat geworden als het boek wordt opzij gelegd. Insekten met en zonder naam
zwermen rond het petroleumlicht. De jonge staatsbeambte neemt nog eens zijn
mondharmonika. In het dorp is het orkest stilgevallen. Door de bomen en tussen de
hutten dwaalt nu een licht verzoeken van de stilte. Zachte
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tonen die op en neer gaan als een koorts grafiek. Die harmonika heeft hem vergezeld
tot in de dichtste oerwouden. Vaak werd hij dan gedwongen haar te bespelen. Hij
wist toen niet waarom. Maar nu ziet hij dat hij aan het woud een ziel moest geven,
om niet langer eenzaam te zijn. De eenzaamheid heeft hij dan kunnen afdrijven; nooit
heeft hij haar kunnen oplossen. Want telkens duikt zij weer op.
ILL.: ARNO BRYS ARTHUR VERTHE

Hoop op de lente
DENISE stond vóór het raam. Het was een van die zeldzame momenten dat zij haar
ziekbed nog eens verliet, om met heimwee en vertwijfeling naar de verrukkelijkheid
van de zomer te kijken.
De zon ging onder. In het park aan de overzijde was nog gespeel van licht in de
hoge takken, maar lager over het struweel lag reeds de verstilling van de avond in
het lommer, dat naar de diepten toe donkerder en geheimzinniger werd, met het
gedruis van vogels die er voor de nacht kwamen schuilgaan, en met het schichtige
wild in de holen onder de varens.
In een open plek van het groen verscheen in de verte een gekanteelde vleugel van
het kasteel van de graaf. Rode glanzen van de zon lagen in de ramen weerkaatst. En
terwijl Denise even de ogen sloot wegens de vurige schittering, zag zij in haar
verbeelding de vijver met de schuit en de waterlelies die er midden in de voortuin
lag, en waarrond rozen en anjelieren nu zwaar geurden in de beslotenheid van de
rhododendra, die er hoog en donker langs de paden stonden.
Dikwijls had zij daar als kind gespeeld terwijl haar vader arbeidde in de tuin. In
de groene schuit had zij op de vijver gedreven, en zich gespiegeld in het water dat
rond haar stilliggend

bootje rimpelloos was boven vissen die zij had zien wegduiken naar de koele schemer
van groen in de diepten. In het park had zij hazelnoten geplukt, en de donkere bessen
aan de bramen die er voortkropen tussen varens en klimop, en later, toen het najaar
iedere morgen zijn zilveren draden spon in het hout, boven paddestoelen die tijdens
de nacht in het weke mos waren opgesprongen, had zij met welbehagen verwijld
langs de paden waar de bladeren zich opeentasten met weemoedige geur, terwijl het
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licht steeds ijlder werd tussen de rilde stammen en in de hoge kruinen waarin de
nesten van zomervogels verlaten stonden tegen de lucht.
Al jaren was dat geleden. De graaf was toen nog in leven en sommige morgenden
heerste rond het kasteel nog het heerlijk schouwspel van ruiters in bonte klederdracht.
Op het voorplein verzamelden zij zich bij hun blinkende paarden, waarvan het
gehinnik vol verlangen en heimwee was, en toen de graaf verscheen en hun teken
gaf, stegen zij in het zadel en reden, gestreeld door de wind, de omgeving af met
blijde kreten die opstegen boven het gedreun van de hoefslagen in dreven en bossen.
's Avonds was er dan dikwijls feest onder de hel verlichte luchters en bleven de
ramen van het kasteel vol klaarte tot diep in de nacht, toen lakeien de koetsen
voorreden en de edellieden terugbrachten naar hun woningen in de stad. Het
klabetteren van gerij op de stenen bij het begin van de oprijlaan bracht Denise dan
soms uit haar slaap, en niet zelden, toen zij er achteraf in terug gleed volgden haar
dromen aan vrouwen en ridders zoals die leefden in sprookjes met wonderbare feeën,
die de diepste verlangens deden werkelijkheid worden en alle schaduwen in het leven
herschiepen tot glanzen van geluk.
Maar was toen iemand gelukkiger dan Denise? Haar ouders waren weliswaar
dienstbaren van het kasteel, en nergens in haar huis was iets van de pralerigheid van
zalen waarin de edelen leefden met eenzelvigheid en trots, maar zij kende de
verrukking om de vlucht van vogelen, om het gebaar waarmede bloemen 's morgens
opengaan, om de helderheid van nachten vol sterren, en om duizend andere dingen
die niemand haar had geleerd, maar die zij overal ontdekte, tot in de ziel van de wind,
als hij de bloesems der boomgaarden had gestreeld, of de walmende hooioppers of
in de herfst de rijpende appelen in de tuin met de rode lijsterbessen tussen het gouden
lover.
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Zorgen kende zij niet, want zij was nog kind, en pijn en verdriet die haar soms
bezochten verstilden zo vlug bij een zoet verhaal op de schoot van haar moeder die
haar iedere avond ter ruste legde, en met vader over haar waakte als tijdens de nacht
de storm akelig huilde of gloed van koortsen haar in klamme benauwdheid onrustig
deed ijlen. Bovendien was Denise mooi, als hadden adel en zuiders bloed zich in
haar gekruist, maar zijzelf bemerkte dat nog niet Rondom haar werd echter gefluisterd
dat zij met de jaren de blik van vele mannen zou aanlokken, en voorwerp zijn van
verering en hartstocht onder haars gelijken, maar ook van vurige liefdes van minnaars
met stand en fortuin die zich niet zouden schamen haar op te heffen uit de kring van
dienstbaren waartoe zij behoorde.
Maar ook van zulke woorden ving Denise niets op, en nu zij daar in de bloei der
jaren die intussen gekomen was vóór het raam stond, en naar de zomer keek, was
rond haar al lang zo 'n eenzaamheid gegroeid, en zo 'n vervreemding van de wereld
en van de mensen, alsof buiten de ruimte waarin zij leefde niets meer wezenlijks
was, en haar verbeelding faalde wanneer zij achter de kring van bomen die haar
omsloot, soms poogde iets te ontdekken van het leven dat daar bestendig voortging.
Een slepende ziekte van het bloed had haar al jaren méér en méér ondermijnd, en
zij wist met zekerheid dat geen ontkomen meer was aan haar lot, en dat weldra, misschien als het herfstlover vlamde boven de nevels of als de winter kwam met de
tover van sneeuw, - nog groter eenzaamheid zich voorgoed rond haar sluiten zou in
de donkere schoot van de aarde.
Toen de zon was ondergegaan deed Denise het raam half dicht, en ging weer te bed.
Tranen waren uit haar ogen gesprongen, en zij liet ze nog immer vloeien. Zij hield
het aangezicht naar de muur gekeerd en schreide lang. Toen haar blik weer de ruimte
zocht van haar kamer, waren de hoeken verschemerd, en zag zij van daaruit, zoals
iedere avond, de kring der dingen langzaam rond haar verkleinen, terwijl buiten de
vleermuis aan 't fladderen ging en de verre schreeuw van een pauw of een parelhoen
af en toe nog door de steeds zwaarder wordende rust van het lover klonk. Straks zou
haar moeder naar boven komen, en dan werd het andermaal nacht. Een van die korte
zomernachten, vol geurende koelte, met de glanzende streep van de melkweg en veel
vallende sterren, waarnaar verliefden schielijk hun wensen fluisterden terwijl zij in
dichte omarming huiverend voorttraden langs paden waar onder donkere bomen de
verlokking van de eenzaamheid hing. In de nachten dat zij niet sliep, en naar alle
geluiden luisterde, had zij ook onder haar raam dikwijls hun stap gehoord, en zich
met ingehouden adem, vol hunkering opgericht, terwijl haar vingeren spanden over
haar jonge borsten die verraadden dat zij al lang het kind was ontgroeid, en deelachtig
had kunnen zijn aan eenzelfde geluk als zij aan haar zag voorbijgaan. ‘Misschien
komt het nog,’ had zij dan soms gedacht, ‘misschien word ik éénmaal nog gezond!’,
maar na zulke schaarse opwellingen van hoop, had dieper neerslachtigheid haar
immer
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omvat in momenten van twijfel, waarvan zij nu al lang wist dat vrees voor zelfbedrog
die haar toen pijnlijk bekroop, niet ongegrond was geweest.
Niets wachtte haar nog. Geen zoetheid van liefde, geen vreugde van de man zou
haar ooit doen sidderen, noch het opperste geluk van de vrouw als zij moeder wordt
en vol koestering mag zijn voor het kind dat zij in haar schoot voelen leven heeft.
Bergen met glanzende sneeuw, en diepblauwe meren daartussen, waarover zij in
verhalen uit vreemde landen gelezen had, zou zij nimmer aanschouwen, noch de
grootsheid van de zee met heuvelende duinen ernaast, noch dichterbij, de steden met
hun praal uit tijden van stoeten en ridders en daarrond de wijde vlakte met vee en
knotwilgen en het wit en rood van eenzame huizen.
Het was donker geworden, en Denise zuchtte diep. Morgen zouden de leeuweriken
weer opstijgen, de spechten op de bomen hameren, de fazanten door de bossen
wandelen en in de weiden de veulens huppelen rond het bezadigde moederdier. Nog
honderd andere vreugden ook zouden rond haar weer ontwaken en jubeling brengen
in het hart van de mensen die nog vol overmoed en verwachting waren, maar voor
haar was niets meer bestemd dan de troosteloze eentonigheid van haar kamer, en de
pijn van al wat zij derven moest. Hoe lang nog? Weldra zou de oogst in schoven
worden gezet, en dan kwam weer het najaar met morgenmist en weemoedige avonden.
Wind en regen zouden het park ontbladeren, en na de eerste vorst stonden de bomen
helemaal naakt, wachtend op de sneeuw die zij zouden dragen, en die voorgoed de
winter bracht. Zou zij er dan nog zijn? Denise's ogen werden groot, maar zonder
vrees dacht zij aan die donkere ruimte van de dood waarin reeds zoveel anderen haar
waren voorgegaan die nu rustten in de volstrektste onbewustheid van wat eens op
aarde hun lot was geweest of het kunnen worden had. En opeens wist zij dan dat het
uur van afscheid nabij was, en dat
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nog dezelfde nacht haar lichaam zou wegglijden in het koele, erbarmende water van
de vijver, dat nauwelijks rimpelen zou als het zich over haar sloot, en dan weer strak
en effen zou worden met bewegingloze lelies, en gouden glanzen van de zon als de
morgen kwam.
Denise ontstak de lamp op haar nachtcommode. Dan stapte zij uit haar bed, deed
haar pantoffels aan en dekte het weer toe met een rust van gebaren alsof zij in
werkelijkheid een sluier wierp over een droef verleden van jaren.
Vóór de spiegel schikte zij lichtjes heur haren, keek zichzelf een ogenblik roerloos
aan en knikte dan stil, als tot een wezen dat haar gezelschap hield. ‘Adieu!’ fluisterde
zij, ‘Adieu!’, en zich daarna omkerend naar de dingen in haar kamer, herhaalde zij
dit nogmaals, maar onhoorbaar, met lippen die nauwelijks bewogen. Dan opende zij
voorzichtig de deur, en ging geruisloos naar beneden, haar lang slaapkleed met duim
en wijsvinger over de treden heffend.
Buiten aarzelde zij. Maar haar ogen wendden vlug aan het duister dat steeds lichter
werd naarmate zij voorttrad, en waarin zij de dichte nabijheid van bomen en heesters
onderging met een gevoelen van vertrouwdheid, alsof een ver verleden plots
teruggekeerd was en op de grond nog haar voetsporen stonden van daags voordien.
Maar langs de oprijlaan bemerkte zij dan opeens de acacia, waarvan zij als kind nog
de geveerde blaadjes in de wind had gestrooid nadat zij er eerst dromen en verlangens
met angst op geteld had, en die nu hoog en breed stond gegroeid boven haar reikende
armen die zij als jong meisje naar hem uitstrekken kon. En aan wat haar in de ruimte
ontglipt was, mat zij dan de tijd die sindsdien was heengegaan, met al wat hij intussen
ook in haar leven ongenaakbaar doen worden had, en dat haar nu naar hier had
gedreven in het rustig bewustzijn dat zij naar de verlossing trad en binnen enkele
ogenblikken zou ophouden onder de mensen de schim te zijn die zij ook in
werkelijkheid in de nacht was geworden.
En zie, daar bemerkte zij reeds het vlak van de vijver als een donkere spiegel
tussen de zacht-hellende boorden, en aan de overzijde het grafelijk kasteel met de
silhouetten der torentjes die oprezen naar de sterren. En of het de frisheid was van
de nacht die haar dan eensklaps deed huiveren, dan wel de gedachte aan de koelheid
van het water dat haar seffens zou opvangen, of een licht gevoelen van vrees, wist
zijzelf niet. Haar tred bleef echter vast als voordien, en geen aarzeling viel aan haar
te bespeuren tot zij was doorgedrongen binnen de verschansing der rhododendra,
waar zij plotseling stilhield en diep ademde in de geur der rozen en anjelieren die zij
daarstraks in haar verbeelding nog had gezien zoals zij daar, door haar vader geteeld,
nu langs de verzorgde paden stonden. En schier zonder dat zij het wilde, trad zij
tussen de bloemen. Met de hand die haar kleed niet behoedde voor de prikkels der
doornen, plukte zij enkele witte rozen af, en hield ze behoedzaam tussen haar vingers
terwijl zij haar laatste schreden zette op het gazon, en afdaalde naar de vijver vol
duister geheim en slapende vissen die zij verstoren zou.
Naast het lis deed zij haar pantoffels uit. Dan strooide zij het water vol
rozenblaadjes binnen de kleine kring waarin zij verdwijnen zou, maar nog eer zij
hiermee had opgehouden groeide in haar geest het beeld van de lente over de vijver,
als de fruitbomen uitgebloeid staan en het wit van hun duizenden bloesems over de
wegen van de hovingen ligt verspreid.
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En terwijl Denise daar als in droom naar keek, nadat haar hand was stilgevallen,
rees de gehechtheid aan het leven weer in haar op, in die laatste hoop die nog opdaagt,
als reeds alle hoop voorbij is. Een tijd lang verroerde zij niet. Dan liet zij echter
opnieuw haar voeten in haar pantoffels glijden, keek bedaard om zich heen en ging
terug de helling op. Haar hoofd hing lichtjes voorover, maar zelfs toen zij het weer
opgericht had bleek zij met haar gedachten nog immer afwezig. Zij staarde ver.
Voorbij de Herfst en de Winter blikte zij in zichzelf naar de komst van de Lente die
zij altoos had liefgehad en waarvan op de rand van de dood één helder ogenblik haar
het besef had gebracht dat nog éénmaal dit verrukkelijk wonder te mogen
aanschouwen, misschien, haar leven niet uitzichtloos maakte.
Naast de lamp die zij laten branden had, ging zij terug neerliggen; dan doofde zij
het licht.
ILL.: ROGIER VANDEWEGHE STAF WEYTS
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[Foto's en bibliografische nota's van de auteurs]
In memoriam Willem Putman
Willem Putman werd geboren te Waregem op 7 Juni 1900. Sinds 1944 wijdde hij
zich volledig aan de letterkunde. Woonde te Knokke-Zoute. Overleed op 3 Sept.
1954 te Brugge. Aanvankelijk werkte Putman alleen voor het toneel. Vermelden wij:
Het oordeel van Olga (voor dr De Gruyter), Het Stille Huis (prijs des Konings),
Mama's Kind, Marietje Hemelzoet (kinderspelen), De dode rat, Looping the Loop,
Van twee Coninxkinderen, Het Masker, Verloren Paradijs, Peter en Adinda, Ik ben
niet jaloers. In die vooroorlogse periode zijn ook Putmans eerste romans te situeren:
Vader en Ik en Pruiken, evenals de novelle Mijn gevangene. Ook twee bundels
toneelcritiek Toneelgroei en Toneeldagboek en een essay Het toneel na Ibsen. Sinds
1946 verschenen onder schuilnaam Jean du Parc: Christine Lafontaine (vertaald in
het Frans en het Duits, en voor het toneel bewerkt), Marilou (voor toneel bewerkt),
Mevrouw Pilatus (vertaald in het Duits en het Frans en voor toneel bewerkt), Wij
zijn geen heiligen, De hemel boven het moeras (vertaald in het Duits), Gier-wally,
De nacht van Nadine, Paula van Berkenrode (voor toneel bewerkt in samenwerking
met Fred Engelen), Het andere Ik, De Leeuwen dansen, Het Kind van Marilou (voor
toneel bewerkt), Jeanne d'Arc, De man achter de schermen (tweede druk van
‘Pruiken’), Mijn tweede Leven (Duitse vertaling wordt voorbereid), Appassionata
verschijnt in October. In voorbereiding is Wat nu, Marilou? Putman verzorgde ook
de tekst van Guldensporenspel en maakte een toneelbewerking van Peegie van
Willem De Hazelt. Hij was redactielid van West-Vlaanderen.

Geachte Familie, Waarde Vrienden uit de Wereld van Kunst en Kultuur,
Mevrouwen, Mijne Heren, Dierbare Afgestorvene,
Een schaar van letterkundigen en kunstenaars, samen met zoveel vrienden van de
schone letteren en belangstellenden voor de cultuur, staan hier verenigd om een
laatste vriendengroet te brengen aan deze kunstenaar van het woord, die met een
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verbluffend talent en een ongewone gemakkelijkheid, de meest genuanceerde
gemoedsaandoeningen wist uit te drukken.
Als voorzitter van het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond, waarvan ons aller
vriend Willem Putman, een der meest produktieve leden was, vertolk ik hier de
gevoelens van rouw van de bestuursleden en van alle aangeslotenen.
Wij rouwen, Vriend Willem, omdat Gij ons ontvallen zijt, en, omdat Gij ons, tegen
ons aller verwachting in, zo vroeg ontvallen zijt.
Wij wisten dat Gij de laatste weken ziek waart, doch hoe groot was onze
verslagenheid, toen wij Vrijdag vernamen dat uw ziekte ons niet de tijd gegund had
U nog een bezoek te brengen.
Zoveel schone dagen, hoogdagen van artistiek beleven en verbroederen, hadden
wij nog samen kunnen doormaken, zoals die onvergetelijke ontvangst op de
jaarvergadering van 25 October van verleden jaar, bij Z. Exc. Mgr. De Smedt,
bisschop van Brugge. Gij waart er, Vriend Willem, zoals Gij er steeds waart om met
uw muzikaal talent en uw gekende gulhartigheid, het gezelschap te veraangenamen.
Zoveel schoons hebt Gij ons geschonken en wij verwachtten nog meer van U, de
onuitputtelijke Putman. Wanneer men U ontmoette, steeds waart Gij aan een nieuw
werk, een nieuwe roman of een nieuw toneelstuk bezig.
Met uw rijkbegaafd gemoed, doorpeildet Gij het menselijk hart en toondet Gij de
tragedie van de strijd en de spanningen in dat hart.
Van huize uit vertrouwd met het toneel, dat Gij als een erfgoed van wijlen uw
vader, Palmer Putman, hadt meegekregen, met uw vaardigheid tot het scheppen van
rake en vinnige dialogen, voeldet Gij U gedreven tot het schrijven van stukken, die
gretig door onze toneelmaatschappijen opgevoerd werden.
Men zal over het toneel in Vlaanderen sinds de eerste wereldoorlog niet handelen,
zonder de naam van Willem Putman te vermelden.
Vriend Willem, Gij hieldt van het schone en hadt het leven lief. Toch zou ook U
het leed niet bespaard blijven. Ook voor U zijn niet alle dagen even zonnig geweest
en moest er een tijd komen van beproeving en van lijden. Gij hebt er uw ziel in
gemilderd en verdiept.
Onder de schuilnaam Jean du Parc, bracht Gij na de tweede wereldoorlog de
litteraire wereld in beroering. Thans zou de romancier, Jean du Parc, zijn volle kunnen
geven in de spannende motieven van strijd, zonde en overwinning.
Neen ‘Wij zijn geen Heiligen’ in dit ‘Verloren Paradijs’, maar ‘Mevrouw Pilatus’
zal zich niet moeten ergeren aan U, zoals aan haar man, die niet geloofde in de
waarheid, want doorheen alles droegt Gij de zekerheid van uw katholiek geloof, in
het bewustzijn dat er een ‘Hemel hangt boven het Moeras’.
Veel schoonheid hebt Gij ons gegeven, met een charme en een fijnheid van gevoel,
die wij in onze Nederlandse letteren, zelden aantreffen. Kon het anders of Gij hadt
niet alleen een schaar van bewonderaars, doch ook een kring van U gunstig gestemde
vrienden. Hebben wij niet allen met genoegen geluisterd naar de charmes van uw
woord en de bekoorlijkheid van uw piano, terwijl uw artist-zijn trilde door uw
gespannen zenuwen, en doorheen dat alles voelden wij de goedheid van uw inborst.
Het is thans voorbij. De ziekte trof U ongenadig. De tragische ernst van de dood
moest ook dit rijkbegaafd leven overschaduwen... vroeger dan wij allen het hadden
verwacht. De orgelmuziek, die Gij zo vaak en zo graag in onze kerken ten hemel
hebt gezonden, begeleide U thans tot voor Gods troon voor uw eeuwig dialoog tussen
‘Vader en Ik’.
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Geachte Mevrouw Putman, hier staan veel schrijvers, kunstenaars en bewonderaars,
om van uw duurbare echtgenoot, samen met U, afscheid te nemen.
Wij staan hier ook om U te troosten in uw leed, dat wij begrijpen. ‘Christine
Lafontaine’ zal gescheiden leven van haar aanbeden echtgenoot. Doch hij zal bij U
voortleven, voortleven in uw gedachten; voortleven in zijn boeken, die U omringen.
In uw eenzame ogenblikken zal zijn geschreven woord, dat blijft, tot U spreken en
zal zijn gestalte weer voor U leven.
Wij kunnen U slechts troosten met wat schamele genegenheid voor de edele viouw,
die zo goed het werk van haar man begreep en waardeerde.
Geachte Moeder Putman, Gij schonkt aan Vlaanderen een groot kunstenaar. Thans,
aan de boord van dit graf, schenkt het levende Vlaanderen U zijn medevoelen om
hst verlies van uw zoon, als compensatie voor het vele schone dat het van hem mocht
ontvangen. Ook dit weze U een menselijke troost.
Doch troosten wij ons allen met de gedachte, die onze Moeder de H. Kerk ons
voorhoudt in de prefatie van de begrafenismis: ‘Voor uw gelovigen immers, O Heer,
wordt het leven verwisseld, niet weggenomen, en nadat het huis van dit aards verblijf
is ontbonden, wordt in de hemel een eeuwige woonstede verkregen’.
Vaarwel dan, Vriend Willem, rust in vrede. Het levende Vlaanderen zal U nog
lang gedenken.
Lijkrede uitgesproken te Waregem door Voorzitter Jozef Storme.
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Stijn Streuvels
Stijn Streuvels (de schuilnaam van Frank Lateur) werd geboren te Heule op 3 October
1871. Streuvels verwierf driemaal de staatsprijs voor letterkunde, in 1905, in 1911
speciaal voor De Vlaschaard, en in 1935 voor zijn volledig aeavre. Hij is lid der
Kon. Vlaamse Academie en woont sedert 1905 te Ingooigem. Onder zijn bijzonderste
werken vermelden wij: Lenteleven (1899), Zomerland (1900), Zonnetij (1900),
Doodendans (1901), Langs de wegen (1902), Dagen (1903), Minnehandel (1904),
Stille avonden (1905), Het Ultzicht der dingen (1906), De Vlaschaard (1908), Najaar
(1909), Het Kerstekind (1911), Prutske (1922), Werkmenschen (1926), De teleurgang
van den Waterhoek (1927), Alma (1931), De Maanden (1941), Beroering over het
Dorp (1948). In de laatste jaren verschenen zijn mémoires: Heule, Avelgem,
Ingooigem; ook werden zijn Verzamelde Werken uitgegeven. Stijn Streuvels was in
1903 een der oprichters van het letterkundig tijdschrift Vlaanderen en was
medewerker o.a. van Van Nu en Straks. In 1951 aanvaardde hij het eredekenschap
van het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond, uitgever van het tijdschrift
West-Vlaanderen. Verschillende van zijn werken werden in diverse talen vertaald.
De Vlaschaard werd ook verfilmd.

Marcel Boey
Werd geboren te Brugge op 30 October 1905 en is als leraar werkzaam te Brugge.
Hij schreef onder meer
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Dr f. Persijn, zijn leven, zijn werk, een essay dat bekroond werd met de Persijnprijs
van de K.V.H.U. In de reeks Dietsche gestalten leverde hij twee biografiën Prins
Willem (dat twee uitgaven kende) en Paul Krüger. Ook jeugdboeken: Riddertrouw
en Van Fernando die Antonius werd, benevens een aantal religieuze werken die door
hem uit het Frans werden vertaald en Nederlandse bewerkingen van de Franse
vertellingen van de gravin d'Oultremont.

Jan Boschmans
(schuilnaam v. Lucien De Bosscher)
Werd geboren te Kooigem in 1909, is handelaar te Anzegem. Vóór de jongste oorlog
schreef Boschmans reeds tal van novellen, kleine romans en korte verhalen die werden
opgenomen onder meer in de tijdschriften Hoger Leven, Ons Land, Astrid en
Zondagspost. Veertien luisterspelen van zijn hand werden uitgezonden door Studio
Kortrijk. Is recensent van Boekengids. In 1945 verscheen De Zeven Flessen van de
Kanunnik en in 1947 De Laatste Flessen van de Kanunnik, gevolgd in 1952 door De
Vinger in de Champagne. Over kortverschijnt: Eva onder de Leeuwen.

West-Vlaanderen. Jaargang 3

255

F.R. Boschvogel (schuilnaavt van Frans Ramon)
Werd geboren te Aartrijke op 22 September 1902. Is leraar in de geschiedenis te
Brugge. Hij schreef een groot aantal historische romans, o.m. Willem van Lo
(Karel-Barbierprijs), Het Hof der Driekoningen (1946), Niet wanhopen,
Maria-Christina (1948), Godelieve (1949), Als ich can (1941), Robrecht de Fries
(1942), Uw glanzende vlechten, Amarilla (1950). Als volks verteller schreef hij: De
Beukenhage (1947), Zandstuivers (1944); daarnaast jeugdboeken, zoals Boschvogel
vertelt (zes delen), Waar Maas en Schelde vloeien, Vlaanderen die Leu, Roeland
vaart met Magellaan, Maria, mijn Moeder. Van Boschvogel, die medestichter is en
redactielid van West-Vlaanderen, werd vertaald in het Frans en het Duits.

Raymond Brulez
Werd geboren te Blankenberge in 1895. Sinds 1939 woont hij te Brussel en is
Directeur der Vlaamse Gesproken Uitzendingen bij het N.I.R. Debuteerde in de
literatuur in 1930 met de roman André Terval. Hierop
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volgen filosofische verhalen: Sheherazade (1932), De laatste Verzoeking van Antonius
(1932), De Verschijning te Kallista. Toneelwerk: De schone Slaapster (1935
(Nestorde-Tière'-prijs) en De beste der Werelden. In 1950 begon hij de publicatie
van Mijn Woningen, een vierdelige geromanceerde mémoirencyclus, waarvan het
eerste: Het Huis te Borgen bekroond werd met de Driejaarlijkse Staatsprijs. Dit werk
wordt dit jaar voltooid met Het Mirakel der Rozen, waaruit het verhaal dat in deze
bundel is opgenomen.

Andre Demedts
Geboren op 8 Augustus 1906 te Sint Baafs-Vijve. Is hoofd van Studio Kortrijk van
het N.I.R. Hij is redacteur van Dietsche Warande en Belfort, lid van de redactieleiding
van West-Vlaanderen, en werkt mede aan buitenlandse tijdschriften. Hij publiceerde
volgende werken: Verzenbundels: Jasmijnen (1929), Geploegde Aarde (1931), Kleine
Keuze(1937) en Vaarwel (1940). Novellenbundels: Mannen van de Straat (1933) en
Voorbijgang (1939). Romans: Het Leven drijft (1936), Afrekening (1938), Geen
tweede Maal (1941), Het heeft geen belang(1944), Voor de Avond valt (1947), In
het Morgenlicht (1949), en De Ring is gesloten (1951). Critiek en Essay: Edward
Vermeulen, schrijver en boer (1937), De Vlaamse Poëzie na 1918 (1941), Hugo
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Verriest, de Levenwekker (1945), Leven en Schoonheid (1945), Richard Minne (1946).
Toneel: De rechtvaardige Keizer (1951) en De Graaf is weergekeerd (1951).
Jeugdboeken (schuilnaam Koen Lisarde): Ik wil een dappere Kerel zijn, Trouw aan
hun volk, Alle Vreugd is eindeloos en Voorbij aan de Nacht. In vertaling verschenen:
Das Leben treibt, Abrechnung, Die Ruhelosen, Strassenvolk, Niemals Wieder en Il
n'y a qu'une Route. In het Najaar 1954 verschijnt In Uw Handen.

Willem de Hazelt
De Roeselaarse handelaar Willem Denijs werd geboren op 3 September 1911. Hij
is medewerker aan Het Volk en aan de plaatselijke weekbladen. Onder het pseudoniem
Willem de Hazelt schreef hij Peegie in zijn apejaren en Peegies triem door het leven
(insamenwerking met Willem Putman voor het toneel bewerkt).

Leo Devloo
Leo Devloo werd geboren te Oostvleteren op 12 April 1912 en is principaal van het
college te Tielt. Hij schreef onder meer: Driekoningenluik, waarvan het verhaal De
tweede Koning bekroond door Nieuwe Stemmen (1947), The hound of Heaven,
bekroond in de Xaveriusprijskamp (1953), Avonden op het Rekhof, Brieven aan een
Levende, en een hagiografisch werk over Zuster Maria Assunta van Opwijk.
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Paulde Wispelaere
Paul De Wispelaere werd geboren op 4 Juli 1927 te Brugge en is er werkzaam als
leraar Nederlands. Debuteerde vorig jaar o.a. in Dietsche Warande en Belfort, De
Tafelronde en De Vlaamse Gids.

Gaston Duribreux
Werd geboren te Oostende op 28 Mei 1903 en is als hotelhouder te Mariakerke bij
Oostende gevestigd. Hij verwierf in 1947 de Lode Baekelmansprijs van de Vlaamse
Academie voor zijn romans die het probleem van zee en vissersvolk behandelen. In
1950 werd hem de prijs van de Scriptores catholici toegekend voor zijn oorlogsroman
De Grote Hemme. In 1951 kreeg hij de vijfjaarlijkse prijs voor letterkunde van de
provincie West-Vlaanderen, en in 1952 de Emiel Vliebergprijs van het Davidsfonds.
Zijn werken: Karoen, in 't aanschijn van de zee (onder pseudoniem Jan van Wieren)
(1934), Bruun (1939), De Laatste Vissers (1940), Derina of het tere spel der
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liefde (1941), De Roeschaard (1943), De Bron op den Berg (1945), Hel Gouden Zeil
(1950), De Grote Hemme (1950), De Zure Druiven (1951), Tussen Duivel en Diepzee
(1953. Hij is redactielied van West-Vlaanderen.

Fred Germonprez
Werd geboren te De Panne op 30 December 1914 en publiceerde zijn eerste verhalen
in Nieuw-Vlaanderen, de Nieuwe Gids, De Vlaamse Gids en andere. Thans in de
journalistiek werkzaam. Zijn werken zijn: Kinderen van de zee (novelle 1938), Volk
uit de Westhoek (1940) (drie uitgaven), Wij leven (1939) (in het Duits vertaald), Dat
dwaze Hart (1943), Ik wil Leven (1944) (herwerking van Wij Leven), Iseland, Iseland
(1950-1951) (twee uitgaven, vertaald en uitgegeven in Duitsland en Zwitserland),
Moerduivels

(1952). In October van dit jaar verschijnt een nieuwe roman: Mensen in de Schaduw.
Met Jos Janssen bewerkte hij Iseland, Iseland voor toneel, en schreef tevens de tekst
voor het massaspel Naar Veilige Haven (Oostende 1953).

Daan Inghelram

West-Vlaanderen. Jaargang 3

Geboren te Middelkerke op 23 Juli 1905. Hij woont thans te St Amandsberg bij Gent
en is leraar te Zottegem. Hij debuteerde onder schuilnaam Jan van Marlinghe met
een roman Lotsverbonden (1943). Daarop volgde in 1944 een vissersroman Walrave's
IJde. In 1947 verscheen De Boskanter alsook de novelle De Zonderling. In een
prijsvraag uitgeschreven door het Nederlandse blad Ad Interim werd zijn novelle De
Stroom tussen 179 inzendingen bekroond. Verdere werken: de novelle Angélique
(1948) en de romans De Graaf (1950) en De Forestier

(1951). Rond Kerstmis 1954 verschijnt een bijbelse roman Agar. Voor de jeugd
schreef hij: Als Goden en Reuzen vechten (1953), Om U treur ik Jonathan (1953) en
Roes, Roes, Roes!

Jos Janssen
Geboren te Klerken op 12 November 1888, trad in de administratie der Belastingen
en is thans op rust te Antwerpen. Verwierf in 1942 de Nestor de Tièreprijs van de
Vlaamse Academie en in 1943 de Staatsprijs voor toneelliteratuur. Onder zijn
voornaamste toneelstukken vermelden wij: Late Liefde, In den Witten Leeuw,
Katjesspel, Het Zomerlief, De Wonderdoktoor, Flupke, Hun Lot, De Meiman, Bella
Stock, De Koning drinkt, Heldendorp, Ruzie om Alide, De Notabelen van Kraaiennest,
Wij zijn een volk van dichters, Hendrikje Stoffels, De Vetten en de Mageren, Jan
Eyre, Jacoba van Beieren, De kleine Hendrik, De Meesterknecht, De kleine Foerier,
Pension Les Crevettes, De Page. Jos Janssen schreef bovendien twee romans
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De Wonderdoktoor en De brave Moordenaar. Onder zijn onuitgegeven werk
vermelden wij het drama De Vrouwe van Gaasbeek en een groot aantal radiosketches.

Marcel Matthys
Geboren te Oedelem-bij-Brugge op 11 Januari 1899. Sedert jaren is hij

er gevestigd als zitmeubelfabrikant en meubelhandelaar. Voornaamste werken:
Grauwvuur (1929), De Kuitentikker (1933), Doppen (1936), Mur Italien (1937), Het
Turks Kromzwaard (1937), Een Spook op Zolder (1938), Schaduw over Brugge
(1940), Wie kan dat begrijpen (1949), Hellegat (1949), Spiegel van Leven en Dood
(1953), De kleine Pardon (1954). Verscheidene van Matthys' verhalen werden in het
Duits en het Frans vertaald.

Jan Schepens
Jan Schepens werd geboren te Gent op 28 Mei 1909. Hij is leraar van
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het Normaalonderwijs en woont sinds 1940 te Brugge. Hij is sinds 1945
redactiesecretaris van De Vlaamse Gids. Onder zijn werken vermelden wij Polyfoto,
Letterkundig prentenboek, In de stille vrede (met 40 litho's van Albert Goethals),
Klein Alphabet, Meerendree of de Kermis der Vlaamse poëzie, Julius Sabbe (in
samenwerking met Carmen Maerten), Jan Greshoff, Marcel Coole, Richard Minne,
Johan Daisne, Achilles Mussche, L’aeuvre poétique d'Armand Bernier, Moderne
Russische schrijvers, Moderne Italiaanse schrijvers. Hij schreef verder studiën en
kronieken in Le Thyrse, De Vlaamse Gids, Kroniek van Kunst en Kuituur, Mercure
de France, Nieuwe Rotterdamse Courant enz... In voorbereiding is Sint Jansvuren,
een bundel kwatrijnen.

Louis Sourie
Geboren te Sint-Kruis op 24 Mei 1910. Hij is thans werkzaam in de journalistiek en
verblijft te Brugge. Hij publiceerde: Prosper Van Langendonck (1942), Het Heilig
Avontuur van Godelieve, Gudula, Lutgardis, Kristien en Amelberga (1942), Inleiding
tot de Geschiedenis van Van Nu en Straks (1943), Het Hart van mijn Stad (1944),
Pro Justitia (1944), Het Leven gaat voorbij (1946), Stijn Streuvels (1946), Jozef
Simons (1947), Emiel Van Hemeldonck (1948), Het Werk van Ernest Claes (1949),
Constant Lievens (1950), Amaat Vyncke (1950),

Vlaams Letterkundig Lexicon (1951), Ferdinand Verbiest (1951), Wachtposten XYZ
(1952), Van Nu en Straks, historiek en betekenis (1953), Jozef De Voght (1953).
Louis Sourie is verder medewerker aan verschillende tijdschriften, redactielid van
Boekengids, medestichter en redactielid van West-Vlaanderen.

Lia Timmermans
Mevrouw Lia Aspeslagh-Timmermans, dochter van Felix Timmermans, werd geboren
te Lier op 9 Augustus 1920; woont thans te Oostende. Behoudens Mijn Vader, schreef
zij ook sprookjes. Eerlang verschijnt Het kleine Album van Martha.
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Oswald Valcmar (pseudoniem van Lucien Volcke).
Geboren te Halle (Brabant) op 14 Mei 1920. Hij is thans bedrijvig als journalist en
verblijft te Moeskroen. Hij debuteerde met verscheidene novellen en korte verhalen
o.a. in Ons Volk, Overal en Dietsche Warande en Belfort. Zijn novelle De Suzanna
werd geprimeerd door De Gids.
In 1947 verscheen zijn eerste roman Het Hart gaat zijn wegen, die in 1951 gevolgd
werd door De Marina vaart (Baekelmansprijs). In 1954 verscheen het toneelwerk
De Albatros, een drama in drie bedrijven. Oswald Valcmar werkt thans aan een
nieuwe roman De Baby, een werk over het kinderloos huwelijk, waarvan het fragment
in deze bundel.
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Medard Verleye
Geboren op 22 Maart 1923 te Torhout. Behoudens een tachtigtal novellen schreef
hij een reeks bijdragen over plastische kunsten, folklore en literatuur. Debuteerde
als romancier met Rebellen zonder Vaandel (ook voor het toneel bewerkt). Onder
zijn andere werken vermelden wij De Verspeelde Kans (waaruit het fragment in deze
bundel), Mijnheer de Volksvertegenwoordiger en Dagelijks Tumult. Voor kort
beëindigde Medard Verleye een geromanceerde biografie van Hugo van der Goes,
dat verschijnt onder de titel De Aristocraat. In voorbereiding zijn twee literaire essays
over Albert Camus en Hans Fallada. Medard Verleye leverde ook de teksten voor
enkele documentaire kleurfilms.

Arthur Verthe C.I.C.M.
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Geboren te Ingelmunster op 2 April 1926. Hij is thans onderpastoor van de kathedraal
van Leopoldstad. Is redactielid van De Week (Belgisch Congo), waarin hij novellen
schrijft, essays, poëzie, boekbesprekingen. Medewerker aan Band. Hij publiceerde
in 1951 een gedichtenbundel Bevrijding en het jaar daarop Coda (ingeleid door Em.
Janssen, S.J.). Hij leverde de teksten voor ‘Die Genootschap’ en heeft thans een
nieuwe gedichtenbundel klaar De Gave Cimbel. In 1952 werd hij bekroond met een
eerste prijs voor novelle. Hij schreef ook het scenario voor de film Makila Mabe
(Het Kind van de dood), die door het Gouvernement-Generaal werd aangekocht. Hij
is hoofdredacteur van het franstalig maandblad Echo Scout en medewerker van Pax.

Staf Weyts
Staf Weyts werd geboren te Mechelen op 15 April 1909. Woont te Sint Kruis-Brugge
en is verbonden sinds 1952 aan het ministerie van Volksgezondheid. Van zijn hand
verschenen de romans Met Hélène op de boot (1935), Ik heet Livine (1941), Niets
dan een droom (1941), (verhalen), Sneeuw en Zonde (1945), Langs de boord der
rivier (1950). Hij schreef jeugdboeken zoals De Geheimzinnige Hand, De Gestolen
Kroon, alsmede een kinderverhaal Anne-Marietje. Van zijn werk werd vertaald in
het Duits, het Zweeds en het Fins. In het najaar 1954 verschijnt een nieuwe roman:
Ontmoeting met Denise. Staf Weyts schreef bijdragen in verzamelwerken en is
medewerker aan diverse tijdschriften. Hij is medestichter en redactielid van
West-Vlaanderen.
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[Kunstleven]
Verbondsberichten
Jaarlijkse statutaire vergadering
TRADITIEGETROUW worden alle leden van het Christelijk Vlaams
Kunstenaarsverbond opgeroepen naar de jaarlijkse statutaire vergadering.
Dit jaar wordt deze dag gehouden te Brugge op Z o n d a g 7 N o v e m b e r 1954,
en wel met de volgende dagorde:
11 uur: In het Hotel van de Gouverneur, Burg te Brugge: Receptie van de leden
door Zijne Exc. Ridder P. van Outryve d'Ydewalle, Gouverneur van West-Vlaanderen.
12.30 uur: Gezamenlijk noenmaal.
14 uur: Jaarvergadering waarop:
- Welkomwoord door de voorzitter.
- Verslagen van de secretarissen (verbondswerking, redactie van het tijdschrift,
financieel beheer).
- Uiteenzetting door de Voorzitter: Werking en Vooruitzichten voor het C.V.K.V.
(nadien gelegenheid tot uitvoerige bespreking).
- Gezellig samenzijn, o.m. met het optreden van Antoon Vander Plaetse,
declamator, Hilmer Verdin, klavier en Willem Denijs... Peegie.
Een persoonlijke uitnodiging zal eerlang aan alle leden van het verbond worden
toegestuurd, waarin alle practische gegevens zullen worden meegedeeld; tevens een
kaart, waarmede de leden zullen kunnen inschrijven voor het noenmaal.
Wij roepen alle bestuursleden van het C.V.K.V. in het bizonder op, deze dag van
heden af reeds vrij te houden, omdat op de namiddagvergadering tevens zal
overgegaan worden tot een gedeeltelijke herverkiezing van het Bestuur.

Literair nummer van West-Vlaanderen
HIERONDER vermelden wij de adressen van de illustrators die aan de verluchting
van dit nummer hebben meegewerkt:
Fernand Boudens, Pottenmakersstraat 23, Brugge; Arno Brys, Zuidstraat 1B,
Oostende; Roger Cools, Albert I Wandeling 33, Oostende; Lucien De Gheus, Steenweg
op West-Vleteren 8, Poperinge; Jan Degroote, St Catharinastraat 149, Assebroek
(Brugge); Marino Devos, Balegern (O. Vl.); Jo Maes, Stuiverstraat 290, Oostende;
Michel Martens, Zeeweg 5, St Andries (Brugge); Jos Noreille, Halewijnstraat 1,
Menen; Marcel Notebaert, St Denijsstraat 244A, Kortrijk; Albert Setola,
Zevenbergenlaan 31, St Michiels (Brugge); Gustave Sorel, St Paulusstraat 57,
Oostende; Leo Vandenauweele, Huize Zeemeeuw, Ichtegem-Wijnendale; Rogier
Vandeweghe, Bloemendalestraat 117, Beernem; Louis Verbeeck, Felicien Ropspad
32, Knokke a/z.; Ernest Verkest, Kortrijkstraat 20, Tielt.
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Personalia
* Bij de uitgeverij 't Groeit te Antwerpen verscheen zo-even de Nederlandse vertaling
van de psychologisch-religieuze roman Dwazen van de Hongaars-Franse schrijver
Béla Just. De vertaling is van de hand van F e r n a n d B o n n e u r e . De omslag van
het boek werd geïllustreerd door F r a n s v a n I m m e r s e e l . (Uitg. 't Groeit,
Antwerpen en Nelissen, Bilthoven, 248 blz., 75 fr.)
* In Huize der Santinnen, het stemmige tehuis van de Rederijkerskamer der Weerde
Drie Santinnen te Brugge, hield de bekende graficus J e f B o u d e n s tijdens de
maand Augustus een expositie onder het motto Kunstschrift en Grafiek.
* S u z y D e c l e e r , laureate van het conservatorium te Oostende, zal in het
toneelseizoen 1954-1955 met haar toneelgroep een tournee door West-Vlaanderen
ondernemen. Op het programma staat Drie Dozijn Rode Rozen van Aldo de Benedetti.
Dezelfde toneelspeelster zal op 19 December 1954, bij de sluiting van het Koninklijk
Landjuweel te Brugge haar medewerking verlenen aan de Nederlandse creatie van
Uilenspiegel van C. Weissenborn.
* Op Dinsdag 7 Sept. werd door het N.I.R. Brussel een nieuw werk gecreërd van de
hand van toondichter M a u r i t s D e r o o , directeur van het muziekconservatorium
te Brugge: Lamento en Dans (vocalisen) voor zang en orkest. Soliste was Alice van
Walleghem.
* In de Galerie Prado te Mechelen exposeert van 4 tot 12 September ons medelid
S i m o n H e n d r i c k x uit Doornik (portretten, landschappen, stillevens).
* De glazenier M i c h e l M a r t e n s exposeert tijdens de maand September glasramen
en muurschilderingen in de Architectural League of New-York.
* Mevrouw S i m o n e M a t t h e e u w s - B i l l i e t uit Assebroek zal van 31 October
tot 12 November een expositie houden van haar werken in de zaal Memlinc,
Vlamingstraat te Brugge.
* Eerlang verschijnt bij de uitgeverij Lannoo te Tielt een nieuw werk van de hand
van Emiel Van Hemeldonck: Olifanten hebben voorrang. De illustraties in dit werk
zijn van de hand van M a r c e l N o t e b a e r t .
* Tijdens de maand November exposeert M a r c e l N o t e b a e r t enkele van zijn
werken in de zaal Au Damier te Kortrijk. Voor diverse firma's heeft Marcel Notebaert
originele en fijn-geslaagde aquarellen ontworpen, die kunnen gebruikt worden als
Kerst- en Nieuwjaarskaarten.
* In het Septembernummer van Wikor, algemeen kunsttijdschrift voor jonge mensen
(Den Haag) verscheen een hoofdartikel van de hand van L o u i s S o u r i e , gewijd
aan het leven en het werk van C o n s t a n t P e r m e k e . Tijdens de maand September
wordt te Tilburg een grote Permeke-expositie gehouden.
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* Van ons betreurd redactielid, letterkundige W i l l e m P u t m a n verschijnt in het
najaar bij Heideland, Hasselt, een prozabewerking voor de jeugd van een zijner meest
bekende toneelstukken: Marietje Hemelzoet. Volgend jaar verschijnt bij dezelfde
uitgever de roman Appassionata.
* Van 29 Oogst tot 12 September stelde de Brugse kunstschilder L e o
Va n d e k e r c k h o v e zijn schilderijen ten toon in de zaal van het Stadhuis te
Roeselare.
* Kunstdeclamator A n t o o n Va n d e r P l a e t s e werkte mee aan de Vlaamse

West-Vlaanderen. Jaargang 3

260
liederavonden die onlangs door het N.I.R. werden ingericht, o.a. te Sint Niklaas (11
Februari), te Roeselare (2 Maart) en te Brugge (5 Mei). Antoon Vander Plaetse
verleende tevens als regisseur zijn medewerking aan de Mariastoet die op 13 Juni
te Kortrijk rondging. Naast hem werkten aan deze stoet mede de kunstschilder
H e n d r i k S u l m o n t en de musici M a u r i t s D e n a u x en P r o s p e r Va n
E e c h a u t e . Op 11 Juli trad Antoon Vander Plaetse tevens op in het Vlaamse
programma van de televisie-uitzendingen. Bij deze gelegenheid werd het orkest
geleid door R e n a a t Ve r e m a n s . Op 12 Juli trad Antoon Vander Plaetse op te
Langemark waar hij een Vlaamse gelegenheidstoespraak hield en ook optrad als
declamator.
* R e m i Va n D u y n regisseerde tijdens deze zomer het Vlaams Nationaal zangfeest
te Antwerpen. Tevens werd onder zijn regie opgevoerd Philoctetes van Sophocles
(bewerkt door Anton van Wilderode) in het Klein Seminarie te St Niklaas. Verder
monteerde hij een openluchtspel te Ingooigem: De Philosoof van Hagem, in een
bewerking van Karel Ryssinck.
* Kunstschilder L o u i s Ve r b e e c k exposeerde zijn jongste werk (grafiek op glas)
in de zaal van de Kunstkring Knokke-Zoute tijdens de maand Juli. In dezelfde zaal
zagen wij in Augustus werk van een ander lid van deze actieve kring, E m i e l R a e s
uit Duinbergen.
* Tijdens de maand Juli exposeerde de kunstkring Wassend Getij uit Nieuwpoort
werk van de leden in het stadhuis te Nieuwpoort. Dezelfde kring richtte tijdens de
maand Augustus in het stadhuis te Veurne een expositie in waaraan medewerkten
K o o s v a n d e r K a a i j (voorzitter en bezieler van deze artistieke werking in het
uiterste Westen van onze gouw), J . Va n G u c h t , W. Va n M e e r b e e c k ,
A. Bulthé, R. Barret, R. Bollion, E. Schoolaert, G. Baert,
W. A n n e e s e n s , R . D e c l e r c q en het atelier N e o c e r a m .

Kunstactualiteiten
Lustrum van kunstenaars voor de jeugd
OP 31 Juli en 1 Oogst werd in de abdij te Tongerlo het jaarlijks week-end ingericht
van de vereniging Kunstenaars voor de Jeugd. Er waren dit jaar slechts een dertigtal
aanwezigen, doch niettegenstaande dit klein aantal (K.V.J. telt momenteel ruim 125
werkende leden) mag dit week-end als uiterst geslaagd beschouwd worden. Onder
de aanwezigen vermelden wij Albe, Karel Vertommen, Mevrouw A. Buckinx-Luyckx,
Louis Sourie, Dr Robert Roemans, Juffr. Beatrijs van der Hallen, Steven Debroey,
Fernand Bonneure, Paul van Ransbeeck, Ludo Laagland, de EE. PP.L. Reypens, S.J.
en Kallist Fimmers, O. Praem. en verder een hele groep jongeren, allen leden van
de Vespergroep.
Het week-end werd ingezet met een gezellig onder-ons op de ‘artistieke zolder’
van de Vespergroep waar de heer W.A.M. Van Heugten, de afgevaardigde uit
Nederland, nadere toelichting gaf over het plan eerlang te Eindhoven een
tentoonstelling in te richten van jeugdboeken, grafiek enz... Tussenin las Louis Sourie
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enkele gedichten voor uit de nieuwe bundel Vluchtig Schoon van Karel Vertommen.
Er werden verder enkele films vertoond over de vroegere week-ends van K.V.J. en
tenslotte vertelde Steven Debroey een en ander over Patrick Pearse, de Ierse
vrijheidsheld, over wie hij onlangs het boek publiceerde Rebel uit Roeping.
's Anderendaags werd een academische zitting gehouden waarop voorzitter Albe
vooreerst een innig en ontroerend ‘in memoriam’ wijdde aan de voor kort overleden
jeugdschrijver Lode Lavki. Verder huldigde Albe - dit naar aanleiding van het eerste
lustrum van de Vereniging - de eigenlijke stichteres en secretaris van K.V.J. Mevrouw
A. Buckinx-Luyckx. Na het financieel verslag dat werd afgelezen door de
penningmeester Karel Vertommen, hield Pater L. Sterkens, S.J. een fel opgemerkte,
nieuwe, en belangwekkende causerie over de opvoeding van de jongeren tot kunstzin
en kunstsmaak. Deze uiteenzetting van Pater Sterkens wordt in het eerstvolgend
nummer van het mededelingenblad van de vereniging integraal opgenomen
(secretariaat: Prins Boudewijnlaan 51, Berchem-Antwerpen). In een beste stemming
werd dit week-end besloten, nadat nog een bespreking werd gewijd aan een tijdschrift
van de Vereniging (een omvorming van de bestaande Jeugdlinie) en nadat algemeen
werd aanvaard het week-end van volgend jaar te houden in West-Vlaanderen.
Het tijdschrift West-Vlaanderen wenst de Vereniging Kunstenaars voor de Jeugd
geluk met die vijfjarige bedrijvigheid, en heeft alleen de wens dat nog meer jongeren
zich bij deze belangrijke groep zouden aansluiten.

Nieuws uit Zeeland
HET is werkelijk verheugend hoe elk jaar meer en meer artistieke en culturele
bedrijvigheid aan de dag wordt gelegd in het stukje Vlaanderen benoorden de
staatsgrens, namelijk Zeeuws-Vlaanderen. Zo zagen wij onder andere te Sluis een
zeer merkwaardige expositie van Delft's aardewerk en te Aardenburg een even
belangwekkende tentoonstelling van schilderijen in de oude Sint Bavokerk. Te
IJzendijke, een andere kleine Zeeuws-Vlaamse gemeente, werd een grote
overzichtelijke tentoonstelling ingericht onder de titel Nederland, Waterland, waarbij
diverse schilderijen met water en zee als onderwerp werden geëxposeerd.
Wij zullen hopelijk in een volgend nummer uitvoeriger op dit artistiek leven kunnen
terugkomen, en denken zelfs aan een regelmatige kroniek, die onze lezers op de
hoogte zal houden over de activiteiten in deze streek.

Frans-Vlaanderen
ZOALS telken jare werd op 5 Septemter laatstleden de Frans-Vlaamse cultuurdag
gehouden te Waregem; dit jaar reeds voor de zevende maal. Voerden er onder meer
het woord de heren André Demedts, Prof. Dr Vital Celen, die handelde over de
Duinkerkse dichter Michiel de Swaen, en de Vlaamse dichter uit St. Winoksbergen
Emmanuel Looten. Uit diens werk werd gedeclameerd door Antoon Vander Plaetse.
Verder spraken er E.H. Ph. Raes uit Bettrechies, de heer Etienne Pette uit Rijsel en
dr Jan Klaas uit St. Omaars, de hoofdredacteur van Notre Flandre.
Bij die gelegenheid willen wij nogmaals de aandacht vestigen op het tijdschrift
Notre Flandre - Vlaamse Heerd, dat thans reeds aan de derde jaargang is. Het laatste
nummer bijvoorbeeld lijkt ons bizonder belangwekkend.
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De abonnementsprijs voor de derde jaargang is 75 fr. (150 fr. steunabonnement), en
het adres van de administratie is Luc Verbeke, Tjollenstraat 24A, Waregem (P.C.R.
5201.80).
De volgende jaargang van West-Vlaanderen, zal een nummer bevatten, gewijd
aan Frans-Vlaanderen.

In memoriam Frank Steinmetz
OP Zondag 8 Oogst 1954 overleed te Brugge op de leeftijd van 75 jaar ons medelid
en medewerker de heer Frank Steinmetz, die voor enkele maanden nog, in het tweede
nummer van deze jaargang, een zeer gewaardeerde bijdrage publiceerde over het
wedervaren van de bekende etsencollectie van zijn grootvader John Steinmetz.
Frank Steinmetz was een vriend van ons tijdschrift, zoals hij een vriend was van
alle schoonheid in literatuur en plastiek. Talloze initiatieven werden door deze té
bescheiden kunstminnaar gesteund, en niet weinig jongeren waardeerden steeds zijn
gevat doch gefundeerd oordeel. Jarenlang is hij literair directeur geweest bij de
uitgeverij Desclée de Brouwer te Brugge. Zelf publiceerde hij enkele kleinere werken,
o.m. een plaquette over de historie van de boekdrukkunst te Brugge. Hij leverde
eveneens een vertaling in het Frans van het werk van Kanunnik Jozef Dochy over
de schilderkunst te Brugge en werkte jarenlang als kroniekschrijver mee aan een
aantal franstalige dag- en weekbladen.
West-Vlaanderen biedt ook langs deze weg zijn oprechte christelijke deelneming
aan Mevrouw Frank Steinmetz-Verhaeghe en haar familie.

Expositie Heist
MET de steun van staat en provincie heeft de stad Heist tijdens de maanden Juli en
Oogst een merkwaardige openluchttentoonstelling ingericht van beeldhouwwerken.
Het initiatief tot deze expositie is uitgegaan van de wakkere Heistse kunstkring
Horizon. Ook het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond heeft zijn steun aan dit
werk verleend. Er werden werken geëxposeerd van Willy Antoons, Karel Aubroeck,
Jozef Cantré, Oscar De Clerck, Edward Deckers, Lucien de Gheus, Pierre Devos,
Roel Dhaese, Nadine Effront, Georges Gerard, Ianchelivici, Oscar Jespers, Charles
Leplae, Cyriel Maertens, Joris Minne, Constant Permeke, Albert Poels, Emile Poetou,
Rik Poot, Lotte Prechner, Henri Puvrez, Emile Raes, Valery Stuyver, André Taeckens,
Geo Verbanck en Georges Vindevogel.
Alle voorname in het Vlaamse land verblijvende beeldhouwers waren er dus met
een of meerdere werken vertegenwoordigd, zodat deze prestatie een bizonder belang
heeft gekregen en terecht door alle kunstminnaars werd opgemerkt De Stad Heist
mag werkelijk gelukgewenst met de uitvoering van dit initiatief dat een meer dan
plaatselijke of provinciale weerklank heeft gevonden. Het is een daad van culturele
bezorgdheid die tot voorbeeld strekt van vele andere gemeenten.
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Het Willemspark te Heist dat voor deze gelegenheid met bescheiden maar treffende
zorg was aangelegd, is misschien een plaats waar op regelmatige tijdstippen dergelijke
artistieke gebeurtenissen kunnen plaats grijpen.

Duitsland
VAN 27 September tot 2 October 1954 wordt in het slot Burg aan de Wupper
(Duitsland) een ontmoeting ingericht tussen Duitse, Nederlandse en Vlaamse auteurs.
Tot op heden hebben meer dan 120 auteurs uit deze drie landen hun deelneming
toegezegd.
Op deze bijeenkomst zal een referaat worden gehouden door de heer A n d r é
D e m e d t s die zal handelen over Ontmoeting met de Duitse cultuur. G e o r g
H e r m a n o w s k i uit Bonn zal een overzicht geven van de in het Duits vertaalde
Vlaamse werken. Onder andere zullen G e r a r d Wa l s c h a p en M a r c e l
M a t t h y s uit hun eigen werk voorlezen. Onder leiding van R e n a a t Ve r e m a n s
zullen in het Duits vertaalde gedichten uit de bundel Adagio van Felix Timmermans,
die door Veremans werden getoonzet, voor het eerst worden uitgevoerd. Er wordt
een feestelijke Timmermansherdenking voorzien in het Bundeshaus te Bonn. Hier
zal de bekende Duitse dichter Rudolf Alexander Schröder de feestrede uitspreken.
Door het Flämisches Lektorat Bonn, dat deze ontmoeting organiseert, wordt tevens
het volgende gevraagd: Nieuw verschenen Vlaamse werken (romans, korte verhalen,
poëzie of essays) kunnen steeds met het oog op vertaling in het Duits voorgelegd
worden (in 2 exemplaren) aan adres: Flämisches Lektorat Bonn, Ahrweg 13, Bonn.

Gezelliana
IN Augustus 1958 valt de honderdste verjaring van de uitgave van Gezelle's eerste
dichtbundel Dichtoefeningen. Ter herdenking van deze datum wordt door het Beheer
van het Gezellemuseum te Brugge een prijs uitgeschreven toe te kennen aan de auteur
van een onuitgegeven essay gewijd aan het leven en het werk van een der volgende
figuren uit de kring van de Dichter: Eugeen van Oye (1840-1926) - Karel de Gheldere
(1839-1913) - Gustaaf Verriest (1943-1918) - Emiel Lauwers (1858-1921) - Juliaan
Claerhout (1859-1929) - Alfons Mervillie (1856-1941).
Voor elk van voornoemde namen wordt één enkele prijs van 10.000 fr. toegekend.
De handschriften zullen getypt worden in 3 exemplaren en onder kenspreuk,
toegezonden worden tegen 1 October 1957 aan Adv. J. Bernolet, voorzitter van de
Raad van Beheer van het Gezellemuseum, Nieuwe Gentweg 104, Brugge. De raad
van beheer van het museum zal de uitgave van de geprimeerde werken bevorderen.

Week-end cursus voor toneelliefhebbers
HET Algemeen Westvlaams Toneel (A.W.T.) richt in samenwerking met het
departement van Openbaar Onderwijs, het Provinciebestuur van West-Vlaanderen
en het Stadsbestuur van Brugge van 28 Oogst tot 26 September een lessencyclus in
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tot het vormen van toneelliefhebbers. De lessen worden gegeven telkens op de
Zaterdagen en de Zondagen van deze week-ends. Als lesgevers treden op: Maurits
Balfoort, Fred Engelen, Paul Rock, Marcel Sercu, Jozef Storme, Dr M. Grypdonck,
Carlos van Lanckere, R. Rumes, H. Van der Meulen, Antoon Vander Plaetse, Marcel
Boey, Piet Savenberg, Frans Roggen, Z.E.H. Dr Vermeir, A. Poppe, M. Van
Vlaenderen, N. De Backer, Carlos Detremmerie. Het geheel staat organisatorisch
onder de leiding van de wakkere secretaris van Toneelecho, de heer Juhaan Declercq.
De lessen worden gegeven in de stedelijke concertzaal te Brugge (Muntplein),
iedere Zaterdag van 15 tot 17.30 uur en iedere Zondag van 10 tot 12.30 uur. Alle
verdere inlichtingen bij het gewestelijk secretariaat van het A.W.T., Nieuwstraat 4,
St. Andries-Brugge.

De hedendaagse schilderkunst in België
ONDER deze titel stelde het maandschrift De Meridiaan zijn jongste aflevering (70
blz., 60 fr., Th. de Cuyperstraat 68, St. Lambrechts-Woluwe). Als inleiding schrijven
Maurits Bilcke over het opzet van dit nummer, Leon-Louis
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Sosset over de toestand van de jonge Belgische schilderkunst, Marc Callewaert over
Beelden scheppen, Jean Seaux over de ‘koude’ abstracte kunst en Jan Wal ravens
over: Van de weerschijn naar de verf.
Daarop treden 54 jongere kunstschilders voor het voetlicht ieder met één
reproductie en met een zeer korte bio- en bibliografie. De reproducties zijn over het
algemeen goed uitgekozen en tamelijk representatief voor het aeuvre van de
kunstenaars. De biografiën zijn in de meeste gevallen onvolledig. Onder de
Westvlaamse jongeren zien wij vermeld: Octave Landuyt, Rik Slabbinck, Gilbert
Swimberghe, Marcel Notebaert, Luc Peire.

De Westvlaamse kunstkring
TIJDENS de maand Augustus exposeerde de Westvlaamse Kunstkring werk van de
leden in de stadshalle te Brugge. Als gasten waren uitgenodigd enkele leden van de
kunstkring Kunst en Kennis uit Gent.
De bezoekende Gentse kring ontgoochelt over de ganse lijn. De werken van de
Westvlaamse kunstkring zelf stijgen alleszins voor de helft niet boven de zeer
breedgenomen middelmaat uit, en slechts enkele zoals Octave Landuyt, Leo
Vandekerekhove, Jerôme Depauw, Leo De Koninck en Nelly Windels tonen werk
dat nieuw is en belangwekkend. Guillaume Michiels, die op deze jaarlijkse expositie
tot hiertoe alleen schilderijen vertoonde, pakt dit jaar uit met enkele zeer goed
geslaagde etsen, terwijl de glasramen van Daniel Crul getuigen van een persoonlijke
smaak en een vaardig talent.
Ons dunkt het dat voortaan in deze grote groepstentoonstelling een veel sterker
en verder doorgedreven selectie moet gedaan worden. De tentoonstelling zal minder
groots zijn kwantitatief, maar de kwaliteit van het geëxposeerde werk zal er zeker
veel bij winnen. Een groter selectie is vooral van belang wanneer men denkt dat deze
expositie in de Oogstmaand te Brugge ook door zeer veel toeristen wordt bezocht,
die stellig een onvolledig, en enigszins verminkt beeld van de schilderkunst in
West-Vlaanderen moeten meedragen.

Mariale processie te Tielt
ZONDAG 3 Oktober 1954 zal een hoogtepunt vormen in de geschiedenis van de
stad en de dekenij Tielt. Op die dag immers zal een Mariale stoet uitgaan, welke door
zijn originele opvatting, zijn prachtige moderne uitwerking en het massaal aantal
deelnemers een omwenteling zal veroorzaken in de totnogtoe heersende gewoonten
op het gebied van processies. Origineel, prachtig en massaal, zal deze Maria-omgang
zonder enige twijfel inslaan bij de duizenden en duizenden bezoekers, welke op 3
Oktober te Tielt verwacht worden.
Het ontwerp van deze stoet komt voort van de Tieltse kunstenaar A n t o o n
Va n d e r P l a e t s e . Wie kent er deze Vlaamse bard niet, wiens naam en faam
heinde en ver verspreid werden met de Guldensporenfeesten te Kortrijk in 1952, de
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Jubelviering van het A.C.V. te Gent in 1954, en de Mariale stoet te Kortrijk, in Juni
jl.?
De regie van de processie berust eveneens in handen van Antoon Vander Plaetse,
die daarenboven beschikt over een uitgelezen staf befaamde en fijnzinnige
medewerkers: beeldhouwer M a u r i c e Va n d e r M e e r e n , zopas benoemd tot
bestendig Jurylid voor de beeldhouwkunst in de hogere St. Lucasschool te Gent;
sierkunstenaar E r n e s t Ve r k e s t , die de affiche van de Jubelviering van het A.C.V.
ontwierp en uitvoerde en er de eerste prijs mede behaalde; architect Albert Impe;
Drs. in de Kunstgeschiedenis F r a n s V r o m m a n .
Van één ding zijn we thans dan ook reeds overtuigd: het wordt een grootse, nooit
geziene verwezenlijking.
Op 3 Oktober 1954 zal men te Tielt, in het hartje van Vlaanderen, op de koppen
kunnen lopen!
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West-Vlaanderen
Uitgave van het Christelijk Vlaams
Kunstenaarsverbond
Nummer 6 derde jaargang november 1954
Moderne architectuur
MODERN is een vaag woord, waarmede totaal uiteenlopende zaken kunnen worden
aangeduid. Ter precisering weze hier vooropgesteld dat we, in dit nummer, die
architectuur wensen voor te stellen, waarin we de vormentaal van deze tijd denken
te ontdekken en waarin we voor de architectuur de bevrijding zien uit de heersende
verwarring.
Het zal wel niemand ontgaan dat er een kloof bestaat tussen de manier, waarop
nog doorlopend wordt gebouwd en de technische, maatschappelijke en esthetische
gegevens van deze tijd. De voorliefde van velen voor archaïserende vormen kan
velerlei oorzaken hebben, de voornaamste reden zal wel zijn dat de macht van de
gewoonte het zo moeilijk maakt de invloed af te schudden van de verwarring die de
negentiende eeuw op het gebied van de architectuur heeft gebracht. In deze eeuw
ging de traditionele betekenis van architectuur, ruimte scheppen met de middelen
van de tijd voor de behoeften van de tijd, verloren. De technische en maatschappelijke
evolutie ging zo vlug, dat de vormentaal niet op normale wijze kon bevrucht worden
door die nieuwe gegevens. De architectenwereld, in een schools academisme opgeleid,
vertoonde geen belangstelling voor de nieuwe constructiemiddelen, tenzij om ze weg
te moffelen achter vormen die de constructieprincipes uit het verleden opriepen.
Ruimten voor nieuwe sociale behoeften gingen schuil achter schijngevels van Griekse
tempels en middeleeuwse burchten. Eclectisme, stijlnamaak en schijnarchitectuur
zijn de kenmerken van wat de negentiende eeuw ons heeft nagelaten.
Hiertegen moest natuurlijk reactie ontstaan. Het was vooral na de eerste
wereldoorlog dat zich een duidelijke stroming aftekende voor een nieuwe architectuur.
Wat de negentiende eeuw in de architectuur negeerde, werd met doctrinaire scherpte
door de vernieuwers vooropgesteld; streven naar vormen die de consequentie zouden
zijn van structuur en bestemming, de technische en plastische mogelijkheden van de
nieuwe constructietechniek uitdiepen. Zulke opvattingen, die begrijpelijkerwijze in
de aanvang het strenge karakter hadden van een radicale genezingskuur, gaven
natuurlijk aanleiding tot misverstand. Enkelen, gewoon in de architectuur niet meer
te zien dan een spel met stijlornamenten, zagen in de nieuwe stroming, niets anders
dan de zoveelste architectuurmode en compromitteerden de nieuwe opvatting door
modern te doen, zonder te begrijpen dat het om wat anders ging dan kubussen en
rechte lijnen. Anderen, en op onze dagen is dit misverstand nog niet uit de baan,
meenden dat de moderne stroming alle zin voor de mooie vorm uitsloot en de
architectuur wilde herleiden tot een strict rationele
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bewerking. Nu dient wel toegegeven dat sommige vernieuwers dergelijke opvattingen
hebben voorgestaan; toch zou het verkeerd zijn, in de nieuwe stroming, niets meer
dan een soort functionele zakelijkheid te zien. Het klinkt wel helemaal anders wanneer
men leest hoe, in 1923, een van de meest enthousiaste vernieuwers, Le Corbusier,
de architectuur omschreef als le jeu savant, correct et magnifique des formes
assemblées sous la lumière.
Benevens de weerstand, ondervonden vanwege het publiek en de gevestigde
architectuurmiddens, het discrediet veroorzaakt door de slechte nabootsers, onderging
de nieuwe richting een belangrijke remming, tussen de twee oorlogen, wanneer de
actieve Duitse vleugel, onder die andere grote voortrekker, Walter Gropius, door de
banbliksems van het nazi-regime werd lamgelegd.
Uit dit alles kon de indruk ontstaan dat de moderne architectuur een
voorbijgestreefde mode was geweest.
Een hernieuwde belangstelling, maar vooral hedendaagse verwezenlijkingen als
Le Corbusier's Unité d'habitation, te Marseille, het Terministation te Rome, het
Lever-house, te New-York, wijzen er echter op dat uit die vernieuwingsstroming een
vormentaal is ontwikkeld met uiterst boeiende mogelijkheden.
Het consequente in de evolutie van de moderne architectuur blijkt duidelijk,
wanneer men vaststelt dat de aanvankelijke bekommernis om constructieve en
functionele rechtzinnigheid en expressiviteit en de ambitie om, in de nieuwe
constructieve en functionele gegevens, het potentieel aan plastische waarden te
ontdekken, zijn bijgebleven. Hierin is weliswaar het eerste stugge purisme geëvolueerd
tot meer genuanceerde opvattingen. Het belangwekkende beeld dat het huidig stadium,
in de moderne architectuur vertoont, is nu precies die veelzijdigheid in
uitdrukkingsvormen, die beweegt tussen twee uitersten: aan de ene zijde een
rationalisme, dat zich zoekt te uiten in uitgezuiverde vormen, aan de andere zijde
een streven, dat in de vrijheden, mogelijk gemaakt door de moderne constructieve
technieken, een aanleiding ziet tot plastisch spel. Al deze richtingen blijven echter
evenzeer verwijderd van het vormeneclectisme, dat nog het meest doorlopende
architectuurbeeld uitmaakt in onze tijd. Camouflage door een schijnconstructie wordt
door allen als een fout aangezien, en, waar sommigen de constructie slechts laten
vermoeden door een mantel, wordt het toch duidelijk getoond dat het om een mantel
gaat.
De esthetische inhoud van de moderne vormentaal beperkt zich echter niet tot het
streven naar constructieve en functionele gaafheid. De moderne strekking heeft
duidelijk begrepen, dat, hoe stimulerend op het plan van de esthetische ontroering,
constructieve en functionele expressiviteit ook mogen zijn, geen enkele goede
architectuur de behoefte aan bevredigende vormenplastiek, die in zich zelf
ontroeringskracht bezit, kan ontgaan. De bijdrage van de moderne architectuur, op
dit terrein, is van zeer grote betekenis. Waar het gewoonte was geworden
onzuiverheden in de vorm weg te werken met lijstwerk en ornamenten, wordt het
ideaal van vormelijke klaarheid weer vooropgesteld. Door deze drang naar zuivere
geometrie ontstaat meteen weer de bekommernis om de goede proportie en een
afgewogen spel van vlakken en volumes.
Dergelijke vormenascese heeft het publiek wel afgeschrikt omdat hierbij zo totaal
werd afgerekend met het ornament. Het opsmukken van architectonische vormen
door toegevoegde versiersels scheen voor velen de essentie van de architectuur uit
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te maken. Wanneer de moderne architectuur hiermede gedaan miek werd in feite de
logische conclusie getrokken uit de gewijzigde arbeidsmethoden van onze tijd. Waar
de artisanale bewerking door industriële technieken werd vervangen, had het snijden
en beeld houwen van lijsten en versiersels alle betekenis verloren; het had bovendien
allerminst zin met de machine het werk van de handen te willen nabootsen. De
natuurlijke behoefte van de mens aan decoratie was evenwel niet te ontgaan. De
huidige ontwikkeling van de moderne vormentaal vertoont hiervoor een duidelijk
begrip. We zien hoe de polychromie terug haar intrede in de architectuur doet, hoe
schilder en ceramieker ganse muurvlakken krijgen te bewerken, hoe
gebruiksvoorwerpen en planten een integrerend deel van de ruimtelijke ordening
worden.
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Bekommernis om structurele en functionele gaafheid, drang naar vormelijke klaarheid,
invoeren van de zelfstandige plastiek als decoratie ter vervanging van de artisanale
ornamentatie, dit alles zijn gegevens waardoor de moderne architectuur terug zin
heeft geschonken aan waarden die aan de basis van alle architectuur liggen. Een
uiterst betekenisvol element wordt hier nog aan toegevoegd, waar de aandacht terug
wordt gevestigd op de ruimte zelf, op het complex psychologisch spel, dat samengaat
met de inwerking van de ruimte op de mens en voor de esthetische ervaring van de
architectuur groot belang heeft. Ongetwijfeld bieden de nieuwe constructieve
technieken hier boeiende mogelijkheden. Staal en beton laten het overspannen van
zeer grote ruimten zonder onderbreking door steunpunten toe. Skeletbouw en
uitkragingen maken de afsluitwand los van de steunpunten en vervangen de soliede
dragende muur door vrij geplaatste schermen. Waar deze schermen doorschijnend
zijn of niet de volle verdiepingshoogte hebben, schijnen de ruimten in elkander te
vloeien, een ruimtelijk verschijnsel dat voor de architectuur betekenisvol kan zijn.
Het contact tussen buiten en binnen, doorheen de glaswand voert een nieuw element
in dat van een gans andere aard is als het contact doorheen het venster in de muur.
Kortom; nieuwe gegevens en nieuwe mogelijkheden die het ruimtelijk spel zullen
beïnvloeden en het vermoedelijk tot één van de meest belangwekkende thema's in
de moderne architectuur zullen opvoeren.
Een onoverkomelijke hinderpaal voor het aanvaarden van de moderne vormentaal
ligt voor velen hierin dat ze er blijkbaar een brutale breuk met alle traditie in zien.
Dit blijkt echter op een misverstand te berusten wanneer we zien, hoe traditionele
waarden in de architectuur, die de negentiende eeuw heeft verwaarloosd, door de
moderne stroming terug hun betekenis krijgen: zinvol gebruik van de structuur,
aandacht voor de bestemming, vormelijke zuiverheid, begrip voor de inwerking van
de ruimte. Het overnemen van oude vormen, die uit hun verband zijn gerukt, kan
toch niets meer zijn dan de uiting van een zeer oppervlakkige zin voor traditie.
Vertoont de mens niet veel meer begrip voor de echte traditie wanneer hij de ruimten
voor zijn leven opbouwt in de geest en met de middelen van zijn tijd, zoals hij dat
voorheen altijd heeft gedaan?
De zin voor traditie roept ook het idee op van gebondenheid met streek en volk.
Nu wordt wel eens aan de moderne architectuur verweten, aan te sturen op een strikt
internationale vormentaal. Aanvankelijk kon deze indruk wel gewettigd zijn. De
huidige evolutie wijst er echter op dat de moderne architectuur hierin dezelfde weg
opgaat als de historische stijlvormen: een vormentaal zijn met een vocabularium van
internationale betekenis, waarbij echter regionale accenten niet zijn uitgesloten, die
spontaan groeien uit de beïnvloeding door levensgewoonten, klimaat, temperament,
maatschappelijke en technische gegevens. Dit natuurlijk regionalisme betekent
vanzelfsprekend heel wat anders dan het opgeschroefd regionalisme, dat in elk hoekje
van ons land denkt autonome stijlvormen te ontdekken.
Hiermede is natuurlijk niet alles gezegd over de moderne architectuur. Het is
onmogelijk in dit artikel en in dit nummer een volledige ontleding te geven van de
huidige stand van deze architectuur. Belangrijke bijdragen tot de hedendaagse
vormgeving moesten onbesproken blijven. Het ingrijpend verband, dat bestaat tussen
hedendaagse stedebouwkundige inzichten en de moderne architectuur, blijft eveneens
onaangeroerd. De bedoeling is alleen geweest, belangstelling te wekken voor een
vormentaal, die bij ons nog maar weinig burgerrecht heeft verkregen.
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Duitsland
OM de juiste stand van zaken met betrekking tot de architectuur in Duitsland te
kunnen bepalen, moet men teruggaan tot de periode die aanvangt op het einde van
de negentiende eeuw en dan de evolutie nagaan tijdens die enkele decennia.
Van uit dit standpunt zal het mogelijk zijn het probleem der huidige architectuur
in Duitsland zuiver te kunnen afleiden.
Vanaf 1870 kwam er in Duitsland een industriële organisatie tot stand, die de
agrarische levenswijze met haar huisnijverheid snel overvleugelde. Nieuwe eisen
werden gesteld, nieuwe mogelijkheden werden geboden, nieuwe oplossingen gezocht,
nieuwe tendenzen ontstonden.
Het negentiende-eeuwse Duitsland dankt zijn modernisering in zake architectuur
aan Oostenrijk waar Otto Wagner (1841-1908) te Wenen zijn Spaarkasgebouw
opgericht had. De hall in glas en ijzer vond nergens enige weerga wat lichtheid en
structuur betreft.
Pas in de twintigste eeuw kan men in Duitsland de nieuwe richting duidelijk
erkennen. In 1907 wordt te München de Deutsche Werkbund opgericht, waarbij
kunstenaars en nijveraars, ambachtslieden en kunstliefhebbers zich aansloten. Deze
werkvereniging had een samenwerking van de kunst, de nijverheid en het ambacht
op het oog. Aldus behaalden werk en actie een overwinning op de materialistische
gedachte. Henri Vandevelde verafgoodde haast de machine, die hij beschouwde als
een schepping van een hoger niveau, terwijl Walter Gropius vooropstelde dat ze voor
hem het meest moderne middel was om nieuwe vormen te scheppen.
In 1926 stichtte deze laatste te Weimar het bekende Bauhaus, dat later naar de
Industriestad Dessau overgebracht werd. De vernieuwing welke deze school op het
oog had, vinden wij zelfs in de benaming die niets gemeen had met de Academiën
en de bestaande scholen.
Gropius wilde het leven en de kunst innig met elkaar verbinden, de architectuur
was het verbindingsteken. Architecten en studenten kwamen in grote getale naar het
Bauhaus om ingewijd te worden in de moderne bouwprincipes. In deze instelling,
waar meesters en leerlingen met elkaar omgang hadden in ateliers en burelen, was
het thema: de mens maatstaf van alles. Een levendige architectonische geest schoot
op uit het leven zelf en omvatte alle uitingen waar de mens vormen schept of
technieken bezigt.
De rechtstreekse invloed van het Bauhaus in Duitsland is echter van betrekkelijke
korte duur geweest; slechts enkele
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Wooncomplex te Bad Godesberg-Mehlem. 1951. Architecten:
Apel, Letocha, Rohner, Herdt en Mochen, Romberger, Treder, Sep Ruf.
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Collectieve woning te Hamburg. 1950-51. Architecten:
Hermkes, Hopp en Jäger, Lodders, Sander, Streb, Tratwein en Zess.

jaren kon het in stand blijven. Bij de opkomst van het Derde Rijk, in 1933, werd alle
invloed stopgezet. In het buitenland ontwikkelde zich de stroming verder.
*
Tijdens het nazi-bewind valt er een grote verscheidenheid in de architectuur waar te
nemen. Eensdeels is er de representatieve architectuur met klassieke inspiratie die
op de voorgrond wil treden, anderzijds zijn er industriële gebouwen met nieuw
aanzicht en ten slotte vermelden wij de Partij gebouwen die eerder traditioneel blijven.
Het regime heeft geen eigen stijl kunnen verwezenlijken, maar het wilde het
moderne, dat niet door economische of technische noodzaak te rechtvaardigen was,
weren. De meest vooruitstrevende architecten weken uit naar de Verenigde Staten
om daar school te maken. Wij vernoemen: Gropius, Mies Van der Rohe, Breuer,
Mendelssohn, May, e.a.
In 1945 was er in Duitsland geen spoor van de moderne architectuur meer te
vinden, de bouwwerken waren ontmanteld of door bommen vernield.
Geen enkele kunstuiting is zo aan het leven gebonden als de architectuur; zij wordt
met de mens geboren, zij zal ook met de mens verdwijnen.
Men kan zich gemakkelijk de taak voorstellen die de Duitse architekten te beurt
viel na de tweede wereldoorlog. Het vorige regime had de tegenstellingen niet
opgelost, zoals dat wel gedaan kon worden in landen waar de kunstevolutie zich op
geleidelijke manier voltrok. Het dilemma was: oud of nieuw maken. Dit belangrijk
probleem moest een oplossing krijgen niet enkel inzake de bouw maar ook in de
stedebouw.
Hele steden dienden wederopgebouwd. Te Keulen brak Rudolf Schwartz een lans
ten voordele van de moderne bouwwerken. Andere stromingen zijn merkbaar in
Zuid-Duitsland, waar de wedergeboorte van een school met romantische en artisanale
inspiratie op te merken valt. Neufert verdedigt een opvatting die louter uit een
mechanische wereld afgeleid wordt. Verder zijn er gebouwen die een
gevel-architectuur vertonen, welke herinnert aan de stijl van de
Nationaal-Socialistische partijgebouwen.
De leerlingen van Gropius, Mies Van der Rohe, toonden door hun opvattingen dat
de moderne architectonische tendenzen het dictatoriaal regime overleefd hebben.
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Men kan vaststellen dat de huidige Duitse architectuur een gematigd modernisme
voorstaat. Er zijn echter werken die nieuwe tendenzen vertonen: de strakheid der
nieuwe architectuur wordt soepeler; de gebogen lijn komt te voorschijn, het gebruik
van materialen van verschillende kleur schenkt leven aan het gebouw...
Voor het ogenblik echter bouwt men niet veel woningen, de krachtsinspanningen
gaan vooral naar de opbouw van magazijnen, bestuurs- en verzekeringsgebouwen,
bioscopen en ontspanningsgelegenheden.
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Flatgebouw te München, 1951. Architect: Sep Ruf.

Wooncomplex te Bonn. 1951. Architecten:
Apel, Letocha, Rohrer, Herdt en Mocken, Romberger Treder, Sep Ruf.

Hamburg is de enige stad waar een rationeel plan uitgewerkt werd, waar een
uitgebreid bouwprogramma voor woningen verwezenlijkt is door collectieve
huizengroepen met 12 tot 14 verdiepingen.
De kerkenbouw wordt nog geremd. Dit is begrijpelijk als men er zich rekenschap
van geeft hoe de gemeenschap overhoop geworpen is en hoe de aandacht gaat naar
utilitaire gebouwen, zelfs ten nadele van de eigenlijke woningbouw.
Het huidige Duitsland heeft weinig avant-garde architectuur voortgebracht in
tegenstelling met wat we in andere landen en ondermeer in Zuid-Amerika aantreffen.
Nochtans zijn er werken die epoche maken, die bewijs leveren van een zekere rijpheid
welke afgestemd is op het Duitse temperament.
De enkele werken die hier gereproduceerd zijn, mogen blijk geven van het bestaan
van een nieuwe architectuur in West-Duitsland.
IR ARCH. G. PEPERMANS

Buitengewoon docent aan de Universiteit te Leuven
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Le Corbusier en het ‘Unite d'Habitation’ te Marseille
VOOR de evolutie van de moderne architectuur zijn het werk en de opvattingen van
Le Corbusier1 van zulke ingrijpende betekenis, dat het onontbeerlijk lijkt hier enkele
beschouwingen te wijden aan deze architect en mede aan zijn fel bediscussieerde
realisatie te Marseille.
Het is zeker niet overdreven te beweren dat bepaalde uitzichten van de moderne
architectuur ondenkbaar zijn zonder de invloed van Le Corbusier. Deze beïnvloeding
is te wijten, niet alleen aan zijn gebouwen, maar ook aan de vele gepubliceerde
ontwerpen, die onuitgevoerd zijn gebleven, en niet het minst aan de vele publicaties,
waarin hij, met een hooggespannen enthousiasme, de oplossingen propageert, die
hij ziet voor de vraagstukken van de stedebouw, het wonen, de architectuur. Nu
zullen velen, en niet altijd ten onrechte, wel gehinderd worden, bij het lezen van zijn
werken, door de af en toe opgeschroefde taal en de utopische stellingen. Men zou
echter ongelijk hebben het belang van zijn ideeën te onderschatten. In deze tijd,
waarin de vormgeving in de architectuur, en voornamelijk het stedebouwkundig
denken de aarzelingen kent, eigen aan een groeiperiode, is het wel nuttig dat iemand,
onbevangen en zonder a-priorisme, op die problemen is ingegaan en niet geaarzeld
heeft de meest onverwachte oplossingen naar voor te brengen.
De betekenis van Le Corbusier voor de moderne vormentaal, houdt verband met
zijn inzichten in de architectuur. Enerzijds wordt hij gedreven door een vurig
enthousiasme voor de technische vooruitgang en zoekt hij een nieuw vertrekpunt
voor de architectuur in de moderne constructie. Anderzijds bezit hij een ongemeen
gave intuïtie voor de poëtische waarden in het spel der vormen, wat hem er toe drijft
telkens een boeiende plastische conclusie op elk constructief thema te vinden. Een
treffende illustratie hiervan vindt men in de wijze waarop hij zich, reeds in de aanvang,
de skeletbouw indacht. Door de skeletconstructie, kolommen verbonden door
vloerplaten, worden de dragende muren overbodig; hieruit volgt vooreerst: de vrije
gevel, niet langer gebonden aan steunpunten en gelegenheid tot vrije compositie.
Een tweede gevolgtrekking is: het vrije plan, de binnenmuren, ontdaan van hun
dragende rol, kunnen vrijelijk op de vloeren worden geplaatst, niet alleen zoals de
eisen van de bestemming dat vragen, maar ook zoals dit uit 'n bepaalde plastische
intentie zal volgen. Nog verder wordt het stelsel uitgebaat: op de bodem vervallen
de wanden totaal, zodat het gebouw zich los van de grond op de pijlers verheft.
Dit samen betrekken van constructieve en plastische argumenten wijst er op dat
het een vergissing is in de opvattingen van Le Corbusier een zakelijk functionalisme
te zien. Een bevestiging hiervan is nog zijn bekommernis om de proportie. We zien
hoe hij wiskundige verhoudingen in de compositie invoert door het gebruik van het
tracéregulateur. Voor enkele jaren leidde zijn zoeken om de afmetingen te
harmoniseren en te binden aan een menselijke schaal hem tot zijn systeem van de
Modulor. Het is een stelsel waarin hij reeksen afmetingen vastlegt, die enerzijds
gebonden zijn aan de menselijke gestalte en anderzijds onder elkaar harmonische
betrekkingen vertonen, afgeleid uit de verhouding van de gulden snede.
1

Le Corbusier, is het pseudoniem voor C.E. Jeanneret, geboren in Zwitserland in 1887. Werkte
vóór de eerste wereldoorlog bij A. Perret, P. Behrens en J. Hoffmann. Sedert de eerste
wereldoorlog werkzaam in Frankrijk.
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Voor de stellingen die hij, van in den beginne, heeft voorgestaan op het gebied
van de stedebouw, de huisvesting en de architectuur, kan men wellicht moeilijk een
meer typische illustratie vinden dan zijn Unité d'habitation, dat vóór twee jaar in
gebruik werd gesteld.

Het Zwitsers studententehuis te Parijs. Le Corbusier en P. Jeanneret. 1930-32.
Uit: S. Giedion, Space, Time and Architecture.
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Het ‘Unité d'Habitation’ te Marseille. Algemeen zicht.
Uit: Architecture d'Aujourd'hui.

Zeer kort geformuleerd kan het stedebouwkundig idee, dat hier aan de basis ligt,
als volgt worden geschetst: de grootstad, zoals men die op onze dagen kent, met de
dicht aaneengesloten bebouwing, waarin lucht, zon en groen ontbreken, en het verkeer
problemen stelt, die onoplosbaar schijnen, kan de mens geen waardige huisvesting
bezorgen: de oplossing hiervoor is, volgens Le Corbusier, de collectieve woning in
hoogbouw, maar dan hoogbouw in gans bijzondere voorwaarden. Vooreerst moet
het aantal wonigen in één complex verenigd, groot genoeg zijn om een vergedreven
technisch comfort en het toevoegen van een zekere sociale uitrusting mogelijk te
maken. Verder is het terrein, dat vrij komt door de woningen boven elkaar, in plaats
van naast elkaar, te plaatsen, bestemd om de complexen te omringen met groen en
speelterreinen. Deze bevrijding van de bodem laat ook toe de intense verkeersaders
af te scheiden van de zones, bestemd voor de huisvesting. Het residentieel kwartier
van de Cité radieuse, zoals hij zich dit indenkt, zou dan bestaan uit verschillende
Unités, zoals te Marseille, omringd door parken.
De woning zelf krijgt in het Unité, te Marseille, een gans bijzondere oplossing.
Hier weze alleen vermeld dat het complex 337 woningen bevat, onder te brengen in
37 verschillende types, van af de kleine woning voor de alleenstaande, tot de woning
voor een gezin met acht kinderen. Het normale type
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loopt door van de West- tot de Oostgevel, en heeft zodoende uitzicht, langs de ene
zijde, op de zee, langs de andere zijde, op de bergen. De toegang tot de woningen
geschiedt langs ruime binnenstraten, verticaal door liften verbonden. Het complex
bevat een complete winkelstraat en, op het terras, ook nog een kindertuin,
oefenterreinen, een turnzaal, enz. Het gebouw is omringd door een park van drie en
een halve hectare.
Deze onvolledige schets laat vermoeden dat de oplossing van Marseille in niets
kan vergeleken worden met het appartementsgebouw, zoals we dit kennen. Het
ongewone van deze conceptie heeft natuurlijk felle kritiek veroorzaakt. Tijdens de
opbouw werd voorspeld dat niemand er zou willen in wonen; inmiddels is deze
voorspelling niet uitgevallen: het complex is thans volledig bewoond, en wat meer
is: te Nantes is een tweede Unité in aanbouw.
De voornaamste kritiek komt natuurlijk van diegenen, die de collectieve woning
verwerpen als oplossing. We kunnen hier niet dieper ingaan op de problemen die,
in dit verband, kunnen gesteld worden. Trouwens, wij menen dat men de zaken
verkeerd voorstelt, door collectieve woning en individuele woning tegen mekaar te
plaatsen als tegengestelde oplossingen waartussen een keuze moet worden gedaan.
Het debat hoog- of laagbouw voor de woning is een overbodig debat. Er bestaat geen
oplossing die algemeen gangbaar is; elke oplossing is het specifieke antwoord op
concrete gegevens, mogelijkheden, behoeften. Zowel de individuele als de collectieve
woning krijgen hierdoor hun betekenis.
Wat is de waarde van Le Corbusier's oplossing? Om hierop te antwoorden zou
een gedetailleerde studie noodzakelijk zijn. Ten andere wij menen dat de toets van
enkele jaren ervaring onontbeerlijk is om de juiste betekenis van zijn oplossing naar
voor te brengen. Een belangrijk criterium willen we hier echter aanstippen: elke
woning moet bevrediging kunnen geven aan de normale behoefte tot afzondering.
Hiermede raken we wel één van de voornaamste argumenten aan die tegen de
collectieve woning worden aangevoerd, en ongetwijfeld doen gebrekkige toepassingen
ervan wel eens bedenkingen oprijzen dienaangaande. Te Marseille, in het Unité, is
deze basiseis echter volledig vervuld. De geluidsisolatie is er praktisch volkomen en
voor indiscrete blikken van geburen of voorbijgangers is men volkomen beveiligd,
beter dan dit in andere oplossingen mogelijk is. De binnenstraten die de woningen
bedienen, hebben door hun afmetingen het karakter van publieke verkeersruimte
gekregen, men hoeft aldus niet meer contact met zijn naburen te hebben dan dit in
gewone straten vereist is.
Zelfs wie zich onmogelijk kan verzoenen met de oplossing van Le Corbusier, in
verband met de woning, zal toch moeten toegeven dat het Unité d'Habitation een
stuk architectuur is van meer dan gewone waarde. Marseille bewijst dat consequente
moderne architectuur tot grote dingen in staat is. De boeiende plastiek en de rijke
poëtische waarden van dit gebouw kunnen aan de hand van foto's slechts onvoldoende
worden besproken. Het beton, zoals de architect het hier vrank en zonder nabewerking
of bezetting gebruikt, krijgt een waardigheid die velen, voor wie het nog altijd een
onedel materiaal is, zal verbazen. De sporen van de bekisting geven aan de delen,
die ter plaats werden gegoten, een rijke en stevige structuur. De geprefabriceerde
elementen, die het sterk rhythmische gevelpatroon uitmaken, hebben, door selectie
van het gebruikte grint, een ongemeen rijke tonaliteit gekregen. De polychromie van
de zijwanden van woningterrassen verhoogt dit alles met
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Dwarsdoorsnede van twee ineenpassende appartementen om een binnenstraat heen. - 1. De straat,
die dwars door het gebouw loopt; 2. De keuken; 3. De woonkamer met dubbele verdieping; 4. De
slaapkamer (ouders) op het balcon; 5. De badkamer; 6. De linnenkamer en douchecel; 7. De
kinderkamer (twee naast elkaar); 8. Het terras; 9. Het terras van het andere appartement; 10. De
woonkamer van het andere appartement; 11. De eetzaal; 12. De keuken en de ingang van het ander
appartement, dat neerdaalt, het eerste is klimmend; 13. De badkamer; 14. De linnenkamer; 15. De
kinderkamer (2 naast elkaar); 16. Het terras; 17. Het terras van het eerste appartement: twee
appartementen, waarvan de voordeuren in dezelfde straat tegenover elkaar staan, beslaan dus drie
verdiepingen.
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‘Unité d'Habitation’ te Marseille. Basis.
Uit: Architecture d'Aujourd'hui.

een lustig en levendig accent. Wie aan de enorme afmetingen denkt (lengte 165,
hoogte 56, breedte 24 m.) moet voorzeker vrezen een soort kolos te zullen zien,
waarvan het onmetelijke zou ter neer drukken. Wanneer men er voor staat is de eerste
verrassing hoe alles tot menselijke verhoudingen werd teruggebracht. Niets doet
denken aan een eentonige kazerne, men heeft veeleer de indruk van een menselijk
tehuis. Opmerkelijk is het ook, hoe de afwerking, die op menige plaats te wensen
overlaat, niets afdoet van het genoegen dat men heeft het gebouw te bekijken. Hoe
dikwijls ziet men niet hoe in goede gebouwen veel kan bedorven worden door
onverzorgde afwerking: het moet grote architectuur zijn om zulks te kunnen dragen.
Le Corbusier is te Marseille een groot architect geweest, die met een onbevangen
open geest en een frisse verbeelding, met nieuwe gegevens, tot nieuwe vormen is
gekomen. Hij heeft de mogelijkheid van de skeletbouw, zoals hij die vóór dertig jaar
voorzag, uitgebouwd tot ruimtelijke poëzie. Hij heeft getoond dat beton een materiaal
is dat het licht kan verdragen, dat industriële technieken niet noodzakelijk tot dorre
vormen leiden en dat er, op grote afmetingen, wat anders te vinden is dan de groteske
monumentaliteit van de zogenaamde grote compositie.
De veelzijdigheid van die man wordt duidelijk wanneer men de ontwerpen bekijkt
opgemaakt voor Chandigarh, de nieuwe Indische hoofdstad, die onder zijn leiding
wordt gebouwd. Dat hij niet een mens van één oplossing is blijkt uit het feit dat hij,
ginder, voor totaal andere gegevens, dan te Marseille, ruime plaats heeft voorzien
voor de individuele woning.
Ten slotte is het nog de moeite waard te vermelden dat aan Le Corbusier de kans
werd gegund een religieus bouwwerk te verwezenlijken. Te Ronchamp, in
Zuid-Frankrijk, is een bedevaartskapel in aanbouw, volgens zijn ontwerp. Of we hier
een verwezenlijking krijgen, die zal bijdragen tot de bevrijding van de hedendaagse
kerkelijke architectuur, uit een bedenkelijke middelmatigheid, dat zal de toekomst
uitwijzen. Wat we van Le Corbusier kennen wettigt grote verwachtingen en we
denken hierbij aan de woorden, die de onlangs overleden dominikaan, Pater Couturier,
in L'art sacré, in verband met Ronchamp neerschreef:
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Wij beschouwen Le Corbusier niet alleen als de grootste levende architect, maat
bovendien als diegene, in wie de spontane zin voor het gewijde het waarachtigst en
het sterkst is.
IR ARCH. PAUL FELIX
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Italië
De Italiaanse architectuur in het begin van de XXste eeuw
IN het begin van de xxste eeuw vervulden de Italiaanse schilder- en beeldhouwkunst
een onbeduidende rol in de grote stromingen van de West-Europese figuratieve
kunsten. De Italiaanse ruimtekunst nochtans, uit dezelfde periode kenmerkt zich door
een intense heropbloei. De structurele en vormelijke procédés wezen op een
doorslaggevende hervorming.
Toen in 1914, het academisme in Italië nog hoogtij vierde, creërden enkele
architecten nl. Antonelli en Brunco, sommige werken die voornamelijk onder de
invloed van Art Nouveau1) getuigden van de nieuwe geest der tijden en bijgevolg van
de nieuwe mogelijkheden van expressie. Nochtans is het Sant' Elia die moet
beschouwd worden als de eerste die het evoluerende kunstpodium beklom. De jonge
architect publiceerde in 1914 het Manifest der Futuristen. Een honderdtal
overweldigende en utopische tekeningen die het mechanisme van de toekomstige
steden veropenbaarden, illustreerden het profetisch manifest. Sant'Elia schrijft: la
rue ne s'étendra plus comme un sous-pied au niveau des portes cochères, mais on
descendra en profondeur sur plusieurs plans où se déroulera le traffic métropolitain.
Ces niveaux seront réunis entre eux pour assurer les circulations en tous sens, par
des passerelles métalliques et de rapides tapis roulants.
Dit manifest, zoals alle latere kunstevolutie werd argwanend door het publiek
onthaald. De argumenten op sociaal en historisch gebied die onontbeerlijk waren om
een dergelijke renovatie tot stand te brengen, werden niet in het manifest behandeld.
Sant'Elia beperkte zich veel eerder tot een intuïtief doorzicht, hij creëerde zeker een
nieuwe wereld, maar onderstreepte enkel de geestesgesteldheid van de toekomstige
mens in de voor hem aangepaste omgeving. Zoals Siegfried Giedion2) het opmerkt,
had de Futuristische architectuur zeker niet alles gezegd maar voorspelde zij zeer
juist de toekomst.

De algemene polemiek in de moderne architectonische beweging
Het ware overdreven te beweren dat gedurende de laatste decennia de grootste
bouwexperimentn in Italië plaatsgrepen; de toestanden zouden het trouwens niet
hebben toegelaten. Nochtans trekt Italië ontegensprekelijk de aandacht op
architectonisch gebied. Op het huidige ogenblik, is er in de schoot van de moderne
beweging een splitsing ontstaan die moeilijk in enkele woorden te preciseren valt.
Denkelijk zal de uitweg gevonden worden tussen de diagrammatische stijl van Le
Corbusier en de landelijke expressie die men in Scandinavië en inzonderheid in
Zweden aantreft. Dat betekent de tegenstelling tussen een formalistische
cellen-architectuur en een gezellige
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Statione Termini, Rome Cliché: Architecture d'Aujourd'hui.
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Statione termini, Roma, af in 1951. Architecten: Montuori, M. Castelazzi, V. Fadigati, A. Vitellozzi,
en de ingenieurs: L. Calini en A. Pintonello. - In 1937 imposeerde zich een radicale oplossing in het
Italiaans spoorwegprobleem. Het was dan ook om die reden dat een openbare wedstrijd plaats greep
waaraan de voornaamste Italiaanse architecten deelnamen. In 1942 waren vier van de negen grote
onderdelen af. Het gelukkig initiatief na de oorlog het overblijvende gedeelte van het project te herzien,
zag het ontstaan van het negende en zo bekend geworden centraal gebouw van het Termini station.
Het gebouw heeft een lengte van 232 m. De rustige expressiviteit van de gevel vormt een meesterlijke
achtergrond voor de zwierige vorm van de grote luifel en het losse plan van het ristorante. Tussen
die twee loopt het enige overblijfsel van de eerste Romeinse stadsmuur die de Ager Serviano
omsingelde. (ivde eeuw vóór Chr.). De grootsheid en de kracht van dit ruw steenverband vormt een
onbeschrijfelijk contrast met het precies en glinsterend nieuw gebouw. Oud en nieuw; twee tijdperken
ontmoeten zich in volledige harmonie, 't is een getuigenis van vitaliteit en ware traditie. De 27 m.
hoge gevel van het centraal gebouw domineert de eeuwige stad en symboliseert haar tijd. Het vernuft
en de kracht van de Romeinse architecten en ingenieurs hebben nogmaals bewezen dat zij voor niets
moeten onderdoen en gemakkelijk kunnen rivaliseren met de grote bouwers van het Coliseum en van
het Foro Romano.
Cliché: La Maison.
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landelijke uitdrukking, tussen de esthetiek der techniek en de eenvoudige opstapeling
van eigenbodemmateriaal, de polemiek van de zuivere abstracte waarden van alle
grote kunst en de romantische voorkeur en vooringenomenheden van het volk, de
polariteit tussen een radicaal doorgevoerde, theoretisch bewezen doctrine, en een up
to date compromis door economische, politieke en psychologische motieven
geconcretiseerd.
Deze twistpunten zijn zeker niet te verwarren met het oude hanengevecht tussen
de modernisten en de traditionalisten. Hier was er noch een technische, noch een
sociale werkelijkheid om op te steunen, en alle besluiten waren bijgevolg aprioristisch.
Het probleem dat zich hier stelt reikt verder. Het raakt de heart of the matter. Het
bepaalt onze dagelijkse omgeving, het begrenst in grote mate onze levenswijze en
ons denken. Nous sommes, nous nous mouvons, nous vivons dans l'oeuure de l'homme.
(l'architecte). Il n'est partie de cette triple étendue qui ne fut étudié et réfléchie. Nous
y respirons en quelques manières la volonté et les préférences de quelqu'un. Nous
sommes pris et maîtrisés dans la proportion qu'il a choisi. Nous ne pouvons lui
échapper. (Paul Valéry in Epalinos). Het is bijgevolg onze morele plicht in het licht
van onze diepste menselijke overtuigingen deze zaak te beoordelen, en stelling te
nemen t.o.v. dit determinerend stramien.

Het Italiaanse standpunt
Niettegenstaande de bitterheid van het probleem, is men toch aan de hand van enkele
Italiaanse voorbeelden, geneigd te twijfelen aan de volle realiteit van het probleem.
Italië, scheidingsstreep tussen de Oosterse en Westerse cultuur, bezit beslist voordelen
op zijn West-Europese buren. De kunstgeschiedenis en inzonderheid de geschiedenis
van het Italiaanse volk maken het ons duidelijk dat Italië steeds verliefd is geweest
op de vorm. De sociale functie van het gebouw zullen minder spreken dan de zuivere
vormen zelf. De politieke gedachte wordt uitgedrukt door de vorm. Prof. Giulio Carlo
Argan schreef onlangs in een Engels tijdschrift: ‘Het lijkt U wellicht eigenaardig,
dat de Italiaanse architecten die met zo een reusachtig probleem geconfronteerd zijn,
zo bijzonder de nadruk leggen op problemen die op het eerste zicht essentieel
esthetisch zijn. In Italië nochtans hebben de formele problemen altijd een zeer
voorname rol gespeeld in de culturele tradities. De politieke condities eisten soms
dat ethische problemen onder de gedaante van esthetische vormen zouden voorgesteld
worden, daarom had het esthetische sedert het begin van de Moderne Architectuur
steeds voorrang op het ideologische. Dikwijls was het enkel bij middel van het formele
dat het ideologische geformuleerd kon worden en aangenomen.
De krotwoningen van Milaan worden onaangeroerd terwijl weelderige hôtels in
de blauwe hemel hun silhouetten aftekenen. Door aldus het sociale probleem uit de
weg te gaan heeft Italië de middenweg gevonden tussen de Zweedse landelijkheid
en het formalisme van het U.N.O. gebouw te New-York. Dit wil niet zeggen dat de
Italiaan niet voor zijn volk bouwt, maar wel dat dit probleem geen voorrang geniet.
Er zijn inderdaad enkele uitstekende complexen voor de werkende klas. De Italiaanse
architect denkt en spreekt bij wijze van zuivere vorm. Het is die uitgesproken liefde
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voor de vorm, eerder dan de liefde voor een stijl, die de essentie is van een nationale
traditie.
Twee voorname eigenschappen kenmerken de moderne Italiaanse architectuur:
de gebouwen zijn radicaal modern, en ze zijn essentieel Italiaans. Hebben de politieke
en economische omstandigheden Italië belet zich vrij te ontwikkelen, toch was het
te verwachten dat ze een der voornaamste exponenten zou worden van de moderne
architectuur. Zijn zin voor fijne mechaniek, precisie en vernuft. Zijn frisheid in
sprankelende texturen en materialen, zijn behagen voor juiste kleuren en zijn gave
van zuivere vormen hebben de nationale en traditionele voorkeuren omgetoverd in
een levendig vocabularium. Veel hangt af van materialen en vakmanschap.
Gedeeltelijk is het een kwestie van levenswijze uitgedrukt in fenestratie en balkons.
Altijd is het een zaak van klaar afgelijnde vormen en een absolute juistheid van
proportie. Soms is het geheel zo mysterieus dat het alle analyse uitdaagt, maar steeds
is het typisch Italiaans. Wij in het Noorden van Europa hebben een zware tol betaald
aan de industriële revolutie. Het grootste verlies was zeker de breuk met het platteland
en de boerenambachten, met onze baksteenarchitectuur en onze witgekalkte hoeven.
Hoe verschillend was deze traditie van ons zogezegd traditionalisme met zijn
ingewikkelde profielen en uitsprongen, zijn slecht aangepaste materialen en
gedisproportioneerde daken. Italië integendeel heeft een ononderbroken continuïteit
in zijn agrarische tradities behouden, het bezit nog steeds die kostbare eenvoud, en
leert ons dat er niets nieuws is onder de zon. Mozaïek, ceramiek, terrazo en
plaastergebruik zijn van toepassing in de economische buildings van Noord-Italië.
Het skelet in gewapend beton wordt gevuld met marmer en gekleurd cement, met
faïence en kleurtegels. In de harmonieuze samenvloeiing van vooruitstrevendheid
en behoud van diep geankerde waarden ligt de grote verdienste van de hedendaagse
Italiaanse architectuur.
In de Italiaanse architect vinden we op onze dagen wat we van een Italiaan altijd
mogen verwachten: de eeuwige kunstenaar. Tegenwoordig gebruikt hij fijne
materialen, nieuwe structurele methoden, klaarheid van vorm, verhouding en kleur,
om niet te spreken van het veelvuldig gebruik van de verschillende toegepaste kunsten
zoals fresco's en beeldhouwwerk. Zijn beste verwezenlijkingen liggen niet, denk ik,
in de architectuur zelf maar wel in het binnenhuis en de meubelproductie, die zich
door het gebruik van vrijere en frissere vormen volledig kunnen ontplooien. Degenen
onder U die deze evolutie van dichter bij hebben gezien, zullen vaststellen, dat de
focus van de binnenhuiskunst deze laatste jaren overgegaan is van Scandinavië naar
Italië.

Tendenzen in de huidige Italiaanse architectuur
In den beginne werd de moderne architectuur door het Fascisme gesteund. Hierin
zag het regime een doeltreffende advertentie voor zijn programma van vooruitgang
en vernieuwing. Het moedigde eveneens de ontwikkeling aan van het Futurisme
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Hiernaast:
Casa del Girasole, appartementsgebouw te Rome. (1950). Architect: Luigi Moretti. Het werk verliet
de tekentafel in 1947 en werd uitgevoerd tussen begin '48 en einde '50. Alle détails en voorschriften
zonder uitzondering werden door de architect ingestudeerd en uitgevoerd onder zijn leiding. Het
gebouw is gelegen in een rijke wijk van Rome. Elke verdieping bevat twee appartementen, uitgenomen
het voorlaatste dat volledig voorbehouden is aan diegene van wie het initiatief van het gebouw uitgaat.
Alle problemen die zich hier stelden werden behandeld en ingestudeerd a rato van de diepste waarden
van de Europese architectuur. Het behelst een betrachting om plastische eenheid in de ruimte, een
betrachting van contrast in de uniforme en gerhythmeerde klaarheid van de gevels bij middel van een
somber en bijna magisch schaduwspel. Het synthetiseert eveneens de logische en functionele concepties
enerzijds en anderzijds de princiepes van intellectualisme en plasticiteit. Hieruit volgt een absolute
juistheid in de expressie van de vorm, die alleen bekomen wordt door een rechtzinnige uitdrukking
van structuur en functie. Alle elementen zijn gevoelig behandeld; let op de elegante zwarte consolen
die contrasteren met de witte onderbouw, let op de decoratieve en abstracte behandeling van de
travertlijn van de onderbouw. Op deze sokkel, zoals in een beeldhouwwerk, ziet men de bovenbouw
als schitterend palladium. Dit deel wordt behandeld in witte verglaasde mozaïk. Het zonlicht werd
eveneens geëxploiteerd om het Italiaanse Chiarosruro te bekomen. Tot het leven geroepen door en in
de zon, denken wij aan de woorden van Le Corbusier: le jeu savant et magnifique des volumes
assemblés sous la lumière. - Architect Luigi Moretti is een rationalist uit Noord-Italië. In de Girasole
komen ontegensprekelijk voorname organische invloeden op de voorgrond die van het geheel een
van de merkwaardigste verwezenlijkingen maakt van de moderne Italiaanse architectuur.
Cliché: Architecture d'Aujourd'hui.
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dat reeds in de meeste Europese kunstkringen zijn invloed had doen gelden. Toen
het Fascisme echter vaststelde dat het formele probleem ook een sociale neiging
vertoonde en dat deze architectuur naar de realisatie van een zgn. internationalisme
streefde, nam het een vijandige houding aan en werd de moderne architectuur het
voorwerp van herhaalde aanvallen en verwijten. Het Fascisme streefde naar een
architectuur die de macht en het prestige van de staat uitdrukte. Het behartigde een
grotesk classicisme, dat het karakter van de schoonste Italiaanse steden verminkte
of compromitteerde. Niettegenstaande, vervolgden de beste Italiaanse architecten
hun taak en poogden zij contact te vinden met de grote Europese beweging van het
architectonisch rationalisme.
Na de tweede wereldoorlog en bijzonder onder invloed van F.L. Wright ontstond
de beweging voor organische architectuur. Het was sedert lang duidelijk dat het
internationalisme geen synoniem meer was van Europese architectuur. De nieuwe
tendenzen insinueerden dat de Europese ruimtelijke expressie zoals ze beschouwd
werd door de rationalisten een utopische abstractie werd en dat een nieuwe conceptie
gezocht moest worden in de ruimte en in de tijd. Het werk van Wright werd
beschouwd als de oorspronkelijke kracht in de wereld van architectonische
vernieuwing. Wright was de zuiver creatieve kunstenaar; zijn niet compromitterend
genie zou de moderne architectuur bevrijden van de sociale voorkeuren, economische
beperkingen, en de grimmige restricties van het minimum-standaard-leven. Voor de
Italianen, gevoed met de princiepen van een Croce3, bevrijdde Wright de poëzie in
de architectuur; hij was ook de tegenstander van de prozaïsche, economische en
technische gebouwen van de rationalisten. Geprikkeld door de reactie van de
Association pour l'architecture organique, waren de rationalisten het eens de waarden
van hun doctrine te onderzoeken. De artistieke integriteit van de eerste rationalisten
kon niet in twijfel getrokken worden. De historische en politieke omstandigheden
hadden in de weg gestaan. Het regime had hen het normaal contact met de Europese
culturele bewegingen belet, zodanig dat normale evolutie niet mogelijk was. De
aanhangers van de rationalistische architectuur stelden nochtans dadelijk vast dat de
representatieve figuren van het Europese rationalisme onder wie Alvar Aalto en
Walter Gropius, met meer vrijheid composeerden en dat een groter gebruik van
negatieve en losse elementen op te merken viel. Zij kwamen nochtans snel tot de
vaststelling dat rationalistische architectuur zoals alle rationalisme een levende taal
was en geen dode letter. In andere woorden is het rationele logica die de vorm van
het rationalisme voortdurend verandert.
Of ze nu post-rationalist of organisch zijn, de Italiaanse architecten zijn steeds
loyale geallieerden wanneer het er op aankomt stedebouwkundige of grote
bouwproblemen te behandelen, of wanneer incompetentie of speculatie te vrezen
zijn. Hiermede bewijzen de Italianen dat k u n s t welke rekening houdt met de
problemen van de tijd, beter is dan een pseudouitdrukking die beweert onverschillig
te staan tegenover alle controversen, en welke gescheiden is van alle sociale noden.
Dank zij de diepe overtuiging dat esthetische waarden niet gescheiden kunnen worden
van menselijke en morele waarheden, heeft de Italiaanse moderne architectuur een
betekenisvolle plaats ingenomen in de geschiedenis van de moderne architectuur in
het bijzonder en van de kunstgeschiedenis in het algemeen.
ARCH. JAN TANGHE
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Eindnoten:
1) Art Nouveau was een kunstrichting die samen met Les XX van 1889 tot 1893 nieuwe gedachten
de wereld inzond. De hoofdfiguur was Henry van de Velde die meer en meer aangezien wordt
als de ware stichter van de moderne architectuur en de moderne vormgeving in Europa. Woont
nu in Zwitserland waar hij zijn mémoires schrijft. Hij is 91 jaar.
2) Siegfried Giedion is een der voornaamste theoretici van de actuele kunstexpressie.
3 Croce Benedetto: Italiaans philosoof en een der leidende denkers van onze tijd. Kunst is voor
hem essentieel lyrisch en dient linguistisch opgevat; als de taal van de ziel.
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Scandinavië
‘...in tegenstelling met de Grieken hebben hun helden noch de overwinning,
noch de voorspoed als doel. Ze kijken verder dan het vooropgestelde doel,
naar een verhevener test die met succes niets te maken heeft. De nederlaag
en niet de overwinning is het doel van hun helden. Bijgevolg zweeft er een
atmosfeer van fatalisme en melancholie...’
Christopher Dawson

Inleiding
ZWEDEN is in alle opzichten de voornaamste exponent van Scandinavië en
vertegenwoordigt best de hoge levensstandaard van de Noorse landen. Pas in het
begin van deze eeuw kenden Zweden en zijn buurlanden een zekere opbloei, en
weinig later kregen deze landen een specifiek eigen architectuur. Het is voor het
ogenblik nog te vroeg om de oorsprong van deze vernieuwing vast te stellen alsook
de invloed op de latere ontwikkeling. We kunnen enkel vaststellen dat deze renovatie
veel minder een reactie was tegen de eclectische Europese architectuur, dan wel een
positieve kijk op hun architectonisch patrimonium. De eenheid tussen grondplan en
opstand en tussen materialen en constructiemethoden werd hersteld. Sociale en
economische motieven kwamen stilaan in aanmerking en zo werd hun architectuur
die vroeger synoniem was van monumentaliteit, een levende expressie van de
alledaagse gebruiksvoorwerpen. Vackrare verdagsvara: meer

Sanatorium te Paimio, Finland. 1929-32. Architect Alvar Aalto. Groots en imponerend, let op de
compositie van de twee zijvleugels t.o.v. het middengebouw, waardoor een onthalende atmosfeer
bekomen wordt. De bovenbouw is wit, de onderbouw zwart. Dit gebouw is samen met de werken van
Le Corbusier en Walter Gropius een der voorlopers van moderne architectuur.
Uit: Architecture d'Aujourd' hui

schoonheid in het alledaagse milieu, was de spreuk van de dag.
In 1916 publiceerde Gregor Paulson zijn bekend geworden boek De Nieuwe
Architectuur dat de richtlijnen van de nieuwe architectuur stipuleerde. De invloeden
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van Van de Velde, Berlage, Behrens zijn duidelijk. Nochtans is het moeilijk te schatten
in welke mate Zweden door het buitenland is beïnvloed geweest, gezien de grote
heropbloei van zijn eigen architectuur. Deze omkeer was veel eerder een terugkeer
naar een rechtzinnige structuur, dan wel een hernemen van oude vormen om de vorm,
of een terugkeren naar het verleden om atavistische beweegredenen. De geest van
deze herleving kwam in grote trekken overeen met de golf van neo-gothiek die
gedurende de negentiende eeuw onder de leiding van Violet-le-Duc, John Ruskin,
en William Morris reageerde tegen de sophisticatie van het-Neoclassicisme.
Al wordt die nationalromantik, zoals dit in Zweden genoemd wordt, als iets typisch
Zweeds beschouwd, toch moet gezegd dat vaak beroep gedaan werd op vreemde
specialisten, zowel voor de uitvoering als voor het toezicht. De armoede van het land,
het karakter van de landelijke materialen en het gemis aan gespecialiseerde vaklui
gaven aan deze imitaties een indruk van gestrengheid en ruwheid.
Het stadhuis van Stockholm is het zenith en de culminatie van de nationalromantik.
Met al zijn vóór en nadelen is dit bekende gebouw een uitstekende persoonlijke
prestatie; onafgezien van de vele vreemde infiltraties drukt elk détail de
persoonlijkheid uit van zijn schepper.
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Stadstheater te Malmö, Zweden. 1936-44.
Architecten: David Hellden, Erik Lallerstedt en Sigurd Lewerents.
Evenwicht tussen structuur, functie en vorm. Statigheid en, plastiek contrast tussen plein en vide,
licht en schaduwspel. 't Is een van de beste werken uit de hedendaagse moderne Zweedse architectuur.
Uit: Building Modern Sweden.

De Scandinaviër en zijn hedendaagse architectuur
De Scandinavische landen waren zeker de eerste niet om zelf iets bij te dragen tot
de moderne beweging. Waarschijnlijk hadden zij weinig impuls voor een
revolutionaire houding. Hun instellingen en bijzonderlijk hun agrarische tradities
bleven gedurende de industriële revolutie ongewijzigd en bijgevolg was er weinig
nood aan verandering. De grote aansporing werd veroorzaakt door de historisch
geworden expositie te Stockholm van 1930, waarvan het succes hoofdzakelijk te
danken was aan de persoonlijkheid van de hoofd-architect Gunnar Asplund. Niet
alleen werden nieuwe vormen aangenomen maar gans de stedebouwkundige conceptie
werd aanvaard, gesteund op de princiepen van de moderne psychologie, van de
democratische verhoudingen der klassen onderling, van de verhouding van werkgever
tot werknemer, en gesteund op de moderne gegevens van economie en sociologie.
De nieuwe zienswijze die in West-Europa zo reactionair scheen en in vele middens
nog is, bleek integendeel voor de Scandinaviër en inzonderheid voor de Zweed de
normale voortzetting van zijn democratische tradities.
Een Scandinaviër is een aanbidder van de natuur; al zijn verrichtingen zijn gericht
naar deze levensconceptie; moraal en geestesleven, levensvreugde, evenwichtigheid,
vinden hun oorsprong in het contact met de natuur. Hij omringt zich met groene
grasvlakten en spitsige bomen, met water en rood graniet, met zon en licht. Gedurende
zijn korte kostbare Zomers leeft hij in de volle natuur terwijl hij zijn strenge Winters
doorbrengt in de gezelligheid van een open haard waar hij mediteert over een
verbazend aantal kleurrijke hand- en kunstwerken.
Een cellen-architectuur heeft zich ontwikkeld met kleine vensters om de
gezelligheid van zijn winterhaard te beveiligen tegen de holle Winters. Grote balkons
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komen te voorschijn om 's Zomers zoveel mogelijk van de zon te genieten. Ruime
parken met speelpleinen en zandbakken zijn aangebracht met
openlucht-beeldhouwwerk en speeltuig waarvan de kleuren en vormen aangepast
zijn aan de fantasie van de kinderwereld.
Dès l'âge le plus tendre l'enfant dans la cité Suèdoise apprend le savoir-vivre en
société. Qu'elles soient individuelles ou collectives, à dix étages ou à simples
rez-de-chaussée, les habitations sont plantées dans le cadre de jardins et de nature
ou le tout petit prend ses ébats sans devenir vandale. Il court sur les pelouses sans
les détruire, il vit avec les fleurs sans les saccager, c'est cela l'éducation. (Paulette
Bernege1).

De Scandinavische les
De Zweden zagen een tegenspraak tussen de nieuwe vormen veroorzaakt door de
industrialisatie van West-Europa en de continuïteit van hun eigen tradities. De
moderne architectuur en de stedebouwkundige ordening die bij ons indruiste tegen
het individualisme van de negentiende en begin twintigste eeuw, was in Zweden de
normale uitdrukking van een sociale en democratische cultuur. Dank zij deze
gelukkige aanpassing is de Zweedse architectuur een voorbeeld geworden voor de
ganse wereld. De Zweden beproefden en verwerkten alle nieuwe materialen zoals
staal, beton en glas. Hout, het Noorse materiaal bij uitstek, kende overal nieuwe
toepassingen. Alhoewel hun meubelproductie in de lijn van hun traditie viel, maakten
zij meubels die in alle opzichten beantwoorden aan de eisen van het moderne leven
en het moderne interieur. Op vernuftige wijze buitten zij de warme kleuren en texturen
van het hout uit, zodanig dat hun creaties in de smaak vielen van diegenen die accoord
gingen met het principe van moderne meubilering. Door deze samenloop van
omstandigheden genoten de Zweedse
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Kerk te Abö, Finland. 1941. Architect Prof. Brygman. Eenvoudige witgekalkte baksteenconstructie.
Het altaar is degelijk geaccentueerd door een doeltreffende lichtinval en door de lichte asymmetrie
van de zijmuur en kolommen. Er heerst in deze kerk een jeugdige en frisse atmosfeer.
Uit: A decade of Modern Architecture.

architecten een zeker prestige, en hoe paradoxaal het ook mag schijnen, was hun
werk terzelfdertijd oorspronkelijk en populair.
Al staat de Zweedse architectuur over het algemeen op een zeer hoog peil toch
ziet men er weinig meesterwerken. Het crematorium te Skogskykogärden (1940) is
zeker een der voornaamste constructies. Op zeer eenvoudige wijze bekomt Gunnar
Asplund een moderne monumentaliteit, en door de herhaling van dezelfde massa's
heeft het werk een statig rhythme. De kleuren zijn aangepast aan de golvende
omgeving en van uit alle hoeken krijgt men verrassende perspectieven. Met het
stadstheater van Malmö zijn wij verzekerd dat de toekomst van de Zweedse
architectuur in goede handen ligt. Want de Zweden hebben iets geërfd van het
functionalisme en van de nationairomantik. Uit beiden wilden zij de waarheid halen.
Enerzijds gaf het functionalisme hun een wetenschappelijke basis en een sociaal
geweten, en anderzijds leerde het romantisme hen materialen, atmosfeer en milieu
kennen. Het romantisme herinnerde hen eveneens dat architectuur ook een kunst
was. In de hedendaagse Zweedse architectuur zien we noch de individualist uit de
romantiek, noch de collectivist uit het functionalisme maar wel het individu dat het
verlangen koestert in gemeenschap te leven met de anderen.
In Finland treffen we Alvar Aalto aan die samen met Le Corbusier, Walter Gropius
en Franck Lloyd Wright de voornaamste architect is van de twintigste eeuw. Zijn
werk is van het allergrootste belang. Hij verzet zich tegen het mechanische en
verdedigt de individualiteit van de kunstenaar. Samen met zijn vrouw Aïno (†) heeft
hij in de architectuur losse zwierige vormen gebracht, die nochtans eigen zijn aan
de materialen, en die verrechtvaardigd worden door hun functie. Toen wij enkele
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School te Södermalen, Stockholm 1943. Architecten Ahrbom en Zimdahl. Een van de vele typische
Zweedse scholen, volledig in baksteen opgetrokken. Er wordt gebruik gemaakt van het golvend
landschap, van de grasparken en van de bomen. De voornaamste vleugels van deze scholen tellen
over het algemeen twee verdiepingen, terwijl de Deense scholen gewoonlijk alles op gelijkvloers
brengen.
Uit: Sweden Builds.
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Kopenhagen Radiogebouw. 1939-41. Architecten: Vilhelm Lauritsen, Kay Christiansen. Ingenieurs:
Chr. Nokkenveld, Ludwig Birch.
De verschillende volumes drukken goed de zeer uiteenlopende technische functies uit. Niettegenstaande
de grote verscheidenheid en de lenigheid van het plan wordt er in opstand een rustige eenheid bekomen.
De verschillende vlakken zijn rustig en gevoelig behandeld en de details zijn verzorgd.
Uit: The Architecture of Denemark.

jaren geleden zijn wit sanatorium te Païmio (begonnen in 1929) tussen de groene
Finse dennebomen zagen, vatten wij de geweldige creatieve kracht van deze
kunstenaar; alle détails getuigen van een scherpe geest en van de levende waarden
van alle grote kunst.
In Denemarken zien we voornamelijk een baksteen-architectuur. De omgeving
van Kopenhagen is zeer interessant en alles is er gebouwd volgens de princiepen van
een gezonde en vooruitstrevende stedebouw. De Deense scholenbouw is ook zeer
vooruitstrevend en geeft ons de beste voorbeelden in Europa. Het Radiogebouw te
Kopenhagen is merkwaardig en enkele bureelcomplexen uit dezelfde stad zijn de
voorlopers van de geprefabriceerde bouw. Noorwegen ondergaat sterk de invloed
van Zweden, alhoewel het gebruik van het hout veelvuldiger toepassing vindt. Het
stadhuis van Oslo is het eerste werk dat in aanmerking komt en het radiogebouw van
Oslo is een beste vertegenwoordiger van de moderne architectuur in dit land.
Op het huidige ogenblik kent de Zweedse architectuur geen klaar afgelijnde
doctrine. Wij menen niet dat hierin iets verkeerds ligt, nochtans zijn we de mening
toegedaan dat het een tekort is. Wat we bijzonder opmerken is dat de Scandinavische
landen het wezen van de architectuur terug in eer hebben hersteld. Want het doel
van de moderne architectuur ligt tenslotte in het oprichten van een nederzetting, stad
of gebouwen die er werkelijk nodig zijn. Het is bijgevolg noodzakelijk dat het publiek
zo wordt opgevoed, dat het de architectonische waarde van de architectuur aanvoelt
zonder beïnvloed te zijn door sentimentele redenen, vooringenomenheden of
gewoonten. Vele mensen eisen kolommen of bogen aan een gebouw, niet om de
architectonische waarde van de kolom of de boog maar omdat zij denken dat deze
kolommen of bogen een indruk geven van waardigheid of aanzien.
Het eerste doel van de architectuur is de mens te beschermen tegen de kracht van
de natuur. Zij is een ruimtekunst die afhankelijk is van technische gegevens en bepaald
wordt door omstandigheden van de natuur en van de mens zelf. Architectuur is ten
slotte een kunst wanneer de schepper een dichter is van de vorm.

West-Vlaanderen. Jaargang 3

Op onze dagen is de architectuur ook nog een sociale wetenschap geworden. Men
kan dit feit sympathiek of antipathiek vinden; nochtans, gezien een levende en
evoluerende architectuur steeds moet beantwoorden aan de eisen van de tijd, blijft
het een feit. Het belang van de structuur, in de architectuur, en van de distributie van
de diensten (de functie), de psychologie van de omgeving (geluid, licht, vorm, kleur),
de kunstvolle en vernuftige behandeling van de vorm, de planning van de architectuur
zelf en de planologie van de streken, om aldus een gezonde verhouding te scheppen
tussen de mensen onderling; de gehele architecturale potentie tenslotte speelt in
Scandinavië de rol die de hare is. Bij ons schijnen enkel de jongere architecten de
mogelijkheden in te zien, terwijl de ouderen en de Openbare Instanties de draagwijdte
van het probleem amper vatten.
Enkele jaren geleden kregen we van een Zweedse architect het volgende te horen:
‘Overal in Zweden beginnen wij in te zien dat het voornaamste probleem van onze
maatschappij niet dit van de lonen is, maar van eenvoudige schoonheid in het
alledaagse leven en van het elementair comfort.’
ARCH. JAN TANGHE

Eindnoten:
1 In een reeks artikelen over Zweden in La Maison.
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De nieuwe wereld
HET past dat in dit nummer wat illustratiemateriaal naar voren wordt gebracht over
de moderne architectuur in de nieuwe wereld.
De reden hiervoor is niet, zoals sommigen wel zullen denken, dat elke sympathie
voor moderne vormgeving gepaard zou gaan met een blinde bewondering voor alles
wat made in U.S.A. is. Trouwens de architectuur, die hier wordt bedoeld, gaat uit
van een heel wat gezonder zin voor plastiek dan zou kunnen blijken uit de aldaar
heersende smaak voor de verchroomde glamour van luxewagens.
De betekenis van de moderne architectuur, in de nieuwe wereld, is voor ons speciaal
belangwekkend omdat die architectuur, in grote mate, tributair is van de vormentaal
die ontstaan is in Europa na de eerste wereldoorlog. Twee landen zijn hiervoor een
merkwaardig voorbeeld: de Verenigde Staten en Brazilië.
Waar het Hitler-regime een streep trok door het Bauhaus-experiment, daar hebben
de Verenigde Staten, met open armen, mensen als Gropius, Breuer, Mies Van der
Rohe, ontvangen en hun degelijke kansen gegeven hun ideeën te realiseren.

Het Paleis van de U.N.O. te New-York, dat vanwege bevoegde zijde niet onbetwist bleef.
Cliché: Bouwen en Wonen
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Landhuis te Bear Run. Architect Frank Lloyd Wright. Uit: L. Michaels, Comtemporary Structure in
Architecture.

Waar de gevestigde grootheden, in Europa, de opvattingen van Le Corbusier als
producten van een gekkenbrein aanzagen, daar hebben een schaar van enthousiaste
Brazilianen, die bij hem in de leer waren geweest, zijn opvattingen vorm gegeven.

De Verenigde Staten
Het zou kortzichtig zijn alles in dit land door Europese invloeden te willen verklaren.
Daarom dient hier vooreerst gewezen op die belangrijke Amerikaanse persoonlijkheid:
Frank Lloyd Wright. Deze vijf-en-tachtig-jarige architect was en is nog een apart
figuur in de architectuur van deze tijd. Zijn invloed is belangrijk niet alleen voor de
Verenigde Staten maar voor gans de wereld. Hij was één der eersten die, reeds bij
de aanvang van deze eeuw, de mogelijkheden van het vrije plan ontdekte. Waar in
de aanvang de moderne stroming streng rationalistisch was gericht, bleef hij altijd
een romanticus met een eigen, originele vormentaal, en een zin voor de emotionele
waarden in architectuur.
Naast de invloed van Wright is het ongetwijfeld de bijdrage van de uitgeweken
Duitsers, die de moderne architectuur in de Verenigde Staten heeft helpen vormen.
Hier dient voornamelijk gedacht aan Walter Gropius, Marcel Breuer, Mies Van der
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Landhuis te Bear Run. Architect Frank Lloyd Wright. Uit: L. Michaels, Comtemporary Structure in
Architecture.
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Boven:
Eigen woning te New Canaan. Architect Marcel Breuer.
Uit Architecture d'Aujourd'hui.

Rohe, die door hun functie in het architectuuronderwijs de kans kregen jonge
Amerikaanse architectengeneraties te vormen. Het rationalistisch inzicht dat ze
meebrachten werd het verst gedreven bij Mies Van der Rohe en zijn volgelingen.
Het werd een architectuur van glas en metaal van een geraffineerde perfectie, die
veel weg heeft van de nauwkeurigheid eigen aan mechanische constructie. De hierbij
gepubliceerde foto van het technisch centrum van de General Motors laat dit
vermoeden. Men merkt hier ook dat de technologische perfectie allerminst een
hinderpaal is geweest om tot een verfijnd geproportioneerde vormgeving te komen.
Men kan zich evenwel toch de vraag stellen, alhoewel een cordeel vellen over
gebouwen, aan de hand van foto's alleen altijd gewaagd is, of die gladde preciesheid
niet heel wat minder menselijk is dan de vranke ruwheid van de betonschors in Le
Corbusier's Unité d'habitation. Diegenen die het spoor volgden van Gropius en Breuer
zijn niet zo ver gegaan in de voorliefde voor technische verfijning. Naast beton en
staal wordt ook gretig gebruik gemaakt van ruwe breuksteen, hout, baksteen. Dit
blijkt uit de hierbij gepubliceerde foto's van landhuizen door Breuer1 ontworpen.
Terloops mag hier wel op gewezen hoe die eenvoudige volume's, levendig gemaakt
door een zuiver geproportionneerd spel van vlakken, zich rustig inpassen in het
landschap, heel wat beter wellicht dan veel nadrukkelijke landelijkheid van bij ons.

Brazilie
In dit land is, in een snelle opbloei, een moderne architectuur gegroeid van een ietwat
ander karakter. Hier is het niet meer het Bauhaus-rationalisme dat als vertrekpunt
diende; maar veeleer de ideeën van Le Corbusier. Zijn rondreis in Brazilië, in 1936,
werd aanleiding tot het bouwen van het groot administratiegebouw van het ministerie
van Opvoeding. Na dit begin heeft Brazilië een zeer boeiende bijdrage tot de
hedendaagse
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Hiernaast:
Lagere School met Gymnasium te Pedrehulho (Brazilië).
Uit Architecture d'Aujourd'hui.
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vormgeving geleverd. Het principe van de bevrijding van plan en gevel, door het
invoeren van het skelet, werd door de

Het ministerie voor Opvoeding te Rio de Janeiro. 1937-43. Architecten: Costa, Niemeyer, Reidy,
Leao, Moreira, Vasconcelos. Uit: S. Giedion, A decade of New Architecture.

Braziliaanse architecten gretig uitgebaat en bracht hen tot een vrije en haast uitbundige
plastiek. In hun gevels werd, als verweer tegen het klimaat, het brise-soleil, een
onmisbaar element waarvan ze dankbaar gebruik wisten te maken en dat hun een
voorwendsel werd tot een gevarieerd rhythmisch spel. Zo groeide in dat land een
zeer eigene architectuur, waarvan de levendige geometrie en het dynamische lijnenspel
zeer duidelijk de stempel draagt van de eisen gesteld door het klimaat en het
temperament van dit volk.
Door deze korte schets wordt het reeds mogelijk een paar interessante vaststellingen
te doen die ons kunnen helpen de mogelijkheden van de moderne architectuur te
ontdekken.
Vooreerst blijkt uit de evolutie van de moderne architectuur in de Nieuwe Wereld
dat de vormentaal die, in Europa, na de eerste wereldoorlog, ontstond, een wezenlijk
en inhoudsvol vertrekpunt is geweest. De architecturale vernieuwingspogingen van
de jaren twintig hebben in de nieuwe wereld, de kansen gekregen, die ze aanvankelijk
in Europa niet bekomen hebben. Het is gebleken dat er genoeg stof in zat om uit te
groeien tot een boeiende veelvuldigheid. Wie met aandacht de eerste pogingen van
de vernieuwers, streng rationeel gebonden aan de structuur bij de Bauhaus-mensen,
meer gekeerd naar de poëtische waarden van het ruimtelijk spel bij Le Corbusier,
wil vergelijken met wat in de Verenigde Staten en Brazilië tot stand kwam, kan niet
anders dan de continuiteit en de consequentie in de groei vaststellen.
Een andere conclusie dringt zich ook op: de vrees, die aanvankelijk bestond, dat
het de bedoeling was een ongenuanceerde internationale vormentaal te doen groeien,
is ijdel gebleken. De onvermijdelijke eenvormigheid van een beginnende vormentaal
is uitgegroeid tot een verscheidenheid van aanverwante idiomen, die ongetwijfeld
een gemeenschappelijk vocabularium hebben, maar evenzeer accenten bezitten, die
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geconditionneerd zijn door de streek, het temperament en de maatschappelijke
gegevens.
PAUL FELIX

Landhuis te Connecticut. Architect Marcel Breuer.
Uit: Architecture d'Aujourd'hui

Eindnoten:
1 Breuer is medeontwerper, samen met de Fransman Zehrfuss en de Italiaan Nervi, van het
Unescogebouw, dat te Parijs zal worden gebouwd. Op dit ogenblik, is ook, volgens het ontwerp
van Breuer, een Benediktijnerabdij in aanbouw te Collegeville, Minnesota.
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Nederland
WIJ mogen erop bogen dat de oorsprong der beweging voor een vernieuwing van
de architectuur, in ons land ontstaan is. Inderdaad, nog vóór Otto Wagner te Wenen
zijn actie inzette, waren te Brussel Hankar en Horta, gevolgd door H. Vande Velde
hun strijd begonnen tegen de verouderde pseudo-oude-stijl architectuur; bij gemis
aan steun onder vorm van belangrijke opdrachten, en gezien de talentloze
nabootsingen van de sinds dien genoemde vermicellistijl, stierf de beweging een
roemloze dood. Duitsland had weten Vande Velde te overtuigen zich aldaar te vestigen
en, zowel roem als uitingsmogelijkheden werden hem niet onthouden, terwijl in ons
land het paar door Horta gebouwde warenhuizen, door andere architecten en in een
andere geest dan de oorspronkelijke verbouwd werden. Wij moeten wachten tot
enkele jaren vóór wereldoorlog I om in sommige bouwwerken van ons land enige
invloed van Berlage aan te treffen, en het was eerst na deze oorlog dat het hier voor
goed beginnen mocht.
Deze korte samenvatting om te doen aanvoelen welk groot verschil er geweest is
tussen het verloop van het architecturaal gebeuren in ons land en in Noord-Nederland.
Zijn wij de eersten geweest, wij zijn daarna gedurende lange jaren hopeloos
stilgevallen.
In Nederland is er Berlage geweest met zijn volgelingen - waarvan nog
verschillenden werkzaam zijn. Als reactie tegen zijn strenge architectuur is de zg.
Amsterdamse school opgetreden die op haar beurt een reactie, nl. die van De
Stijl-groep verwekte. Nieuwe reactie, hoofdzakelijk na wereldoorlog II: nu staan de
zg. Delftse school van Prof. Granpré-Molière en de C.I.A.M.-groep tegenover elkaar.
Tussen deze hoofdmomenten zien wij nog enkele figuren als de alleenstaande
Dudok en enige architecten die hun inspiratie in de Scandinavische architectuur
zoeken.
Na deze korte samenvatting kunnen wij de verschillende bedrijven van dit boeiend
spel van iets nader beschouwen.
Toen wij in 1917 Dr Cuypers bij zijn 90ste verjaardag gingen interviewen, hield
de krasse grijsaard o.m. een van die hem eigen zo pittige uitvallen, ditmaal tegen de
moderne architectuur. Hij is het nochtans geweest die voor haar de weg gebaand
heeft. Hij was in Holland de voorvechter van de gotiek, zoals Pugin in Engeland,
Reichensperger in Duitsland, Bethune in België, Viollet le Duc in Frankrijk het
waren; gelijk het toen gangbaar was, verdedigde hij met Viollet le Duc de gotiek als
de logische stijl, gevolg van een zuivere redenering. Het was immers de tijd van de
Wetenschap (met een hoofdletter), waaruit ook de psychologische roman zou
voortspruiten, het divisionisme en pointillisme in de schilderkunst. De gotiek moest
dan ook weer de nationale stijl worden voor een groot gedeelte van West-Europa.
Cuypers streed dus voor een doelmatige architectuur in de gotische lijn en hij stelde
het ambachtelijke weer in eer: hij leerde o.m. zijn mensen opnieuw schoon metselwerk
maken met baksteen. Zijn eigen werk was echter geen copie, geen ontwerpen in de
stijl van een of andere eeuw: het was telkens een vrije compositie met gotische
vormen door hem op vrije, fantasievolle wijze geïnterpreteerd.
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Tegenover hem stonden architecten die de Hollandse renaissance niet alleen
hoogstelden, maar ook in die stijl ontwierpen.
Onder hen bevond zich H.P. Berlage. Toen hij omstreeks 1900 het ontwerpen van
de Amsterdamse goederenbeurs in opdracht kreeg, maakte hij daarvoor verschillende
ontwerpen in renaissancestijl, doch, kwam tot de overtuiging dat het zo niet meer
kon in onze tijd. Hij meende, zo schreef hij, (hij schreef menige werken, doorspekt
met aanhalingen van meestal Duitse filosofen), dat wij leven in een tijd van
organiseren, van het instellen van een onderzoek omtrent de nutttigheid van nieuwe
bouwstoffen aan te wenden. Het vraagstuk van heden is dit van altijd: op zakelijke
wijze ruimten te scheppen met nieuwe zowel als met oudere bouwstoffen. Aanhoudend
heeft hij de nadruk erop gelegd dat het in architectuur gaat om de ruimte, en niet in
de eerste plaats om het buiten-aspect van de ruimten.
Met het gebouw voor de Diamantwerkersbond, de twee gebouwen voor een
verzekeringsmaatschappij, vormt de Amsterdamse beurs wel de trits van Berlage's
opmerkelijkste werk. Zij vertonen de moed, de eerlijkheid, de volharding en ook de
sociale strekking van de ontwerper. (Bij de officiële inhuldiging van de Beurs bood
hij zich aan, niet in rok met hoge hoed, doch blootshoofds en met een fluwelen jasje;
eerst werd hij door de politie niet toegelaten!). Er zit echter ook een zeer duidelijke
tragiek in, en onze afbeelding van de grote zaal der goederenbeurs demonstreert die
zeer duidelijk. (Zie blz. 287). Zeker, wij bewonderen er de zuivere gaafheid van de
bakstenen wanden, de schaal ervan, de borstweringen der gaanderijen in zuivere
baksteenstijl opgelost; wij bewonderen dit nieuw soort opengewerkte wand en op
welke harmonische wijze uit de pijlers de steunen groeien waarop de stalen binten
van de kap komen te rusten, en, helaas, dan blijkt duidelijk de onmacht van de
bouwmeester wanneer hij zich tegenover de nieuwe bouwstoffen bevindt, nl. staal
en glas. De eenheid is verbroken de harmonie afwezig; de prachtig gesloten wanden
(gesloten niettegenstaande de zich opvolgende openingen) vloeken tegen het open
dak en andersom; de strijd tussen open-dicht is niet uitgevochten en zelfs heeft het
bovenste van de wanden eronder te lijden: ziet de te grote schaal van de louter
decoratieve vertandingen onder de muurplaat.
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Raadhuis te Hilversum. Architect Widok.

Wanneer men het ganse oeuvre van Berlage overschouwt, nu het nieuwe, het
strijdende ervan achter de rug ligt, dan ervaart men een zekere dorheid, een soberheid
die weleens op armoede doet denken. Wij hebben ondervonden hoe lastig het kan
zijn een gesprek te voeren met die man die geen woord, maar geen enkel woord méér
zegt dan hij nodig acht! Hetzelfde zien wij in zijn architectuur: zij lijkt het werk te
zijn van een z e e r talentvol man die zijn best doet om al hetgene hij als zijn plicht
beschouwt te vervullen. Ik schreef eens dat Berlage geen figuur is welke men graag
volgt om te zien hoe hij over straat loopt, of hij wel eens kijkt naar een uitstalling
van snuisterijen enz., neen, die kleine man met zijn grijs puntbaardje zal nooit eens
uit de band springen; hij verafschuwt de accenten en de opvolgenlijke verbouwingen
van zijn twee verzekeringsgebouwen zijn daar een treffend bewijs van: Berlage rust
niet dan wanneer hij uit deze gebouwen alle accenten heeft laten verdwijnen, en zij
een strakheid gekregen hebben die ons het calvinisme voor de geest roepen.
Benevens het scheppen van enkele opmerkelijke mooie brokstukken blijft de
verdienste van Berlage bijzonder in het feit dat hij de Augiasstallen der architectuur
in zijn land schoongeveegd heeft: daar bleef geen plaats meer over voor stijlnamaak.
(Indien wij ons in dit artikel niet hielden aan het topgebeuren, zouden wij hier
K.P.C. De Bazel moeten noemen, de theosoof, die een sterk gemeten en zeer
harmonische architectuur nastreefde, en W. Kromhout, de leuke geweldenaar die
niet steeds zijn fantasie vermocht te breidelen).
Geen wonder dat een zo strenge kunst niet eenieders voorkeur bleef genieten,
bijzonder niet die van enkele jeugdige Amsterdammers. Daar waren b.v.J.M. van
der Mey, winnaar van de Rome-prijs, M. de Klerk, P.L. Kramer, waarbij zich
Wijdeveld voegde, Lacroix en de jonge Dudok. De zakelijkheid wordt in de hoek
gezet: architectuur moet een en al pittigheid zijn, een vuurwerk van verwachte en
nog meer van onverwachte effecten, en dit zowel voor het geheel als voor het detail.
Het maandblad waarin zij hun werk publiceren heet dan ook Wendingen.
Deze opvatting geeft aanleiding tot de meest schitterende
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en verbluffende improvisaties, waardoor ook veel aanvaarde waarden overhoop
gegooid worden. Onder impuls van de Amsterdamse wethouder Wibaut breekt een
gulden tijd aan voor de woningbouw; de bouwverenigingen weten tot welke
architecten zij zich best wenden en de eigenbouwers, die grote panden in erfpacht
krijgen, worden verplicht voor de buitenarchitectuur een architect aan te spreken.
(Waar is de ruimtekunst van Berlage naartoe?) En deze geven hun fantasie de vrije
teugel: hun architectuur staat maar al te vaak volkomen los van de binnenindeling,
zodat men terecht kan spreken van schortjesarchitectuur. Voor de woonverenigingen
kunnen zij zelf de hoofdvormen van de gebouwen bepalen: nu eens wordt het lange
hoge front opgelost als een reeks afzonderlijke gevels, dan slingert zich langs de
gevel een reeks balcons die per woning telkens een verdieping verspringen mits
tussenplaatsing van een smalle erker welke de vorm krijgt van iets dat zowel op een
tonnetje als op een korte sigaar gelijkt; het vergaarzaaltje voor het bestuur van een
woonvereniging wordt het voorwendsel tot een wondere stenen droom: een lang laag
gebouwtje gedrukt tussen de hoge panden, met erboven een dun slank torentje.
De muren worden vaak golvend gemetseld en gul versierd met een nieuwsoortig
ornament dat zowel zijn oorsprong vindt in de obus (wereldoorlog I is volop aan
gang) als in de fantastische mogelijkheid het metselwerk tintelend te maken door
een nimmer geziene aanwending van de baksteen: hij wordt nu eens in-, dan
uitspringend gemetseld, plat, recht, scheef, golvend. In plaats van het aan regen
blootgesteld metselwerk met natuursteen af te dekken, geschiedt dit met lood, dat
dan in alle vormen uitgesneden en uitgebekt wordt.
Vraag me niet, zegde Kramer, waarom ik dit zus of zo doe; ik zou er vandaag
kunnen een andere verklaring voor geven dan gisteren.
Men staat verwonderd, verbluft, bewonderend voor dit steeds borrelend
uitvindingsvermogen, voor die plastische kracht, die steeds vernieuwde
verschijningen, tot men gaat beseffen dat dit alles ten slotte naast de bouwkunst staat.
Het is een pittige mode geweest die niet enkel, zoals alle modes voorbij gegaan is,
maar... voor een paar jaar zagen wij een groot deel van die pittigheid afbreken: die
gevelarchitectuur vroeg veel te veel en te kostelijk onderhoud!
Alsof hij dit aangevoeld had, wist Dudok zich na zijn Leidse tijd van dit soort
bouwen los te maken. Te Hilversum als gemeentearchitect aangesteld is het alsof de
uitgestrekte hei van het Gooi hem de charme en de waarde veropenbaard heeft van
de vlakke muur, van een rij aaneengeregen ramen. Het gemeentebestuur is een ideale
opdrachtgever die hem laat werken, verklaart hij, en hij doet aan woningbouw, bouwt
zijn vele scholen, zijn raadhuis, enz. enz. Zijn werk is zo innemend dat hij een
internationale bekendheid krijgt en opdrachten tot in Klein-Azië.
Dudok ziet geen heil in de functionele architectuur; deze is voor hem louter
constructief en materialistisch; wij konden er hem niet van overtuigen dat de
geestelijke sfee, welke ieder gebouw noodzakelijk moet bezitten, wel degelijk een
integrerend deel van de functie van het gebouw uitmaakt.
Die geestelijke sfeer drukt hij uit niet in en door zijn constructie, maar bij middel
van een boven de constructie opgelegde plastiek. Reeds de plastische werking in de
gevel van de ruimten bepaalt gedeeltelijk de plaatsing ervan; de wand springt in en
uit, ramen schuiven tegeneen, verschillende kleuren van baksteen worden met
superieure meesterschap samen
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Amer-Centrale, Geertruidenberg. Ir J.A.G. Van der Steur, Arch.
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Woongebouw aan het Zuidplein te Rotterdam. Architecten: Van Tijen en Maaskant.
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verwerkt, het dak is nu eens plat, dan schuin met pannen, ja zelfs met riet bedekt;
schoorstenen worden weleens kleine monumenten en bij verschillende van zijn
scholen durft hij een nutteloze toren bouwen.
Dit alles geschiedt met een nimmer falende smaak. Is het daarom dat Dudok geen
leerlingen heeft, geen school vormt?
Intussen zijn enkele architecten, waaronder Friedhof, in Scandinavië inspiratie
gaan zoeken; ook zij hadden geen volgelingen.
Dudok was niet de enige om tegen de Amsterdammers te reageren; in 1915 werd
De Stijl-groep gesticht die later vertakkingen had te Parijs, Weimar, Rome, Hannover,
Brno, Wenen en Warschau.
Met verschillende leden van de groep hebben wij nu eens gesympatiseerd, dan
weer gekibbeld; wij zouden daar veel kunnen over vertellen waarvoor hier echter
geen ruimte toegestaan is. De tijd van De Stijl was er een van boeiende strijd en de
verrassing was verblijdend toen na de wapenstilstand, de internationale betrekkingen
hersteld zijnde, kon vastgesteld worden dat in andere landen soortgelijke bewegingen
ontstaan waren.
Er bleek een algemene drang naar vernieuwing ontstaan te zijn; de oorlog had de
mensen meer positieve gedachten en meer durf gegeven, ze meer realistisch gemaakt.
Op gebied van het bouwen waren de gevolgen van een meer ontwikkelde en verfijnde
techniek merkbaar: gewapend beton wordt als volwaardig materiaal aanvaard;
normalisatie wordt niet meer als uit den boze beschouwd; de sociale zijde van de
woningbouw treedt meer en meer op de voorgrond (met profetische blik schrijft L.
Vanderswaelmen, dat woningbouw, meer en meer het uitzicht van de stad zal
beïnvloeden, ja bepalen); hetgene Ir Boeken dwingende beknoptheid noemt, vindt
bij velen ingang.
Dit alles lag in de lijn van De Stijl. De archtitecten van de groep (van 't Hoff, van
Eesteren, Oud, Rietveld, Wils) stellen zich vóór het vraagstuk zoals het is; zij
verdoezelen er gemakshalve niets van en bedoelen het universele tegenover het
individuele te stellen. Zij trachten hun opdrachten op zakelijke wijze te verwezenlijken
en wel in hetgene zij een nieuwe beelding noemen. De ruimte, hoofddoel van
architectuur zijnde, trachten zij de verschillende ruimten van een gebouw ook al
buiten zoveel mogelijk waarneembaar te maken. De ruimten krijgen dus vorm en
plaats in de samenstelling zodat zij langs buiten een plastische en beeldende werking
verwekken. Meetkunde en getal spelen daarbij een rol ten einde juiste verhoudingen
te helpen bepalen. Kleur wordt als een positief onderdeel in de architectuur
opgenomen.
Wils was de eerste die afviel; Oud heeft nog de liefde voor de Stijlkleuren
behouden; de later toegetreden van Ravensteyn heeft zijn werk laten overwoekeren
door een soort druk Lodewijk XVde ornament; van 't Hoff beert in Engeland! Sic
transit...
Na enkele jaren afzonderlijk werken, konden de Europese moderne architecten,
dank zij Madame de Mandrot, in haar historisch kasteel te La Sarraz (Zwitserland)
samengebracht worden en C.I.A.M. gesticht worden. (Congrès internationaux
d'architecture moderne - Congressen voor het nieuwe bouwen). De Hollandse
Ciamgroep houdt misschien wel het meest de princiepen hoog, die ze op de soepelste
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wijze aan de omstandigheden weet aan te passen, zodat van prinzipenreiterei geen
sprake is.
Uit eerbied en erkentelijkheid was Berlage op de bijeenkomst te La Sarraz
uitgenodigd geweest. Ik zie nog hoe de man er op zijn ongemak zat: hij kon niet mee
met al die enthousiaste jeugd die meer dan hij het ooit gedaan had, alle overtolligheden
over boord gooide!
Heeft de groep De 8, die het grootste aantal Ciamleden leverde niet o.m. de
volgende stelling verkondigd: het is niet uitgesloten schoon te bouwen, maar het
ware beter voorhands lelijk te bouwen en doelmatig, dan paradearchitectuur op te
trekken voor slechte plattegronden.
Ook op andersdenkenden heeft C.I.A.M. heel wat invloed uitgeoefend. In de
geregeld gehouden internationale congressen wordt het volledig vraagstuk architectuur
en stedebouw zorgvuldig uitgediept, na in ieder land afzonderlijk bestudeerd geweest
te zijn. En zo durft C.I.A.M. als doelstelling verkondigen: Het doel van C.I.A.M. is
werken voor de vorming van een natuurlijke omgeving, die de emotionele en materiële
behoeften van de mens bevredigt en zijn geestelijke groei stimuleert. Leden o.m.
Duiker, Bijvoet, Brinkman, Vandervlugt, Vanden Broek, Bakema, Van Tijen,
Maaskant, Merkelbach enz.
Doch vanaf 1916 was een aanvang gemaakt met de bouw ten Zuiden van Rotterdam
van het tuindorp Vreewijk, onder architectuur van Granpré-Molière. Wij hebben
Molière gekend als een ernstige, zeer geraffineerde man (hij is later Rooms geworden)
en deze hoedanigheden komen duidelijk voor in zijn werk dat wars is van alle...
leuzen. Molière is professor geworden aan de Technische Hogeschool te Delft en
heeft het grootste deel van zijn privaat werk afgezegd om zich in hoofdzaak aan zijn
didactische taak te wijden. En, terwijl wij vernemen dat in de jongste delen van
Vreewijk sporen van... nieuwe zakelijkheid te zien zijn, is zijn onderwijs gekant
tegen hetgene als modern doorgaat. Er moet in Molière's blik en houding iets
overtuigends, ja dwingends gekomen zijn met als gevolg dat ook zijn niet-Roomse
leerlingen zijn lessen getrouw blijven en in de naoorlogse wederopbouw in praktijk
stellen. De princiepen der zg. Delftse School steunen op de vroegere architectuur
van den lande; wat kerkenbouw betreft (zie de lessen van 's Hertogenbosch) wil men
echter teruggaan tot aan de oud-christelijke basiliek. Vreemd!
In De Groene van 2 October waarschuwde Oud tegen verkeerde
Heemschutopvattingen welke met grote toewijding een knus soort bouwen
bevorderden, waarin de eenheid tussen de mens, zijn doen en zijn bouwen zoek was
(...) Het is verheugend dat de ‘Stijl-principes’ en wat zich daaruit vóór de oorlog
ontwikkeld had, weer vat op het bouwen weet te krijgen. Eenvoud, zuiverheid van
verhouding, openheid, lucht, licht, kleur: het worden meer en meer kenmerken van
ons bouwen.
ARCH. HUIB HOSTE, Lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor
Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgié.
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Consulaat van de V.S. te Antwerpen. Architecten L. Stijnen, J. Spruyt, P. de Meyer. - Cliché
Architecture 54.

Moderne bouwkunst in België
VERLEGEN en ontsteld voel ik mij staan tegenover deze titel en sterk geneigd mij
uit de slag te trekken zoals de schalkse knaap van Hergé, die een verslag moest
schrijven van een voetbalwedstrijd en gewoon neerpende: terrein onbespeelbaar,
match uitgesteld.
Hoe verveeld ben ik en bepaalde confraters wanneer wij buitenlandse architecten,
voorname gasten, ontvangen, die nieuwsgierig naar hier komen en een overzicht
willen van de moderne architectuur in ons land.
Wij willen dan de klip omzeilen en komen ongeneeslijk terecht in de musea, waar
alle ogen bewonderend staren op het getuigenis van onze vroegere grootheid.
En wat dan de moderne bouwkunst betreft, vertrouwen wij op de toegeeflijkheid
van onze gasten en pogen hen te verstrooien met enkele anecdoten over het klimaat
waarin onze modernistische architecten moeten werken: Na een jaar gevochten te
hebben, moet een confrater een verzoekschrift tot de Koning richten om de toelating
te krijgen een moderne woning te bouwen, die door de administraties, als onesthetisch,
werd afgewezen. Een ander wordt voor de rechtbank gedaagd onder beschuldiging
de administratie bedrogen te hebben: zijn gebouw is té modern. Nog een ander moet
een koude oorlog ontketenen om de toelating te verkrijgen de inplanting van een
groep woningen te voorzien in functie van de zon en niet evenwijdig aan de straat.
Voorbeelden zijn legio van deze gevechten waar traditionalisme en onbevoegdheid
het uiteindelijk haalden op het geduld en de moed van talrijke architecten, die zich
dan op de lange duur gewonnen geven en hun heil zoeken in de middelmatigheid.
Gelukkig zijn er uitzonderingen en bepaalde besturen verdienen om hun dynamisme
en hun eigentijdse realiteitszin in het gulden boek van de modernistische architecten
te worden vermeld. Hier kan ik niet nalaten de directie van de Centrale Administratie
voor Stedebouw te vernoemen, die werkelijk een voorzienigheid is voor allen die de
moed hebben de strijd door te zetten.
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De architectuur, die men wel eens de Grote Kunst heeft genoemd, is vóór alles
een sociale dienst. Het is onmogelijk haar te begrijpen en te beoordelen buiten haar
tijd en haar milieu. Elk architecturaal werk moet noodzakelijk tot vorm groeien in
een wettelijk kader, en hangt hierdoor in grote mate af van de gespecialiseerde
wetgeving.
Deze wetten staan vijandig tegenover de moderne architectuur, breidelen de
artistieke vrijheid en stellen zich op tegen elk scheppend initiatief. Daarom blijft de
moderne bouwkunst in ons land een afgezonderd geval. In die afzondering is de
uitleg te vinden voor haar ongebruikelijk karakter.
*
Op een herfstavond vaarde ik samen met een buitenlandse toerist op de Brugse
reien. Wij waren alleen en hadden de gids gevraagd ons zijn deuntje te besparen.
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En als U hier langs die reien zoudt moeten bouwen, vroeg mij mijn gezel, hoe zoudt
U het doen? Laconisch antwoordde ik met de simplistische bepaling: ultra-modern.
Maar ik haastte mij mijn weifelende toerist gerust te stellen en hem te verzekeren
dat niemand mij dat zou toestaan. En terwijl wij verder vaarden, liet ik hem opmerken
hoe vele en verschillende tijdperken langs de reien door elkaar staan. Ik toonde hem
weelderige hotels uit de 18de eeuw, tussen oude huizen uit vroegere eeuwen. Ook
die hotels waren eens beledigend modern en hun klare nieuwe stenen moeten als
vlekken zijn geweest in de sombere waterstraten. Niemand heeft er zich op dit
ogenblik evenwel aan gestoord, omdat men wilde van zijn tijd zijn. Wie denkt er aan
er zich op onze dagen nog aan te ergeren?
Maar als U een puritein zijt, en die Franse architectuur U hindert, bekijk dan eens
van dichterbij die oude bouwwerken van de 15de eeuw; zware steenmassa's, gelapt
en geschoord in de loop van vele eeuwen, logge muren die, gebouwd zonder
gezochtheid en verfijning, gebogen hangen over de gracht alsof zij eertijds zwollen
onder het gewicht van opgetaste rijkdom, en die nog altijd weerstaan aan de listige
strelingen van het water. Het zijn constructies zonder bepaalde architecturale waarde,
opeengedrongen in de wanorde van die middeleeuwse stad, waar men niet meer weet
of de grachten de vloed van de zee opslorpten of de overvloed van de rijkdommen
die in de haven werden ontscheept.
De atmosfeer van een ingeslapen stad maakt van Brugge iets enigs. Het is de ietwat
vreemde charme van een dode stad, die tal van dichters hebben bezongen, en waarvan
de weerglans zich in de spiegel van de kanalen omringt met geheimzinnigheid.
*
Ik wil niet als een droge specialist de hoedanigheden en de zwakheden van de
oude bouwkunst opstellen tegenover de mogelijkheden an de hedendaagse. Ik wil
ook niet praten als diegenen, die, een beetje naïef toch, gaan denken zijn dat het geluk
van de mensen en het evenwicht van de wereld, staan of vallen zullen met een nieuwe
architectuur. Wie zo denkt, wil de wereld in een formule opsluiten, in een systeem
dat morgen opnieuw zal overvleugeld worden. De architectuur is geen doel maar een
middel om de mens te dienen. En het is precies daarom dat alwat leeft in ons,
rechtspringt tegen een architectuur die het verleden naäapt en decors wil scheppen
die het diepste leven van de mens en van de dingen niet meer uitdrukken. De
inspirerende vormen lagen niet voor het grijpen. Zij waren opgelegd door de techniek
waarover de mens op dit moment beschikte om zich te beschermen tegen de
elementen.
De ganse geschiedenis van de architectuur is nauw verbonden met de evolutie van
de techniek. Elke generatie heeft met veel overmoed het getuigenis nagelaten van
de vooruitgang in haar tijd. Het christendom draagt bij tot de wondere ontwikkeling
van de romaanse kunst, een ontwikkeling die helemaal ondergeschikt is aan de
evolutie van de techniek, en, al tastende, uitmondt in de pracht van de gotiek, de
triomf van het over de materie heersende verstand. En toen - de mensen zijn nu
eenmaal zo - heeft men de klassieke puurheid verlaten en
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nstaande woning te Ukkel. Architect P. Felix. - Cliché Les Beaux Arts.

heeft men zich gewend tot de virtuositeit; men heeft de zin voor het essentiële verloren
en men is gaan offeren aan de ijdelheid. En de kring werd gesloten, wanneer nieuwe
elementen van sociale en economische aard aan de mensen nieuwe problemen stelden.
Economie, wetenschap, kunst, ideologie - alles is eng verbonden in de veelzijdigheid
van het leven, dat nooit stilstaat.
Waarom wil men zich op onze dagen wanhopig vastklampen aan vormen uit het
verleden? Waarom die roes van decorschepping die in het rhythme van het
hedendaagse leven veel onbruikbaarder is dan de moderne woningen, die men ons
aanwrijft? Mag men het niet laf heten op die manier onze tijd en onze plicht te
ontvluchten, om de gelijkenis weder op te bouwen met wat tot het verleden behoort.
Welk een veinzerij is de nagebootste strcohut van onze dagen met zijn nutteloze
steunberer, maar voorzien van telefoon en televisie, die gesels van onze beschaving.
Welk een leugen, welk een onmacht!
De dichter Kalhil Gibran schreef zeer wijselijk: ‘Uw huis is uw groter lichaam...
helaas, U bewoont grafzerken die door de doden voor de levenden zijn gebouwd.’
Het verstand en de liefde tot het leven eisen in alles een opbouwende houding.
Niet als architect wil ik een lans breken voor woningen van onze tijd, maar eenvoudig
als mens. Heeft Péguy ons niet geleerd dat de mens alleen goed kan doen in en langs
zijn beroep? Het beroep van architect eist van ons te bouwen voor morgen en niet
oude stenen te verzamelen, puin op te lappen, de ijdelheid van onwetenden te vleien,
decors te maken als echte maskers, die de armoede moeten verbergen van onze oude
steden, die zo weinig aangepast zijn aan de eisen van het moderne leven.
Ons verleden was groot omdat ons volk durf bezat en levenskracht. Wij tonen ons
niet waardig van onze voorouders, wanneer wij altijd maar het decor herscheppen
van een vervlogen tijd. Zij zouden het zo niet gedaan hebben.
Wij beleven buitengewone en boeiende jaren. De evolutie van wetenschap en
techniek laat alle durf toe. Men spreekt van interplanetaire reizen... maar men bouwt
woningen uit een andere eeuw, men past bouwwetten toe, die dikwijls vele eeuwen
oud zijn. Lachwekkend!
Dat men ons bevrijde van dat verouderd romantisme, van die gemakkelijke
sentimentaliteit. Wij willen bouwen voor morgen. Wij willen een bouwkunst die de
uitdrukking is van onze tijd. Dat men ons moderne steden laat bouwen, waar de
architectuur innig verbonden met natuur en leven, haar volle betekenis krijgt. Dan
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zullen onze kinderen tegenover de charme van de oude steden de vreugde smaken
van steden zonder straten en van landen zonder grenzen.
ARCHITECT LEON PALM
Brussel.

Appartementsgebouw te Audergem. Architect: W. Van Der Meeren. Cliché: Architecture 53
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Westvlaamse Kunstschatten
De nieuwe St Jozefskerk van 't Molendorp te Bredene-Oostende
DE tijd van kerken te bouwen volgens archeologisch systeem, zoals dat bij ons nog
gebeurde na de eerste wereldoorlog, schijnt wel definitief verstreken te zijn. Dat
gebeurt nog in uitzonderlijke en verantwoorde gevallen. Zoals onlangs te
Oostkerke-bij-Brugge, waar overigens de heropbouw getuigt van een zeer fijn
archeologisch aanvoelen, wat in onze dagen een zeldzame gave wordt; en tegelijk
van een soort artistieke visie, die, jammer genoeg, nog zeldzamer voorkomt. Op dit
interessant geval hoop ik eens terug te komen, wanneer mij de gelegenheid daartoe
geboden wordt. Maar, zoals ik zei, dat zijn uitzonderingen, en l'exception confirme
la règle. De algemeen geldende regel is: dat we thans moderne kerken bouwen. Het
is wel best zo: want blijven teren op oude formules, is verstarren en doodgaan. Daar
waar kunst zegt: ontwikkelen en leven.
We bouwen dus moderne kerken. Wat nog niet zegt dat we altijd goed bouwen.
Was dat maar waar! Er is machtig veel kaf onder ons koren, en het etiket modern
wordt veel misbruikt om de grofste

Architect Jos. Lantsoght, Brugge. Foto Sergysels en Dietens, Brussel.

gebreken te verdoezelen. Daarop wijzen blijft altijd een ondankbare taak; daar de
kritiek, ook wanneer ze zakelijk blijft en een hoffelijke toon aanslaat, gemakkelijk
begrepen wordt als een belediging. Of gezeid wordt ingegeven te zijn door motieven
die met de kunst geen uitstaans hebben.
Aan de andere kant, met zich gunstig uit te laten over een of ander nieuw
bouwwerk, kan men ook mensen kittelorig maken. Ik verwijs naar de fabel van ‘de
pad en de glimworm’. Wat me toch niet kan afhouden van hier een oprecht woordje
lof uit te brengen op de nieuwe Sint Jozefskerk van 't Motendorp te Bredene-Oostende.
Ik meen niet te overdrijven als ik zeg, dat we hier de meest interessante kerkbouw
hebben, die, sedert de laatste twintig, dertig jaar, in onze provincie tot stand kwam.
Het ging er hier om een tamelijk grote kerk te bouwen voor een parochie van 4000
zielen, en met tamelijk beperkte middelen. Het hele gebouw, met zijn volledige
uitrusting - drie altaren, preekstoel, biechtstoelen, communiebank en decoratieve
afwerking, kostte negen millioen. Er is ruimte voor negen honderd kerkgangers. In
vergelijking met wat elders juist in onze dagen tot stand kwam, mag men hierom
alleen, reeds spreken van een record.
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De kerk bestaat uit een heel ruime beuk, waar al de plaatsen uitzicht geven op het
hoogaltaar. Zijgangen zijn uitgespaard in de ingebouwde schoormuren. Het koor,
dat rechtlijnig afgesloten is, ligt veel hoger dan de overige kerkruimte, zodat het
uitzicht op het altaar gemakkelijk verkregen wordt. Links van het koor liggen de
sacristieën, met daarboven het doksaal. Rechts is een ruime kapel met een honderd
plaatsen, die volledig door verglaasde wanden kan afgesloten worden. Daarmee
bekomt men een ideale winterkapel, die geen verhoging van bouwkosten meebrengt;
daar de ruimte, waar het nodig blijkt, ook in de grote kerk kan betrokken worden.
Het koor, dat smaller valt dan de beuk, is feitelijk de onderbouw van een imposante
klokkentoren.
Een van de gunstige zijden van deze moderne kerk is, dat ze niet, zoals veel
zogezeide moderne kerken, een soort zolderbouw is, met bogen waarvan de aanzet
tegen de begane grond komt. Zodat er haast geen opgaande muren zijn, en dienvolgens
ook geen mogelijkheid is om de binnenruimte een flinke belichting te geven. Dit
geheel vinden we in tal van Hollandse kerken, die bij ons als het nec plus ultra van
de moderne kerkbouw worden geprezen, en dus veel navolging vinden. En was dat
navolgen nu maar altijd zo gebeurd, dat we de copie naast het voorbeeld mogen
plaatsen! Maar we moeten geen Hollandse kerken bouwen, wel Vlaamse; laat me
zelfs zeggen Westvlaamse. Het is mijn innige overtuiging dat ook de meest moderne
bouw, gezonde bouw natuurlijk, altijd de locale kleur zal eerbiedigen. Overigens die
Hollanders, ik spreek van de Roomsen, zitten nog altijd geplaagd met de traditie van
hun Schuurkerken; ze kunnen zich gemakkelijk wennen aan die moderne kerkbouw,
die feitelijk een veredeling is van de traditionele Schuurkerk. Wij, Vlamingen,
verlangen wat anders. We hebben liefst klare en blijde kerkruimten, entwat feestelijks.
En dat feestelijke voelen we te Molendorp.
Het uitwendige is heel sober. Het kan geen kwaad dat we eens de nuchtere
zakelijkheid van een constructie aan 't woord laten, nu men te dikwijls de goe
gemeente om de tuin leidt door 't gebruik - of misbruik - van niet verantwoorde simili
bouwkundige elementen en tierlantijntjes. Opvallend is de strenge eenvoud van de
machtige kerkgevel - een bijzonder-
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heid die ik reeds hoorde becritiseren. Gans ten onrechte meen ik. Een groot muurvlak
kan heel goed staan. Dat is hier wel het geval. En het vlak-gehouden decoratief
beeldwerk is er juist op afgewogen. Laat me toch opmerken dat de algemene aanblik
nog gunstiger ware geweest, hadden de buitenmuren hun Verputzung gekregen die
voorzien was, maar uiteindelijk niet kon doorgaan.
Imposant zijn de langsmuren met het forsig rhythme van de monumentale ramen.
De twee uitbouwen, winterkapel en sacristie, tekenen aan de buitenzijde een soort
transept, dat met de hoofdbeuk, de gewenste soliede voet vormt voor de massale
toren. Ook op de achterkant waar de torenmuur tot op de grond zichtbaar blijft, is
deze zware massa voldoende gedragen door het schuin aflopend dakenspel en mede
opgaande metselwerk. Een gelukkige vondst, want die machtige toren moest solied
geplant worden.
En nu die toren op zichzelf beschouwd. Een echte stoere Vlaamse toren,
monumentaal van silhouet. Hier heeft de architect, die blijkbaar naar het
streng-nuchtere overhelt, toch een ietwat speelse noot getroffen, zonder in de fantaisie
te vallen. De verticale muurverzwaringen tussen de galmgaten zijn, meen ik, een
vondst. Ik ken toch geen enkel locaal voorbeeld dat naar deze formule verwijst.
Renaissance en Barok kenden wel het systeem, op den vreemde althans, maar hebben
het niet, meen ik, zo doorgaande durven uitwerken. Die brede torenflanken, waar
telkens een dubbele rij van vier galmgaten de

Foto Sergysels en Dietens, Brussel.
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massa openwerken, krijgt een haast miraculeuze stevigheid door de vijf verticale
verzwaringen. En krijgen hiermede een wondere speling van licht en schaduw, van
massiviteit en doorzichtbaarheid, die er iets enigs van maken.
Keren we een ogenblik terug naar dat klaar-blije interieur, waar het daglicht in
volle gulpen binnenstroomt; en toch niet hinderend werkt, daar de lichtbronnen door
de ingebouwde schcormuren aan 't gezicht worden onttrokken. De kerk heeft het
strikt nodige mobilair gekregen. Een geluk is het, wanneer de pastoor-opdrachtgever
ook voor die dingen zijn architect aan 't woord laat. Hoe dikwijls zien we niet nieuwe
kerken, die een mooie brok architectuur vormen, totaal bedorven door een onooglijk
mobilier de fortune. Onlangs nog zag ik in de in aanbouw zijnde kerk van de
Karmelieten te Kortrijk - een gebouw dat buitengewoon grote kwaliteiten bezit - de
stukken liggen van een onbeduidende preekstoel, die men cadeau kreeg en van plan
is te monteren. Daarmee zal heel het stemmig interieur bedorven zijn. Zoiets is
werkelijk ontmoedigend voor een architect. Ik weet nog, dat met een kerk te bouwen,
heel dikwijls de beschikbare fondsen opgebruikt zijn, en de pastoor aan de rand van
't failliet staat. Maar dan liever voortdoen met een noodmobilair - armoe is geen
schande - dan met die prutserige dingen, die druipen van lelijkheid en een atmosfeer
scheppen van onrust. We kunnen ons nog afvragen, of wat op deze volksparochie te
Molendorp mogelijk was, ook elders niet kan gebeuren. Het
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mobilair is eenvoudig maar smaakvol. Een echte luxe-uitgave heeft men wel
aangedurfd - de schittering van het eenvoudig ringetje wordt verhoogd met er een
parel op te zetten - met in het grote muurvlak boven 't altaar een kleurraam te steken
van de bekende glazenier Joep Nicolas. Dat mocht wel. 't Is als de retabel van het
hoogaltaar. 't Is een heel mooi raam. De rest van het mobilair is zeer eenvoudig maar
van goede smaak. Cyriel Maertens van Sint-Andries-bij-Brugge zorgde voor sober
maar geslaagd beeldhouwwerk aan de altaren, het orgel en de preekstoel. Dat kruisje
op de wand boven de preekstoel, dat zuiver decoratief werd opgevat, en van de
Evangelisten-symbolen is vergezeld, is een fijn meesterstukje.
Daar zal natuurlijk nog een en ander moeten bijkomen. De lijn is echter zo goed
aangeduid dat we mogen verhopen dat men in de goede richting zal blijven doorgaan.
Noblesse oblige.

Harelbeke 1841

De heropbouw van de monumentale toren te Harelbeke
NU ik toch aan 't kroniekschrijven ben, wil ik op een ander recent werk wijzen: de
heropbouw van de monumentale toren te Harelbeke. Hij werd opgeblazen in de dagen
van de laatste oorlog. Hij was een overblijfsel van de romaanse kerk, die op het
transept en de vieringstoren na, werd afgebroken, wanneer, in 1769 de Wez de
somptueuze collegiale kerk bouwde, die nog de glorie is van Harelbeke. Omstreeks
het midden van de verleden eeuw werden de toren en het oude transept zeer gebrekkig
hersteld: aan de vensteromramingen, aan de galmgaten, en elders nog kwam er
metselwerk van Boomse baksteen! Ook de torenhelm werd gewijzigd. Bij Sanderus,
en nog bij Vande Putte (Notice sur les antiquités d'Harelbeke, 1841) is het een
eenvoudige spits, met vier torentjes, die geen hoektorentjes zijn, maar boven het
midden van de torenbouw uit de afdekking oprijzen. Ook dat werd gewijzigd. De
kleine torentjes verdwenen, en de bekroning was gevormd door een afgeknotte spits,
met erboven een vierkante teerling die het uurwerk droeg; en nog hoger een campanile
voor de beiaardklokken. Dat alles in de droge, gebrekkige archeologische trant, die
destijds opgeld deed.
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De herbouw van de romaanse toren en transept is thans voltrokken. Al het baksteen,
dat zo 'n gek figuur maakte in die authentieke romaanse romp, is verdwenen en de
vormgeving van de architectonische elementen is veel zuiverder geworden. Het is
wel jammer dat de gedeeltelijke herstelling van het romaanse langschip - twee travees
van de middenbeuk - niet doorging, zoals oorspronkelijk voorzien was. Daarmede
had de zware vieringstoren veel solieder gezeten geweest.
Het meest interessante punt van ons geval is wel de nieuwe torenhelm. Zich hier
laten leiden door de pseudo-romaanse voorganger, - droog, arm en onsierlijk - ware
zeker verkeerd geweest. Men kon er een authentieke romaanse spits op zetten; al
kon er een gevaar zijn dat zo 'n strenge en nederige bekroning niet gunstig zou werken
met het machtig silhouet van de Wez' reuzenbouw. Men kon er een moderne helm
op zetten. Op zichzelf is er niets tegen zo 'n opvatting:
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onze middeleeuwers hebben gotieke spitsen gebouwd op romaanse torens, en de
Barok stelde - met succes - zijn grillige, triomfante bekroningen op oude torenrompen.
Sint-Maarten te Kortrijk is zo 'n succes. Zelfs de meer sobere, ietwat povere bekroning
van Sint-Michiels te Roeselare staat zeer goed, en zouden we niet willen verwisselen
voor een archeologische gotieke afwerking. Torhout heeft veel verloren sedert de
plezierige, hoog-opschietende barokke helm moet verdwijnen voor wat men dacht
te zijn een scrupuleuze archeologische herstelling. Maar een moderne torenbekroning
ontwerpen is zeker nog een waagstuk, en vergt een meer dan gewoon talent. We
zitten, wat goede moderne bouwkunst betreft, nog op de lagere school, en 'k zou
liefst onze architecten eerst enkele geslaagde moderne formules van torenbouw zien
vinden - gaan we niet dood aan dit bloedarm campanile-schema? - eer ze het systeem
toepassen voor de bekroning van onze historische monumenten.
De architect te Harelbeke heeft een gemakkelijker solutie voorgekozen, maar ik
durf het wel te zeggen dat hij ze meesterlijk wist uit te werken. De oude romaanse
toren kreeg een van die exuberante barokke bekroningen, waarvan de glooiende
dakingen, de speling van rijk-versierde standvensters, de

Harelbeke 1940
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Architect M. Allaert, Kortrijk.
Harelbeke 1954.

opengewerkte geledingen met balustraden en arcaden, op de vele verdiepingen worden
herhaald. Schematisch herinnert dat nog wel aan de voorgaande bekroning; maar
daar was het nog een droge devoir d'architecte; hier is alles op muziek gezet. Spreek
me niet van plagiaat. We mogen gerust naar de goede voorbeelden uit het verleden
opzien; zoiets vormt de smaak. Maar een knoeier zal met behulp van de beste
voorbeelden, het nooit verder brengen dan tot een karikatuur. Terwijl een normaal
begaafd architect boven het model zal uitgroeien, en er de persoonlijke noot in leggen.
En dat wordt kunstwerk.
Harelbeke bezit nu een toren waarop het prat mag gaan. Laat er nu de beiaard in
ophangen; dan bezit de stad van Peter Benoit een van de schoonste zingende torens
in Vlaanderen.
M. ENGLISH
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Personalia
* Het omslag en de binnenillustratie van het boek De geschiedenis van Pittem,
geschreven door Va l è r e A r i c k x , werd verzorgd door R o g e r B o n d u e l .
* Bloemenschilderijen van S i m o n e B i l l i e t waren tentoongesteld van 30 October
tot 12 November in de zaal Memlinc te Brugge.
* In de Gulden Reeks van het Davidsfonds (1954-1955) verschijnt De Voedstervader,
het levensverhaal van de H. Jozef, geschreven door M a r c e l B o e y uit Brugge.
* M i c h e l B o l l i o n uit Lombardzijde maakte ontwerpen van muurplaten voor de
nieuwe woningen van het eiland Malem te Gent. Dezelfde kunstenaar ontwierp een
Madonna in nis voor het K.A.J tehuis Brabant.
* De beeldhouwer R o g e r B o n d u e l uit Pittem, maakte een 2,50 m. hoog crucifix
in ijzer dienende voor het koor van de kapel in de technische school van de Belgische
Luchtmacht te Safraanberg (Limburg).
* Een Duitse uitgave wordt voorbereid van het werk Vlaanderen die Leu van F.R.
B o s c h v o g e l (Verlag C. Bertelsmann, Gütersloh). Dit werk wordt opgenomen in
de ‘Bertelsmann-Lesering’, een der grootste lezersverenigingen van de wereld, met
1.200.000 ingeschreven lezers.
* In de Reinaertreeks, uitgegeven door Arbeiderspers, Brussel, verscheen zo-even
een tweede uitgave van Willem van Lo, van F.R. B o s c h v o g e l . Dit werk verscheen
voor het eerst in 1941 en werd in 1943 bekroond met de Karel Barbierprijs van de
Kon. Vlaamse Academie.
* Van de hand van M a r c M . B r a e t uit Sint-Kruis, die debuteerde met Achttien
Stappen in de Storm verscheen zopas een nieuwe bundel gedichten Bagatellen.
* G u i d o C a f m e y e r , laureaat van het Koninklijk Conservatorium te Gent, werd
benoemd tot leraar in dictie aan de Normaalschool te Torhout.
* Onder de leiding van de heer C a r e t t e , werd te Brugge een nieuwe
filmmaatschappij opgericht Orion. Als eerste werk monteert deze maatschappij thans
een film getitel De Legende van de Brugse zwanen.
* A u g u s t C o s t e n o b l e stelde tijdens de maand September zijn laatste werken
ten toon in de zaal Memlinc te Brugge.
* In Freule Julie van August Strindberg, onlangs opgevoerd door het
Conservatoriumtoneel te Oostende, werd de titelrol gespeeld door S u z y D e c l e e r .
* J u l i a a n D e c l e r c q , de redactiesecretaris van ‘Toneelecho’, bereidt een
handleiding voor toneelliefhebbers Ontdek nieuwe horizonten.
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* Van de hand van D r J . D e c r o o s , gewezen lector aan de Universiteit van
Münster (Westfalen) verschenen Duitse gedichten in de Niederdeutscher
Kiepenkerl-Kalender, alsmede in het tijdschrift Freude an Bücher, monatschrift für
Weltliteratur (Wenen).
* In het atelier van de meubelzaak D e f o u r (Hogestraat, Hooglede) is een
doorlopende tentoonstelling ingericht van moderne meubelen.
* De praalwagens en kostumes voor de Mariale processie te Poperinge waren
ontworpen door L u c i e n D e G h e u s . Dezelfde kunstenaar nam ook deel aan het
vierjaarlijks Salon te Gent.
* Kunstschilder H e n r i D e J a e g e r uit Heist heeft de illustratie verzorgd van het
werk Wat is één dag, Joannes van de hand van Gustaaf Vermeille.
* Van de hand van E.H. A l b e r t D e m a n , de bekende toneelschrijver uit Roeselare,
verscheen voor kort De Blinddoek, drama in drie bedrijven, bestemd voor damestoneel.
* Eerlang verschijnt van de hand van D r J u l e s D e m e y Geschiedenis van de
arbeidersklasse, in een verzamelwerk bij de Standaard-Boekhandel te Antwerpen.
* In Vandaag II het literaire pocket-book, uitgegeven door Bruna, Utrecht, werd de
novelle Aan Tsjamer's vijver van A n d r é D e m e d t s opgenomen, alsmede enkele
gedichten uit de bundel De Gelieven van U r b a i n v a n d e Vo o r d e .
* Van het werkje van L u c i e n D e n d o o v e n over de abdij ter Doest te Lissewege
verscheen onlangs een Franse vertaling.
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* Roet is de titel van een bundel gedichten van de hand van J o s e p h D e r o o s e ,
uitgegeven door de zeer bedrijvige Kunstkring Horizon te Heist-aan-Zee.
* In de uitzending ‘Het N.I.R. leert een lied aan’ werd op 15 Oktober het volkslied
De mulder van ons dorp van toondichter M a u r i t s D e r o o , directeur van het
Muziekconservatorium te Brugge, aangeleerd.
* E.H. Leo Devloo heeft in voorbereiding Driekoningendrieluik en een bundel
sprookjes Avonden op het Rekhof. Brieven aan een levende, een essayistisch werk
van dezelfde auteur is eveneens in voorbereiding.
* Kunstschilder E m i l e D e v o s , exposeerde vorige maand in zijn atelier: Kleine
Bassinstraat, 16, te Roeselare.
* Bij de Brugse Gidsenbond verscheen een Overzicht van de Romaanse Kerkelijke
bouwkunst in Diets Vrans-Vlaanderen, een kleine studie van licenciaat L u c D e
V l i e g h e r (15 fr., p.c. 4114.23).
* Van de hand van J o r i s D e w a e l e , de bekende schrijver van kindertoneel en
poppenspelen uit Kortrijk, verschijnt binnenkort Zijt ge daar allemaal? een werkje
over poppenspel. De schrijver werkt momenteel aan een ander werk Uit het rijk der
poppen alsmede aan De schooljeugd tegenover het toneel.
* Van F e r n a n d F l o r i z o o n e uit Koksijde is een bundel gedichten in
voorbereiding In de Branding. Zijn gedicht Terugkeer verscheen in het achtste
nummer van de poëziereeks ‘De Hoorn’.
* Drie dagen na het verschijnen van Mensen in de Schaduw, het jongste werk van
F r e d G e r m o n p r e z (Reinaertreeks, Arbeiderspers, Brussel) werden de
vertaalrechten reeds aangekocht door de Bonner Buchgemeinde (Bonn). Het werk
zal volgend jaar in het Duits verschijnen.
* Toondichter R e m i G h e s q u i e r e liet onlangs twee nieuwe werken verschijnen:
33 Kleuterdeuntjes op folkloristische teksten met klavierbegeleiding en uitbeelding
(40 fr.) en Tien Marialiederen op teksten van Mr Maria-Jozefa - met begeleiding 35
fr.; zonder begeleiding 12,50 fr. (Centrale Muziekhandel, Halle). Van dezelfde
toondichter en bij dezelfde uitgever verscheen vroeger: Kerstvreugde, 13 liederen
met pianospel (40 fr.)
* Twee werken van kunstschilder W i l l y J o c q u é (Den Haan) werden aangekocht
voor de verzameling Gerstenzang uit New-York.
* Ter gelegenheid van de provinciale cultuurdagen 1954 brengt de chorale Cantores
uit Brugge op 30 november de creatie van De Kinkhoorn der Seizoenen - gedicht
van P.G. Buckinx - muziek van Arthur Meulemans. De chorale Cantores en het
Maastrichts stedelijk orkest staan onder de leiding van A i m é d e H a e n e . De
recitant is A n t o o n Va n d e r P l a e t s e .
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* Kunstschilder J. H o u w e n (atelier te Zwevezele) stelde tijdens de maand Oktober
zijn werken ten toon in de zaal ‘A l'Atelier’ te Kortrijk.
* Kunstschilder M a r i e R o z e L a n n o y uit Wervik exposeerde op het Vierjaarlijks
Kunstsalon te Gent (Okt. 1954).
* Uit het winterprogramma van de ‘Kunstvrienden’ van Harelbeke en Leiestreek
lichten wij: tentoonstellingen gewijd aan Japanse houtgravures (Januari 1955), aan
het kunst- en cultuurboek (28 Nov. - 5 Dec), en aan het werk van eigen leden (deze
laatste te Kortrijk en te Harelbeke). Verder zal een causerie met lichtbeelden over
Hedendaagse Schilderkunst worden gehouden door O c t a v e L a n d u y t .
* De auteur M a r c e l M a l l h i j s uit Oedelem voltooide zopas een nieuwe roman
De legende van Hans Kaers. Van zijn vroeger verschenen werk Spiegel van leven
en dood verscheen een tweede uitgave bij Nygh en van Ditmar (Den Haag). - Marcel
Matthijs werkt momenteel aan een grote roman over de repressie: De heilige Moord.
* In de kapel van het militair hospitaal te Oostende werden onlangs twee
wandschilderijen uitgevoerd door P i l en twee door Va n d a m m e . Op de
wandschilderijen worden een hele reeks Westvlaamse heiligen en begenadigden
voorgesteld.
* Twee toneelwerken worden dit jaar te Brussel gecreëerd van de hand van A n d r i e s
P o p p e , wonende te Brussel, en afkomstig van Bredene. Het zijn De geschiedenis
van een kassier, gespeeld door het gezelschap van de Koninklijke Vlaamse
Schouwburg, en een éénakter D.P. gecreëerd door het Kamertoneel in het Paleis voor
Schone Kunsten.
* E m i l e R a e s uit Duinbergen exposeert schilderijen, beeldhouwwerk en ceramiek
tijdens de maand November, in de zaal Unicum te Brugge.
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* Van de hand van Emiel Reynaert is een werk in voorbereiding over de letterkunde
te Roeselare.
* Op 26 September werd het oratorium Maria van toondichter J o z e f R y e l a n d t
te Roeselare uitgevoerd door solisten, het koor der Roeselaarse Kunstconcerten, het
knapenkoor van de Kathedraal van Brugge en het Nationaal orkest van België. De
leiding was in handen van J o z e f H a n o u l l e , lid van onze Redactieleiding.
* Tot 17 November exposeert C é c i l e S a m a i n uit Kortrijk haar werken in het
Paleis voor Schone Kunsten te Brussel.
* Kunstschilder E.H. J a n S o e n s exposeerde onlangs enkele schilderijen te
Zeebrugge. Onder de auspiciën van het Davidsfonds gaf hij aldaar eveneens een
voordracht over Schilderkunst.
* ‘Buurtwijk’ een schilderij van de Oostendse kunstschilder G u s t a v e S o r e l werd
door de Staat aangekocht. Dezelfde kunstenaar exposeert in November in een
groepstentoonstelling te Parijs.
* Kunstschilder G a s t o n T h e u n y n c k uit Esen exposeerde voor kort te Torhout
een groot aantal werken. E.P. Em. Janssen s.j. sprak een inleidend woord bij de
opening. In de zelfde expositie waren werken te zien van beeldhouwer A n d r e
Ta e c k e n s en houtsnijder M a u r i t s M a e r t e n s .
* Drie phonoplaten zijn in de handel met beiaardmuziek gespeeld op de beiaard van
de halletoren te Brugge door E u g e e n U t e n , Stadsbeiaardier.
* Een bloemenschilderij van Mevrouw J. Va n d e K e r c k h o v e - S i l e g h e m
werd onlangs aangekocht door de stad Kortrijk.
* A n t o o n Va n d e r P l a e t s e was de ontwerper en bezieler van de grote Mariale
processie die op 3 Oktober te Tielt uitging en die ook buiten onze provincie zowel
om haar opvatting als om haar originele uitwerking sterk werd opgemerkt. Onder
zijn medewerkers dienen vermeld Drs Frans Vromman, die tevens terzelfdertijd te
Tielt een grote Mariale expositie inrichtte, Heiko Kolt, M. Vander Meeren, E. Verkest,
A. Impe, G. Vande Weghe, W. Ameye, A. Maes, G. Vanden Bussche, E. Vander
Plaetse en M. Verkest.
* De Kunstkring ‘Richten’ uit Ieper organiseerde op 25 October een avond onder
het motto: Richten viert Maria in woord en melodie: declamatie, solo- en koorzangen.
De leiding van deze avond was in handen van G u i d o v a n O v e r b e k e .
* Het programma der tentoonstellingen in het atelier Ve r a n n e m a n (Groeningelaan
30, Kortrijk) tijdens dit seizoen, vermeldt: 30 Okt. - 9 Nov.: Jan Burssens, schilderijen;
13 Nov. - 23 Nov.: Pierre Devos, beeldhouwwerk; 27 Nov. - 7 Dec.: Emile Raes,
schilderijen, tekeningen; 11 Dec. - 21 Dec.: Ceramiek van Picasso, Strebelle, Guy
de Sauvage, Vallauris, Dour, ‘Les quatres potiers’ enz.; 8 Jan. - 18 Jan.: Grafische
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Kunst; 22 Jan. - 1 Febr.: Hulde aan Jan Brusselmans; 5 Febr. - 15 Febr.: Pol Permeke,
schilderijen; 19 Febr. - 1 Maart: Jules Boulez; 5 Maart - 22 Maart: Textiel ‘De Ploeg’;
26 Maart - 4 April: Guy de Sauvage, ceramiek; 7 April - 19 April: Marcel Notebaert,
tekeningen.
* De affiche die werd uitgegeven ter gelegenheid van de Mariale feesten te Tielt,
werd ontworpen door E r n e s t Ve r k e s t . Dezelfde tekenaar bezorgde de
bandversiering en de illustratie van het werk Albrecht Rodenbach door Juliaan Haest,
dat onlangs een tweede uitgave kende.
* M e d a r d Ve r l e y e , de jonge letterkundige uit Torhout, die reeds enkele romans
in het licht gaf, heeft thans een bundel gedichten klaar, die eerlang zal verschijnen.
* Binnenkort verschijnt van de hand van A l b e r t Ve r m e i r e uit Beernem, benevens
een bundel novellen, een gedichtenbundel Mens en Tijd.
* Drs F r a n s V r o m m a n , lid van onze Redactieraad, geeft deze winter 10
voordrachten over bouwkunst te Roeselare. Inlichtingen: bij de inrichtende vereniging
Cultura. - Dezelfde kunsthistoricus hield op 25 October te Brugge, in de zaal Unicum,
een causerie over ‘Oude en Nieuwe Kunst’. Hier vermelden wij ook het optreden
van A n t o o n Va n d e r P l a e t s e , die declameerde uit het werk van Cyriel
Verschaeve.
* E r i k We y m e e r s c h , W.P., van het studiehuis der Witte Paters, te Gits, heeft
een belangrijke en sterk opgemerkte half-documentaire film gemaakt over Palestina:
Waar de hemel zong. De vóórpremière van deze film heeft plaats te Brugge in de
volksschouwburg op 16 November. De affiche voor deze film werd ontworpen door
P a u l Va n R a f e l g h e m . Dezelfde kineast werkt thans aan een film in opdracht
van de Unesco.
* Van 30 October tot 15 November exposeerde kunstschilderes N e l l y W i n d e l s
haar werken in de rookzaal van de Stadsschouwburg te Kortrijk.
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Kunstactualiteiten
Koninklijk landjuweel 1954
TIJDENS een persconferentie, in Huize der Santinnen, Balstraat, te Brugge, vernamen
wij dat de Koninklijke Commissie van Toezicht op het Landjuweel de inrichting van
het xxiste Koninklijk Tornooi, toevertrouwd heeft aan de Vrije Camere vander
Rethorycken der Weerde Drie Santinnen van Brugge.
In overleg met het Stadsbestuur van Brugge werden de zondagavonden 7, 14, 21,
28 november alsook 5, 12 en 19 december aangewezen als de plechtige
voorstellingsavonden waarop volgende Landjuweelvertoningen zullen doorgaan:
Op 7 november, te 19,30 uur, ‘De Broedermin’, uit Antwerpen, met Candida
(Bernard Shaw).
Op 14 november, te 19,30 uur, ‘Thalia’, uit Houthalen, met De derde Dag
(Ladislaus Fodor).
Op 21 november, te 19,30 uur, ‘De Reynaertghesellen’, uit Leuven, met De Reiziger
van Forceloup (Geórges Sion).
Op 28 november, te 19,30 uur, ‘Van Crombrugghe Genootschap’, uit Gent, met
Ik ben hier vroeger nog geweest (Priestley).
Op 5 december, te 19,30 uur, ‘Kunstverbond’, van Turnhout, met De fluwelen
Handschoen (Rosemary Casey).
Op 12 december, te 19,30 uur, ‘Van Neste Genootschap’, uit Oostende, met Het
hoogste Offer (Archibald Joseph Cronin).
Op 19 december, te 19,30 uur, slotvoorstelling door de inrichtende vereniging met
de creatie in het Nederlands van Uilenspiegel door G ü n t h e r We i s e r b o r n , in
de vertaling van M a a r t e n Va n I n en uitspraak door de Jury.
Wij zijn overtuigd dat vele toneelliefhebbers uit West-Vlaanderen deze enige
gelegenheid niet zullen laten voorbijgaan, om deze uitzonderlijke cultuurmanifestatie,
die sedert de stichting door Koning Albert voor de eerste maal te Brugge plaats grijpt,
bij te wonen.
*
Het hoofddoel van het Landjuweel is ‘het scheppen van een verhoogd kunstleven in
de gemeente waar de wedstrijd wordt gehouden’. Wij hopen dat het zo moge wezen
voor de stad B r u g g e .
Het Landjuweel is Koning Albert's Instelling. Begin 1923 werd, ten paleize, dank
zij de bemoeiïngen van Herman Teirlinck, een vergadering gehouden, waarop
vooraanstaande personen die zich ijverig met de toneelbeweging in ons land bezig
hielden, aanwezig waren. Tijdens deze vergadering, waarvan Commandant-Vliegenier
Noirsain het voorzitterschap waarnam, werd officiëel medegedeeld, dat Z.M. de
Koning een blijk van aanmoediging wilde schenken aan het dilettantentoneel, en
bereid was een beker uit te loven ter bekroning van de toneelvereniging die
zegevierend zou uitkomen in een volgens bepaalde statuten ingerichte toneelwedstrijd.
Aan de genodigde personen werd de taak opgedragen, bedoelde statuten vast te
stellen, ten einde elk jaar soortgelijke wedstrijd te laten plaats grijpen.
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Het Landjuweel zelf, werk van de Gentse juwelier A. Bourdon, is een kunstig in
massief zilver gedreven schaal, ingelegd met ivoor en sierlijk gegraveerd.
Deze schaal weegt 9 kgr en heeft een diameter van 70 cm. Daarin zijn de schilden
van de bijzonderste rederijkerskamers uit het Vlaamse land aangebracht terwijl
insgelijks de wapens van de vijf Vlaamse provincies erin gegraveerd zijn. De kroon
zelf, in het midden, is in goud. De motieven zijn in zilver terwijl de buitenrand met
onixsteen bezet is. De schilden der rederijkerskamers zijn in een soort lak. Het
Landjuweel, een zeer kostbaar bezit, is een wisselschaal die slechts één jaar in het
bezit blijft van de winnaar. Het is de Koninklijke Toneelkring ‘Sint Genesius’, uit
Sint Niklaas, die in het afgelopen toneeljaar 53-54 het Koninklijke Landjuweel won,
met Hamlet van Shakespeare, o.l.v. Marcel Cauwenberg. J.D.

Sabam verzoekt ons mede te delen
1. Door het deponeren van het manuscript van een werk bij de Sabam, waardoor een
vaste dagtekening wordt geconstateerd, krijgen de auteurs verhaal tegen mogelijk
plagiaat.
2. De Vereniging komt niet tussenbeide in het afsluiten van editiecontracten tussen
auteurs en uitgevers, doch stelt ter beschikking van haar leden goed bestudeerde
contracten en een Dienst van Rechtszaken, die hun nuttige raadgevingen kan
verstrekken vóór het afsluiten van overeenkomsten.
3. De Vereniging int de auteursrechten voor de reproductie van de werken harer
leden in dagbladen en tijdschriften, zowel in België, in Belgisch Kongo en de
overzeese Gebieden als in de landen met dewelke zij wederkerigheidscontracten
bezit.
4. Inzake standaardcontracten stelt de Vereniging ter beschikking van haar leden:
a) een contract auteur-uitgever,
b) een contract auteur-vertaler,
c) een contract vertaler-uitgever.
5. Auteursrechten: de Sabam int en verdeelt de rechten voor uitvoering van de
werken harer leden, die in het publiek worden voorgedragen (radio, enz...).
6. Prijskampen: de Sabam heeft in 1954 een prijsvraag voor een roman
uitgeschreven. Te noteren valt dat zij elk jaar een prijs uitlooft, afwisselend bestemd
voor elke tak van bedrijvigheid. Tot dusver werden reeds prijzen toegekend voor
opera's (muziek en tekst); libretti voor operettes, gehele operettes (muziek en tekst);
toneelstukken en symphonische werken. De prijzen worden in elke taaisectie
toegekend.
7. Voordelen van het Steun- en Pensioenfonds. De leden-vennoten van de Sabam
kunnen van het Steun- en Pensioenfonds genieten. Het pensioen wordt toegekend
mits inachtneming van bepaalde voorwaarden: (duur van aansluiting en quorum).
Steun: geldelijke ondersteuning aan vennoten die in benarde omstandigheden
verkeren.
Geboortepremie: uitgekeerd bij de geboorte van een kind.
Vergoeding voor laatste ziekte en begrafenis: betaald aan de weduwe of
rechthebbende van de overleden vennoot.
Er bestaat geen jaarlijkse bijdrage. Het aandeel van 250 fr. eenmaal te voldoen,
geeft recht op de voordelen het gehele leven lang.
Toetredingsformulieren en het reglement van de Afdeling Letterkunde liggen te
onzen kantore ter beschikking van de belangstellenden.
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Prijzen Kon. Vlaamse Academie
DE Bestendige Secretaris van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal en
Letterkunde herinnert er de belanghebbenden aan:
1. dat de antwoorden op de Academische prijsvragen voor het jaar 1955
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uiterlijk op 10 December as. ter Secretarie, Koningstraat 18, te Gent, dienen
ingezonden te worden.
2. dat in het jaar 1955 de volgende Academische Fondsprijzen zullen toegekend
worden: de Dr Karel Barbierprijs 1953-1954, ten bedrage van 5.000 Fr.; de Lode
Baekelmansprijs 1952-1954, ten bedrage van 7.500 Fr.; de Arthur Merghelynckprijs
1952-1954, ten bedrage van 10.000 fr.
De Dr Karel Barbierprijs wordt om de twee jaar toegekend aan een Belgisch
Schrijver, die in die tijdruimte de beste historische roman (in de ruimste zin van 't
woord) zal uitgegeven hebben, in 't Nederlands gesteld en geput uit onze eigen
geschiedenis. De prijs kan niet toegekend worden aan de schrijver die voor hetzelfde
werk reeds in een door het Staatsbestuur of door een Academie uitgeschreven
prijskamp bekroond werd. Twee exemplaren ter Academie in te zenden uiterlijk op
10 December 1954.
De Lode Baekelmansprijs wordt om de drie jaar toegekend aan een Belgisch
schrijver, die in deze tijdruimte het beste in het Nederlands gestelde letterkundig
werk: roman, verzen, toneelspel, radiospel, essay, enz., gewijd aan de zee, de zeeman,
de zeevaart, de haven, het schippersbedrijf of wat hiermede enigszins verband houdt,
zal geschreven hebben. Twee exemplaren ter Academie in te zenden voor 15 Februari
1955.
De Arthur Merghelynckprijs wordt om de drie jaar toegekend aan de twee beste
in het Nederlands gestelde letterkundige werken door Belgische auteurs in deze
tijdruimte geschreven, hetzij a) in Proza (daarbij inbegrepen beschouwend proza
over proza), hetzij b) in Poëzie (daarbij inbegrepen beschouwend proza over poëzie),
met dien verstande dat de prijs, bedragend 10.000 Fr., steeds bij de helft voor ieder
van beide afdelingen a) en b) gereserveerd blijft. De prijs kan niet toegekend worden
aan hem, die voor hetzelfde werk de driejaarlijkse Staatsprijs of de Interprovinciale
prijs behaald heeft. Twee exemplaren, gedrukt of in handschrift, ter Academie in te
zenden vóór 1 Februari 1955.

Exposities
IN de zaal Unicum te Brugge zijn volgende exposities aangekondigd:
December: werk van de Brugse kunstschilder Louis Thevenet.
Februari: Frans Dille, grafiek en René Vandenberghe.
Maart: Pierre Devos en Maurits Van Saene.

Avant-garde toneel
OP 22 November wordt t Brugge La voix de la Tortue (John van Druten) opgevoerd
door het ‘Théatre de Poche’. In dezelfde reeks zullen opvoeringen volgen van
Pantagleize (Michel de Gelderode); L'affaire Fualdes (Denis Marion); Le revizor
(Gogol) en Donna Rosita (Frederico Garcia Lorca).
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Prijskamp
DE S.M. ‘Onze Woning’ te Antwerpen schrijft een wedstrijd uit voor het leveren
van een wandschilderij en een beeldwerk, bestemd voor het gebouw Aug. Oleffestraat
1, Kiel-Antwerpen. Inlichtingen aldaar.
Jury: Dr. Walther Vanbeselaere, André de Ridder, Roger Avermaete.
Honoraria: 25.000 fr. voor de wandschildering, 40.000 fr. voor het beeldwerk (uit
te voeren in tin).
Ontwerp van wandschildering moet uitgevoerd op schaal 1/10, dit van het
beeldwerk in gips op werkelijke grootte (± 1,50 m.)
De deelnemers moeten Belg zijn of in België verblijven.
Ontwerpen onder schuilnaam in te leveren vóór 15 Januari 1955 in het gebouw
Aug. Oleffestraat.

Christelijke West-Europese Werkgemeenschap
DE Christelijke West-Europese Werkgemeenschap (CWW) is een verbond van
kunstenaars en kultureel geïnteresseerde mensen, dat zich tot doel stelt:
1. Streven naar een persoonlijk contact, op een practische basis, door elkaars
persoon en werk te leren kennen.
2. Verspreiden van elkaars werk in West-Europa, door vertaling, publicatie,
bemiddeling, enz.
3. Ontdekken en stimuleren van jonge talenten, om deze ook buiten de grenzen
bekendheid te geven.
4. Gemeenschappelijk bevorderen van de christelijke gedachte, op cultureel plan,
over alle grenzen en rassen heen, door voorkeur te geven aan werk, gedragen
door een uitgesproken christelijke geest en door het bestrijden van alles wat
tegen deze geest ingaat.
De medewerkers kunnen zich, zonder financiële verplichting, in werkgroepen
aaneensluiten en een correspondent aanwijzen die hun belangen in binnen- en
buitenland behartigt. De correspondenten staan met elkaar in regelmatige verbinding,
om de belangen van hun groepen te bevorderen; zij zoeken in eigen land contact met
verenigingen, groeperingen, uitgeverijen, tijdschriften, dagbladen en andere
instellingen die een aanverwant doel of een zelfde richting nastreven.
Zo mogelijk komen de medewerkers jaarlijks bijeen, om resultaten en plannen uit
te wisselen en elkaar persoonlijk te leren kennen. Dit wordt geregeld door de
correspondenten. Elke werkgroep stelt iedere drie maanden zijn medewerkers in
kennis van alle werken en werkzaamheden die door de leden van het verbond tot
stand gebracht zijn of voorbereid worden.
Adres voor correspondentie in Vlaanderen: Medard Verleye, Stationsplein, 24,
Torhout.
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Verbondsberichten
WEST-VLAANDEREN BEDANKT:
- De Belgische Maatschappij voor Gas- en Electriciteitsdistributie in
West-Vlaanderen, die de uitgave van dit nummer heeft bekostigd.
- De Weledele Baron de Brouwer, afgevaardigde-beheerder van de B.M. G.E., die
als bijlage in dit nummer een afdruk in vierkleurendruk heeft aangeboden van zijn
15de eeuwse Doornikse tapisserie.
- De heren Ir Arch. Paul Felix en Arch. Huib Hoste, die door hun raad en leiding
de redactie bij het samenstellen hebben bijgestaan.
- De administratie van de tijdschriften: Architecture 54 (Brussel), L'Architecture
d'Aujourd'hui (Boulogne s. Seine), Forum (Amsterdam), Bouwen en Wonen
(Antwerpen), Les Beaux Arts (Brussel), en La Maison (Brussel), die ons cliché's
hebben afgestaan voor de illustratie van dit nummer.

Redactieraad
Op uitnodiging van de Redactieleiding zijn de volgende heren tot de Redactieraad
van West-Vlaanderen toegetreden:
Ir Arch. Paul Felix, buitengewoon docent aan de Universiteit te Leuven;
Dr Alin Janssen de Bisthoven, Directeur voor Kunst en Cultuur van de stad Brugge;
E.H. Godfried Oost, Directeur van de Tuinbouwschool te Roeselare, proost van
‘Algemeen Westvlaams Toneel’;
E.H. Jozef Verhelle, leraar in de Poësis aan het College te Oostende.
Bij geheime stemming op de algemene vergadering van 7 November 1954, werden
volgende nieuwe leden in de Redactieraad verkozen: Voor de rubriek letterkunde:
Marcel Matthys. Voor de rubriek muziek: Hilmer Verdin en Jules Bouquet. Voor de
rubriek toneel: Guido Cafmeyer en Remi van Duyn. Voor de rubriek plastische
kunsten: Octave Landuyt.

Jaarvergadering
OP Zondag 7 November hield het Westvlaams Kunstenaarsverbond zijn jaarlijkse
vergadering te Brugge. Te 10 u. werd een H. Mis opgedragen in de Basiliek van het
H. Bloed. De Z.E.H. Kan. J. Dochy, geestelijk advisseur van de vereniging, hield
een schitterend gelegenheidssermoen en stelde de taak van de kunstenaar in de huidige
tijd in het licht. De heer Hilmer Verdin bespeelde het orgel, terwijl enkele motetten
werden gezongen door de heer Silvaan De Ruwe.
Na de mis werden de leden van het verbond ontvangen door Zijne Excellentie de
Gouverneur van West-Vlaanderen en Mevrouw Ridder P. van Outryve d'Ydewalle.
De ontvangst ging door in de privésalons van het Provinciaal Hof. Na een inleidend
woord door de heer Jozef Storme, Voorzitter, drukte de heer Gouverneur er zijn
tevredenheid over uit, de leden van het C.V.K.V. te mogen ontvangen. Hij wees op
de belangrijke taak die de cultuur voorbehouden blijft en zegde zijn volledige steun
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toe aan de elite van de kunstenaars en aan de werking van het Verbond. De ontvangst
verliep verder in een atmosfeer van hartelijke gezelligheid, en de aanwezige leden
werden beurtelings aan de heer Gouverneur voorgesteld. Als aandenken aan deze
receptie werd aan de heer en mevrouw van Outryve d'Ydewalle namens het verbond
een geschenk aangeboden: een fraai ceramiekstuk ontworpen en uitgevoerd door de
heer Robert Weghsteen uit Assebroek.
Na het middagmaal in een gasthof van de stad, werd te 14.30 uur aangevangen
met de jaarlijkse statuaire vergadering. De heer voorzitter Jozef Storme sprak het
welkomwoord uit. Daarna werd het verslag gehoord van de Verbondswerking, waarop
een levendige discussie volgde. De heer Frans Vromman bracht het voorstel in het
midden tot het oprichten van een juridische dienst en het organiseren van een grote
tombola. De oprichting van een rechtskundige dienst zal door het bestuur met veel
aandacht worden overwogen, het voorstel van de tombola werd door de meerderheid
van de vergadering afgewezen. Vervolgens brachten de heren Maurits Deroo en
Marcel Matthys enkele vragen naar voren in verband met de ontworpen film over
het artistiek leven in West-Vlaanderen. Er werd gevraagd niet zozeer in deze film
de gevestigde reputaties op het voorplan te laten treden, maar hoofdzakelijk aandacht
te besteden aan de jongere beloftevolle elementen. Dit voorstel vond instemming,
het draaiboek van de film zal andermaal aandachtig worden bestudeerd, en het
mogelijke zal gedaan worden om in de film een ruim en volledig beeld te brengen
van het artistieke leven in West-Vlaanderen. Nadat de heer Vromman had
aangedrongen op meer contact tussen de leden onderling en op een bloeiender
verbondsleven werd voorgesteld tijdens het winterseizoen, wellicht in verschillende
steden, bijeenkomsten van kunstenaars, dansavonden en andere activiteiten te plannen.
Hierover werd volledige instemming bereikt. De heer Marcel Matthys vraagt verder
dat het verbond een protest zou laten horen tegen het afgelasten van de contactdagen
tussen Nederlandse, Duitse en Vlaamse auteurs te Schloss Burg aan de Wupper. Er
wordt beslist dat een uitvoerige motie zal worden opgemaakt hieromtrent. In dit
verband komt ook de heer Medard Verleye tussen, die in samenwerking met de heer
Georg Hermanowski (Bonn) en de heer Jowan de Kever (Nederland) het plan heeft
opgevat tot het stichten van een Christelijke Europese werkgemeenschap. Het doel
van deze vereniging wordt afzonderlijk in de kroniek Kunstactualiteiten behandeld.
De heer Medard Verleye wordt door de algemene vergadering gemandateerd om
verder met dit internationaal organisme contact te houden.
Hierop wordt door de heer Fernand Bonneure het verslag voorgedragen nopens
de derde jaargang van het tijdschrift West-Vlaanderen. Tijdens de daarop volgende
bespreking liet de heer Dries Devos opmerken dat het niet wenselijk zou zijn al te
regionalistisch te blijven bijvoorbeeld bij het laten kiezen van boeken voor
prijsuitdelingen. Hij wees eveneens op sommige technische onvolmaaktheden in het
tijdschrift, die gemakkelijk kunnen verholpen worden. Na het financieel verslag,
voorgelezen door de heer Hector Deylgat, brak de heer Frans Vromman een lans
voor de aanwerving van meer steunende leden, en werd het voorstel gedaan om locale
kunstkringen te steunen. Het verbond zou zich met sommige onder hen in verbinding
stellen en trachten een basis van samenwerking te vinden, bijvoorbeeld in het inrichten
van culturele avonden. De opbrengst van deze kunstavonden zou ook gedeeltelijk
aan het verbond ten goede
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komen. De E.H. Felix Dalle vroeg steun, onder vorm van crediet voor jonge
kunstenaars, die zich materieel moeten installeren. Dit voorstel vond geen goed
gehoor, daar het verbond geen credietmaatschappij is. De heer Marcel Notebaert
kwam hierop tussen en bewees aan de hand van recente inlichtingen dat veeleer moet
uitgekeken worden naar werkverschaffing voor jonge kunstenaars in diverse grote
bedrijven.
Vervolgens ging de vergadering over tot een gedeeltelijke herkiezing van het
bestuur. Voor de helft moest de beheerraad worden herkozen; de te herkiezen leden
werden aangeduid door het lot.
Voor de letterkunde waren te vervangen André Demedts (uitgeloot) en Willem
Putman (overleden). Gekozen werden Marcel Matthys en André Demedts.
Voor de tak muziek waren te vervangen Renaat Veremans (verhuisd) en Broeder
Ildefons, C.F.X. (uitgeloot). Zij werden vervangen door Hilmer Verdin en Jules
Bouquet.
Voor het toneel was te vervangen Willem Putman (overleden). Gekozen werden:
Guido Cafmeyer en Remi van Duyn.
Voor de plastische kunsten waren te vervangen: Hilaire Gellynck (uitgeloot) en
Dom Clement Verlooven (uitgeloot). Gekozen werden: Hilaire Gellynck en Octave
Landuyt.
De nieuwgekozen leden worden hierdoor ook lid van de Redactieraad van
West-Vlaanderen.
Tenslotte werd de heer oud-minister Robert De Man voorgesteld om als
ere-voorzitter te fungeren. Dit voorstel werd met de meeste sympathie en onder luid
applaus aanvaard. De Z.E.H. Kan. Jos. Dochy bracht tenslotte hulde aan de voorzitter,
de heer Jozef Storme, die zich met volledige toewijding van zijn taak kwijt. Een
warme hulde werd hem gebracht.
Na de vergadering werd nog gezellig nagepraat. Er was klavierspel te beluisteren
door Hilmer Verdin, en de declamatie van Guido Cafmeyer, werd door iedereen zeer
gesmaakt.

In memoriam Emile Ollevier (25-8-1878 - 8-2-1954).
EMILE Ollevier werd op 25 augustus 1878 in de gemeente Lo geboren, waar hij van
kindsbeen af blijk gaf van een groeiend kunstenaarstalent dat zich vooral uitte in
tekenen en schilderen. En pas 16 jaar geworden trok Ollevier als schildersgast iedere
dag naar Veurne. Toen hij 21 jaar bereikte vertrok hij naar Brussel, waar hij zich aan
de Koninklijke Academie liet inschrijven en er de lessen in tekenen en schilderen
volgde. En spoedig beseften zijn leraars dat Ollevier reeds een kunstenaar van groot
formaat was, die blijk gaf van een verbazingwekkende begaafdheid.
Doch te Brussel bleef Ollevier niet, en op zekere dag was hij met tekeningen en
gerief spoorloos verdwenen... Hij was naar de tekenschool ‘Kunst en Nijverheid’ te
Kuregem vertrokken, waar hij onmiddellijk tot de hoogste klas werd toegelaten. Het
aanbod om er als leraar te blijven werd gesteld en zou aanvaard geworden zijn, doch
familieomstandigheden verplichtten Emiel Ollevier in 1922 Brussel te verlaten. En
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hij kwam zich vestigen in het kleine havenstadje Nieuwpoort, waar hij de rest van
zijn leven zou doorbrengen.
Het C.V.K.V. betuigt zijn oprechte deelneming aan Mevrouw Wed. Em. Ollevier.

In memoriam Jean Luypaert (6-6-1893 - 6-11-1954).
OP 6 November is kunstschilder Jean Luypaert overleden. Hij werd geboren op 6
Juni 1893 te Vilvoorde en was tot 1946 tekenleraar aan de Nijverheidsschool aldaar.
Hij was medestichter van de Portaelskring te Vilvoorde (1918), lid van de Kunstkring
van Schaarbeek sinds 1929, en lid van het Westvlaams Kunstenaarsverbond sinds
1951. In de laatste jaren nam hij regelmatig deel aan de exposities van de ‘Salon des
artistes français’ te Parijs en wist er met zijn werk Interieur van atelier te Veurne,
een gulden medaille te verwerven in 1951 (reproductie van dit schilderij:
West-Vlaanderen, jrg II, pag. 214).
Sindsdien had hij zich een nieuw atelier ingericht in de heropgebouwde windmolen
van Koksijde. Marines, stadsgezichten en interieurs waren zijn geliefkoosde
onderwerpen.
Door het Davidsfonds van Koksijde zal eerlang hulde gebracht worden aan zijn
nagedachtenis. West-Vlaanderen sluit zich bij deze hulde aan, en biedt zijn innige
deelneming aan de rouwende familie.

Bericht van de administratie
TALRIJKE lezers vragen nog steeds oude afleveringen van West-Vlaanderen. Ziehier
de nummers die thans nog te verkrijgen zijn:
Jaargang I (1952): volledig uitverkocht.
Jaargang II (1953): volledig uitverkocht behalve nr 6 (November).
Jaargang III (1954): uitverkocht zijn de nummers 2 (Maart) en 3 (Mei). De andere
zijn nog te verkrijgen.
De prijs per los nummer is 30 fr. (te bestellen bij eenvoudige betaling op p.c. 9576,
Bank van Roeselare).
Van de jaargang I, nummer 1 (Januari 1952) - ons allereerste nummer - wordt één
exemplaar gezocht door een stadsbibliotheek. (FV)
Wie zendt één nummer van September 1952 (Brugge) in ruil voor één nummer van
Januari 1952 (Streuvels) - (FVD)
Worden gezocht: Ongeschonden exemplaren van het Maartnummer 1954 (verborgen
kunstschatten).
Een intacte volledige eerste jaargang (1952) wordt gezocht voor de bibliotheek van
de Belgische kolonie te Athene. Tegen elk redelijk aanbod (BL).
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Elk a b o n n e e op West-Vlaanderen kan voortaan gratis beschikken over drie regels
in onze ‘marktrubriek’. Er kunnen ook vragen gesteld of aanbiedingen gedaan worden
in verband met andere tijdschriften, boeken en andere kunstwerken. ¶ De
verschijningsdatum van West-Vlaanderen ligt in het begin van elke onpare maand.
Teksten voor deze rubriek kunnen tot acht dagen vóór de verschijningsdatum
meegedeeld worden aan het redactiesecretariaat.

Bericht van de redactie
OP aanvraag van vele leden en lezers en zoals op de jongste algemene vergadering
werd medegedeeld, zal vanaf het volgend nummer (Januari 1955) een ‘vrije tribune’
worden geopend in dit tijdschrift.
In deze rubriek mag elk lezer zijn mening uiten over bepaalde problemen of
toestanden in verband met kunst en letteren. De bijdragen of nota's voor deze rubriek
bestemd, moeten zo kort mogelijk blijven, moeten door de schrijver ondertekend
worden, en verschijnen onder zijn verantwoordelijkheid.
De redactie blijft steeds gerechtigd haar eigen standpunt kenbaar te maken.
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