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[West-Vlaanderen 1958, nummer 1]
[Fotografie - film - tv]
Een film maken...
Zeer graag hadden wij geschreven ‘Ce qui est cinéma, c'est ce qui ne peut être raconté’
zoals René Clair het gezegd heeft. Onmiddellijk zou André Lefere zijn trouwe camera
bijgesprongen zijn met ‘niemand weet wat het is, filmen bij de Westvlaamse
kunstenaars!’ Maar de film West-Vlaanderen, zijn kunst en zijn kunstenaars heeft
zijn intrede gedaan. Honderden kunstliefhebbers hebben met kritisch-begrijpend oog
en -hart de vertoningen bijgewoond. Velen zijn verwonderd geweest over het grote
aantal kunstenaars, die voor hen nog onbekend gebleven waren en tevens over de
behoorlijke wijze - kinematografisch gesproken natuurlijk - waarop zij hun rol hebben
gespeeld. Wij hebben mensen ontmoet, abonnenten op het tijdschrift West-Vlaanderen,
die verwonderd navroegen over een of ander artist, over een meer ongewone strekking
in de schilderkunst, over de techniek van het glasschilderen of incustreren. Haast
iedere keer konden wij verwijzen naar een nummer van West-Vlaanderen. Mogen
wij daaruit besluiten dat film een uitstekend middel is - onder de zovele andere
trouwens goede middelen - om aan kultuurspreiding te doen? om zich van eigen
kunst bewust te worden? om de nieuwere kunstrichting meer ingang te laten vinden?
De gehele montage heeft geen pretentie, maar het blijkt toch uit de reeks
vertoningen, dat de West-Vlaming (en wij hopen ieder Vlaming) graag zijn
kunstenaars z i e t leven, met hen haast wil spreken, kontakt zoeken. Wij geloven
des te meer in de kracht van het ‘levende doek’.
Wij weten het goed... het zijn allemaal slechts korte fragmenten, - zijn het slechts
intermezzo's? - en figuren, die verschijnen en weer weggaan, een losgemaakt mozaiek.
Vindt U ook niet dat er toch een film-draad door gans de band loopt? Wij bedoelen
niet zozeer de figuur van Tijl, dan wel de sfeer van ‘eigen-aardigheid’, van ‘het onze’
dat Tijls optreden er aan geeft. Vindt U toch ook niet dat er wel filmische momenten
zijn van ontroering? Dat een dichteres, geïsoleerd van de dingen, die haar omringen,
een vervoeringskracht bezit? Dat een rechte én omgekeerde montage zo expressief
is, zo aangrijpend werkt, dat wij hoorden verklaren ‘maar dat is de wereld op haar
kop zetten’. Precies wat bedoeld werd! Zal niet iedereen bekoord worden Boschvogel
te gaan lezen, als wij z i e n hoe hij vertellen kan? Ieder lezer van Duribreux zal hem
zeer begrijpend z i e n lopen in de duinen. Mag een schilder niet even door zijn werk
heen komen kijken? of een tweede werkelijkheid naast zichzelf ontdekken? Wij
weten natuurlijk dat niet alles aangrijpend is; het zou ons toch niet verwonderen dat
er kijkers zijn, die oprecht mogen verklaren: nu begrijp ik b e t e r dat werk:
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Godfried Oost
...scenario en regie.

Tijl
...eeuwige band...
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Herman Bernolet
...muzikale begeleiding...

Jozef Vandaele
...tekst...

ik heb immers de kunstenaar gezien in zijn eigen milieu, in zijn inspiratie-sfeer, in
zijn techniek zelfs, in zijn ‘wereld van heden’.
De film is er... en niet zonder vele moeilijkheden, struikelblokken en onvoorziene
ondoorwaadbare plaatsen. De opgave ‘het maken van een film die een beeld moet
geven van de hedendaagse levende Westvlaamse kunst en kunstenaars’ is een zware
opdracht. Zó uiteenlopend, zó gans verschillend zijn de filmische onderwerpen: een
glasraam en een muziekpartituur, en daarnaast een boek tegenover een doek. We
stonden voor het zeer belangrijk probleem van gelijkaardige onderwerpen ook. Een
schrijver is synoniem van een auteur: beiden schrijven, terwijl de drie dirigenten...
eigenlijk mensen zijn, die dirigeren.
Het was niet altijd mogelijk een totaal verschillende montage voor te brengen...
maar we zochten een zoveel mogelijk inschakelen van suggestieve beelden, die nauw
verwant zijn met de sfeer der onderscheiden werken. Daarbij heeft ieder artist zijn
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eigen visie op zijn werk. Het vroeg een studie van de man, die voor de (vaak onrust
brengende) camera moest verschijnen. Daarbij gebeurde het wel eens dat een werk
- het beste soms - minder of zelfs niet geschikt was om er met Kodachrome op af te
gaan.
Daar waren de vele, zeer vele verplaatsingen. Wie ons zou beweren ‘er bestaan
geen afstanden meer’... hem zouden wij aanraden eens op één namiddag van
Roeselare, naar Ingooigem, over Poperinge, naar Oostende, naar Kwaremont en terug
naar Roeselare te rijden... niet alleen er te zijn, maar de juiste plaats op te zoeken en
intussen een strijd te leveren met de plagende wolken. De plaats der opnamen (de
studio?) was soms zeven verdiepingen hoog en de transfo woog vele kilo's als er
moest opgenomen worden in het atelier aan het einde van de tuin. Hoeveel malen
cameraman Lefere de kruiswegtocht, beladen en belast met kostbaar materiaal, heeft
afgelegd, zal wel niemand weten! Te Eernegem sprong Tijl uit zijn graf, er stonden
honderde kijklustigen... maar er was geen zon. Te Damme vroeg de molenaar iedere
keer 100 F vóór wij de camera uit zijn doeken mochten wikkelen... intussen had de
hemel ons met een regenbui bedacht...! En Tijls programma moest die dag af!
Moeilijkheden en ondoorwaadbare plaatsen: Te Oostende werd de sequentie ‘Tijl
groet met breed gebaar de wijde zee’ driemaal gerepeteerd, telkens toen een der baren
kwam afgerold. Repetitie gedaan! Definitieve opname! Hoe gelijkt de zee toch aan
de mensen: als ze weten dat nu e c h t gedraaid wordt, dan zijn ze ietwat
zenuwachtiger, wat onstuimiger... en Tijl was dwarsdoor nat!
De ironie der dingen! Het was 13.30 u. te Damme op een zondagmiddag, als we
Tijl zagen terugkeren naar Nele in haar Molen. André Lefere had voor een gebraden
koude kip gezorgd; onder Tijls impuls gingen wij Bij Lamme Goedzak binnen en
werden er onthaald op een ‘Vous désirez’. Tijl heeft die dag wonder gedanst in de
spottende scène voor de sequentie van André Demedts. Zeer lang stond de camera
naast zijn leider te kijken naar één bepaald blaadje van de grote kastanjeboom in het
Astrid-park te Kortrijk. Het was volop herfst! Wij dachten aan de Kortrijkse
onderpastoor en zijn ‘Hoe zeere vallen z' af’... en ze vielen, ze vielen ‘zeere’ af...
maar het bewuste blaadje was duivels koppig... en viel niet.
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Wat al materiaal speelt in de film mede! Een knoop (een doodgewone knoop) onder
een stuk multiplex heeft draaiende wonderen verricht. Hij bracht de redding bij Peire
toen ‘revolutie’ moest plaats maken voor ‘mist’. Bij Martens moesten wij beroep
doen op een mazout-insecten-verdelger om de vlammengloed te suggereren en vele
sterke spieren kwamen ons ter hulp om de arduin-zware beelden van Taeckens op
hun juiste plaats te krijgen. Wat een tegenstelling met het wollen draadje, dat wij bij
Setola nodig hadden. Hoeveel sigaretten het te verduren kregen, hebben wij niet
nagegaan; maar we kunnen de verzekering geven dat de tabak een zeer goed en
probaat middel is om van het plan der repetitie naar de definitieve opname over te
gaan. Zeker!
Een belangrijke medespeler was (natuurlijk) de Paillard H 16-camera. Dankbaar
denk ik aan André Lefere en zijn kameraad. Wat een mogelijkheden biedt dit gevoelig
instrument in zijn hand. Hoe ver zijn wij hier - in deze film - van de statische opvatting
van de camera. Zij is bij Lefere beweeglijk en l e v e n d geworden. Hoe anders kregen
wij de bewegende wereld in de eerste Tijl-scène? Hoe anders het dansend meisje bij
Wolvens? Een soepel apparaat is zij geweest, dat steeds juist - om precies te zijn: er
waren twee opnamen, onder de zovele, die niet juist belicht werden - en-registreerde.
De camera heeft geleefd in haar vele oversmeltingen, in haar panoramieken, in
haar travellings, in haar dubbelopnamen, in haar plongeons en long-shots, in haar
vele gedurfde bewegingen, die wij lachend de ‘opérations combinées’ noemden.
Men heeft een theorie verdedigd over de ‘subjectieve camera’... wij dachten er
aan als wij Matthijs de zaal zien in-kijken, als Streuvels ogen onze eigendom
geworden zijn.
Dat konden wij alleen door de bijzondere technische uitrusting van het huis Lefere
en vooral door de ad hoc aangekochte objectieven Pansenor (F 2,8 / 20-60) en
Pansenor (F 2,5 / 15-75). En daarmede was het mogelijk een concentratie op het
doek te brengen, een accent te leggen in het beeld, was het mogelijk een détail te
laten fluisteren.
In juni 1955 zijn wij gestart bij Michel Martens, bij Jozef Storme liep het eerste
werk der opnamen ten einde in mei 1957. Wat daar tussen ligt? Studie, telefoons en
telegrammen, discussie, enthousiaste medewerking en zeer interessante kontaktnamen
met onze Westvlaamse kunstenaars... Na de eerste (stomme) visie in de Gudrunzaal
te Roeselare waren allen tevreden over de juiste toon van het geheel.
Maar de film was niet klaar. Daarover weet de studio van Etienne Vergote meer
te vertellen. Hector Deylgat, die de filmgoede tekst van Jef Vandaele rustig ter ore
brengt, mag U spreken van ernstig werk. Herman Bernolet paste op een bijzondere
wijze de muziek aan. En wij allen waren uitzonderlijk verwonderd over de
gewetensvolle klanktechnicus Vergote, die een perfecte sonorisatie monteerde...
Maar wat het juist geweest is... een film maken... ‘c'est ce qui ne peut être raconté!’.
GODFRIED OOST
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Hector Deylgat
...speaker...

Etienne Vergote
...klanktechniek...

André Lefere
...cameraman...
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Zicht in de regiekamer van een TV-studio.

Televisie en cultuurleven
Bracht de beeldomroep nieuwe schoonheid?
In een schemer van deze eerste dagen van 1958 nijg ik tot de bezinning op vragen
die wij ons omtrent de Televisie mogen stellen, binnen enkele maanden ontvangt
ook West-Vlaanderen het bekoorlijk, fascinerend monster en de vragen rijzen op:

1. Over de bruikbaarheid van Televisie voor cultuurverspreiding...
Men kan in het ijdele, in het luchtledige, honderdmaal discussiëren over de
bruikbaarheid van het nieuw, groot medium Televisie voor cultuurverspreiding. In
de voorhanden literatuur in verscheidene talen, waarin wordt gemediteerd en
geredetwist over betekenis en invloed van de TV, heeft men dit onderwerp
hartstochtelijk behandeld, evenals in grote enkwesten van de Amerikaanse, Britse
en Franse dag- en weekbladpers en van allerlei Universiteiten in de wereld.
Nu de BBC-TV haar meerderjarigheid, nl. haar 21-jarig bestaan en de Belgische
Televisie haar 4-jarige leeftijd bereikte en alle Europese TV-instellingen van betekenis
voldoende ervaring verwierven, kan men de discussie over wenselijkheid of
mogelijkheid van het culturele TV-programma staken en ‘de kern van de zaak’
behandelen.
Met ‘de kern van de zaak’ bedoel ik het feit dat alle mij bekende Europese
TV-instellingen op dit ogenblik in min of meerdere mate de gewoonte hebben culturele
programma's uit te zenden en van de Vlaamse TV-uitzendingen moet men, op grond
van de gerealiseerde programmatie, erkennen dat zij een culturele oriëntatie heeft.
Even vóór wij in België met Televisie begonnen, heb ik beschouwingen gewijd
aan de wijzigingen welke Televisie, zoals uit de ervaring van andere landen en andere
continenten bleek, in het leven van de mensen brengt en ik stelde de vraag: Brengt
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zij geluk, verheffing in de veropenbaring van onvermoede vergezichten van de wereld
en nieuwe schoonheid?
Of: ellende, ontreddering, zinloze verstrooiing, vervlakking, verstomping,
verarming, onbeduidendheid, zielloosheid, om het kort te zeggen: weldaad of
verschrikking, zegen of bezoeking?
Ik gewaagde van de ‘angst en voorgevoelens’ waarvan de Engelse dichter Thomas
Eliot sprak in een beroemde brief aan de Times, toen de BBC beslist had vier miljoen
pond te besteden aan de ontwikkeling van de Televisie. Die ‘angst en voorgevoelens’
betroffen het verlies van belangstelling voor vele mooie dingen die het leven te bieden
heeft, tengevolge van de overweldiging van de avonden door het nieuwe sociale
‘tijdverdrijf’. Zijn tegenspreker Norman Collins, toen hoofd van de BBC-TV, thans
leider van de Onafhankelijke (commerciële) Televisie te Londen, betuigde echter
zijn vertrouwen van de televisie iets te maken wat de menselijke samenleving waard
is.
Men kent ook de boutade van de Amerikaanse auteur John Steinbeck dat TV een
onprijsbaar goed had gebracht: nl. dat de hartstochtelijke lezer van boeken zich nu
's avonds kan afzonderen om alleen, ingetogen te lezen, terwijl de ‘kudde’ in ligstoelen
de TV ondergaat in een andere kamer.
Pessimisten voorspelden dat dit ‘nieuwe tijdverdrijf’ onze cultuur de genadeslag
zou toebrengen.
Ik gaf reeds vroeger het antwoord van de redelijke mens die nog vertrouwt in de
moed van de mensen, die overweegt:
Het zou onverstandig zijn de technische ontwikkeling in de wereld te willen
tegenhouden. Deze technische ont-
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Julien Schoenaerts (Reinaart) en Stella Blanchart (Tijbaard) in de TV-opvoering van Reinaart de
Vos (1957).

‘Technische’ foto genomen tijdens de opvoering van ‘De Pacificatie van Gent’ op de grote Markt te
Antwerpen (1957).
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In de T.-V.-rubriek ‘Vergeet niet te lezen’ worden geregeld Vlaamse auteurs aan het publiek
voorgesteld.
Hier wordt Stijn Streuvels geïnterviewd door Hubert Van Herreweghe.

wikkeling is immers het teken van de gaven die God de mens schonk, de ontraadseling
van Zijn schepping. De oplossing van het grote TV-vraagstuk ligt in de wijze waarop
wij deze technische ontwikkeling gebruiken, het gaat om de wijze waarop wij deze
vernuftige techniek gebruiken om nieuwe schoonheid te scheppen en haar mede te
delen aan een zo groot mogelijk aantal.
Over de wijze waarop cultuurverspreiding het best gebeurd in de TV, heb ik horen
beweren dat men dit het best doet op een ‘onaangekondigde’ wijze, onopzettelijk,
bijna als ongewild. Het staat ook vast dat men het moet doen op een onvervelende
wijze, in vormen absoluut eigen aan de wondere TV-kunst en met zin voor
psychologie en pedagogie.

2. Wanneer men nu vaststelt wat er als cultuur-gegevens feitelijk wordt
gebracht...
Wanneer men een weeklang de TV bij ons ziet, merkt men als kijker in zes of zeven
dagen de culturele elementen: in het TV-journaal, waar ons niet slechts de feiten en
spektakels van de internationale staatkunde worden getoond, de vervelende
binnenlandse inhuldigingen, de veroveringen van de moderne techniek, de sport en
de mode, maar waar de kijker gedwongen wordt mede te leven met het cultureel
leven in het land en in het buitenland, waar men hem ook de schilderkunst en de
beeldhouwkunst toont en nog zoveel meer, in allerlei rubrieken zoals ‘Aangename
kennismaking’, ‘Op de Uitkijk’, ‘Reisroutes’, de vrouwenrubriek ‘Penelope’, worden
de culturele motieven beeldend opgedrongen.
En dan de Dramatische Uitzendingen, door onze beste Vlaamse acteurs of deze
overgenomen van de Nederlandse Televisie Stichting, de Poëzie in 625 lijnen, de
grote boekenrubriek ‘Vergeet niet te lezen’, de programma's van de Culturele en
Educatieve Sectie, waarbij ik vermeld als enig in Europa de integrale uitzending,
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gedurende 3 uren, van de Mattheuspassie van Bach, vanuit St. Baafs-kathedraal te
Gent.
Alhoewel TV uiteraard internationaal gericht is en het beste bindmiddel voor
Europa blijkt te zijn, beschikt het over honderd middelen om het eigen Vlaamse
kultuurwezen, oud zoals nieuw, in haar innerlijke gaafheid en bekoorlijkheid te
ontdekken, te doen kennen en beminnen.
Ik pluk één voorbeeld uit vele, van de mogelijkheden door de TV geboden: in de
eigen huiskamer gezeten door de beste gidsen die onze kunst kan bieden:
museumdirekteurs of konservators, hoogleraren in de kunstgeschiedenis, kunstcritici,
te worden vertrouwd gemaakt met de meesterwerken in onze musea, het openbaar
kunstbezit in de huiskamer gebracht voor een rustige, aandachtige beschouwing en
commentaar van de meest bevoegde zijde. Het kennen en herkennen van het groot
kunstwerk.
Of nog: het binnendringen in het atelier en in de levenskring van de moderne artist.
En dan vermeld ik de TV als aanvullend onderwijsmiddel, waarop bij ons reeds
belangwekkend en leerzaam werd geëxperimenteerd en geheel anders de gefilmde
Encyclopedie, TV-uitzending op woord, persoon, begrip en instelling die woordkennis,
begrip en gedachte bevordert.

3. Er is het enorme aandeel van film in TV, en dan de ‘show’...
De huiskamertelevisie betekent ook de huiskamerfilm met vaak een culturele inslag.
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‘Tijl’ van Anton Van de Velde, in de evokatie van het Vlaamse Volkstoneel, door de Vlaamse T.V.
uitgezonden vanuit Leuven (1956).

‘De Geschiedenis van een Soldaat’ van Igor Strawinsky in de evokatie van het Vlaamse Volkstoneel,
door de Vlaamse T.V. uitgezonden vanuit Leuven (1956).
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‘Men’ moet erkennen dat het filmwezen in de TV, een groot aandeel in het
weekprogramma, gelegenheid biedt tot het vertonen van culturele films in grotere
mate dan in de bioscopen.
De films bruikbaar voor TV vormen een beperkte voorraad. Volgens de
overeenkomst tot stand gekomen tussen de Belgische TV en de Hoge Filmraad in
België, waarbij ook de distributeurs van films en de exploitanten van bioscoopzalen
betrokken zijn, wordt het de TV slechts toegelaten films te vertonen die hun
commerciële waarde voor de bioscoopzalen verloren hebben (door de tijd of door
het gebrek aan succes) of die wel een artistieke maar geen commerciële waarde
bezitten. Daarenboven mogen er geen speelfilms (fictiefilms) vertoond worden op
vrijdagen, zaterdagen en zondagen om het beconcurreren van de bioscoopzalen op
die uitgangsdagen te vermijden. De grote speelfilms moeten tot één of (uitzonderlijk)
twee per week worden beperkt.
Men moet over deze beperkingen aan het vertonen van TV-films in België
opgelegd, niet verbaasd zijn. Deze overeenkomst is de meest gunstige die ergens in
de Europa-landen voor TV werd bereikt, de voorwaarden zijn bij ons gunstig omdat
wij in ons land geen filmproductie bezitten die moet worden beschermd.
In landen als Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Nederland, wordt slechts toelating
verleend tot het uitzenden van enkele zeer oude films. Met verder grotere beperkingen
dan bij ons.
De beperkingen bij ons opgelegd brengen nu mee dat de filmprogrammators ijverig
zoeken in de artistieke productie die geen genade vond in de ogen van de op
winstbejag beluste filmdistributeurs, in filmproductie uit allerlei landen die niet
terecht kwam in onze bioscoopzalen. Daarenboven zijn het grote ‘culturele’ films,
met scherpe artistieke inslag, die altijd het minst massasucces behalen in de bioscopen,
dus het eerst on-commercieel worden en toelaatbaar voor TV. Vaak heeft men ook
vastgesteld dat beroemde films een geheel andere acoustiek, een geheel andere
beeldzichtbaarheid vertonen in TV dan in de bioscoopzaal. Het dramatisch dialoog
klinkt dieper in de huiskamer, de trefdirectheid, de aanspraak van het beeldverloop
is anders op een beeldschema van geringe omvang, in de intimiteit van het
TV-programma dan in de wijdsheid van de bioscoopzaal.
Zo is het een feit dat de TV, in de concrete gegevens van bij ons, veel onderneemt
voor de culturele film. Wie het weekprogramma volgt zal mij hierin niet tegenspreken.
Het is waar dat een massa ‘show’ en andere ontspanning elke TV in Europa op
dit ogenblik overwoekert. Met de afmattende ‘show’ die tonnen geld kost toont de
TV haar armoe van verbeelding: ‘show’ is afgekeken van de film en toont niets wat
eigen is aan de TV-kunst.
Alles is berekend op het provokant dekor, dat geen TV-dekor is, de toiletten, de
sensatiebelustheid van muziek, liedjes, acrobatiën, speculeren op primitieve
sentimenten, verwekt door alleruiterlijkste uiterlijkheden. Ik heb de indruk dat na 4
jaar, de kijkers aartsbeu zijn van dat eentonig, oppervlakkig, duurkostend glinsterend
en krakend gedoe dat het budget van de TV verwoest, terwijl er in de herinnering
niets van overblijft dan die van een waarlijk groot orkest dat er soms in verschijnt.
De ‘show’-producenten hebben de goede smaak van de kijkers onderschat.
Veel kostbaarder voor TV-ontspanning is een originele soms eenvoudige gedachte,
de onbetwistbare kwaliteit van vertolkers.

West-Vlaanderen. Jaargang 7

In de Verenigde Staten is het nog erger: de algemene mentaliteit is daar zo dat
men er niets anders dan spannende ontspanning verwacht van de TV en dat een
cultureel programma er alleen kans heeft wanneer het ‘daverend’ kan worden
gepresenteerd.
Men kan op dit ogenblik in Europa niet anders dan toegeven aan sommige wetten
die de aantrekkingskracht van de TV bepalen: bvb. de TV, om over voldoende
financiële middelen te beschikken, moet het ter harte nemen de verspreiding van de
TV-apparaten, de vergroting van de kring van de kijkers, te bevorderen. De belangen
van de TV-dienst en deze van de TV-industrie zijn hierin gelijklopend.
Om nu deze kijkersmassa te verruimen moet de aantrekkelijkheid van de
uitzendingen voor de massa worden behartigd: door ontspanningsprogramma's op
hoog peil en internationale allure, door sport, hevige actualiteit, sensatie en spel.
Men kan niet anders. Wat het spel betreft: Kwis, Boemerang, Knal, Spervuur,
enzovoorts, moet men ten andere erkennen dat deze programma's in hun
cultuurloosheid toch spanning met ontspanning en populaire vreugde bieden.
De kunst van het vak is hierin gelegen dat men zulke programma's biedt, de kijker
boeit, nieuwe kijkers aantrekt en terwijl, met een stille bestendigheid, het cultureel
programma beoefent, de cultuurverspreiding door de TV intelligent verwezenlijkt.
Binnen... enige maanden wordt West-Vlaanderen overstraald door de Nationale
TV-programma's langs de zenders Brussel, Ruiselede (Aalter) en Antwerpen. Binnen
een jaar zal de Westvlaamse TV-kijker ‘omzien in wrok’ naar de TV-tijd die zijn
levenswijze en mentaliteit kwam wijzigen, of omzien in de blijde erkenning van de
rijke gegevens van kunst en cultuur die in de stroom van nieuws, ontspanning en
spel, het huis en het gezin uit hun isolement optillen, de wijde horizonten in de
huiskamer brengen, de nieuwe kringloop van haard tot wereld, tussen beeld en geest,
waarin de mens zich verrijkt onder het vèr-zien.
JAN BOON
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T.V.-decor voor ‘Pieter Bruegel’.

T.V.-decor voor ‘De muiterij op de Caine’ toneelspel door Herman Wouk.

West-Vlaanderen. Jaargang 7

10

Op blz. 10: Fotografische compositie met ijzerdraad en drie spiegels door Dr. Otto Steinert
(Saarbrücken) - Gevapanfilm
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Een kunstkritikus en een fotograaf over fotografie
Esperanto van het beeld
De fotografie is uit onze samenleving niet meer weg te denken; zij is op talloze
gebieden van menselijke activiteit volstrekt onmisbaar geworden.
Met haar ontdekte de mens een wonderlijk procédé, door middel waarvan de natuur
als het ware zichzelf afbeeldt.
En niet slechts de zichtbare natuur, ook de voor ons blote oog onzichtbare: de
microcosmos en macrocosmos van allerkleinste en allergrootste natuurgebeurtenissen:
de wereld van de atomen en die van de hemellichamen.
Vrijwel geen tak van wetenschap, van kennis en onderzoek, die zich
vandaag-de-dag niet bedient van de fotografische technieken als essentieel hulpmiddel.
Maar het belang van de foto in registrerende en documenterende zin, ruimer gesproken
in opvoedkundige en cultuurbevorderende zin, reikt nog veel verder dan het zuiver
wetenschappelijke.
In de loop van ongeveer honderd jaar heeft de fotografie zich immers ontwikkeld
tot een menselijke taal van beelden, van plaatjes zo men wil, die directer en
bevattelijker is dan de tot dusver als communicatiemiddel gebruikte taal van het
woord. Deze gemakkelijk aansprekende en krachtige visuele taal, dit ‘esperanto van
het beeld’ slaat een brug van land tot land en van werelddeel tot werelddeel. Zij is
op weg een universele taal te worden die ons verhaalt over het leven, het lijden en
liefhebben van mensen over de gehele aarde. Zij brengt ons het verre nabij, maakt
ons het vreemde vertrouwd, verduidelijkt ons het vage of onbegrepene.
Want het courantenbericht en zelfs de beschrijving in een tijdschrift vervluchtigen
snel in de herinnering, maar wie eenmaal de foto's zag, die Werner Bischof van de
hongersnood in India maakte, of die Duncan van de Koreaanse oorlog vastlegde, zal
deze moeilijk kunnen vergeten. Zij zijn er te levensecht, te onmiddellijk, te primair
en onafwijsbaar voor.
Het beeld dringt in het huidige leven overal door, in alle lagen van de bevolking.
Het maakt zich meer en meer meester van onze beschaving. De steeds toenemende
populariteit van fotoboeken en geïllustreerde tijdschriften, van film en televisie, maar
ook van zuiver visuele kunsten als ballet en pantomine, is hier het levende bewijs
van. En de ontdekking en de ontwikkeling van de foto gaf tot dit alles de grote stoot,
speciaal de reportagefoto, die destijds in de hand werd gewerkt door de invoering
van het gemakkelijk hanteerbare miniatuurtoestel.
De reportage-foto is een machtig wapen geworden in onze samenleving. Een
wapen waartegen de bekwaamste joernalistiek het moet afleggen. Een wapen ook
dat ten kwade kan worden aangewend. Woorden zijn bedriegelijk, zegt men, terwijl
de foto niet kan liegen. Inderdaad, maar men mag niet vergeten, dat achter de
schermen wel eens een felle strijd wordt gevoerd tussen de fotograaf en de uitgever
van foto's; en dat de keuze der foto's, hun onderlinge samenhang, de wijze van
opdienen en vooral ook de onderschriften daarbij, ten slotte de zuiverste waarheden
van het beeld scheef kunnen trekken.
Zo is ook deze ontwikkeling niet altijd onverdeeld gunstig. Misbruik van de foto
ter wille van de sensatie of de politiek, vormt echter geen argument tegen de foto.
Door de eeuwen heen heeft de mens met elke nieuwe uitvinding nu eenmaal zijn
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eigen zedelijke kracht van levensbeheersing op de proef gesteld. Elke uitvinding,
elk werktuig of instrument, betekent verhoging van macht en dus ook verhoging van
het risico van machtsmisbruik.
De zojuist genoemde positieve aspecten van de fotografie zijn inmiddels sociaal
en pedagogisch toch wel zo doorslaggevend, dat men dit gevaar van de vervalsing
op de koop toe neemt.
Wij hadden het over de onschatbare betekenis van de foto voor het
wetenschappelijke en maatschappelijke leven van onze tijd, een registratiemiddel
zonder weerga, snel hanteerbaar, doeltreffend van uitwerking, onze blik verhelderend
en onze kennis van de natuur en van allerhande menselijke situaties verhogend.
Hoe staat het echter met de foto als persoonlijk en kunstzinnig uitdrukkingsmiddel?
Hoe staat het met haar vertolkingsmogelijkheden van individueel-menselijke
gevoelens en verbeeldingen?
Onze maatschappij kijkt graag en veel, maar kijken is niet hetzelfde als visueel
beleven. En toch is dit visuele beleven het eerste en laatste dat wij van de kunstenaar
vergen, of deze zich nu van verf en doek, van hout of steen, dan wel van de
lichtgevoelige plaat of de film bedient.
Het is een oude twistvraag, de twistvraag namelijk of de fotografie een kunst kan
zijn, dan wel of zij
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Straathoeken zijn als keerpunten in ons leven. De Parijse fotograaf G. Viollon flankeerde de
eerbiedwaardige grijsheid met een even oude en belabberde straathoek. Op het gelaat van de oude
vrouw staat een dubbele verrassing te lezen: de gewone bevreemding bij het omslaan van een hoek
en de verwondering er een fotograaf te ontmoeten. - G. Viollon: Vrouw uit Agrigento - Gevapanfilm.
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Een schrijnend beeld van de mijnramp te Marcinelle, vastgelegd door de Nederlandse fotograaf Krijn
Taconis (Stedelijk van Abbe museum, Eindhoven).
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door het mechanisme van haar ontstaanswijze het aandeel van de menselijke geest
niet al te zeer en bij voorbaat beperkt.
Voor mij is deze vraag sedert lang geen vraag meer. Het persoonlijke aandeel, de
persoonlijke vrijheid, is bij de fotograaf stellig niet geringer dan bijv. bij de zangeres
of voordrachtkunstenaar. Zelfs niet geringer ook dan bij de architect. Wie
onbevooroordeeld het werk van Amerikanen als Edward Weston en Duncan, van
een Fransman als Cartier-Bresson, een Duitser als Otto Steinert, een Nederlander als
Martien Coppens beschouwt en onderling vergelijkt, moet toch wel tot de slotsom
komen, dat deze fotografen op dwingende wijze hun stempel drukken op dit werk.
Het is waar, dat in vele foto's - ook zeer verdienstelijke - de technische bedoeling
nog altijd een grote rol speelt. Niet het minst geldt dit voor de experimentele foto.
De toepassing van solarisatie bijv. verrast de eerste maal dat men dit procédé ziet,
maar het effect verveelt spoedig, tenzij het met grote beheersing en uit innerlijke
noodzaak wordt gebruikt.
Ook bij de naturalistische opname ligt het gevaar echter in een overschatting van
de geperfectionneerde fotografische techniek.
Als de sluiter van de camera de mogelijkheid biedt om 1/1000 sec. te belichten en
aldus een bewegend voorwerp haarscherp weer te geven, vereist het enig inzicht en
enige moed om tóch 1/10 te belichten en hierdoor de beweging door onscherpte juist
te demonstreren, hetgeen vrijwel zeker de expressiviteit van de foto ten goede zal
komen.
Wat dit betreft: elke kunst vraagt om de volledige beheersing van een of andere
techniek, maar kunst wordt zij pas wanneer men de techniek weer vergeet. Want
techniek om de wille van het technische spel leidt altijd vroeg of laat - en meestal
vroeg - tot de gezochtheid, de gemaniereerdheid, tot het kunstige en kunstmatige.
Hoe groter de dictatuur van de techniek in een bepaalde tak van kunst evenwel is,
des te meer roem behaalt hij, die deze techniek in de expressie of zelf-expressie weet
te doen opgaan.
De fotografie is dan ook niet, zoals men doorgaans aanneemt, een van de
gemakkelijkste, maar ook een van de moeilijkste kunsten.
Ons eigen woord kunst komt van kunnen, zoals van het Griekse woord technè
weer ons woord techniek stamt, maar termen als deze vertellen ons niets omtrent de
zin of werking van het schoonheidsinstinct, omtrent het in de mens ingeboren gevoel
voor harmonische of expressieve verhoudingen. Niet elke beheerste techniek, niet
elke gekunde handeling beschouwen we als kunst, ook al spreken wij in de wandeling
van rij-kunst, vliegkunst, kook-kunst enz.
Want bij elke kunst moet in ieder geval sprake zijn van een volledige beheersing,
en met dit woordje volledig bedoelen we een niet louter-werktuigelijke, niet louter
verstandelijke beheersing. Een beheersing dus die boven het cerebrale of het
automatische uitgaat, een beheersing (meer of minder) met de totaliteit van ons zijn,
met onze totale persoonlijkheid; een beheersing die m.a.w. ruimte laat voor factoren
als daar zijn: het spelinstinct, de fantasie, de sierlust, de zin voor het evenwichtige
enz. Het hangt er dan ook in feite niet zozeer van af wat we doen, maar hoe het
gedaan wordt, het hangt er niet zozeer van af van welke techniek we ons bedienen,
maar van de mate waarin de techniek volledig beheerst kan worden.
Vandaar dat verschillende tijden en verschillende volkeren aan afwijkende
handelingen of technieken een hogere geestelijke en esthetische zin hebben toegekend.
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Zo was, om ons tot twee sprekende voorbeelden te bepalen, bij de Japanners het
schikken van bloemen een belangrijke uiting van wat wij kunst zouden noemen, en
bij de Chinezen heette de schrijfkunst, de calligrafie, zelfs de moeder van alle kunsten:
zij werd nog boven de schilderkunst gesteld. Van dit standpunt uit beschouwd is
kunst dus werkelijk gekende, volledig beheerste, van geest of gevoel vervulde
techniek; en iedere handeling verricht met begrip, met gratie, met liefde, met
vaardigheid, iedere handeling waarop de mens zijn eigen stempel drukt en waarin
hij iets bloot geeft, iets zichtbaar maakt, iets aan anderen wegschenkt van zijn eigen
innerlijke leven, iedere soortgelijke handeling kàn, op een gegeven moment in de
geschiedenis van een volk of in de ontwikkeling van een individu, de betekenis
verkrijgen van een scheppingsdaad.
Het zou te ver voeren op al de verschillende aspecten van de moderne fotografie
nader in te gaan, maar een enkele kanttekening moet nog geplaatst over de abstracte
of de naturalistische foto.
Een boomblad enorm vergroot werkt optisch niet langer als boomblad. Het doet
zich aan ons voor als een vreemd en levendig spel van zich vertakkende nerven. Eén
stap verder en het blad schijnt zelfs op te houden een natuurproduct te zijn. Het wordt
poëtisch en fantastisch, het wordt een symbool van bepaalde groeibewegingen, een
verrassend nervenschrift. De camera wijst aan de natuur een nieuwe weg, het concrete
gaat ongemerkt over in het abstracte.
Maar ook de zogenaamde abstracte fotograaf registreert. Hij kan niet anders. Soms
is zijn abstractie
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Op blz. 15: een foto van de Nederlandse fotograaf Ed. Van der Elsken, met als titel ‘Afrika’ - een
merkwaardig close-up dat iets verraadt van verkropte haat, levenswil en jeugdig rasbewustzijn.
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trouwens niet anders dan de interpretatie van een onherkenbaar brokje realiteit. We
zeiden zojuist, dat de camera de natuur een nieuwe weg wijst, we kunnen dit echter
ook omdraaien en zeggen dat de natuur de fotograaf een nieuwe weg wijst. De
verbazingwekkende geometrie van ijskristallen op een bevroren ruit behoren niet
minder tot het domein van de werkelijkheid dan een groepje argeloos spelende
kinderen.
Zouden wij het dan de abstraherende of subjectieve fotograaf kwalijk kunnen
nemen, als hij deze weg tot het einde toe wil bewandelen? Als hij ijsbloemen of
bladnerven wil laten dansen naar zijn eigen wil? Als hij eigen structuren en ritmen,
niet rechtstreeks aan de natuur ontleend, wil uitdenken? Het werktuig is er om gebruikt
te worden, en zoals Menno ter Braak eens schreef: ‘Geen enkel werktuig is op
reproductie aangewezen, wanneer het creatief wordt gebruikt’.
Om misverstand te voorkomen moet ik nog toevoegen, dat de realistische fotograaf
even creatief werkzaam kan zijn. Zijn creativiteit schuilt in zijn greep op het leven,
in de fijnheid of de kracht van zijn visie, in de scherpte of de gloed waarmee hij iets
meedeelt, in de authenticiteit van zijn fotobeelden.
En waarom de ene foto of foto-reportage ons niets, de andere pas alles zegt, het
zal nooit nauwkeurig geformuleerd kunnen worden. Maar geldt dit niet voor alles
wat zin voor ons heeft, alles wat een ontroering of voldoening kan schenken?
W. JOS DE GRUYTER
Deze tekst werd door de bekende Nederlandse kunstkritikus, W. Jos de
Gruyter, uitgesproken tijdens de opening van de merkwaardige expositie
‘Fotografie als uitdrukkingsmiddel’, die voor enkele weken plaats greep,
o.a. in het Stedelijk van Abbemuseum te Eindhoven en in het museum te
Groningen.

Twee composities van Hajek-Halbe. - Gevapanfilm.
Het grote gebaar
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Zelfzeker weekdier
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Waterbellen - Fotografische compositie van Peter Keetman.
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Uitdrukkingsmiddel
De fotografie heeft met het schrijven - fotograferen is schrijven met licht verscheidene facetten gemeen. We kennen zakenbrieven, familiebrieven,
liefdesbrieven, krantenartikelen, reportages in week- en maandbladen. Doch daarnaast
ook proza en poëzie.
Zo ook in de fotografie.
Tegenover de familiebrief staat het eigen gemaakte kiekje. De zakenbrief heeft
als tegenhanger - soms als aanvulling - de technische foto gekregen, het krantenartikel
- de persfoto, de journalistieke reportage - de fotoreportage. Maar in de fotografie
kennen we eveneens ‘proza en poëzie’.
Dat is fotografie gebruikt als uitdrukkingsmiddel.
De grens tussen de ene facet en de andere is bij het fotograferen evenmin als bij
het schrijven scherp te trekken. Zoals een familiebrief een algemene betekenis kan
hebben, kan ook een foto van een familiegebeuren soms ver uitstijgen boven het
eng-partikuliere. We denken hierbij aan het fotoboek ‘Mother and child’ van Nell
Dorr en aan meerdere foto's in de tentoonstelling ‘Family of Man’ bijeengebracht
door Edward Steichen.
Een reportage in een tijdschrift kan behalve mededelingen tevens proza in de beste
betekenis brengen. B.v. ‘Zes inwoners van Hiroshima’ door John Hersey. Zo kan
ook een fotografische reportage veel meer zijn dan een
serie-plaatjes-om-even-te-bekijken. B.v. ‘Hongersnood in India’ door Werner Bischof
of het boek ‘This is war’ van David Douglas Duncan. En op een minder dramatisch
vlak: o.a. ‘Spanish Village’ van W. Eugène Smith en ‘De kampvechters van Kordofan’
door George Rodger.
Waar de fotografie gebruikt wordt als een uitdrukkingsmiddel ontkomt ook zij
niet aan de geest van onze tijd.
F. Bordewijk laat in ‘Karakter’ advokaat De Gankelaar als zijn mening uitspreken
‘De mens van heden beseft gelukkig dat alles al gezegd is en zoekt een nieuwe
verdienste alleen in de vorm’.
Dit zou dan ook moeten gelden in de fotografie. Voor de fotografie kunnen we
deze uitspraak echter niet in haar geheel aanvaarden. In honderd jaar kon zij niet
verwerken wat andere uitdrukkingsmiddelen gedurende eeuwen veroverden. Doch
bovenal, zij is te zeer een kind van haar tijd om nu reeds voor een gedeelte lam gelegd
te zijn. Zij laat zich niet vergelijken met de oudere uitdrukkingsmiddelen.
De fotografie heeft vele zijpaden bewandeld, ook al ontdekten sommigen reeds
vroeg haar ware wezen: de bijzondere geschiktheid om momenten vast te leggen,
o.a. Stieglitz. De candid-fotografie van na de oorlog vestigde hierop wel bijzonder
sterk de aandacht. De meer of mindere artistieke houding maakte plaats voor een
eenvoudig aanvaarden. Daarbij waren de technische hulpmiddelen zo
geperfectionneerd dat het mogelijk werd onder alle omstandigheden te fotograferen
zodat het leven in al zijn veelzijdigheid betrapt kon worden.
Aangezien de mens de mens het meest nabij is en het leven variabel als de mens
zelf; zal men de behoefte blijven voelen om het leven in al zijn facetten uit te beelden.
Hiervoor is de camera het aangewezen middel. De camera registreert; zij geeft een
waarheidsgetrouw beeld. Hierdoor wordt iedere gebeurtenis een bepaalde gebeurtenis.
Deze eigenschap beperkt de waarde van de fotografie als uitdrukkingsmiddel niet.
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Een foto kan meer zijn dan alleen het bewijs van een feit. Niet de fotografie maar de
fotograaf bepaalt of een foto meer zal zijn dan een illustratie van een gebeurtenis;
of zij zich zal verheffen van het individuele plan naar het algemene; of zij alleen zal
leven binnen haar afmetingen of een nieuw leven zal stellen daar buiten. Dit is een
spel dat zijn bijzondere bekoring heeft. Het wordt niet gespeeld om den brode noch
om de sensatielust te bevredigen, zoals velen blijkbaar nog steeds veronderstellen.
Misschien kan men hier beter niet spreken van een spel. Het is eerder een drang die
zich niet laat onderdrukken. Mede daarom is de fotograaf nog niet uitgesproken. Hij
zal doorgaan met het brengen van de beelden van zijn tijd. Dit is het eerste aspect
van de fotografie als uitdrukkingsmiddel.
Tegenover het beelden van onze tijd staat het beelden in onze tijd. Wij menen dat
het niet uitsluitend aan de geaardheid van de fotografische techniek ligt, maar
eveneens aan haar jeugd, haar onvolgroeid-zijn, dat de non-figuratieve tendenz bij
haar later inzette. Een van de belangrijke gangmakers van deze richting was van huis
uit een schilder, Laslo Moholy-Nagy, die non-figuratieve foto's bracht en daarmee
de nadruk legde op de vorm.
De gebondenheid van de fotograaf aan zijn instrument is spreekwoordelijk, doch
niettemin zo betrekkelijk, dat hij zich het kan veroorloven, zich op een non-figuratieve
wijze te gaan uitdrukken.
Als gevoelsmens kan de fotograaf zich zeker niet onttrekken aan zijn tijd. Waarom
zou men dan in de fotografie niet eenzelfde strekking ontmoeten als bij de andere
uitdrukkingsmiddelen: een nadrukkelijk zoeken naar de vorm.
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‘Bijblijven’.
Foto van Marc Riboud. De fotograaf noteerde: ‘Ik keek naar de beelden, mijn camera naar de mensen’.
Gevapanfilm.
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Wegterend Eikeblad.
Foto van Andreas Feininger in zijn merkwaardig fotoboek ‘Vorm en Functie in de natuur’. Zie verder
in dit nummer: ‘Vakliteratuur voor Kunstenaars’.

Drie haken.
Een zeer geslaagde opname van de Brusselse fotograaf en kunstschilder Serge Vandercam.
Gevapanfilm
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Landschap in filigraan
Twee composities van Hajek-Halbe. - Gevapanfilm.

Broeikas van Paul Klee

De mens van vandaag is subjektief en onrustig. Hij denkt zo weinig mogelijk aan
gisteren, leeft bij het heden en heeft vooral het oog gericht op de toekomst. Hij beseft
dat hij op een keerpunt staat in de geschiedenis.
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Zal wat gisteren waarde had, morgen nog iets betekenen? De kunstenaars zoeken
en tasten, koortsachtig naar het beeld der toekomst. Deze toekomst waarbij zijzelf
zijn betrokken, is een mysterie dat zij niet kunnen oplossen. Mogen wij van hen dan
een andere inhoud verwachten dan het mysterie, zodat het vaak de schijn wekt alsof
de vorm zelf inhoud werd. Mogen wij hen dan verwijten dat de inhoud zinloos is of
dat zij als kunstenaar zelf geen deel hebben aan hun werk. Het kan niet anders: alleen
gelijkgeaarden zullen toegang hebben tot het werk van hen die het nieuwe in hun
tijd zochten uit te drukken in de vorm.
Dat is het tweede aspect van fotografie als uitdrukkingsmiddel.
In de fotografie kunnen we spreken van een bewustwording naar twee kanten. De
ene: ont-dekking, het blootleggen van gebeurtenissen en toestanden; de andere: het
toepassen van nieuwe mogelijkheden om zich uit te drukken.
Maar al te vaak ziet men beide aspecten gescheiden toegepast. Enerzijds foto's die
zeker onze tijd tot onderwerp hebben, doch men mist erin de neerslag van een
artistieke visie. Er is een min of meer interessant onderwerp - dat in de mode is geknipt. De foto blijft een gevalletje; haar waarde ligt binnen haar eigen enge grenzen.
Anderzijds zijn er de foto's die duidelijk laten zien dat er met de fotografische
techniek volop valt te experimenteren. Deze foto's zijn figuratief of ook non-figuratief,
doch met abstractie hebben ze niets van doen. Hier speelde geen enkele inhoud een
rol. De vorm is er een spelletje, een façade, een decor op een leeg toneel.
Wil een foto als uitdrukkingsmiddel betekenis hebben dan moet zij buiten haar
eigen kader treden. Zij moet een nieuwe, hogere eenheid stellen; gekende dingen
worden nieuw, ongekende worden ons vertrouwd. Deze foto's ver-klaren.
MARTIEN COPPENS. Eindhoven
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Portret van Le Corbusier Foto Sem Presser Roquebrune
Gevapanfilm
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Grote fotografen zien grote kunstenaars

Ludmilla Pitoëff in ‘De Meeuw’ van Anton Tsjechow Foto M. Lipnitzky, Parijs
Gevapanfilm
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Georges Pitoëff in ‘L'échange’ van Paul Claudel Foto M. Lipnitzky, Parijs
Gevapanfilm
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De Parijse beeldhouwster Germaine Richier - Foto Emmy Andriesse - Gevapanfilm
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Portret van Charles Leplae - Foto Roland d'Ursel, Brussel - Gevapanfilm
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Constant Permeke Foto Emmy Andriesse
Gevapanfilm

Portret van Paul Delvaux Foto Roland d'Ursel, Brussel
Gevapanfilm
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De Italiaanse actrice Anna Magnani in ‘Het vulkanische eiland’ Foto Fosco Maraini
Gevapanfilm
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Charles Weidman als Abraham Lincoln in ‘A house divided’. Foto Gerda Peterich, New-York
Gevapanfilm
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De parijse zangeres Juliette Greco Foto Emmy Andriesse
Gevapanfilm
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Notities over de hedendaagse film
De lezer bij de arm
Heel wat jaren zijn er overheen gegaan, sedert Georges Duhamel denigrerend te
kennen gaf: ‘Le cinématographe, c'est le confort des fesses... une machine
d'abêtissement et de dissolution’, of sedert de spotgrage G.B. Shaw, op de vraag of
hij de film als een kunst beschouwde, minzaam antwoordde: ‘Hij kan het worden,
maar op één voorwaarde: de beelden weglaten en alleen de ondertitels projecteren.’
Aan geen van deze beide uitspraken dient veel belang gehecht. Niet alleen zijn ze
afkomstig van intellektuelen die nimmer de nodige ernst hebben kunnen opbrengen
om dieper op het verschijnsel film en zijn geheimen in te gaan, doch bovendien treedt
hier dat typische superioriteitsgevoel op de voorgrond van de literator, voor wie de
film jarenlang heeft gegolden als een laat geboren bastaard in de trotse familie der
kunsten. Maar ook een bastaard groeit op, en met hem een nieuwe generatie van
literatoren, en een nieuw publiek. De spot en de scepsis van de Duhamels, de Shaws
cs., werd al spoedig de spits afgebeten.
Ofschoon we ons inmiddels niet bepaald illusies maken, er vast van overtuigd zijn
dat ook vandaag nog hier en daar een ouderling - in academiejas of ordekleed - tegen
de film zit te mokken, toch kan men rustig beweren, dat de film een geaccepteerd
kultuurgoed is geworden. Zoniet voor de massa op zoek naar een avondje ontspanning
met een bonbon achter de kiezen, dan toch voor het immeraan wassende getal van
geestelijk en cinematografisch volwassenen. Niettemin is het duidelijk, dat pas voor
de allerjongste generaties de film tot een onmisbaar, levenskrachtig geesteselement
is uitgegroeid, een artistiek fenomeen dat pas door hen naar zijn ware rang wordt
verheven en op zijn autonome waarde begrepen, wijl het - modern expressiemiddel
bij uitstek in onze ‘civilisation d'images’ - met zijn rhapsodisch karakter en de
mateloze tijd-ruimte wisseling, volkomen beantwoordt aan de sensibiliteit en het
innerlijke ritme van onze tijd. Een ritme waaraan de meest soepelen onder de ouderen
zich hebben aangepast, maar waaruit de jongeren rechtstreeks zijn voortgesproten.
(Misschien is het geen opgeblazen paradox om te beweren, dat men de film en zijn
enigmatieke taal slechts verstaan kan in de mate dat men zijn tijd verstaat). Onlangs
nog, in het buffet van het Centraal Station te Brussel, hoorde ik een kleine groep
jongens en meisjes, achttien tot twintigjarigen, met heilige ernst debateren over de
stijlverschillen in het oeuvre van de kineasten X, Y en Z. Er vielen geen namen van
vedetten, men vertelde elkaar geen verhaaltjes over, er werd ingegaan op en opgegaan
in de film gelijk wij eenmaal op die leeftijd de poëzie van Baudelaire zijn genaderd.
Zulke ervaringen doen een verstokt cinefiel goed aan het hart. Maar hij weet dat
er een keerzijde is; weet dat niemand zich méér van die keerzijde bewust is dan de
kineast zelf. Juist hij is de bescheidene, steeds aarzelend om het woord kunst in de
mond te nemen. Misschien is juist bij de grootste filmers die aarzeling het sterkst.
Mij gaan op dit ogenblik een ganse reeks uitspraken door het hoofd. Ik denk bij
voorbeeld aan de Britse kineast Alexander Mackendrick (Whiskey Galore, The Man
in the White Suite), die voor de micro van de B.B.C. getuigde: ‘Als men werkelijk
gelooft in de volledige vrijheid van zelf-expressie voor de artiest, in de kunst om de
kunst, onaangetast door de druk van de alledaagse, zakelijke wereld, dan is er niet
veel hoop voor mij en mijn collega's.’ Ik denk verder aan de bekentenissen van de
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Italiaan Alessandro Blasetti (Prima Communione, Vier Stappen in de Wolken): ‘Ik
ben slechts een vakman’; van de Fransen Henri Clouzot (Quai des Orfèvres, Le
Salaire de la Peur): ‘Il ne s'agit que de raconter une histoire René Clair (van A nous
la Liberté tot Les Belles de Nuit): ‘La collaboration nombreuse qui lui est
indispensable, les limites imposées à sa conception par les moyens matériels qui lui
sont donnés pour la réaliser, tout indique que l'architecte, comme l'auteur des films,
ne peut échapper aux règles d'un métier qui tient de l'art et de l'industrie et qu'il est
vain de chercher à réduire à l'un ou l'autre des caractères de sa double nature’; en ten
slotte nog Jacques Becker (Antoine et Antoinette, Casque d'or): ‘On oublie trop
facilement qu'un film est fait pour le public. Or, ce public, qui va chercher au cinéma
sa provision de rêves et d'oubli, ne doit pas être volé; il faut le faire rire ou l'émouvoir.
La première préoccupation d'un metteur en scène doit donc être de raconter une
histoire le mieux possible.’
Dit moge volstaan. Het moge hebben duidelijk gemaakt dat al wie oordeelt,
nadenkt, spreekt of schrijft over film, heeft rekening te houden met deze door de
praktijk opgeroepen tegenstelling: kunst-industrie. Het is de tragiek van de kineast,
hieraan onwederroepelijk onderworpen te zijn. Maar het is tevens een bewijs van de
artistieke vitaliteit van de film èn van haar makers, dat op geregelde tijdstippen de
kracht wordt gevonden om aan deze tegenstelling te ontstijgen, haar
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Vorm en inhoud bereiken in ‘Un condamné à mort s'est échappé’, de jongste realisatie van Robert
Bresson, een volkomen eenheid. Hier staan spanning en boodschap rechtstreeks op uit de filmstijl
zelf.

Met ‘Whisky Galore’ (1947) van Alexander Mackendrick, bereikte de wedergeboorte van de Britse
filmhumor één van zijn eerste hoogtepunten na wereldoorlog II.
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‘The Wild One’ van Laslo Benedek, een geraffineerd mengsel van poëzie en brutaliteit, ging haast
ongemerkt voorbij. Marlon Brando, nog aan het begin van zijn carrière, leverde hier een vertolking
die hij later nog slechts zelden zou overtreffen.
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zelfs op te heffen. Naarmate de film zijn experimentele stadia is ontgroeid, de
kapitaals-investeringen immer groter zijn geworden, de produktie-bedrijven met de
dag gigantischer uitbreiding hebben genomen, en derhalve de drang om zijn waar
financieel renderend te maken immeraan accuter moest worden, is van lieverlede
een nieuw film-ideaal ontstaan. De kineast, geplaatst voor de keuze: toegeven aan
de commerciële druk of gedoemd worden tot werkloosheid, koos een derde weg. Hij
werd de nobele misleider van de massa. Er ontstonden films met een meeslepende
verhaalsinhoud, met thematisch materiaal dat ruim gehoor kon vinden, maar voor
de vormelijke mededeling zette de kineast zijn hele persoonlijkheid in, behield zijn
kreatief aandeel zonder overdreven esoterisch te worden. De cinematografische
taal-finesses moesten aan de massa ontsnappen, maar de kineast vond het evenwicht
tussen minimale concessie en maximale kunstwaarde. Het meest sprekende moderne
voorbeeld van een artistiek volwaardige film die op massale wijze het publiek
veroverde dat zich niet eens bewust was van het ‘schone bedrog’ dat op haar werd
gepleegd, is wel The Third Man van Carol Reed. Het lijdt geen twijfel dat Reed zich
in deze film volkomen kreatief heeft uitgeleefd en dat hij het wonder volbracht om
én de cinéfiel te bevredigen op zoek naar esthetische sensatie, én het publiek op zoek
naar primaire beroezing.
Carol Reeds reussite is geen alleenstaand verschijnsel gebleven: er is ook nog een
High Noon geweest van Fred Zinneman, en Blackboard Jungle van Richard Brooks,
en Die letzte Brücke van Helmut Käutner, en er zijn de films van Alfred Hitchcock.
Links van deze voorbeelden ligt het onnoemelijk aantal konsumptie-films waarop
de branche nu eenmaal teert, rechts de vele realisaties die in de handboeken der jonge
filmhistorie tussen de meesterwerken staan gerangschikt en weliswaar slechts een
beperkte verspreiding kenden, maar toch óók zijn ontstaan in een periode van
commerciële primauteit. Hiermee wil slechts bewezen zijn, dat de tegenstelling
kunst-industrie waarop de filmvoortbrengst berust, niet a priori de artistiek
waardevolle prestatie uitsluit. En dat het ook in de gegeven omstandigheden mogelijk
is om gehoor te geven aan de oproep van Robert Bresson (Un condamné à mort s'est
échappé): ‘Il faut un auteur, une écriture. Il faut un style.’

Bezielde inhoud of vormelijke bezieling?
Anderen zijn verder nog gegaan dan Robert Bresson en hebben geëist: ‘Il faut une
âme’. Pas het bevestigend antwoord op de vraag of de film een ‘ziel’ heeft, zal
voorgoed het bewijs leveren dat de film zijn inferieure positie ten opzichte van de
gevestigde kunsten te boven is gekomen.
In de voorbije theoretische strijd om de gelijkwaardigheid, werden aanvankelijk
het toneel en de verhaalkunst (uiteraard) het dringendst op het appel geroepen om
er de film aan te meten, waarbij men dan vooraf probeerde uit te maken met welk
van deze kunsten de film het nauwst was verwant. Men had een Marcel Pagnol bij
de hand om te beweren: ‘Le cinématographe n'est qu'une machine à imprimer le
théâtre’, er kwam een André Malraux aan te pas die voorgaf: ‘Parce que le cinéma
est devenu récit, son véritable rival n'est pas le théâtre mais le roman’. Wie van beiden
haalde het gelijk aan zijn kant? De vraag is vandaag niet eens meer belangrijk, ook
het antwoord niet, althans niet in het licht van de aan de orde gestelde
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gelijkwaardigheid van de film als muze onder de muzen (ofschoon Pagnol, en samen
met hem de latere Laurence Olivier, het vanzelfsprekend mis heeft). Immers eenmaal
de autonomie van de film als expressiemiddel aanvaard - en die moèst wel aanvaard,
ondanks raakpunten, schatplichtigheid, beïnvloeding, ja onderwerping soms - zakte
de vraag of de film overwegend dramatisch ofwel overwegend narratief is
georiënteerd, vanzelf naar het tweede plan. Aan die autonomie zal vandaag geen
mens meer tornen. Laat het bij voorbeeld zijn dat ook het toneel (in se dramatisch)
een visuele bewegingskunst is, de drievoudige beweging in de film (beweging in het
beeld, beweging van de camera en bovenal beweging in de beeldopeenvolging),
verder diens doorgedreven spel met duur en afstand welke het mogelijk maakt aan
de tijd een ruimtelijk en aan de ruimte een tijds karakter te verlenen, verheffen de
film (niet in se dramatisch) op een plan waar hij zich afgetekend van zijn rivaal
onderscheidt. Zo spreekt de film een gans eigen taal en wie die taal niet kent of erkent,
blijft onherroepelijk buiten gesloten. Alleen: zelfstandigheid in de
uitdrukkingsmiddelen impliceert nog geen kunst, het is hoogstens een onmisbare
voorwaarde daartoe. Kunst ontstaat pas wanneer uit de volkomen beheersing van
materie en techniek de opgang wordt beleefd naar een status van hogere orde, waar
aan de harmonie tussen strukturele gaafheid en substantiële geestelijke spanning de
schoonheid ontbloeit.
Steeds zal men dus twee stadia onderscheiden: vooraf een vakkundig kneden van
de materie en een streven naar technische perfektie, d.i. het maken van ruimte voor
de kreatieve inzet van de kunstenaar, de tweede etappe. Elke film die verwezenlijkt
wordt kent opnieuw dit proces. In het licht echter van de globale film-evolutie, is het
thans zover dat de cinematografie haar technische leertijd achter de rug heeft en een
stadium heeft bereikt waarin de vaklui kunnen beweren het vak tot in zijn kleinste
onderdeel te beheersen. De hedendaagse kineast, profiterend van het werk der
voorgangers, hoeft zich niet langer te verliezen in lou-
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Twee grote namen uit Duitsland: Helmut Käutner is de kineast van ‘Die letzte Brücke’ (1954) met
Maria Schell in de hoofdrol.

Met Arne Sucksdorf en Ingmar Bergman behoort Alf Sjöberg tot het driemanschap dat de Zweedse
film opnieuw wereldfaam bezorgt. Zijn ‘Fröken Julie’ (1951), met Anita Björk in een kapitale
vertolking, behoort tot de constanten van de hedendaagse filmkunst.

A.J. Bardem is momenteel Spanjes sterkste hoop. Zijn ‘Calle Mayor’ was voor alles een ontroerend
menselijk getuigenis.
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ter technische speurtochten naar de kneedbaarheid van zijn materiaal. Niet op de
techniek als blote voorwaarde tot filmen, maar op de techniek als middel tot
scheppende bezieling kan hij zijn aandacht toespitsen.
Dat die bezieling van tweeërlei aard is, hebben de roepers om een ‘ziel’ voor de
film niet altijd begrepen. Misschien is er geen schoner en overtuigender bewijs voor
de gelijkwaardigheid van de film dan juist het feit, dat ook hier, net als in de andere
volwassen kunsten, volgende twistvraag primordiaal is geworden: ontleent de film
zijn ware artistieke betekenis aan de humane of spirituele boodschap, of ‘slechts’
aan een zo principieel mogelijke, esthetisch-rationele uitdrukking? M.a.w. komt de
film-inhoud vóór de organische vormgeving te staan? Of nog: is artistieke bezieling
alleen mogelijk op het plan van de inhoud en is het puur esthetisch opgebouwde
kunstwerk derhalve zonder ‘ziel’? De promotors van de zgn. vergeestelijkte film
hebben hun antwoord klaar: zij plaatsen Chaplins pathetiek tegenover Eisensteins
methodiek, zij sluiten zich aan bij de nobele formule van De Sica: ‘van werkelijkheid
naar waarheid en van waarheid naar menselijkheid’. En zij sluiten uit, veel zelfs van
wat de film groot heeft gemaakt, hierbij vergetend dat een sublimeren van de vorm
óók een wijze van bezielen is, een ontstijgen aan de materie. En dat Chaplin een
zwak kineast is.
Maar het was er ons niet om te doen, stelling te kiezen tussen één van deze
opvattingen. Belangrijker lijkt het ons te kunnen aantonen, dat zowel de romantische
en humanitair-boodschappelijke richting als de vormelijk esthetische, aan de moderne
toeschouwer onvergetelijke momenten van ontroering heeft bezorgd. En dat we
evenmin Ladri di Biciclette van Vittorio De Sica zouden willen missen als Une si
jolie petite plage van Yves Allégret, evenmn Louisiana Story van Robert Flaherty
als Citizen Cane van Orson Welles, evenmin La Strada van Federico Fellini als The
Wild One van Laslo Benedek, evenmin Roma città aperta van Rossellini als Jeux
Interdits van René Clément, evenmin Brief Encounter van David Lean als Fröken
Julie van Alf Sjöberg, evenmin Calle Mayor van Bardem als Les Vacances de
Monsieur Hulot van Tati, evenmin Himmel ohne Sterne van Helmut Käutner als Un
condamné à mort s'est échappé van Robert Bresson.
De reeks is niet ten einde. Zij gaat ook morgen nog voort, al zijn we de periode
van een zekere artistieke stagnatie welke een paar jaar geleden inzette, nog niet
helemaal te boven. Aan die voorbijgaande stilstand draagt in de eerste plaats
Hollywood schuld. Wel was in Europa het Italiaans neo-realisme uitgebloeid,
verdween Groot-Brittannië als verdediger van de zuivere film-humor haast volkomen
van het toneel en bleven zowel Frankrijk als Duitsland beneden de verwachtingen,
maar daarnaast mochten we toch de opmerkelijke terugkeer beleven van de Zweedse
film en trad plotseling ook Spanje naar voor met nieuwe namen die veel beloven.
Maar de ‘technische storing’ van 3D en Cinemascope die aan gene zijde van de
oceaan haar oorsprong had, onderbrak voor een poos de logische evolutie in de diepte.
De film werd eensklaps teruggeworpen naar zijn beginstadium: opnieuw verhinderde
het technische experiment de bezieling van vorm en inhoud.
Van de drie revoluties die de cinematografie in haar korte bestaan heeft gekend,
is na het geluid en de kleur het breed-scherm de minst belangrijke. Zij draagt ook de
minste hoop in zich. Immers aan haar oorsprong lag alleen een commerciële noodzaak
(het bevechten van de TV), geen artistieke. De kineast, gevangen in de greep der
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producers, kan niet anders dan meeroeien met de stroom. Hij staat voor de zware
opgaaf, de nieuwe techniek artistiek renderend te maken.
IVO MICHIELS
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Ook wanneer Orson Welles naar een stuk van Shakespeare grijpt, blijft voor hem de filmtaal primeren.
‘Othello’ (1951) werd een verwezenlijking, door de theater-traditionalisten verguisd, maar door de
cinefiel op gejuich onthaald. Op de foto: Jago en Othello, de botsing der menselijke hartstochten
zinvol geprojecteerd in de ruimte.

Het Italiaanse neo-realisme deed bij voorkeur beroep op vertolkers die geen beroepsakteur zijn in
het navrante ‘Umberto D’ (1952) van Vittorio De Sica aanvaardde een universiteitsprofessor om de
rol te spelen van een gepensioneerd beambte. Alleen de vriendschap van een hondje zal de man van
de morele ondergang redden.
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Tot ‘Un condamné à mort s'est échappé’ van Robert Bresson uitkwam, gold voor velen het koele en
aangrijpende ‘Jeux Interdits’ (1952) van René Clément als hét meesterwerk van de naoorlogse Franse
film.
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Ontmoetingen
Henry van de Velde
Op 26 oktober 1957 overleed in Zwitserland - 95 jaar oud - de te Antwerpen geboren
architect Henry Van de Velde.
Dit afsterven in de vreemde van deze landgenoot tekent het leven van deze
universele denker en voorlichter met woord en daad. De grenzen van het eigen
vaderland zijn hem te eng geweest om - De Heilige Weg - te banen, naar de rationele
conceptie, in bouw-nut en sierkunst.
Na de jeugdjaren, wanneer hij begonnen als kunstschilder, naar eigen getuigenis,
het geloof in het schilderij had verloren en het penseel neerlegde om zich te onttrekken
aan deze kunstvorm die hij toen als egoistisch en antisociaal beschouwde, schakelde
hij over naar de ambachtskunsten. Te Brussel in 1894 gaf hij met zijn voordracht
‘Deblaiement d'art’ het eerste signaal om op te ruimen en af te rekenen met al de
leugenachtige gedaanten en bedorven vormen die hij met verbijstering om zich heen
zag. Hij kwam in opstand tegen alle voorwerpen vermomd onder een gedaante die
beantwoordde aan een andere bestemming.
In de geest van ‘zo gij de wereld wenst te verbeteren, begin bij uzelf’, tekende hij,
die voorheen nooit zich met bouwkunde inliet in 1895 het ontwerp voor eigen woning
en interieur. Hij wenste tot elke prijs ‘zij die er in toegestemd had zijn leven te delen,
en de kinderen die uit het huwelijk zouden geboren worden’ te beschermen tegen de
smaakverbastering, ‘want de lelijkheid besmet de ziel en de geest, evenzeer als de
ogen’.
Het eigen huis zal echter niet lang in het vaderland gelegen zijn. Zijn wekroep
werd gehoord in Duitsland. Daar verbleef hij, op uitnodiging van de Groothertog
van Weimar sinds 1901, om er als raadsheer voor kunstaangelegenheden ‘het peil
van de voortbrengselen der kunstnijverheden van het land op te voeren’.
Onder zijn leiding werd te Weimar in 1908 de Kunstgewerbeschule gebouwd en
ingericht, - de eerste proeve in Europa van een kunstschool, waarvan het programma
systematisch de studie der stijlen verbande, elk model verwierp en zonder andere
voorbereiding de verwachtingen bouwde op de ingeboren faculteit der vinding, geleid
door de logica der meest rationele conceptie van alle dingen.
De grondslagen werden toen gelegd van het door Walter Gropius in 1919
gedirigeerde Bauhaus te Weimar en later te Dessau.
Na sinds de oorlog 14-18 in Nederland te hebben verbleven, kwam hij eindelijk
terug naar zijn vaderland. In 1926 werd hem van officiele zijde gelegenheid geboden,
zijn zuiverende zending bij ons te vervullen. Hij werd de eerste directeur van het
Hoger Instituut van de Abdij Ter Kameren, en aan het Hoger Instituut voor
Kunstgeschiedenis te Gent werd hij lesgever. Aldus kon hij bij eigen volk, de stuk
voor stuk gewonnen inzichten omtrent de rationele vormgeving formuleren. Dit deed
hij niet op bazige toon, maar rederlijkerwijze, met kalme zekerheid.
Hij toonde aan alle stijlnabootsers, die omwille van de schoonheid ook gebouwd
hadden aan wat hij, als een smaad aan de schoonheid, veroordeelde, dat zij de heilige
weg niet hadden gekozen.
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Hij leerde hen dat er geen subliemer voorbeelden van de schoonheid bestaan dan
de talloze scheppingen waarin de natuur onthult dat zij geschapen werden volgens
de opperste wet, die de vormen bepaalt naar hun functie.
Hij bewees dat van de oeroude tijden af, dit functionele voorbeeld werd gevolgd,
maar dat eerst bij de officiele romeinse bouwkunst, en later bij de Renaissance - de
Barok en het Rococo het misverstand tot uiting kwam, oorspronkelijk functionele
elementen te degraderen tot ornamenten.
Zijn verzet tegen het ornament, vloeide niet voort uit een dorre gevoelloosheid,
immers wie schreef met groter bezieling over het soevereine ornament van gebouw
en gebruiksvoorwerpen, waarin ‘zoals in een bloem of in het menselijk lichaam,
verwezenlijkt wordt het spel van verhoudingen, volumen, doordrongen

Portret getekend door de auteur van dit artikel, Hilaire Gellynck, toen hij in 1927 Henry Van de Velde
als leraar had te Gent.

van een rythme, even meeslepend als een muzikale fraze’.
Hij richtte zich heftig tegen de dwaasheid van ‘met zuilen en portieken beladen
tempel-kasten en buffetten, waarvan de zuilen met de deur meedraaien en meteen
het zware fronton in de steek laten, dat zij te torsen hadden’.
Henry Van de Velde is de rusteloze zendeling geweest van de nieuwe stijl. Hij
heeft in volle overgave zich gebogen evengoed op de beste vorm voor een
papiersnijder, als op de creatie van het Werkbundtheater te Keulen.
Zijn nieuwgezindheid was antimodieus en traditiegetrouw verbonden aan de idee
van het moreel-eerlijk uitzicht der dingen.
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Zelfs bij zijn scheppen van de haast onmiddellijk door hemzelf voorbijgestreefde
Jugendstil - Art Nouveau - die de levende lijn in bouw en sierkunsten poogde te
incorporeren, was hij als functionalist gestart. Artist, ijverde hij onverpoosd voor
een functionele kunst, die in de geest van zijn tijd, met eigentijdse middelen voor
eigentijdse behoeften, kon uitstijgen tot een niet mindere schoonheid als deze van
het Parthenon of de gotische kathedraal.
Hij geloofde aan de stijl van de machine, en waar nu meer en meer de idee van de
industriele vormgeving doorbreekt, kan men opnieuw bij Van de Velde vernemen
‘dat de mechanische volmaaktheid niet van geringer kwaliteit hoeft te zijn, op
voorwaarde dat zij ons deelachtig maakt van de esthetische emotie en van de verfijning
van degene die het voorwerp schiep, daarbij vorm en uitvoering aanpassend bij de
organische eisen der machine’.
Omdat West-Vlaanderen zich sterk houdt, om zoals Van de Velde het voorhield
- ‘De traditie van het Nieuwe’ - ‘De traditie der inspanning van het verstand tegenover
deze der nabootsing’ - te bevorderen, werd door deze bijdrage, waarin doorlopend
geciteerd werd uit de geschriften van de overledene, gepoogd, postuum hulde te
brengen aan deze pionier, die gelovend in de toekomst, optimistisch op zoek naar
de bestendige schoonheid, zijn lang leven geestdriftig heeft gewijd aan het moreel
en esthetisch herstel van de vormgeving, in de architectuur en van de dingen die de
mens helpen schoon te leven.
Hilaire Gellynck

H. Van de Velde: Universiteitsbibliotheek te Gent.
(Cliché Elsevier, Brussel)

West-Vlaanderen. Jaargang 7

H. Van de Velde: Villa te Tervuren (1930) (Cliché Elsevier, Brussel)
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Felix Dalle: Reinaertprijs voor de roman
Maandag 9 december 1957 had te Brussel de uitreiking plaats van de Reinaertprijzen.
Twee Westvlamingen werden er bekroond: de Izegemnaar E.H. Felix Dalle voor zijn
roman Bieten en de uit Roeselare afkomstige en thans in Kongo werkzame journalist
Jos Lamote voor zijn reisverhaal De kermis der profeten. Deze laatste is intussen
terug naar Kongo vertrokken, na een verlofperiode in het moederland, gedurende
dewelke onze redactie vruchteloos gepoogd heeft hem aan te treffen, tengevolge van
de ongedurigheid die alle journalisten kenmerkt, verhoogd in het vierkant omdat Jos
Lamote bovendien een koloniaal is; wij hopen de sympathieke hoofdredacteur van
de Kongolese Week een intervieuw per brief af te nemen voor ons volgend nummer.
Felix Dalle, die wij in zijn ouderlijke woonst te Izegem zijn gaan opzoeken, was bij
het begin althans niet zeer spraakzaam over zijn nieuwe roman Bieten. Hij verwees
ons naar de uitspraak van de jury, waarvan o.a. Albert Westerlinck, Hubert Van
Herreweghen en Paul Hardy deel uit maakten. Het verslag van deze jury, zoals het
door dhr Hardy afgelezen werd, is inderdaad zeer welsprekend: Wat de
romanprijsvraag betreft viel de keus geenszins moeilijk. Geen der andere inzendingen
kon nl. opwegen tegen het bekroonde werk Bieten van Felix Dalle. De schrijver geeft
een geromanceerde kroniek - over een periode van enkele tientallen jaren - uit het
bestaan van de Westvlaamse bietenkappers, die met seizoenarbeid in Frankrijk hun
brood verdienen. De auteur beschikt over een suggestieve zeggingskracht die mede
het eigen aspect van zijn litteraire persoonlijkheid bepaalt. Felix Dalle heeft in de
sociale roman Bieten getoond een schrijver te zijn met rijk levensinzicht die tevens
het vermogen bezit dat levensinzicht aan anderen mede te delen, in een bewogen
breed geborsteld verhaal waarin het tot ware menselijkheid wordt gekristaliseerd.
De schrijver, die zoals men weet niet aan zijn eerste werk toe is, begon zijn
priesterloopbaan eigenlijk als leraar wiskunde. Als jeugdvriend stond hij temidden
der jongeren, die hem hun vertrouwen schonken. Wegens zijn schrijverstalent werd
hij gelast met de redaktie van het zeer verspreid studentenblad De Knape; hij vond
het weldra vervelend links en rechts om artikels, verhalen en tekeningen te zagen en
begon maar zelf te schrijven en te tekenen: alles vloeide hem zo maar uit de pen,
want hij beschikt over een ongebreideld, een fabuleus verbeeldingsvermogen (nu
nog voedt hij aldus heel wat bewegings- en jeugdbladen met lectuur). Dat trok de
aandacht van de leiding van verscheidene reeksen van jeugdliteratuur (zoals P. Van
Laer s.j.), die zijn medewerking vroegen; zo ontstonden verscheidene jeugdromans,
waarvan enkele pareltjes zijn van het genre.
Hij zelf beschouwde dit alles slechts als een soort letteroefeningen, want meer en
meer dacht hij eraan eigenlijke romans te gaan schrijven, want hij was razend voor
alles wat kunst was, hoewel hij van huize uit eerder gericht was op wiskunde en
positieve wetenschappen. Maar bovenal gaat zijn belangstelling naar de mensen en
hun problematiek, hun strijd met het leven, hun grootheid en zwakheid. Hij schreef
een eerste roman, die hij nog opgeborgen en besloten houdt, omdat het ogenblik nog
niet gekomen is om hem te publiceren; het verhaal speelt in een midden van
intellectuelen.
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Maar intussen is de schrijver jaren lang werkzaam geweest voor de zielezorg in
een kliniek waar zeer vele seizoenarbeiders opgenomen worden; uit de omgang met
die

mensen en de genegenheid, die hij voor hen koesterde, ontstond de behoefte over
hen een boek te schrijven. In minder dan twee maanden was het af en het werd
geschreven in de weinige vrije uren die een zware dagtaak overliet. Sommige trimards
kunnen episch vertellen en zijn zelf zeer schilderachtige figuren, wat hem zeer heeft
geholpen om zijn verhaal op gang te krijgen. Het boek van Warden Oom De trimards
heeft hij niet gelezen. De aard zelf van zijn verhaal bracht Felix Dalle ertoe een harde,
rauwe, korte stijl aan te wenden, met een zenuwachtig ritme, zoals men het in de
moderne literatuur meer aantreft; dit geeft vooral aan sommige grootse tonelen, zoals
de beschrijving van de dood van Octaaf, de oude seizoenarbeider, een buitengewone
kracht en fascineringsvermogen, aldus oordeelde de jury van de Reinaertprijs. Bieten
wordt dit jaar in de Reinaertreeks uitgegeven.
Felix Dalle heeft aldus met brio de weg ingeslagen der romanliteratuur. Het is des
te belangrijker omdat hij als priester op dit gebied een belangrijke taak kan vervullen;
maar het stelt daarom juist ernstige problemen, waarvan hij zich volkomen bewust
is.
West-Vlaanderen heeft enkele maanden geleden een gedicht van hem gepubliceerd,
dat buiten zijn medeweten door een vriend naar de redactie was gezonden. Hij heeft
reeds een uitgebreide bundel poëzie klaar, maar ook dat denkt hij voorlopig niet te
publiceren. Volgende verzen hebben wij er uit gelicht:
Het monotone droppen van de regen
brengt het braakland van mijn ziel
als Gods laatste zegen
die verloren viel.
Langzame wandelaars, vergeten dromen
glijden in de mist voorbij,
blijven in de bomen
kreunen boven mij.

Enkele maanden geleden werd hij aangesteld voor de Middenstand in het Kortrijkse
en werd tevens in een paar middelbare scholen gelast met godsdienstonderwijs. Wij
wensen hem een vruchtbaar apostolaat en verhopen tevens dat hem de tijd zal gegund
zijn om ook op letterkundig gebied voort goed werk te verrichten.
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Het initiatief van de S.V. Arbeiderspers, om met de medewerking van de
BAC-Centrale Depositiekas en de Antwerpse Volksspaarkas, de Reinaertprijzen in
te stellen, dient ten zeerste toegejuicht te worden. De christelijke arbeidersbeweging
bewijst aldus, naar het woord van de Voorzitter P.W. Seghers, dat zij zich niet alleen
inspant voor de materiële welstand der arbeiders, maar ook voor hun geestelijke
rijkdom; immers de democratie moet niet noodzakelijk een slechte tijd zijn voor de
kunst en de literatuur; zij moet ook een stimulans zijn voor de geestelijke
produktiviteit; door deze prijzen blijkt dat de christelijke democratie weet te waarderen
wat onze schrijvers voor ons volk presteren.
A.S.

West-Vlaanderen. Jaargang 7

40

Vonck
De Biënnales voor Beeldhouwkunst (in open lucht?), sinds de Bevrijding te
Antwerpen, Vorst-bij-Brussel en Anderlecht georganiseerd, vestigden eindelijk de
aandacht van het grote publiek op een ‘stiefmoederlijk behandelde’ kunst. Men begint
rekening te houden met de enorme materiële moeilijkheden waarmede de beeldhouwer
te kampen heeft, terwijl de propaganda voor de integratie van de beeldende kunsten
in de architektuur reeds vruchten draagt. Men wil eindelijk de beeldhouwer geven
wat de beeldhouwer toekomt. In theorie althans...
Want deze Biënnales zijn, zuiver artistiek gezien, hoegenaamd geen voltreffers.
Dit jaar was de Belgische deelname te Antwerpen erbarmelijk, Anderlecht ziet nog
te veel door de vingers en Vorst staat beneden het peil, een officiële instelling waardig.
Ik zal Vorst nochtans dankbaar blijven omdat ik er in 1955 voor de eerste maal
beelden zag van de mij toen totaal onbekende Westvlaming Vonck. Zeker, in zijn
twee inzendingen was nog de invloed te bespeuren van Lardera en Jacobsen, maar
voor mij waren ze toch de revelatie van de tentoonstelling.
Sindsdien heeft Vonck heel wat weg afgelegd, ook op zijn tocht naar de bekendheid.
Zijn tentoonstelling in de ‘Studio Rik Wouters’ was voor de Vereniging van Belgische
Kunstcritici een verrassing en zij duidde ze dan ook aan als ‘de beste tentoonstelling’
der maand december 1956. Men zag later beelden van Vonck in streng
geselectioneerde groepstentoonstellingen, ook in ‘Vormen van Heden’ te Knokke,
op de Interbau te Berlijn en de Biënnale te Anderlecht, terwijl werken werden
aangekocht door het Prentenkabinet te Brussel, De Belgische Staat, het Museum van
Luik en door enkele kieskeurige verzamelaars.
Maar reeds vroeger werd zijn arbeid gewaardeerd in regionaal verband. In 1953
behaalde hij een Premie in de Prijskamp voor Beeldhouwkunst en in 1955 een Eervolle
Vermelding in de

IJzersculptuur, 1957.
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Prijskamp voor Schilderkunst, beiden uitgeschreven door de Provincie
West-Vlaanderen. Door de jury van de Prijs ‘Jeune Peinture Belge’ werden in 1956
een paar gekleurde reliefs weerhouden. Ondertussen werd hij door verscheidene
direkteurs van avant-garde zalen uitgenodigd te eksposeren.
Men kan dit een ‘snelle opgang’ noemen. Maar die heeft hij uitsluitend te danken
aan de degelijkheid van zijn werk.
Toen ik deze zomer in zijn atelier de gelegenheid had zijn produktie der laatste
jaren te overschouwen, werden mij allerlei aanleidingen tot verwondering geboden.
Alleen reeds de verscheidene takken van beeldende kunst: tekeningen, akwarellen,
gouaches, schilderijen, ijzersculpturen, houten beelden, keramiek, gekleurde reliefs,
muurappliques, aangepast drifthout, enz. Geen materiaal schrikt hem af, geen vorm
ontsnapt aan zijn werklustige handen.
Zijn plastische verbeelding, rijk en gevarieerd, dikteert hem dadelijk welk specifiek
nut hij kan trekken uit een bepaald materiaal. Vonck vermoedt, instinktmatig snel
en vóór hij de hand aan het werk slaat, de gewenste harmonie en samenspraak die
tussen een bepaald materiaal en zijn uitgebreide plastische visie kunnen ontstaan.
Een groot voordeel. Zo ontstonden vroeger zonderlinge surrealistische tekeningen
van figuren, samengesteld uit vormen van schelpen die op een kastje te pronken
liggen. Een op het strand aangespoeld stuk wrakhout wordt onder zijn handen als
een religieus masker, indrukwekkend als een antieke Kristuskop. Een door water en
zand gepolijste riviersteen wordt, mits een lichte behandeling, een abstrakt beeld met
eigen leven.
Maar laten wij niet al te veel belang besteden aan deze ‘art brut’. Want Vonck is
vooral een rusteloos ‘schepper’ van ‘nieuwe vormen’ in beeld en kleur. Hij is
rusteloos. Maar bekijk

Kopersculptuur, 1957.
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IJzerrelief, 1957.

Relief-Teckhout, 1957.
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Relief-Teckhout, 1957.

Beeldhouwer Vonck
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Beeld in hout, 1956.

zijn beelden: welke kalmte, welke statiek. Onbeweeglijk en stil staan zij vrank en
vrij in de ruimte, berustend in zichzelf en toch open voor de blik, voor lucht en licht,
slank en rijzig, sierlijk, fier en voornaam. De kunstenaar snijdt, plooit en smeedt het
ijzer naar zijn wilskrachtig inzicht, vinnig en rank, pittig en juist, zó en niet anders.
Vonck weet wat hij wil. Hij is een koppige Westvlaming. In hem schuilt een
atavistische fierheid over het goed afgewerkt, tot in de puntjes verzorgd stuk. Hij
verfoeit de oppervlakkige en gemakkelijke trukjes der improvisatie, zo aan de orde
van de dag. Nooit tevreden, heeft hij reeds ontelbare werken vernietigd, die velen
nochtans gaarne in hun living zouden zien prijken... In een tijd van soms uiterst
gedurfde bluf pleit dat voor zijn ernst.
Als modern kunst-ambachtsman: voorbeeldig. Bekijk zijn gekleurde reliefs, ten
onzent gans nieuw, steeds nobel als waardevolle sieraden, ‘definitief’ als enig stuk,
‘kunst-voorwerp’ in de volledige betekenis van het woord. Dekoratief? Ik zal de
laatste zijn om het te ontkennen. Maar dan onder voorwaarde dat we deze bepaling
even herzien...
Want dit moet onderstreept: Vonck is een modern mens-kunstenaar die in vormen
en kleuren een plastische visie, een innig doorleefde innerlijke noodwendigheid heeft
uit te drukken in een taal die de taal is van zijn tijd en spreekt tot en verstaanbaar is
door (intelligente en gevoelige) mensen van onze tijd. Toen ik met zijn globaal werk
kennis maakte, heeft mij diep getroffen hoe deze jonge kunstenaar, in een milieu dat
stellig daartoe geen gunstig klimaat bood, zo scherp stelling nam (niet door woorden
maar door realisaties) voor de abstrakte kunst, een kunst die in Vlaanderen, zoals
door Hitler in Duitsland, door een weliswaar kleiner wordende schaar nog steeds als
een ‘ontaarde’ kunst wordt bestempeld. (Tussen haakjes, voor deze mensen: veel
geluk met het gezelschap van Hitler en het ‘réalisme socialiste’!...)
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Vonck levert dus abstrakt werk, zuiver authentiek, volledig. Geen verdoezelde
figuratieve kunst als zovelen. Geen ‘willen en niet durven of niet kunnen’. Maar
naakt en wezenlijk. Vonck is ook geen handelaar in oud ijzer. Hij kopieert geen
luchtfoto's of vochtvlekken op muren. Zijn kunst is wat Apollinaire noemde een
kunst die niet meer uitgaat van een onderwerp buiten zichzelf, maar van het innerlijk
onderwerp. Wat uit zijn handen komt is splinternieuw.
Hij heeft, ten slotte naar eigen temperament een eigen schrijfwijze gevonden, een
eigen taal gesmeed, een eigen stijl veroverd. Wees gerust, hij heeft die niet zó maar
uit zijn mouw geschud, want hij ontkent niet dat hij het voorbeeld van grote
voorgangers oprecht bewondert. Maar langzaam, stap voor stap, in de stilte buiten
de belangstelling, in de eenzaamheid van de onverschilligheid, heeft hij moedig,
bedacht en beheerst, steeds dieper gedelfd en de schat gevonden die hij zocht. Maar
hij west evengoed, als wie ook, dat alles verre van gezegd is. Dat men hem slechts
de gelegenheid schenke (dat moet in West-Vlaanderen mogelijk zijn) zijn talent te
wijden aan de intergratie van zijn kunst in de architektuur, zowel in kleine, toegepaste
sierkunst, als in grootse, monumentale muurschilderingen en openluchtsculpturen.
Hij zal niet, zoals velen, (rotte) appelen voor citroenen verkopen.
Vlaanderen, dat is Rubens en Permeke. Maar dat is ook, en zeker niet minder, Van
Eyck en Servranckx. Vonck staat dichter bij deze laatsten, bij hun Diets
scheppingsvermogen, bij hun éénheid van geest en hart. De adel van zijn werk in al
zijn aspekten dwingt onze bewondering af. Voor ons modern kunstpatrimonium is
het oeuvre van Vonck, voorbeeld van eigentijdse Vlaamse scheppingskracht,
onbetwistbaar een rijke aanwinst.
Maurits Bilcke

West-Vlaanderen. Jaargang 7

43

St. Axters O.P. lid der Koninklijke Vlaamse academie
Op 20 februari 1957 werd Pater Stef. Axters O.P. gekozen tot lid der Koninklijke
Vlaamse Academie, als opvolger van Prof. Dr. L. Grootaers, de bekende taalkundige
der Leuvense Universiteit. Zijn plechtige aanstelling had plaats op 30 november in
het paleis der Academiën te Brussel. De introductierede werd gehouden door Prof.
Dr. Frank Baur van Gent, over wiens herstel ons blad zich verheugt; Prof. Baur
onderlijnde de grote betekenis van het werk van Pater Axters voor de geschiedenis
der Nederlandse letteren. Daarop hield Pater Axters zijn inaugurale rede, waarin hij,
na hulde gebracht te hebben aan zijn voorganger Prof. Grootaers, sprak over de
wetenschappelijke fundering der geschiedenis van de Nederlandse vroomheid.
Voor ons, Westvlamingen, in de eerste plaats is het een vreugde dat na het afsterven
van de betreurde Prof. Sobry opnieuw een Westvlaming opgenomen werd in het
hoge gezelschap, waarvan Stijn Streuvels niet alleen ouderdomsdeken, maar ook de
meest vereerde deelgenoot is.
Prof. Axters is inderdaad te Brugge geboren op 15 October 1901, uit een
hoogstaande Brugse familie; zijn vader was Directeur bij het Provinciaal Bestuur
van West-Vlaanderen en zijn broeder stierf voor kort als Raadsheer bij het Hof van
Beroep te Gent; hij was medeoprichter geweest en redactieleider van de Algemene
praktische Rechtsverzameling. Pater Axters studeerde aan het Sint Lodewijkscollege
te Brugge waar hij uitstekende leraren heeft gehad als de latinist A. Leenaers in de
rhetorica, Alfred Demeester, die stierf als pastoor der koninklijke parochie te
Oostende, en de tegenwoordige pastoor van Ruddervoorde O. Van Rie, die misschien
het meest invloed gehad heeft op de toenmalige studentengeneraties.
De belangstelling van Pater Axters voor de middeleeuwse literatuur en mystiek
dateert uit zijn studiejaren bij de Dominikanen te Gent en te Leuven. Op het einde
ervan had hij een nederlandse vertaling klaar van het Boek der goddelijke Leer

van de H. Catharina van Siëna, die bij de Standaard-boekhandel verscheen in twee
delen in 1934. Eerst was hij werkzaam in het gekende Dominikanenklooster der
Ploegstraat te Antwerpen; hij bestudeerde toen de litteraire productie der Dominikanen
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in de Nederlanden in middeleeuwen en renaissance; de vrucht dezer opzoekingen
verscheen in het gekende tijdschrift van het Ruusbroecgenootschap Ons geestelijk
Erf in de jaren 1932-34.
In september 1931 kreeg Pater Axters de vererende aanstelling tot lid der Romeinse
Commissio Leonina, die voor taak had een verantwoorde uitgave te bezorgen van
het grootse werk van de H. Thomas van Aquino. Hij verleende zijn medewerking
aan het excerpteren van de tekst der Quaestiones disputatae de Veritate en aan de
bereiding der Indices. De commissie stond onder de leiding van de Nederlander
Clem. Surmont O.P. Het waren voor P. Axters jaren van onverdroten arbeid in de
Vatikaanse en andere bibliotheken, waaraan echter een einde kwam toen hij op het
einde van 1938 wegens ziekte uit Rome naar het vaderland moest terugreizen.
Gedurende zijn verblijf te Rome had hij evenwel zijn studie der mystieke literatuur
niet volledig stilgelegd. Hij was immers reeds te Antwerpen begonnen met de
bereiding van een Scholastiek woordenboek, waaraan hij ook te Rome voortwerkte
en dat in 1937 verscheen. Het Scholastiek Woordenboek, dat reeds zo grote diensten
bewezen heeft voor de studie van wijsbegeerte en godgeleerdheid in het Nederlands,
wil een Nederlandse terminologie bieden voor deze beide gebieden. Daartoe
verplichtte hij zich de gehele Nederlandse wijsgerige en theologische literatuur door
te maken, van Hadewych tot heden; waar deze literatuur in gebreke bleef nam hij
zijn toevlucht tot nieuwvorming naar de beginselen van Prof. Vercouillie en van de
Nederlander Den Hertog. De zuiver-Nederlandse vakterminologie is heden nog zijn
stokpaardje.
Enkele maanden na zijn terugkeer uit Rome werd hij aan het Philosophicum en
later ook aan het Theologicum der Dominikanen te Leuven belast met een cursus
over de Geschiedenis der Nederlandse vroomheid. Uit deze lessen zijn de grote
standaardwerken over de Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden gegroeid;
drie delen verschenen reeds bij de Sikkel te Antwerpen en het vierde is in
voorbereiding.
Het eerste deel (1950) gaat van het einde der tweede eeuw tot ongeveer 1300. Het
bespreekt de eerste kerstening in de romeinse tijd, de merovingische vroomheid, de
eerste kloosterorden en de columbaanse, benediktijnse en cistercienzer vroomheid,
met Beatrijs van Nazareth; deze der kluizenaars, waarmede Juliana van
Mont-Cornillon verbonden is, en dezer der Begijnen, waarvan Hadewych de
voornaamste vertegenwoordigster is die meteen een eerste hoogtepunt betekent in
de nederlandse mystieke literatuur. Ook de lekenvroomheid wordt behandeld met
Karel de Goede, Oda van Amay en Godelieve van Gistel.
Het tweede deel (1953) is gewijd aan de eeuw van Ruusbroec. Vóór Ruusbroec
ontwikkelt zich de Franciskaanse en Dominikaanse spiritualiteit en treft men
merkwaardige teksten als: de Limburgse sermoenen, die volgens P. Axters niet aan
één auteur alleen kunnen toegeschreven worden; schriften van de kluizenaar Gerard
Appelmans; het mystiek tractaat van de begijn Margareta Porete van Valencijn, die
wegens ketterij te Parijs werd verbrand. Wat Ruusbroec betreft verdedigt P. Axters
o.a de biograaf van Ruusbroec, waarvan bepaalde gegevens door sommigen te zeer
werden in twijfel getrokken; ook houdt hij voor dat het
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niet nodig is, met Mgr. Waffelaert en P. Reypens, te aanvaarden dat Ruusbroec
begunstigd is geweest door de extatische Gods-aanschouwing, om de teksten te
verklaren uit zijn werk, die hiermede verband houden. Onder Ruusbroecs leerlingen
neemt natuurlijk Jan van Leeuwen, de kok van Groenendale, een grote plaats in. Het
slothoofdstuk situeert onze Nederlandse vroomheid in de algehele ontwikkeling der
christelijke spiritualiteit en bepaalt de bijdrage van Ruusbroec de wonderbare.
De Moderne Devotie beheerst het derde deel der Geschiedenis van de vroomheid
in de Nederlanden (1956). De periode gaat ongeveer van 1380 tot 1550. P. Axters
bestudeert de verspreiding der opvattingen van Geert Grote en de broeders van den
gemenen levene, met Windesheim, Diepenveen, enz. Hij behandelt uitvoerig Thomas
a Kempis en schrijft hem het auteurschap toe van de Imitatie, die volgens hem het
eerst in het latijn werd geschreven en niet in het nederlands zoals P. Van Ginneken
beweerde; P. Axters steunt o.a. op een nederlands Imitatio-handschrift uit 1428, dat
vermeldt dat de tekst voor het gebruik der koorheren van Heemstein uit het latijn
werd overgezet; vermits het boek maar weinige jaren vroeger ontstond is het niet
aan te nemen dat het eerst in het nederlands geschreven werd en binnen de vijf of
tien jaren omgezet in het latijn en van het latijn terug in het nederlands. De invloed
van Windesheim is zeer groot en is in vele kloosters van verscheidene orden waar
te nemen en bij figuren als Frans Vervoort. Jan Brugman, de dichteres Bertken van
Utrecht, Hendrik Eghel van Kalkaar, Dionysius de Karthuizer e.a.
Het vierde deel zal de periode beslaan gaande van het Concilie van Trente tot
ongeveer 1730. De contrareformatie zal er worden bestudeerd en de markante figuren
als de benediktijnen Louis de Blois en Benedictus Haeften van Affligem en de
Westvlaamse kluizenaar Karel Grimminck.
In aansluiting bij zijn Geschiedenis der vroomheid publiceerde Pater Axters een
bloemlezing in twee delen, die met de titel Mystiek Brevier verschenen is bij de
Nederlandse Boekhandel te Antwerpen, respectievelijk in 1944 en 1946; zij bevat
heel wat merkwaardige teksten, die ook voor de leek belangwekkend zijn.
De Geschiedenis der vroomheid in de Nederlanden is uitgegroeid tot een
monumentaal werk; het is een machtige bijdrage tot de reconstructie van ons verleden,
waarin de godsdienstigheid in het algemeen en de mystiek in het bijzonder zulke
grote rol hebben gespeeld. Het heeft ook orde geschapen in de godsdienstige literatuur
der nederlanden, die vóór P. Axters in vele opzichten nog een onontwarbaar kluwen
kon schijnen. Ook moet gezegd worden dat P. Axters plaats neemt in een reeds lange
traditie van mystieke arbeid van Westvlamingen die gaat van Guido Gezelle tot op
heden. (Vgl. West-Vlaanderen, 1953, 2).
De monumentaliteit zelf van dit grote werk deed de noodzakelijkheid ontstaan
van een meer beknopte uiteenzetting, die het boek ook voor het niet-nederlands
publiek zou toegankelijk maken. Daarom liet Pater Axters een franstalige schets van
een tweehonderdtal bladzijden verschjinen: La spiritualité des Pays-Bas. L'évolution
d'une doctrine mystique (Nauwelaers, Leuven - Vrin, Parijs; 1948). Daarvan kwam
ook in 1954 een Engelse vertaling: The Spirituality of the law Countries.
Bepaalde onderdelen uit de vrome literatuur van vroeger werden door P. Axters
afzonderlijk behandeld in publicaties als Jan van Leeuwen. Bloemlezing uit zijn werk
ingeleid en toegelicht (De Sikkel, Antwerpen, 1943); dit boek verscheen naar
aanleiding der ontdekking van een zeer oud handschrift in het Dominikanenkloostertje
van Lier. Hij liet artikels verschijnen in gespecialiseerde tijdschriften als Angelicum
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(Rome), The new Scholasticism (Washington), Divus Thomas (Piacenze), Revue
Thomiste; ook werkte hij mede aan nederlandstalige tijdschriften als Biekorf, Dietsche
Warande en Belfort, Tijdschrift voor Taal en Letteren (Tilburg) en West-Vlaanderen.
Tenslotte vermelden we nog artikelen van hem die verschenen in encyclopedieën
als de Dictionnaire de spiritualité, Die Religion in Geschichte und Gegenwart en de
grote Winkler-Prins.
Men zegt soms dat het voor Westvlamingen ongemeen moeilijk is opgenomen te
worden in de Koninklijke Vlaamse Academie. Het heeft dan toch voor gevolg dat
de Westvlamingen, die er wel lid van werden het geworden zijn wijl hun werk zulke
schitterende hoedanigheden vertoonde, dat de Academie niet anders kon dan hen op
te nemen. In deze reeks neemt Pater Axters een verdiende plaats in.
A.S.

De prijs voor het essay aan Mag. Dr. J.H. Walgrave O.P.
Pater J.H. Walgrave ontvangt ons in zijn kloostercel van het Philosophicum der
Dominikanen in de Justus Lipsiusstraat te Leuven. Zij wordt geheel beheerst door
een groot schilderij voorstellend John Henry Kardinaal Newman, aan wiens werk
de bewoner zijn bewondering en een groot deel van zijn leven heeft gewijd.
Jan-Baptist Walgrave werd uit een verdienstelijk onderwijzers-geslacht geboren
te Heist op 30 april 1911; hij is de neef van de uitstekende Gezelle-kenner Aloys
Walgrave. Hij bracht zijn collegejaren door aan het Klein Seminarie te Roeselare,
waar hij Prof. Paul Sobry tot leraar had in de rhetorica; deze zou een definitieve
invloed hebben op zijn leven door hem in de Newman-studie te introduceren, vermits
in de klas reeds kennisgemaakt werd met Newman's Idea of a University.
De figuur van Newman zou hem verder steeds blijven aantrekken. Als Dominikaan
koos hij zich de voornamen van de grote engelse theoloog als kloosternaam. Zijn
doctoraatsthesis in de theologie te Leuven handelde over De ontwikkeling van het
dogma bij Newman; het proefschrift werd bekroond en dan ook uitgegeven door de
Koninklijke Vlaamse Academie in 1944. Van dit fundamenteel werk verscheen reeds
een Franse vertaling onder de titel Newman. Le développement du dogme (Casterman,
Doornik - Parijs, 1957). De Engelse vertaling is in voorbereiding en zal in 1958 nog
uitkomen bij de gekende Londense uitgever van Newman's geschriften. Dit werk
onderscheidt zich van de gewone proefschriften doordat de schrijver het oeuvre van
Newman reeds geheel had doorgemaakt en volledig vertrouwd was ermede vóór hij
eraan dacht het proefschrift op te stellen. Twee aspecten van Newman's leer worden
er onderzocht, nl. hoe, volgens Newman, het dogma in de loop der tijden groeit en
hoe deze groei overeen te brengen is met de onveranderlijkheid van het dogma; deze
vraagstukken worden door Walgrave gesitueerd in Newman's totale visie over de
groei van het menselijke denken en in zijn algemene apologetische methode.
Newman's historische ingesteldheid zal samen met zijn christelijk-humanistische
gerichtheid in de persoonlijke intellec-
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tuele activiteit van Pater Walgrave een beslissende rol blijven spelen.
Hij had intussen reeds het lectoraat in de theologie der Predikherenorde behaald
en bekroonde zijn studiën met de titel van Magister van het Angelicum te Rome. Hij
werd daarop te Leuven en te Gent belast met het doceren van de geloofsverdediging,
de fundamentele godgeleerdheid en de godsdienstwijsbegeerte in de studiecentra
zijner Orde. Deze opdracht vervulde hij tot september '57, toen hij de cursus van
dogmatica overnam. Ook geeft hij de Inleiding tot de Wijsbegeerte aan de Hogeschool
voor vrouwen te Antwerpen en de Inleiding tot de Godgeleerdheid aan het Hoger
Instituut voor Godsdienstwetenschappen der Leuvense Universiteit.
In 1945, onmiddellijk na de bevrijding, werd besloten het tijdschrift Kultuurleven
herop te richten. Het blad was in 1933. onder de leiding van P. Lauwers, de actieve
bestuurder der Leuvense sociale Hogeschool, tot stand gekomen uit het vroegere
Thomistische tijdschrift voor katholiek kultuurleven; de oorlog had de voortzetting
ervan onmogelijk gemaakt. P. Walgrave werd hoofdopsteller en bepaalde in het
eerste hoofdartikel Ter orientering het grondthema van het blad: de noodzakelijkheid
van het christelijk humanisme in onze tijd of de verplichting der katholieken als
katholieken hun verantwoordelijkheid op te nemen in de aardse aangelegenheden.
Reeds twaalf jaar lang bespreekt hij - meestal tekenend met

de schuilnaam Humanus - in elk nummer één aspect van het christelijk-humanisme.
In 1951 verscheen een keur dezer artikelen in boekvorm: Op menselijke grondslag
('t Groeit, Antwerpen); een tweede bundel wordt misschien dit jaar uitgegeven naar
aanleiding van het vijfentwintigjarig jubileum van Kultuurleven.
P.J.H. Walgrave wist zich een schitterende groep medewerkers te verzekeren voor
Kultuurleven. Aldus de economist en essayist Senator Dr. Victor Leemans, de
socioloog Prof. Van Mechelen, de hoofdredacteur der Gazet van Antwerpen Louis
Meerts, de secretaris der stad Antwerpen K. Peeters, de pedagoog en classicus Prof.
Kriekemans, Lode Wils voor de problematiek der Vlaamse beweging, en de PP.
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Wildiers, Dewitte en Devogelaere; voor Nederland noteren we de litteraire criticus
Roeland Vermeer, het lid der 1e Kamer Brongersma, auteur van het grote werk over
Salazar, de wijsgeer Bernard Delfgaauw van de Gemeentelijke Universiteit te
Amsterdam, P. Kreykamp O.P. de hoofdredacteur van De Bazuin, e.a. Zij vormen
samen de adviesredactie, komen regelmatig bijeen en bespreken de inhoud van het
tijdschrift. Ook wat de presentatie betreft is het blad zeer verzorgd. Telken jare geeft
het een speciaal nummer uit over een bepaald actueel onderwerp - laatst nog over
Rassenproblemen en kolonialisme - en deze nummers kennen steeds een hoge oplage.
Kultuurleven heeft P. Walgrave niet ertoe gebracht Newman ter zijde te leggen.
Integendeel misschien. Hij toonde ons de Newman-bibliotheek, die hij in deze jaren
heeft samengesteld: zij beslaat reeds zeven rekken; wie zegde weer dat men maar
dan een echt boekenvriend wordt als men alles wat verschenen is over een bepaald
onderwerp heeft kunnen op de kop tikken. (Het verheugt ons in zijn boekenkast ook
ettelijke politieromans aan te treffen, de sympathieke ontspanning voor vermoeide
intellectuelen). Hij zelf heeft overigens opnieuw de Newman-literatuur verrijkt nl.
met een paar brochures: vooreerst Newman vandaag (naar aanleiding van de
inleidingsrede, die J.H. Walgrave hield op het Newman-congres verleden jaar te
Luxemburg; de brochuur verscheen in de reeks van het Geert Grotegenootschap van
's Hertogenbosch en biedt enkele kerngedachten van een boek dat hij voorbereidt
over de actualiteit van Newman); de tweede brochure Newmans verantwoording van
het geloof in de Kerk is reeds van 1946 en is een karakterisering van Newman's
apologetische methode (Reeks De Steenrots der uitgeverij 't Groeit).
Pater Walgrave was zo goed ons inzage te verlenen van zijn bekroond essay over
Ortega y Gasset. Bij gelegenheid van het afsterven van de grote Spaanse wijsgeer
(18 oktober 1955) werd hem door De Maasbode een In memoriam-artikel gevraagd.
Hij kwam er niet mede klaar, maar deze vraag werd de aanleiding voor het nalezen
of herlezen van Ortega's werk; uit zijn notas ontstond stilaan een hele studie, die een
lijvig boek werd.
Het oeuvre van José Ortega y Gasset bestaat uit honderden betrekkelijk beknopte
essays, die in verscheidene volumina werden uitgegeven, waarvan er zeven in het
nederlands maar alle in het duits vertaald werden. Het bekendste is Opstand der
horden, dat sociologisch is en zijn opvattingen over de verhouding van elite en massa
weergeeft. Meditationes del Qujote is het boek van een voorloper, vermits de
voornaamste denkvormen en motieven der existentialistische w i j s b e g e e r t e er
reeds voorkomen. España invertebrada betoogt dat het Spanje's ongeluk is verdeeld
te zijn in zeer individualistische groepen; hij pleit voor een open hispanisme, waarbij
Spanje zich zou geheel inzetten voor een grote idee. Mission della Universidad is
Ortega's Idea of a University en beweert dat de hogeschool noch beroepsvorming,
noch wetenschappelijk onderzoek als hoofddoel heeft, maar het smeden der ideeën,
die een mens tot een beschaafd mens maken en de hedendaagse visie op de wereld
uitdrukken. En torno a Galileo wil aantonen dat de hedendaagse crisis dezelfde is
als die welke zich in Galilei's tijd afspeelde. Papeles sobre Velàzquez y Goya houdt
voor dat de kunstenaar zich het eerst bewust is van het aanbreken van een nieuwe
tijd, zoals het werk van Velàzquez en Goya bewijzen.
Pater Walgrave heeft de grote lijnen van Ortega's wijsbegeerte willen loswerken
uit het zeer disparaat werk van deze filosoof, die tevens een zeer zuiver prozaïst is
geweest. Al vlug is het tot hem doorgedrongen dat deze synthese hem dicht bij
Newman zou terugbrengen, wat misschien de reden is waarom hij een eerst
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oppervlakkig onderzoek grondig heeft willen uitwerken; beide vertonen immers de
kerngedachte dat al wat menselijk is
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als ‘historisch’ en aan groei onderworpen moet begrepen worden.
Het essay van J.H. Walgrave zet in met een levensschets en een algemeen beeld
van Ortega's gedachtenontwikkeling (I). Vervolgens onderzoekt hij hoe voor de
Spaanse wijsgeer het eigene van de mens is dat hij ‘geen natuur maar een geschiedenis
heeft’: in tegenstelling tot het dier dat slechts de instincten van zijn natuur bezit,
beschikt de mens steeds over het verleden, dat hem toelaat zich in nieuwe toestanden
steeds te ontwikkelen (II). Hieruit vloeit Ortega's opvatting van de geschiedenis; hij
vaart uit tegen de onbelangrijkheid van vele grote geschiedschrijvers, die zich maar
aan het stoffelijke gebeuren interesseren; de geschiedenis moet de mens in zijn
eigenheid bestuderen, d.i. als een zich historisch ontwikkelend wezen (III). Zo komt
Ortega ertoe na te gaan welke de historische denkvormen zijn: immers de historicus
moet een theoretisch model uitbouwen, waarnaar hij zijn geschiedkundig onderzoek
zal doorvoeren (IV). Ten slotte bestudeert Walgrave hoe twee schijnbaar tegenstrijdige
stellingnamen waar te nemen zijn bij Ortega y Gasset; enerzijds houdt hij voor dat
de zuivere rede moet vervangen worden door de vitale of historische rede, vermits
alles wat de mens denkt ééns historisch gedepasseerd wordt; maar anderzijds bevestigt
hij dat de mens de waarheid nodig heeft, dewelke absoluut is. Het behandelen en
oplossen dezer tegenstelling maakt het meest originele en belangwekkendste deel
uit van Walgrave's essay (V-VI). Tenslotte toont hij Ortega's bijdrage tot de
ontwikkeling der hedendaagse gedachte en bepaald tot het existentialisme.
De jury van de provinciale prijskamp voor het essay was van mening dat het nut
van dergelijke prijskampen reeds voldoende blijkt doordat het een werk als het thans
bekroonde in evidentie heeft gesteld; één lid van de jury ging zover te beweren dat
geen twee mensen in de nederlanden volgens hem in staat zouden zijn een essay als
Mens en historische rede op te stellen. Wij mogen verhopen dat Pater Walgrave's
boek eerlang zal verschijnen.
A.S.

Raoul Servais en de tekenfilm
Raoul Servais (1928) een jonge Oostendse artist, die schildert en sinds enkele jaren
een speciale passie ontvouwt voor de tekenfilm heeft ons - in het kader van dit
nummer over foto, film en tv - een en ander verteld over die zeer speciale en uiterst
interessante branche van de filmkunst.
Verschillende Europese landen, o.a. Frankrijk, Engeland, Nederland, Italië en
Tsjecho-Slowakije bezitten een belangrijke tekenfilmindustrie. In ons land echter,
bestaat op het ogenglik, geen enkel studio dat ‘cartoons’ produceert. Men treft bij
ons slechts een paar ploegen aan die publicitaire tekenfilms op de markt brengen, en
voorts enkele dappere alleenstaanden, die zich moeten beperken tot experimenten,
omdat hun werk, vooralsnog niet in commerciële omloop kan gebracht worden.
In Europees kader beschouwd bestaat er geen grote Belgische filmindustrie. Deze
toestand is te betreuren en misschien kan er
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Aan de opnametafel - (foto Mvr. R. Devriese)

ooit met de tekenfilm worden van wal gestoken. De tekenfilm vraagt immers geen
complexe en belangrijke studios, en geen groot aantal medewerkers, zoals de normale
fictiefilm. Precies daardoor zou de tekenfilm zich ook in ons land tot een nationale
en zeer interessante filmspecialisatie kunnen ontwikkelen. Nederland en
Tsjecho-Slowakije vooral staan daar immers als voorbeelden; ze zijn er in geslaagd
met hun poppenfilms ook op wereldplan een grote faam te verwerven. Aan stof en
mogelijkheden zou het ons alleszins niet ontbreken; men hoeft maar te denken aan
onze rijke schat Vlaamse en Waalse sprookjes en volksvertelsels. De Vlaamse kunstzin
vooral, die zich reeds op zo talrijke gebieden uitdrukt, zou ongetwijfeld in deze
nieuwe kunstvorm een oneindig aantal nieuwe mogelijkheden kunnen ontdekken.
De grote leemte die wij hier, ten overstaan van andere kleine landen vaststellen, is
echter in hoofdzaak te wijten aan de huidige verdelingsvoorwaarden voor de film,
waarvan de mogelijkheden praktisch alleen door het Amerikaans filmmonopolium
worden gedomineerd.
Terug echter naar Servais, die in ons land reeds terecht een grote verdienste heeft
in dit moeizaam te bereiken vakmanschap. Hij heeft het in ieder geval onder deze
voorwaarden niet gemakkelijk. Op het ogenblik, en met de hoop op een betere
toestand, aanziet hij zijn eigen productie dan ook als een experiment, niet zozeer
voor de vorm of de inhoud ervan, die terecht geprezen mogen worden, maar vooral
omdat hij meent dat het steeds een experiment blijft een kunstvorm te beoefenen,
waar er vroeger niets bestond, en op welk terrein een bestelling trouwens iets zeer
onwaarschijnlijks blijkt te zijn.
Deze ernstige en begaafde artist heeft reeds verschillende werken op zijn actief,
die hij heeft uitgewerkt op verschillende filmformaten. Ze dragen als titel:
In 9,5 mm: Een Spookhistorie (1946) zwart-wit tekenfilm.
In 8 mm: De Zandloper (1951), poëtische film; Parallèles (1952), een
experimentele zwart-wit tekenfilm, die Servais heeft geproduceerd met de
medewerking van de Oostendse abstracte schilder Maurice Boel.
In 16 mm: De Valse Noot, onvoltooid gebleven kleurtekenfilm; Havenlichten, een
kleurtekenfilm waaraan Servais op het ogenblik volop aan het werk is.
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In 35 mm trad hij op als kunstadviseur en eerste assistent van Henri Storck voor de
kleurfilm De Schat van Oostende (1955).
Raoul Servais is thans dus aan de arbeid - en wat voor een werk een tekenfilm
vraagt, daar heeft een leek gewoon geen idee van - aan een 16 mm kleurtekenfilm
Havenlichten, waarvoor hij zelf het scenario schreef en die ongeveer 10 minuten
speelduur zal hebben. Deze film vraagt ongeveer 15.000 afzonderlijke
beeldtekeningen! Om te voorkomen dat de verwezenlijking van dit filmpje jaren zou
duren heeft hij zoveel mogelijk de grafische stijl vereenvoudigd, en de animatie zelf
zal bestaan uit gestereotypeerde bewegingen en uitdrukkingen. Deze formule lijkt
trouwens volkomen aangepast aan de algemene stijl en de geest van de opgave.
‘Voor de film De valse Noot, zo verklaart hij zelf, had ik mijn personnages teveel
gedetailleerd. Ik had een perfecte, maar uiterst moeilijke animatie als eis gesteld, wat
voor gevolg had dat ik voor één seconde filmprojectie, een paar dagen moest tekenen
om de animatie-kwaliteiten te bereiken van de Amerikaanse tekenaars.’
In zijn nieuw werk Havenlichten, zoals trouwens in al zijn scenarios, zoekt Servais
vooral een zekere poëzie te scheppen. Om van deze poëtische sfeer niet te worden
afgeleid, gebruikt hij de humor, onder vorm van gags, dan ook op zeer discrete
manier. Brutale gags, zoals ze meestal voorkomen in de Amerikaanse korte
metrage-tekenfilms worden stelselmatig vermeden.
Uit het draaiboek van Havenlichten schrijven wij een korte passage over:
‘Kermisdag! De kleine vissershaven is in feest, een stoet trekt voorbij, en achter
een haag toeschouwers pogen enkele kinderen het schouwspel te bewonderen.
Vruchteloos! Een van hen stelt plotseling voor op een lantaarnpaal te klauteren. Maar
alle stadslantaarns zijn “pas geverfd”. Eindelijk ontdekken ze een kreupele
lantaarnpaal buiten dienst, op de hoek van een straat. Zij klimmen erop, en kunnen
de stoet zien. Maar... na enkele ogenblikken stuikt de paal ineen’.
Deze kleine tekst, enkele regels maar, een stukje van het filmscenario, veronderstelt
reeds een bijzonder grote aandacht en onmetelijk geduld bij de uitvoering.
Want als men weet hoe een tekenfilm ontstaat, krijgt men pas inzicht en waardering
voor het grote werk van deze kunstenaar. Het belangrijkste werk voor een tekenfilm
is het draaiboek schrijven. In deze tekst staat aangeduid hoelang iedere scene zal
duren, welke decors moeten aangewend, welke geluiden en welke soort muziek er
vereist is. Ook worden in de tekst reeds alle camerabewerkingen genoteerd, de speciale
effecten die moeten bekomen worden en de bewegingen van de personnages.
In tegenstelling tot de gewone film, die de fotografie als basis heeft, wordt de
montage van een tekenfilm vooraf reeds nauwkeurig bepaald. Dit gebeurt niet nà de
opnamen, omdat anders te veel nutteloos werk zou verricht worden.
Na het scenario worden de decors of achtergronden geschilderd, meestal met
plakaatverf. Wanneer ook de klankstrook is opgenomen en op het draaiboek ontleed
tot op een vierentwintigste van een seconde, dan pas kan het eigenlijke tekenen
beginnen.
De artist kent dus reeds het klankkrediet, waarover hij beschikt en dat in het
draaiboek is aangetekend telkens voor één bepaalde beweging, en hij weet dus meteen
over hoeveel beeldtekeningen hij mag beschikken om een bepaalde beweging te
tekenen.
Met behulp van een lichtende lessenaar, die het papier wat doorschijnend maakt,
begint dan de animator de twee uiterste tekeningen te schetsen, dus het begin en het
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einde van de beweging; en nadien tekent hij de overgangstekeningen. Over het
algemeen worden die schetsen dan opgenomen op positief-film, de na ontwikkeling
een negatief beeld geeft. Dit volstaat om de vlotheid en de soepelheid van de animatie
te controleren. Nadien worden de schetsen nogmaals op papier hertekend om de vage
contours en onzuiverheden weg te werken. Dit komt de volgende bewerking, het
nogmaals overtekenen met pen en inkt op cellofaanvellen, ten goede. Deze
doorschijnende cellofaanvellen worden vervolgens omgekeerd en de tekening wordt
dus op de rugzijde met plakaatverf gekleurd. Deze vellen, in vakkringen cells
genoemd, gaan dan met de bijbehorende decors en achtergronden naar de opnametafel
om te worden gefotografeerd. De laatste bewerking is het samenbrengen van beeld
en klank op één filmstrook, die eventueel kan dienen om copieën te laten vervaardigen.

Uit de tekenfilm ‘Havenlichten’ van R. Servais - (Foto Mvr. R. De Vriese)

De hier geschetste geboorte van een tekenfilm is natuurlijk nog heel summier. Het
proces is veel complexer, en bij ieder beeld duiken er speciale moeilijkheden op, die
met dito knepen worden opgelost. Nochtans mag worden getuigd dat van alle
zogenaamde ‘toegepaste kunsten’ de tekenfilm in feite de enige kunst is, die uit zo
'n ingewikkelde techniek ontstaat.
De ontwerper moet in de eerste plaats een volledige kennis hebben van de
filmtechniek, en vooral (en dat is waarachtig nog iets anders) van de speciale taal
die de film kan spreken. Hij moet dus eerst en vooral kineast zijn. Daarbij moet hij
ook een zeer vaardig tekenaar zijn, hij moet alle bewegingen kunnen ontleden tot op
1/24 van een seconde, en vooral... hij moet oneindig veel geduld hebben.
Op grond van wat hij thans reeds wist te presenteren in deze weinig beoefende en
trouwens zeer delicate kunsttak, mogen wij in Raoul Servais een waarachtig
filmkunstenaar begroeten, die met zijn tekenfilms wellicht de basis kan leggen van
een nieuw bedrijf, dat, aansluitend bij onze rijke vertelschat op literair gebied, in
Vlaanderen opgang kan maken.
fb
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Boudewijn Delaere
In West-Vlaanderen, jrg VI, nr. 6, november 1957 werd in het artikel ‘Hedendaagse
Grafiek in West-Vlaanderen’ bij vergetelheid geen gewag gemaakt van de jonge
Kortrijkse kunstenaar Boudewijn Delaere, die in de prijskamp voor het ontwerp van
een affiche ter illustratie van de Provinciale Cultuurdagen 1957 werd bekroond. Dit
was des te meer flagrant, gezien enkele niet bekroonde ontwerpen van dezelfde
prijskamp wél werden gereproduceerd.
Hierbij gaat dan het geprimeerde werk, dat inderdaad een geslaagd ontwerp mag
heten. Boudewijn Delaere is leerling geweest aan de stedelijke akademie te Kortrijk,
en studeerde gedurende een jaar aan het St. Lukasinstituut te Gent. Thans is hij student
aan het Hoger Instituut voor Bouw- en Sierkunsten ‘Ter Kameren’ te Brussel.
fb

Verbondsberichten
Statutaire jaarvergadering
Er waren 87 aanwezigen toen Voorzitter Jozef Storme op 1 december de jaarlijkse
algemene vergadering van het C.V.K.V. opende. In zijn inleidend woord had hij het
over de drie grote verwezenlijkingen van het Verbond, het tijdschrift, de Westvlaamse
discotheek en de film West-Vlaanderen en zijn kunstenaars. De voorzitter weidde
nog even uit over de belangstelling die onze werking wekt in andere provincies, en
zelfs in het buitenland, zoals bleek uit onlangs gevoerde briefwisseling met de
Belgische ambassade te Den Haag.
Hector Deylgat, meester van de penningen, las dan het financieel verslag voor
over 1957, waaruit bleek dat hij net met de hakken over de sloot is thuis gekomen:
ontvangsten: 527.705 F; uitgaven 526.779 F.
Verschillende aanwezigen vroegen dan nog het woord, o.m. Remi Ghesquiere,
die opmerkte dat in West-Vlaanderen té veel de moderne strekkingen aan het woord
komen; en de h. Gaby Gyselen, die de oprichting vroeg van een aparte afdeling voor
film en fotografie, naast de andere reeds bestaande afdelingen.
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Zoals om de drie jaar het geval is, werd dan de helft van het bestuur herkozen.
Alle uittredende leden waren herkiesbaar, behalve de h. Marcel Matthys, die om
persoonlijke redenen ontslag nam. De verkiezing gaf volgende uitslag:
Voor de afdeling plastische kunsten: Michel Martens, 12 stemmen; Marcel
Notebaert en Albert Setola, 9 stemmen; Roger Bonduel, 4 stemmen; Lucien De
Gheus, 2 stemmen. De uittredende leden: Martens, Notebaert en Setola blijven dus
lid van het bestuur.
Voor de afdeling literatuur: F.R. Boschvogel: 12 stemmen; Lia Timmermans: 10
stemmen; Staf Weyts: 8 stemmen; Lucien Dendooven: 3 stemmen; Daan Inghelram:
1 stem. Het uittredend lid F.R. Boschvogel werd dus herkozen, terwijl de h. Staf
Weyts werd vervangen door Mevr. Lia Timmermans.
Bij de verkiezing voor de vervanging van de h. Marcel Matthys, werd volgende
uitslag genoteerd: Fred Germonprez, 7 stemmen, Lucien Dendooven: 5 stemmen;
Staf Weyts: 5 stemmen, en Paul Dewispelaere: 1 stem. De h. Fred Germonprez werd
dus verkozen.
Voor de afdeling toneel werden de uittredende leden Antoon Vander Plaetse en
Jozef Vandaele, respectievelijk met 7 en 6 stemmen herkozen.
Voor de afdeling muziek werd de h. Lionel Blomme met 2 stemmen verkozen ter
vervanging van de h. Remi Ghesquiere (1 stem).
De voorzitter bedankte dan de leden die niet werden herkozen en verwelkomde
de nieuwe bestuursleden.
Tot slot van deze algemene vergadering werd dan de première getoond van de
film West-Vlaanderen en zijn kunstenaars die in opdracht van het Verbond werd
vervaardigd.

Oproep!
Wij lopen voortdurend artisten tegen het lijf, die er euphemistisch over verwonderd
zijn, dat wij hun prestaties in West-Vlaanderen niet vermelden, en dat in de rubrieken
‘aktualiteiten’ en ‘personalia’ té dikwijls dezelfde namen terugkeren.
Wij doen ons best om over alle artistiek nieuws zo ruim en zo objectief mogelijk
te worden ingelicht, maar wij kunnen niet alles weten!
Daarom ten zevenden male: artisten. kunstkringen: brengt ons op de hoogte van
uw activiteit, licht ons in over onderscheidingen die u hebt behaald.
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Vakliteratuur voor kunstenaars
Dieric Bouts
Naar aanleiding van het boek: Prof. Dr. Valentin Denis, hoogleraar aan de universiteit
te Leuven. Dieric Bouts. Elsevier Brussel-Amsterdam, 1957, met 64 platen, 145 F.
Met de tentoonstelling van Dieric Bouts te Brussel en te Delft komt dit boek te rechter
tijd. Alhoewel onvolledig, belichtte die tentoonstelling op verrassende wijze de
originele en imponerende persoonlijkheid van een geniale kunstenaar, een meester
van de kleur, de compositie en het ingekeerde zieleleven. In de eerste grote zaal van
het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel stonden de werken, die in ons land bewaard
worden en daar verscheen Bouts als een modern schilder avant la lettre: niet alleen
construeert hij met een geometrische indeling van het vlak, maar hij plaatst met
uiterste verfijning de kleurvlakken naast elkaar, zoals in de hedendaagse kunst
gangbaar is: een spel van kleurassociaties, dat weinigen in de Vlaamse schilderkunst
hebben gëevenaard. Heeft Prof. Denis in de inleidende tekst daar genoeg op gewezen?
En zou het waar zijn dat Bouts zozeer schatplichtig was van Petrus Christus en vooral
van Rogier Van der Weyden dat zijn originaliteit bijna zoek geraakte? En dat hij in
de compositie niet de evenknie zou zijn van de grote vedetten der 15e-eeuwse
Schilderschool? Het is niet uitgemaakt dat Bouts de leerling was van Rogier Van der
Weyden en dat hij Petrus Christus te Haarlem heeft ontmoet: allemaal hypothesen
zonder historische waarborg. Men heeft de compositie bij Bouts mathematisch en
geometrisch geheten en zelfs het glooiend landschap, de burchten en de rotspartijen
worden in samenhang met de figuren opgebouwd. Het blikveld van waar uit hij de
dingen ziet wordt hoog geplaatst. Hij ziet alles als het ware in vogelvlucht. Wordt
het belang van die eigenaardige vondst genoeg benadrukt? Want latere meesters, als
Memlinc b.v. hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt. Men wijst op de zogezegde
stijfheid en houterigheid van zijn personages. Men is geneigd daarin een teken te
zien van onkunde. Men vergeet dat dit uitlengen der gezichten en bijna
expressionistisch uitrekken der figuren geen maakwerk is of formule, maar de
uitdrukking van een intens gevoel: uitdrukkingsvorm die men terugvindt bij schilders
als Moralès en El Greco in Spanje, die de uiterlijkheid der dingen hebben vervormd
naar de kracht van hun gevoelsleven. Men spreke niet van gevoelloosheid bij Bouts,
maar wel van innerlijkheid, die ingehouden kracht veronderstelt en van stilisering,
die religieuze dieptegang verbergt. De Marteling van St. Hippolytus (middenstuk)
is mijns inziens een eigenhandig stuk van Bouts en niet een atelierwerk in de
pejoratieve betekenis van het woord. Al de schilders uit die tijd hadden een atelier
met ‘leercnapen’ en de meest authentieke werken werden in die ateliers vervaardigd.
Zouden de ‘leercnapen’ nooit anders gedaan
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hebben dan de houten panelen geplamuurd en de kleurstoffen geplet in de mortier?
Zouden zij nooit een penseel in de hand hebben genomen? Op dit gebied zijn de
historische gegevens die Georges Marlier ons biedt in zijn recent boek over Ambrotius
Benson zeer revelerend en zal het in de xve eeuw anders vergaan zijn dan in de xvie?
Bij vergelijking te Brussel met andere gewaarborgde stukken weerstond het
middenpaneel van de Marteling van St. Hippolytus uit de kathedraal te Brugge
schitterend aan de proef: dezelfde delikate schakering der tonen, dezelfde luminositeit
van het juweelachtig koloriet, dezelfde eigenaardigheid om het toneel in
hoogteperspektief te zien en de figuren zelfs sterker en fijner gemodeleerd dan in de
beste werken. De inleiding van Prof. Denis is een waardevolle en vulgariserende
synthese over de kunst van Bouts. Schrijver beschikt over een fijn observatievermogen
en doet soms rake, gevatte opmerkingen. Hij heeft ons vooral geboeid, waar hij
betoogt dat Bouts de invloed onderging van de ‘devotio moderna’, een
wetenswaardigheid, waarop ook Frans Baudouin wijst in de inleiding tot de catalogus
van Brussel. Dit boek is keurig uitgegeven en handig van formaat, verrijkt met een
chronologische lijst der afgebeelde schilderijen en geïllustreerd met vele ook gekleurde
platen, waaronder menige suggestieve detailopnamen voorkomen. Laat ons hopen
dat Elsevier die reeks kleine kunstmonografieën voortzet: zo zal een goedkope doch
degelijke ‘museé imaginaire’ van de Vlaamse primitieven in het bereik van eenieder
gesteld worden. En door vergelijking zal Dieric Bouts meer en meer naar waarde
worden geschat: niet als een navolger, maar als een der oorspronkelijkste
schildersgenieën uit onze glansrijke xve eeuw.
Jos. Dochy

Vorm en functie in de natuur
Andreas Feininger, fotograaf van het Amerikaanse tijdschrift Life, en zoon van de
bekende kubistische schilder Lyonel Feininger (1871-1944), heeft een boek
gepubliceerd met 170 van zijn foto's, onder de titel Vorm en functie in de natuur.
Oorspronkelijk werd het uitgegeven in het Engels (The anatomy of Nature), maar
op slag werd het wereldberoemd toen het vlug na elkaar in het Frans en het Duits
verscheen en nu ook reeds in het Nederlands voorligt.
Wie zich ook maar van ver met kunst
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en kultuur inlaat, een intellectueel heet te zijn, moet dit boek lezen en inkijken. Het
is gewoon verbazend wat die Feininger, die ook ingenieur en architect is, in de natuur
heeft gezien, en met zijn camera weet te bereiken. Zowel het kleinste als het grootste,
het meest verwarde en het puurste hebben zijn volle aandacht. Het doel van dit boek
is dan ook een documentatie te leveren voor de eenheid der dingen in de natuur, voor
hun onderlinge afhankelijkheid en hun gelijkenis; de schoonheid van de levende
functionele vorm te laten zien en misschien vooruit te lopen op wat de wetenschap
uiteindelijk nog zal ontdekken: het bestaan van een eenvoudig, algemeen plan. Tevens
zit nog als doel voor de lezer en kijker het gevoel te geven dat hij verwant is met de
stenen, de planten en de dieren.
Feininger begint heel ver in het heelal, uitgaande van Genesis 1. 3 ‘er zij licht, en
er was licht’. Zijn foto's zijn inderdaad als beelden van de scheppingsdag; chaos en
duisternis maken er plaats voor orde, vorm en licht. Een serie voortreffelijke foto's
van galactische stelsels en spiraalnevels opent het boek... tot het licht, de zon door
de bladeren van een bos breekt. Haar stralen waren acht minuten geleden nog 150
miljoen kilometer van ons verwijderd, noteert de schrijver, die in het gehele boek
met zijn commentaar zeer beknopt, zeer nuchter maar zeer verklarend blijft. En daar
trekt als een galerij voorbij van kunstfoto's: boomschorsen en dennennaalden, de
wondere kracht van boomwortels, het tastende gebaar van de takken bij druiven en
passiebloemen. Ook blijkt spoedig dat de natuur een beeld biedt van een eeuwig
gevecht: planten stellen zich te weer door middel van doornen en stekels, bij sommige
zelfs door bepaalde olielagen die de bladeren bedekken. De meest abstracte sculpturen
en de meest surrealistische schilderijen schijnen zo maar uit de natuur weggelopen,
voor wie als Feininger kijken en redeneren kan. Soms haalt hij een detail uit een
beeld, dat dan bijvoorbeeld twintig maal vergroot een bijzondere aantrekkelijke vorm
en constructie vertoont. Wij vernoemen nog een interessante vergelijkende studie
tussen dingen die op het eerste gezicht geen enkele verwantschap bezitten en toch
soms opvallende gelijkenissen tonen; zo bijv. de beelden van de jaarringen op een
boom en de verschillende aardlagen van een sedimentgesteente, en de auteur noteert
weer heel typisch dat in beide beelden het verslag is neergeschreven dat de natuur
van de geschiedenis heeft gemaakt. Zo gaat de schrijver door en vergelijkt de lagen
van een stukje houtskool met de spiraalvormige gradaties van de Venusschelpen en
de verschillende rotslagen van een gebergte. Sporen van dieren op zand of sneeuw
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zijn altijd boeiend. Op de foto's van Feininger vormen ze een buitengewone en
onverwachte grafiek. En zo zoekt de lens van de fotograaf verder naar spinnewebben,
naar het onuitputtelijke water van de zee, het meer, de gracht, naar ijsbloemen,
pluimen en boomvertakkingen. Plots staat daar een
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Griekse zuil op een vol blad met nerven en kapitelen, maar het blijkt een sterk vergrote
rietstengel te zijn. En wie kan denken dat het eikeblad, dat wij elders afbeelden,
waarvan het bladmoes is weggeteerd, zo 'n eindeloze, prachtige structuur vertoont?
Uitzonderlijk interessant en uitmuntend knap weergegeven is een hele serie
dierskeletten, wonders van ingenieurskunst: stevig, beweegbaar, met een maximum
aan sterkte en een minimum aan gewicht en materiaalverbruik. Het bekken van een
luiaard bijvoorbeeld zou kunnen ‘sculptuur’ heten van Jacobsen. Een grillige lijn,
geschreven op een licht gevlekt wit blad blijkt de helemaal niet grillige, maar keurig
met zwaluwstaarten ineengepaste naad te zijn van de menselijke schedel. De meest
onverwachte objecten weet de auteur scherp visueel en plastisch mooi voor te stellen:
de wervels van een rog, ineensluitende knoken van een geraamte, tanden van een
zeeduivel, spiralen van schelpen, zeeslakjes op wier levend, honingraten, doorsneden
van mierenhopen... als schilderijen van Miro!... In deze wondere selectie foto's, die
bijna alle op volle pagina worden gereproduceerd, worden wij door de wondere,
steeds functionele vormen getroffen, maar evenzeer door de heerlijke plastische
eigenschappen, die dieren, planten en stenen soms vertonen.
Als er geschiedenisboeken bestaan over het zoeken van de mens, door alle tijden,
naar de vormen om zijn ideeën uit te drukken, dan mag dit werk van Feininger deze
rij werken gerust overkoepelen. Treffend en herhaaldelijk immers wordt men getroffen
door de grote beïnvloeding die in hedendaagse kunstvormen al of niet bewust door
de natuurlijke vormen is gebeurd. Moest Bredero dit boek ooit hebben gezien, dan
zou hij voorzeker met nog meer recht verklaard hebben: ‘die schoonheid van natuur
passeert doch alle const’. Het boek van Feininger is verrijkend.
Bovendien is de uitgave van W. Gaade N.V. te Den Haag bijzonder verzorgd. Ook
hierdoor wordt het bezit ervan een weelde. (176 pp - 350 F - voor België:
Zuid-nederlandse Uitgeverij N.V. te Antwerpen).
fb

Beeldroman
Emmy Andriesse (1914-1953) is, zoals haar land- en vakgenoot Pim van Os, een té
jong gestorven Nederlandse fotografe, met wereldfaam. Zij groeide op in de
avant-garde sfeer van de fotografie, de tijd van de grote Moholy-Nagy en het Verisme,
dat een beetje op alle kunstvakken zijn stempel drukte... De jaren toen men ‘het
object’ in zijn verrassende aspecten van structuur, stof en perspectief ontdekte, en
geneigd was de camera als toverwerktuig te aanbidden. In haar talloze fotografieën
en haar enkele fotoboeken heeft zij steeds in de eerste plaats de mens gezocht, vooral
de werkende en zorgende mens, de ‘kleine luiden’ met geringe kansen, de naamlozen.
In opdracht van het Stedelijk Museum te Amsterdam heeft zij enkele reeksen opnamen
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Een van de foto's uit ‘Beeldroman’ van Emmy Andriesse

gemaakt van Franse en Belgische artisten in hun atelier en zij werd ook opgemerkt
onder de weinige Europese artisten die deelnemen konden aan de beroemde ‘Family
of Man’-expositie, die voor een paar jaar in alle grote steden van de wereld te zien
was.
‘Beeldroman’ is de titel van haar posthuum uitgegeven fotoboek waarin zij de
haar zo geliefde mens heeft betrapt in zijn zo wonder vele levensuitingen. De
nederlandse dichter J.B. Charles heeft er een schitterende tekst bij geschreven. Hij
begeleidt de beelden met schrift. Nimmer tot uitleg, want het klare beeld houdt niets
om verder uit te leggen achter. Beide samen, beeld en tekst, vormen de roman van
de mensen op aarde.
De foto's van Emmy Andriesse in die ‘Beeldroman’ zijn subjectief, zoals men
thans gaarne werkt. De artist, hier de fotograaf, vertrekt van een bewust subjectivisme
wat betreft zijn keuze van onderwerp. Hij neemt dus geen genoegen met het beeld,
zoals het er is, voor zijn oog, naar het woord van Werner Heisenberg: ‘Het reeële is
niet alleen wat wij (denken te) zien en begrijpen, maar ook wat wij (erover) denken’.
Dit is ook het standpunt van Emmy Andriesse, zij ziet haveloze spelende zuiderse
kinderen, zij ziet een doodgewone ‘petit pan de mur’, een rij stoelen, een groep
negerkoppen, uitgemergelde vrouwen, straatverkeer, communiekantjes, vissen en de
meest gewone dingen die men maar denken kan. Maar zij ziet vooral licht, essentie
inderdaad van de fotokunst, en met dit licht tovert zij een nieuwe werkelijkheid; het
doet de negerkoppen in verschillende expressies dansen, het onderlijnt de armoede
van zuiderse volkeren, en het niets-doen en de bijna wraakroepende onschuld
daartussen van het kleine communikantje. Het is ten slotte
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een vastleggen van indrukken, op het eerste gezicht even moeilijk én gemakkelijk
als een eerste ontmoeting met hedendaagse plastische kunst. En de ‘begeleidende’
dichter noteert:
Als onze dochters op het linnen
geen neuzen hebben of soms twee
dan gaan synodes samenscholen
en in de formulierenboeken zoeken
hoe of zij ons bestaan ontkennen kunnen
als wij een steen tot schouder gewelf scheppen
en in ons oog de vreugde opstoot
als het gedaan is,
stellen de inquisities vragen:
zeg op, waar zit de navel?!

Met zulke introspecte ironie moet men de foto's van Emmy Andriesse tegemoet
treden. Ook dan, ja, zelfs vooral dan, zullen wij, zoals in deze ‘beeldroman’ niet
ontgoocheld worden, want er zit werkelijk meer in dan men ziet. Emmy Andriesse's
betekenis ligt hierin, dat zij foto's heeft gemaakt die doen vergeten dat men naar
foto's kijkt. De uitgave van ‘Beeldroman’ is puik en beantwoordt ook handtastelijk
aan de inhoud, die precieus is als menselijk document en warm-gevoelvol als
getuigenis voor de mens. Het is een uitgave van Daamen, N.V. Den Haag (152 pp.
- 220 F). Voor België: Uitgeverij Desclée De Brouwer te Brugge.
fb

De wereld van Van Gogh
Van dezelfde fotografe verschijnt binnenkort reeds de tweede druk van het vermaarde
drietalige boek De Wereld van Van Gogh. In een inleiding stelt de bekende
Nederlandse kritikus W. Jos. de Gruyter het doel van het boek vast; het is eigenlijk
geen biografie, nog veel minder een zogenaamde ‘vie romancée’. Het is een
buitenissig boek. Het kwam tot stand door de nauwe samenwerking tussen een
uitgever, een typograaf-lay-outman (Dick Elffers, echtgenoot van Andriesse), een
kunstkritikus en een fotografe, onder wie de laatste, het zij met nadruk gezegd,
hoofdpersoon was. Emmy Andriesse heeft ook dit boek niet meer mogen
doorbladeren. Zij stierf op 39-jarige leeftijd, weinig ouder dus dan de schilder in
wiens ‘wereld’ zij zich de laatste jaren zo intens had ingewerkt.
Emmy Andriesse is dus op de wegen van Van Gogh gegaan, vooral dan in Arles,
Saint-Remy en Auvers. Haar foto's nam ze niet zó, dat de lezer, kunstminnaar, bij
een oogopslag ziet: zó was de werkelijkheid en zó heeft Van Gogh deze weergegeven.
Hoe zou men immers de werkelijkheid van een schilder kunnen weergeven? De
laatste twee en halve jaren van Van Gogh zijn stellig de meest dramatische geweest
in dit overigens menselijk gezien mislukt leven. Daarom ook hebben die foto's die
de kunstenares in zijn spoor opnam vaak een wrange atmosfeer opgeroepen. Tussen
de foto's in zijn fragmenten opgenomen van de bijzonder drukke en boeiende
correspondentie die Vincent vooral met zijn broer Theo heeft gewisseld, en hier en
daar van die onthutsende en vlammende uitspraken, zoals alleen Van Gogh in extreme
consekwentie met zichzelf kon doen. Ook als kijkboek is dit werk van bijzondere
betekenis omdat de kunstenares in haar interpretatie steeds persoonlijk stelling neemt
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tegenover haar opgave. Daardoor wordt dit boek, voor wie van Van Gogh houdt als
kunstenaar en als mens, een nieuw getuigenis van zijn grootheid en een illustratie
van zijn Geworfenheit: ‘Wij kunstenaars zijn in de huidige samenleving slechts de
gebroken kruik’.
Dat zuivere, ongecompromitteerde van Van Gogh, dat hem zeggen deed ‘Het doet
goed te werken voor mensen die niet weten wat dat is, een schilderij’, heeft Emmy
Andriesse in haar boeiend fotoboek eerbiedigd en verantwoord.
Ook dit werk werd zeer verzorgd uitgegeven door Daamen N.V. Den Haag (154
pp - 250 F). Voor België: Uitgeverij Desclée De Brouwer te Brugge.
fb

Jahresring 1957-1958
Voor de vierde achtereenvolgende maal reeds gaf de Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart
de Jahresring uit. Dit is een jaarboek over de hedendaagse Duitse kunst en literatuur,
royaal uitgegeven en mogelijk gemaakt door de ‘Kulturkreis im Bundesverband der
deutschen Industrie’. Het is een mooi en interessant boek (412 pp), dat in Duitsland
reeds een jaarlijkse best-seller werd en ook in het buitenland met belangstelling wordt
gevolgd. De meest vooraanstaande auteurs, dichters en essayisten werken er aan
mede, terwijl de jongste uitgave met een veertigtal reproducties, onder meer enkele
in kleuren, is verlucht (12 DM).
Deze vierde Jahresring is dus afgestemd op het jaar 1956 en begint heel treffend
met enkele gedichten van jonge Hongaarse dichters, alle geïnspireerd door de
Hongaarse revolutie, en als het ware gekristalliseerd in deze wanhopige ontgoocheling
van de op 25-jarige leeftijd gesneuvelde Elemer Földvary:
Das Hingehn dieses hebens lieb ich sehr.
Es geht dahin und kommt in neuer Spur.
Nicht wünsch ich, nicht im Traum, mir ewges Leben.
Schön durch vergehen ist das Leben nur.

‘Versuch über den Austand in Ungarn’ is de titel van een merkwaardig essay dat
daarop aansluit en geschreven werd door Hans Egon Holthusen, een van de
voornaamste christelijk-existentiële dichters in de hedendaagse Duitse literatuur.
Zijn essay vertrekt van een onderzoek naar de motieven van de opstand, die zoals
men weet, in hoofdzaak, door letterkundigen en kunstenaars werden geformuleerd,
en komt tot de slotsom dat de Hongaarse opstand de tragedie is geweest van een idee
die nauwelijks de tijd kreeg zichzelf te begrijpen. Het slechtste aan het systeem was
niet zozeer de armoede en het ontberen van de allernoodzakelijkste gebruiksgoederen,
maar wel het feit dat het leven, zowel het materiële als het geestelijke, één grote
leugen was geworden, dat men dagelijks en ieder uur en overal slechts leugens hoorde
en las, en ten slotte ook zelf liegen moest.
Over de leugen in de hedendaagse kunst, het gemis aan persoonlijke stellingname,
schrijft Werner Haftmann onder de titel ‘Moderne Kunst und ihre Politische Idee’,
waarbij hij het vooral heeft over de kunst onder politiek totalitaire regimes. De funeste
Joseph Goebbelse wilde immers dat de ‘nieuwe’ Duitse kunst voor de kleinste S.A.
man zou verstaanbaar zijn en ook Mao wil de laatste Chinese boer voor zijn
gelijkgeschakelde kunst winnen. In een uitvoerig essay betoogt deze auteur dan, dat,
wanneer de moderne kunst zowel tegen links als tegen rechts in het politieke
engagement geraakte, dit altijd gebeurde en gebeurt in de zin van vrijheid en
menselijke waardigheid, tegen dwang en onderdrukking, volgens de algemeen
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aanvaarde regel dat de vervolgde steeds méér mens is dan de vervolger. Dit gaf ons
de Guernica en ‘For whom the bell tolls’. De kunst moet immers steeds tegen de
macht van het aantal staan en voor het gewicht van het individu als mens in zijn
vrijheid.
Belangwekkende essays in dit jaarboek zijn voorts dat van Gustav Hocke over
‘Abstrakte metaphorik in der Kunst’ met
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uitmuntende beschouwingen over de piktogrammen en de labyrinthstudies van
Leonardo en Dürer, en dan een zeer lezenswaardige bijdrage over het mecenaat in
de Verenigde Staten.
Ieder jaar wordt een bijdrage gewijd aan een Duitse artist, die zijn leven liet in de
oorlog. Ditmaal is het Martin Raschke (1905-1943), dichter en schrijver van een
achttal romans en van 1929 tot 1932 bezieler van het tijdschrift Die Kolonne, samen
met Elisabeth Langgässer. In ditzelfde jaarboek zijn ook gedichten opgenomen, korte
verhalen en uitvoeriger novellen van hedendaagse Duitse auteurs. In de rubriek ‘In
memoriam’ worden Bertolt Brecht, Hans Carossa en Robert Walser herdacht, terwijl
ook aan de verjaring wordt herinnerd van de geboorte van August Macke (70) en
Alfred Kubin (80 jaar geleden).
Het laatste gedeelte van het boek wordt dan ingenomen door de ‘kroniek’, waarin
overzichten over de jongste Biënnale van Venetië, over het wandtapijt in Duitsland,
over de renaissance van het expressionisme in de Duitse lyriek, over theaterlethargie,
over kitsch en kunst in de Duitse filmindustrie, de situatie van de componisten. Het
werk eindigt met een uitvoerige biografie over de auteurs en voorgestelde artisten.
Jahresring is werkelijk een uitzonderlijk geslaagd en blijkbaar reeds beproefd
middel om bij te blijven. Er verschijnen in Duitsland alleen, naast ontelbare
tijdschriften, per jaar circa 6.000 ‘schöngeistige’ werken. Een jaarboek als dit doet
daaruit een goede keuze; het boek is daarenboven keurig en smaakvol uitgegeven.
fb

L'oeil
L'oeil heeft zijn derde jaargang met ware allure besloten in een decembernummer
van ruim 100 pp, voortreffelijk geïllustreerd. Het begint al met een groot artikel over
het anonieme getijdenboek van Boucicaut, waarbij vijf prachtige miniaturen in kleur
worden gereproduceerd. Buitengewoon belangwekkend is een interview tussen een
Franse kunstverzamelaar en expositiemakelaar en een van de redacteuren over de
toestand van de kunst in Rusland: stations in Griekse tempelvorm met roze zuilen,
victoriaanse modes, clandestien schilderende ‘abstracten’, metro's in marmer, de
Ermitage: één van de schoonste musea van de wereld, en de jongeren hongerig naar
contact met het westen. Zo naar inhoud als lay-out lijkt mij het schoonste artikel van
dit nummer een synthetische terugblik op het jaar 1907, een bijzonder vol en
belangrijk jaar in de kunst: het jaar van de nog realistische Mondriaan, van de nog
Russisch folkloristische Kandinsky, van de grote retrospectieve Cézanne, van ‘Les
demoiselle d'Avignon’ en van de stichting van Die Brücke. Dit bijzonder geslaagd
nummer eindigt met een ruim overzicht van nieuwe kunstboeken. (Voor België: av.
L. Lepoutre, 83, Brussel).
fb

Les createurs et le sacre
Dit is de titel van een verzameling teksten van scheppende kunstenaars samengebracht
door Camille Bourniquel en Jean Guichard-Meili. Zij verschijnt in de reeks L'Art et
Dieu, waarin reeds het belangrijke werk van P. Régamey verscheen, Art sacré au
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xxe siècle? dat in ons blad bij zijn verschijning uitvoerig werd besproken. (Wij
herinneren ons dat een jaar later een Antwerpenaar in een tijdschrift schreef dat vóór
hem nog niemand over dat boek had geschreven in België...; ter ontlasting van de
sinjoor kan gezegd worden dat West-Vlaanderen toen nog maar pas begon te
verschijnen en men het dus te Antwerpen nog mocht ignoreren als een onbetekenende
uiting van Westvlaams regionalisme!)
De samenstellers hebben geschriften verzameld van Delacroix, Ingres, Janmot,
Corot, Millet, Carpeaux, Moreau, Redon, Cézanne, Rodin, Renoir, Gauguin, Van
Gogh, E. Bernard, Dom Verkade, P. Lenz, Sérusier, Bourdelle, M. Denis, Desvallières,
Cingria, Gleizes, Lhote, Rouault, Matisse, Kandinsky, Zack, Lapicque, Berçot,
Bazaine, Elvire Jan, Marchand, Manessier, Rocher en P.M.-A. Couturier. De lijst is
reeds zeer lang, maar toch moet men het betreuren dat niet meer schilders van grote
betekenis uit andere landen dan Frankrijk werden in aanmerking genomen. Wij
denken aan Servaes en Nolde, om maar die twee te noemen, waarvan het niet moeilijk
zou geweest zijn teksten te bemachtigen.
Dit doet niets af van het belang der verzameling. Het zijn verklaringen van
schilders, die reeds vroeger zijn verschenen en die min of meer betrekking hebben
op de gewijde kunst. De uitvoerigste en ook wel verstandigste teksten zijn deze van
Maurice Denis, die niet alleen een groot schilder maar ook een wijs man was.
De uitgave is bedoeld als een bijdrage voor de oplossing van het probleem der
gewijde kunst. Het is inderdaad redelijk dat de buitenstaanders, liever dan in het ijle
te twisten over de moderne gewijde kunst eens zouden luisteren naar het standpunt
der voornaamste schilders der laatste eeuw.
Voortdurend stoot men bij het lezen dezer teksten op de bekende motieven: het
onbegrip van het publiek tegenover de kunstenaar en zijn wederkerig misprijzen voor
het publiek - de kunst, die in onze ontkerstende maatschappij zichzelf tot voorwerp
van eredienst maakt - de weigering andere wetten te aanvaarden dan deze van het
kunstenaarschap. Maar daarnaast is men tevens verbaasd over de diepe religiositeit
welke ademt uit bepaalde geschriften en over het klaar inzicht dat sommigen betonen
van de dienende functie der schilderkunst in het kerkgebouw ten behoeve van de
biddende mens.
De auteurs hebben de teksten der onderscheiden schilders ingeleid met een of twee
bladzijden die het religieuze werk van de schilder situeren in het geheel zijner
ontwikkeling. Ook komen een tiental zwart-wit platen het boek opfrissen. (Editions
du Cerf, Parijs, 1956).
A.S.

Mystere de l'art sacré
P.R. Paroissin sluit in dit boek aan bij zijn vroeger werk Art et humanisme Biblique,
waarin hij een schat van gegevens had verzameld over de behandeling der bijbelse
motieven in de muziek en de beeldende kunsten.
In zijn Mystère de l'art sacré des origines à nos jours heeft Paroissin een groots
plan willen uitwerken: een panorama van de gewijde kunst door de eeuwen, zowel
plastische als muziek. Men vindt in dit boek geweldig veel gegevens, hoofdzakelijk
natuurlijk over Frankrijk en over de laatste eeuw. Deze gegevens worden door de
auteur spijtig genoeg opgestapeld op soms zeer onevenwichtige wijze: de uitvoerigheid
van zijn betoog over elk onderwerp afzonderlijk wordt meer bepaald door de
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uitgebreidheid van zijn documentatie over dat onderwerp dan door de werkelijke
betekenis ervan. Ook de uitwendige verzorging der uitgave laat te wensen.
De hoofdingen van het boek zijn: De katakomben - De mozaïeken - De
merovingische en Carolingische kunst - De romaanse kunst - De gothische kunst -

West-Vlaanderen. Jaargang 7

54
De Italiaanse primitieven - De gothische exuberantie - De Italiaanse lente - De
Renaissance - De uitbundigheid der barok - De grote XVIIe eeuw - Grootheid en
ellende van de XVIIIe eeuw - Stompzinnigheid van de XIXe eeuw? Heropstanding in
de XXe eeuw - Bouwwerven en experimenten - De twist der gewijde kunst. Elk
hoofdstuk behandelt de beeldende kunsten en de muziek afzonderlijk.
A.S.

The book of American negrospirituals
De negro-spirituals worden thans niet meer beschouwd als een repertorium van
folkloristische genremuziek. Zij zijn een stuk wereldbezit en worden aangezien voor
een merkwaardige vorm van godsdienstig geïnspireerde kultuur. Zij zijn in feite een
van de meest inslaande uitingen van het spiritual revival dat in talrijke katholieke
landen doorbreekt.
Er zijn talrijke spirituals op platen van zeer ongelijke waarde in omloop. Sommige
uitvoeringen bewijzen zelfs duidelijk dat ook dit naief en spontaan genre niet aan de
commercialisatie is kunnen ontsnappen.
Maar de kenners hebben zich een verzameling weten samen te stellen waarin de
onstuimige frisheid van de negerziel die voor het eerst met de realiteiten van de
heilsgeschiedenis in contact komt gaaf bewaard werd.
Men wordt echter in de kennis en het genot van vele spirituals gehinderd door het
feit dat haast alle koren en solisten een vervormd engels slecht uitspreken. En de
teksten zijn zo moeilijk te vinden. Wij menen dan ook sommige onzer lezers genoegen
te doen met hen te wijzen op een prachtige uitgave van de 125 beste negro's met
muziek, tekst en begeleiding onder de titel: The book of american negrospirituals,
verzameld door J.W. en J.R. Johnson en uitgegeven door The Viking Press, New-York
in 1956 (5 dollar).
De verzameling wordt voorafgegaan door een goede inleiding waarin zowel op
muzikaal als op litterair gebied de eigen kenmerken van het genre worden ontleed.
Een onschatbaar hulpmiddel voor wie de negro's beter willen leren kennen.
J.V.

Kunstaktualiteiten
Brugge
* De letterkundige Prijs van de Provincie West-Vlaanderen werd in 1957 uitgeloofd
voor het essay.
De Jury was samengesteld uit de heren J. Storme, lid van de Bestendige Deputatie,
voorzitter; Dr. J. Goossenaerts, Dr. M. Grypdonck, Dr. V. Leemans, Dr. R.F. Lissens,
Z.E.H. Kan. Dr. R. Stock, leden; G. Gyselen, hoofd van de Dienst voor Culturele
Aangelegenheden, secretaris-verslaggever. De h. J. Rotsaert en Dr. A. Smeets namen
deel aan de deliberatie als leden der Provinciale Commissie.
Van de 14 inzendingen werden uiteindelijk de volgende vier weerhouden:
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Frans-Jozef Blieck onder schuilnaam Otto, Aspekten van Dirk Coster onder
schuilnaam 't Kan Verkeren, Mens en Historische rede onder schuilnaam J. Marinus,
en Positief en Negatief onder schuilnaam Jonathan.
Hier volgen de belangrijkste fragmenten uit het verslag van de jury, dd. 14
november 1957.
De Jury is algemeen van oordeel dat de inzending, getiteld: ‘Mens en Historische
rede - een essay over de algemene filosofie van José Ortega y Gasset’, ingediend
onder schuilnaam J. Marinus, zo transcendent is dat daartegenover de andere werken
niet meer in aanmerking kunnen komen.
Enerzijds prijst de Jury de geleidelijke uitbouw van de opvattingen zoals zij
gegroeid zijn in de filosofie van de auteur en in het kultuurhistorisch milieu waarin
die heeft geleefd. De gehele achtergrond van het denken van Ortega wordt in forse
en bovendien heldere trekken ontleed en gesitueerd.
Anderzijds erkent zij de essayistische kwaliteiten, vooral in het laatste syntetisch
opgevat gedeelte. De letterkundige vorm is sierlijk en verantwoord en laat ruimte
over voor de scheppende verbeelding bij de lezer. Enkele herhalingen hadden
achterwege kunnen gebleven zijn. De bronverwijzing is vrij uitvoerig doch het nut
ervan wordt graag erkend.
De Jury is, met eenparigheid van stemmen, van oordeel dat de Bestendige Deputatie
van West-Vlaanderen aan deze inzending de Prijs mag toekennen.
Nopens de andere drie inzendingen welke werden weerhouden, gaf de Jury haar
mening te kennen als volgt:
Positief en Negatief door Jonathan, is een leesbare wetenschappelijke uiteenzetting,
geschreven in een origineel ritme, helder hoewel tamelijk egaal van betoog. In zijn
genre steekt dit werk gunstig af bij andere verhandelingen over gelijkaardige ‘dorre’
onderwerpen.
Aspekten van Dirk Coster door 't Kan Verkeren, is een begaafd werkstuk. Het
geeft blijk van een goede kennis én van Coster zelf én van zijn werk; het is bovendien
goed geschreven, echter nogal ongelijk in het stellen, het benaderen en het belichten
van het probleem. Coster wordt inderdaad te eenzijdig verdedigd tegen al de anderen
op grond van een aanvechtbare verabsolutering van de vormkracht en van een al te
vage humaniteit. Het bewijsmateriaal, o.a. de fragmenten uit brieven van de
behandelde figuur, wordt onvoldoende verantwoord, vermits citaten welke als
bewijsmateriaal zouden moeten fungeren, ontbreken. Deze studie verdient nochtans
een aanmoediging.
Frans-Jozef Blieck door Otto, is naar de indruk van de Jury geen essay. Nochtans
wordt de vlijt van de auteur naar waarde geschat. De studie zou, mits herwerking,
zeker dienst kunnen bewijzen. Otto heeft zijn beperkt terrein helemaal afgegraasd.
Hij had nochtans duidelijker moeten aantonen dat de behandelde figuur in Vlaanderen
een type geweest is in de literaire ontvoogdingsstrijd; hij had hem daarom op meer
levendige wijze in zijn tijd moeten situeren.
De Jury komt tot het besluit dat de inzendingen van Jonathan, 't Kan Verkeren en
Otto, drie waarden vertegenwoordigen die niet met elkaar kunnen vergeleken worden.
Na het betrekkelijke in deze waarden t.o.v. het bekroonde werk te hebben
onderstreept, erkent de Jury in voornoemde inzendingen kwaliteiten te hebben ontdekt
die een aanmoediging verdienen.
Op haar voorstel heeft de Bestendige Deputatie, in zitting van 22 november 1957,
de uitslag van de Provinciale Prijskamp vastgesteld als volgt:
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De prijs van 25.000 F aan Pater J.H. Walgrave, voor zijn werk ‘Mens en
Historische Rede - een essay over de algemene filosofie van José Ortega y Gasset’.
Drie premies van elk 5.000 F aan:
- de heer Paul De Wispelaere uit Sint-Andries, voor zijn werk ‘Aspekten van Dirk
Coster’.
- de heer Roger Fieuw uit Roeselare,
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voor zijn werk ‘Positief en Negatief - de schepping van een nieuwe wereld’.
- de heer Gerard Vermeersch uit Wervik, voor zijn werk ‘Frans-Jozef Blieck’.
*
Zoals na de prijskamp voor de poëzie, was er in bepaalde kranten opnieuw kritiek
op de uitslag van deze provinciale prijs. We zullen hier niet in onze pen klimmen
om de provincie ter zake te verdedigen, maar een essay is een essay, een opstel. Men
kan een literair essay schrijven (als pars pro toto wordt met de naam essay inderdaad
nogal dikwijls het literaire essay genoemd), maar ook economische, kunsthistorische
en filosofische geschriften kunnen onder dit naar de vorm literaire genre worden
gerangschikt. De inhoud speelt natuurlijk een rol, maar het is de vorm die het genre
bepaalt. Vermits gevraagd werd naar een essay, is het normaal en was het te
verwachten dat ook verhandelingen zouden worden aangeboden, die niet naar inhoud
én vorm literair kunnen genoemd worden. Hierdoor hebben trouwens ook meer
auteurs hun kans gekregen.
fb
* De provinciale prijs voor het essay werd op zaterdag 30 november te Brugge
uitgereikt tijdens een plechtige vergadering in het provinciaal Hof. Benevens de
proclamatie van deze prijskamp werden twee spreekbeurten gehouden over ‘Vijftig
jaar Vlaams proza’ door André Demedts en over ‘Vijftig jaar Vlaamse poëzie’ door
Pieter G. Buckinx. Het is natuurlijk niet gemakkelijk over een zo breedlopend
onderwerp een korte lezing te houden, maar beide auteurs, die in hun poging tot
objectivering vaak bewonderenswaardig waren, hebben té lang gesproken. In het
kader van de viering van ‘Vijftig jaar Vlaamse letteren’ zijn bovengeciteerde
onderwerpen natuurlijk dé klassieke. Maar men kan zich afvragen of het niet
dankbaarder ware geweest aan de sprekers een beter afgebakend terrein te geven,
bijv. de spanning heimatliteratuur-stadsroman; de uitstraling van de Vlaamse roman
in den vreemde; enz. Wellicht zouden deze beide of andere auteurs het vijftigtal
aanwezigen genietbaarder hebben geboeid.
fb
* Nog aansluitend bij deze vergadering werd achteraf in het provinciaal gebouw de
tentoonstelling geopend Vijftig Jaar Vlaamse Letteren. Ze werd ingericht ter
gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de ‘Vereniging van Vlaamse
Letterkundigen’, met de medewerking van deze vereniging, van het ‘Archief en
Museum voor het Vlaamse Cultuurleven’ te Antwerpen, van de provinciebesturen
van Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen, de provinciale bibliotheek van
Hasselt en de provinciale architecten-school te Hasselt. Vele Vlaamse auteurs werden
er voorgesteld met foto's, portretten of beeldhouwwerken, eerste uitgaven van
bepaalde werken, handschriften en ‘curiosa’. Alles was er keurig en smaakvol
gerangschikt. Zo 'n expositie, ruim van opvatting en nagenoeg volledig in de
vertegenwoordiging, zal zeker aan de bezoekende onderwijsinstellingen welkome
stof hebben geboden voor een levende les in Vlaamse literatuurgeschiedenis.
Anderzijds konden van sommige auteurs veel betere en ook recentere portretten
getoond worden. Het is jammer dat men hiervoor geen beroep heeft gedaan op de
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auteurs zelf en op de documenten en de archiefstukken, die iedere fatsoenlijke
Vlaamse uitgeverij vanzelf bezit. Ten slotte weze nog genoteerd dat terzelfder
gelegenheid bij de uitgeverij Manteau te Brussel, wederom in samenwerking met de
jubilerende vereniging, een interessant boek verscheen, waarin alle portretten van
alle leden-auteurs verschenen, samen met een door henzelf opgemaakte bibliografie.
fb
* Te Brugge werden twee nieuwe tehuizen voor de kunst in gebruik genomen: het
stedelijk Concertgebouw in de St. Jakobstraat en het bestendig expositiecentrum
voor toegepaste kunst aan de Dijver.
Na vele maanden voorbereiding is dan in de Sint Jakobstraat, tegenover het gebouw
van het Europa-college, nu het Brugse Concertgebouw ingericht. Het wordt
weggestoken achter een gevel, die alleen door complete nieuwbouw had kunnen
mooi worden, maar gelukkig is het binnenin veel beter. Er is inderdaad een sfeer in
dit huis, die hedendaags aandoet. Het gebouw omvat een gelijkvloers dat voor
exposities ter beschikking is, zoals trouwens ook de ruimere zaal op de eerste
verdieping, en dan op de tweede verdieping een concertzaal voor een 400 tal personen,
zeer sober en smaakvol ingericht. De acoustiek, die men bij de opening kon testen
op de tonen van het Brugse Kamerorkest, is perfect. Het gehele gebouw zal eerlang
nog worden opgesierd met bas-reliëfs, muurschilderijen en glasramen van jonge
Brugse artisten.
Ter gelegenheid van deze ingebruikneming werd ook een expositie geopend
georganiseerd door de Westvlaamse Kunstkring, aangevuld met enkele werken van
Constant Permeke en Edgar Tytgat. Het Brugse stadsbestuur, dat met heel wat
moeilijkheden had af te rekenen bij de realisatie van dit project, mag oprecht
gelukgewenst met dit nieuwe gebouw. Het was trouwens hoog tijd dat een stad als
Brugge over een moderne ruimte voor exposities, audities en lezingen beschikte. Nu
is die er, en met velen hopen wij dat het er eerlang een keten wordt van kulturele en
artistieke evenementen, in ruime verscheidenheid wel verstaan en met de uitgesproken
voorkeur voor wat levende artisten presteren!
fb
* Aan de Dijver, uiterst goed gelegen, op het klassieke parcours van de toeristen,
kwam dan ook eindelijk het Bestendig Expositiecentrum voor Toegepaste Kunst tot
stand. Het is de sinds lang gekoesterde droom van de sympathieke heer
arrondissementscommissaris A.M. Botte en zijn onvermoeibare sekretaris Gerard
Schelpe, die sinds jaar en dag met het provinciaal comité voor kunstambachten en
kunstnijverheid in West-Vlaanderen het scheppend werk van onze ambachtelijke
artisten bekend maken. Op 22 december werd dit nieuw huis plechtig geopend in
aanwezigheid van de h. Gouverneur en een groot belangstellend publiek. De artistieke
binneninrichting was toevertrouwd aan de Oostendse artist Jo Maes, en hij haalt eer
van zijn werk: het is een stemmig, fris milieu geworden, waar het geëxposeerde werk
volkomen tot zijn recht komt. De eerste expositie die op 15 januari eindigde bracht
het beste van de Westvlaamse kunstambachten samen: glasramen van Michiel
Anneessens, keramiek van Michel Bollion, beeldhouwwerk en keramiek van Roger
Bonduel, edelsmeedwerk van Charles Bresous en van Maurits Claeys, glasramen
van Daniël Crül, boekbindwerk van Arthur De Coster, sculpturen en keramiek van
Lucien de Gheus, Raymond Leroy, Jan Nolf, Jos Noreille, Jan Van de Kerckhove,
Rogier Vandeweghe, Paul Vermeire, schalen en emailwerk van Kristina Depiere,
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relief en grafiek van Cyril Maertens, glasramen van Michel Martens, Eddie
Westerduin (die ook batikwerk exposeerde) en Kamiel Van Walleghem, enkele
merkwaardige kantwerken, enz.
In een inleidend woord ontwikkelde de h. A.M. Botte de verschillende
doelstellingen van dit bestendig centrum:
- Ruimere bekendheid geven aan de Westvlaamse scheppende ambachtskunste-
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naars, zowel bij eigen bevolking als bij vreemde toeristen.
- Bevordering van de goede smaak bij het publiek; onmisbare voorwaarde tot
werkelijke en duurzame bloei van onze kunstambachten.
- Hoger opvoeren van het artistiek peil van de productie, door bestendige
confrontatie, zo van kunstenaars als van publiek, met het beste niet alleen uit onze
Provincie, maar bij gelegenheid ook uit de overige Provincies en uit het buitenland.
- Medewerking aan de bevordering van de ‘Industriële Vormgeving’: t.t.z. van de
kunst om aan door de industrie in serie voortgebrachte voorwerpen terzelfdertijd te
verzekeren: de meest sierlijke vorm met het maximum van functionele doelmatigheid
en kwaliteit tegen de nauwste prijs.
Om dit doel te bereiken stelt het Provinciaal Comité voor Kunstambachten en
Kunstnijverheid zich voor afwisselend verschillende exposities in te richten:
- Selectieve groepstentoonstellingen van de beste producten van onze ambachtsen nijverheidskunst (glas- in lood of in beton, gebrandschilderd glas, ceramiek,
edelsmeedkunst, ijzersmeedkunst, meubelkunst, handweefkunst, grafiek, publiciteit,
kant, textiel, industrial design, fotokunst, enz.)
- Occasioneel tentoonstellingen van de merkwaardigste buitenlandse toegepaste
kunst (uitwisseling van tentoonstellingen van West-Vlaamse toegepaste kunst.)
- Individuele tentoonstellingen van vooraanstaande scheppende
ambachtskunstenaars, in de eerste plaats uit onze Provincie.
- Meer speciaal met het oog op de opvoeding van de goede smaak, tentoonstellingen
met als thema ‘De Vorm’, ‘De Kleur’, ‘Industrial Design’ enz. in de onderscheiden
toepassingsgebieden.
Vooral in het jaar 1958 wil het Comité de bijzondere aandacht van toeristen en
vreemde bezoekers vestigen op dit bestendig centrum en op de ambachts- en
nijverheidskunst in het algemeen. Tevens wordt de oprichting in het vooruitzicht
gesteld van een regionaal informatie- en documentatiecentrum van het onlangs
opgerichte Belgisch-Luxemburgs ‘Instituut voor industriele vormgeving’.
De inrichters verdienen oprecht gelukgewenst te worden met deze prestatie, en
ook in dit nieuwe Brugse kunsthuis zullen onder hun dynamische stuwing nog talrijke
merkwaardige exposities kunnen plaats grijpen.
fb
* De voordrachtencyclus in het Groeningemuzeum zal dit jaar verschillende
aspekten van de kunstbeschouwing belichten.
Van kunsthistorisch standpunt uit, zal dhr F. Baudouin, konservator van de
kunsthistorische muzea van Antwerpen, op zondag 19 januari 1958, Dirk Bouts'
Kunst bespreken (deze lezing was eerst voorzien voor 15 december 1957, doch moest
uitgesteld worden).
Prof. Dr. P. Coremans, direkteur van het Koninklijk Instituut voor het
Kunstpatrimonium, zal op zondag 23 februari 1958 optreden om het fiziko-chemisch
aspekt in de schilderkunst te verklaren.
Op zondag 16 maart komt de spreekbeurt van E.H. Dr. A. Stubbe, die de
schilderkunst van estetisch standpunt zal illustreren.
Een vierde voordracht brengt vermoedelijk een buitenlandse spreker, die het geheel
van de behandelde problemen zal overkoepelen, onder de titel: Mens en Kunst.
Deze voordrachten gaan telkens door te 10.30 u. stipt.
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Delft
Van 27 januari tot en met 16 maart 1958 zal te Delft in het museum ‘Het Prinsenhof’
een tentoonstelling ‘Nieuwe religieuze kunst’ gehouden worden; de organisatie van
deze tentoonstelling ligt in handen van de Katholieke Studenten Vereniging ‘Sanctus
Virgilius’, die in die tijd haar XIIe lustrum viert.
Deze tentoonstelling, die o.a. werken zal tonen van Rouault, Manessier, Chagall,
Nolde, Barlach, Jonas, de Haas heeft niet de bedoeling een overzicht van de religieuze
kunst van deze dagen te geven, maar wil een representatie zijn van de wijze, waarop
de hedendaagse mens aan zijn religiositeit gestalte geeft in de kunst.
Daarnaast zal er te Delft op 28, 29 en 30 januari 1958 een congres zijn eveneens
over ‘Nieuwe religieuze kunst’; de opzet hiervan is als volgt:
Eerste dag: sprekers: Dr. R.C. Kwant uit Eindhoven, Prof. L. Vander Kerken uit
Leuven. Thema: menselijke innerlijkheid en veruitwendiging. Benadering: a. het
menselijk leven is een dialektiek tussen innerlijkheid en veruitwendiging; b. deze
dialektiek speelt zich af op vele niveau's; naarmate het niveau hoger is gelegen, groeit
de dialektische spanning; c. in de sfeer van de religieusiteit wordt het hoogste niveau
bereikt, dat ook alle lagen doordringt; hier neemt de uitdrukking een zeer bijzonder
karakter aan, b.v. in gebed, liturgie, sacrament en kunst.
Tweede dag: sprekers: P.R. Régamey uit Parijs, voormalig leider van de franse
beweging ‘Art Sacré’. Drs. J.H. Plokker uit Leidschendam. Thema: nieuwe religieuze
kunst en religieusiteit. Benadering: a. de Neuzeit is in sterke mate wereldgericht; zij
is Gestaltung van de wereld en van het leven in de wereld; b. voorzover de greep
naar het transcendente verzwakt, is de beweging der Neuzeit tevens een beweging
naar het profane; c. biedt de Neuzeit ons een klimaat voor religieuze Gestaltung? zo
ja, in welke richting moeten wij dan denken?
Derde dag: sprekers: Prof. O. Mauer uit Wenen, redacteur van het tijdschrift ‘Wort
und Wahrheit’, (nog niet toegezegd) Dr. U. Rapp uit Würzburg. Thema: nieuwe
religieuze kunst en de gelovige. Benadering: de vraag, hoe het religieuze kunstwerk
mede gedragen wordt door de toeschouwende gelovige, en hoe deze, door de
ontmoeting van de scheppende mens met de dingen mede te voltrekken binnen
religieuze sfeer, zelf zijn religieusitett gestalte geeft.
Als discussieleider zal optreden Gabriel Smit, die ook een slotbeschouwing zal
uitspreken.
Om aan het congres te kunnen deelnemen, wende men zich tot de congrescommissie
van de Katholieke Studenten Vereniging ‘Sanctus Virgilius’ te Delft, Oude Delft 57,
die dan tijdig een programma zal toezenden, waarin ook een syllabus van alle lezingen
zal zijn opgenomen.

Kortrijk
* Voor het jaar 1958 wordt door de Limburgse gemeente Kinrooi, waar hij geboren
werd, een Theodoor Stevenshulde voorbereid. Theodoor Stevens (1858-1927) was
lange jaren onderwijzer en hoofdonderwijzer te Kortrijk, waar hij een zeer belangrijke
culturele rol heeft gespeeld. Hij was de trouwe vriend van Guido Gezelle en zijn
rechter arm op velerlei gebied. Hij is de organisator geweest van de
Guldensporenviering van 1902 en het is aan hem dat Kortrijk de oprichting van het
Guldensporenmonument heeft te danken. Ook was hij als dichter niet onverdienstelijk
vooral voor zijn liederen (o.a. Kerlingalied, Waar Maas en Schelde vloeien,
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Beiaardlied). Het opzet dezer eeuwfeestviering komt van Mathieu Brouns O.S. Cr..
die o.m. op 26 december ll. handelde over Gezelle
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en Theodoor Stevens voor de Vereniging van Limburgse schrijvers te Hasselt. Hij
laat ook in het blad der Vereniging Oost-land opstellen verschijnen over Stevens,
die belangrijk zijn voor de geschiedenis van het litteraire en culturele leven in
Westvlaanderen.
Het ware passend dat de stad Kortrijk dit eeuwfeest niet ongemerkt late voorbijgaan;
ook het Davidsfonds heeft aan Theodoor Stevens veel te danken voor zijn rol in de
plaatselijke, de provinciale en de nationale leiding ervan.
* Gedurende de Kerst- en nieuwjaarsdagen hield de Kortrijkse groep kunstschilders
en schilderessen, verbonden in de Sint Lucasgilde, haar gezamentlijk Salon. Het
mocht een goed sukses kennen, zowel wat de waarde van het vertoonde werk als wat
het aantal en de instemming van het publiek betreft.

Leuven
De kerstprijzen voor religieuze kunst. De kerstprijs voor religieuze kunst 1957
(St.-Franciskus), uitgeschreven door de bisschoppen van België, gaf volgende uitslag:
Eerste prijs: 12.000 F, Fr. Van Melle, St.-Amandsberg, Gent.
Tweede prijs: 10.000 F, D. Graafmans, uit Antwerpen.
Wonnen de 4 reizen naar Assisië: ex-aequo:
Bérénice De Vos, uit Antwerpen; Luc Verstraete, uit Eeklo; M. Notebaert, uit
Kortrijk; P. Devos, uit Oudenaarde.
Voor 1958 wordt een nieuwe prijs uitgeschreven voor kompositie (schilderkunst).
Het tema ervan moet zijn een evangeliescène van Kristus en Zijn Apostelen.
De prijzen bedragen: 40.000, 30.000, 20.000 en 10.000 F.
Alle schilders wonende in België, zonder onderscheid van leeftijd of
kunstinrichting, kunnen eraan deelnemen.
De werken moeten ingeleverd worden vóór Allerheiligen, 1 november 1958.
De jury is samengesteld als volgt: één afgevaardigde van ieder bisdom; de
konservators: o.a. Dr. Walter Vanbeselaere (hoofdkonservator te Antwerpen), Dr.
Baudouin (konservator van het Rubenshuis), Dr. Janssens de Bisthoven (konservator
te Brugge), Dr. Eeckhout (konservator te Gent), Dr. R.A. d'Hulst (konservator van
het jubelmuseum te Brussel); Z.E.H. Kan. Dochy (pastoor van Sint-Salvator te
Brugge), E.H. Dr. Stubbe, E.P. Bekaert, s.j.
Alle inlichtingen en inschrijvingen dienen schriftelijk gericht tot: Pro Arte
Christiana, Dir. P. Geroen De Bruycker, Filosoficum van de Paters Minderbroeders,
Vaalbeek (Leuven).

Londen
De kunstgroep Thor, uit Torhout, is zopas teruggekeerd uit Engeland waar ze een
8-daagse toernee maakte met het nieuw programma ‘Expo '58’ dat op 8 december
1957, in première, in de stadsschouwburg te Brugge, werd ten tonele gebracht. Meteen
heeft Thor wereldfaam verworven.
De vertolkers van Thor brengen bezieling, geestdrift en plasticiteit van het lichaam.
Ze zijn echte meesters in het vlaggezwaaien geworden. Met hun dansen,
vlaggezwaaien en ritmische bewegingen tekenen ze de waarden van het lichaam.
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Het eerste optreden van Thor greep plaats in de reusachtige Albert Hall te Londen,
alwaar op 5 januari j.l. te 15 u. een eerste opvoering werd gebracht van ‘Expo '58’.
Met grote affichen werd dit optreden te Londen aangekondigd als een ‘Festival of
Mime and Movement-Prior to the Brussels 1958 world exhibition’. Er waren te
Londen ruim 4.500 personen tegenwoordig. Te Manchester, waar de voorstelling in
een grote kinemazaal doorging, waren de twee vertoningen reeds weken vooraf
uitverkocht. (Voor de laatste vertoning te Manchester werden zelfs meer dan 600
toegangskaarten geweigerd!) Te Liverpool in het stedelijk stadium waren opnieuw
ongeveer 3.500 personen - waaronder vooral de jeugd - tegenwoordig. Belangstelling
was er vooral bij schoolhoofden te zoeken die samen met hun leerlingen eraan
gehouden hadden bedoelde kunstvoorstellingen bij te wonen.
Thor bevestigt met de reeks voorstellingen in Engeland zijn wereldfaam. Thor
trad immers op in het kasteel te Aartrijke, in de stadsschouwburgen van Brugge,
Leuven en Antwerpen, op de grote markt te Brugge, thans in het arenateater van de
Royal Albert Hall te Londen, in een reusachtige kinemazaal van Manchester en het
boks- en sportstadium van Liverpool. Te Rome werd insgelijks reeds opgetreden
voor Z.H. de Paus terwijl ook Assisië werd aangedaan. In februari wordt te Rijsel in
de opera opgetreden.
De voorstelling in de Royal Albert Hall te Londen, de grootste schouwburg van
de Britse hoofdstad, werd bijgewoond door de heer en mevrouw Champenois,
zaakgelastigde van de Belgische ambassade. Te Manchester door Mgr. de Bisschop
en de burgemeester en schepenen dezer stad terwijl te Liverpool de aartsbisschop
Mgr. Heenan tegenwoordig was (deze eminente kerkvoogd sprak zelfs tijdens de
pauze de duizenden aanwezigen toe) evenals Mr. en Mevr. Hunt, Belgisch Consul
aldaar.
Het geheel van deze kulturele uitwisseling werd gepatroneerd door ‘The Young
Christian Students Hq’, uit Londen. De Vlaamse studenten werden, samen met hun
leiders, ontvangen op de Belgische ambassade terwijl de Belgische pers uitgenodigd
werd. Hartelijke woorden werden gewisseld tijdens deze officiele receptie waar het
aan intimiteit en gezelligheid niet ontbrak.
Enkele Engelse persstemmen over ‘Thor’: In The Evening Chronicle van 7-1-58
lezen wij: ‘Thor, a group of 70 Belgian students and schoolboys, last night presented
Manchester with a type of spectacle it was never seen before. Dominated bij flags,
the show was a new attempt to express the spirit and vivacity of youth.’
The Times (6-1-58): ‘These Belgian students are seen at their best in gymnastic
and acrobatic exercices. Thor, a new entertainment of mime and movement, was
presented by Belgian students at the Albert Hall on Sunday afternoon. Sponsored by
the Young Christian Students Movement, it sets out to bring a message of peace and
good will by the carrying of flags, instead of the hammers of war, and by waving
these to create a language all drill understand.’
The Manchester Guardian (7-1-58): ‘The show, given by some seventy boys and
youths, is a mixture of pageantry, clever gymnastics, and rudimentary ballet. Its
likeable elements, are grace, vivacity, and a remarkably high stage polish. The most
enjoyable item is a jolly, thumping clogdance at a country fair.’
The Daily Telegraph (6-1-58): ‘Show is the correct name for this sort of
entertainment and it has lessons to each-of manoeuvring, costuming and the use of
suitable recorded music-which could be beneficially studied by pageant masters,
arrangers of ballets.’
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The Manchester Evening News (7-1-58): ‘Thor had an enthousiastic reception at
the Free Trade Hall. Part modern ballet, part straight gymnastics and part rhythmic
movement, the whole display
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was stimulating and gay.’
Catholic Guardian: ‘The B.B.C. are flying the President of the Thor Group M.
Armand Lams, to England for an interview’. (3-1-1958).
Dergelijke vooraanstaande persecho's kunnen o.i. tellen voor een amateursgroep!
Thor is nu reeds een flinke groep, met standing en wereldvermaardheid.

Oostende
* Op de begraafplaats te Mariakerke bij het kerkje van O.L. Vrouw ter Duinen had
de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid plaats bij het graf van James Ensor. Wegens
de herstellingswerken kon de dienst in de kerk niet doorgaan. Bloemen werden
neergelegd namens het stadsbestuur en de vereniging ‘De Vrienden van James Ensor’.
* Meer en meer wordt te Oostende gesproken over de mogelijkheid van beroepstoneel.
Drie jaar geleden stak een groep van wal nl. het Centraal Gezelschap, dat een eerste
poging was in deze richting. In de zomer '56 groeide hieruit het Kamertoneel, dat
een soort halfberoepstoneelgezelschap is. Het Oostends Kamertoneel gelukte erin
drie vertoningen te geven van elk der gespeelde stukken in het vestzaktheater van
het Prinsenhof.
* De kust met de vele amusementsgelegenheden biedt heel wat mogelijkheden voor
muziek en zangkunst. Spijtig genoeg wordt steeds opnieuw op vreemde groepen
beroep gedaan en op chansonniers van het buitenland of van de hoofdstad. Niet ten
onrechte altijd, vermits de eigen productie gewoonlijk niet op peil staat. Enkele
muzikale gezelschappen hebben reeds een zekere naam, maar behalve het Frank
Greven-ensemble is het gehalte niet hoog. Eigen compositie van amusementsmuziek
van waarde hebben wij niet. De plaatselijke chansonniers bepalen zich tot het zingen
van de gekende idiote liedjes en zo zij er al eens in gelukken van hun liederen platen
te laten draaien, dan geldt het steeds zaken van mindere waarde. Nochtans een Jo
Erens heeft bewezen dat het mogelijk is voor een chansonnier van eigen bodem
sukses te veroveren zonder zich zelf te verloochenen en zonder zich op het peil te
verlagen van het stupiedste deel der bezoekers van amusementsgelegenheden of der
kopers van grammofoonplaten. Merkwaardig is dat Erens het dialect gebruikte; het
dialect van Gezelle heeft nog niets gegeven van waarde op het gebied van het
chanson...

Roeselare
Op maandag 18 november ging in de Gudrunzaal te Roeselare de eerste voordracht
door, in een reeks van vier, ingericht door het Algemeen Westvlaams Toneel in
samenwerking met Cultura, en gewijd aan de Dramatische Kunst.
Het onderwerp van deze eerste voordracht was ‘Het Klassiek Drama’. Als
voordrachtgever trad op de h. Roger Fieuw. De dramatische fragmenten werden
vertolkt door de juffrouwen Suzanne Demarest uit Torhout en Greta Decaessteker
uit Roeselare en de hh. Hector Deylgat uit Roeselare en Gerard Vermeersch uit Ieper.
Het was een gewaagd eksperiment, iets dat men tot op heden alleen in nationale
toneelscholen of konservatoria heeft aangedurfd. Door het absoluut welslagen van
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deze avond kunnen vele nieuwe mogelijkheden aangewezen voor de initiatie van
publiek en spelers in het wezen van de dramatische kunst.
De voordrachtgever, de h. Fieuw, raakte van meet af aan de kern der zaak aan:
vermits het drama nooit de volledige vereenzelviging van de toeschouwer met de
bezwijkende held beoogt is een zeker inzicht in de kompositie onontbeerlijk om
estetisch afstand te kunnen nemen t.o.v. het gebeuren. Het drama berust op de
paradoks van de aangename pijn en op de nabootsing van het tragisch ritme van
opgang, overmoed, wrekende gerechtigheid en erkenning van schuld, een ritme dat
het Klassieke Griekse drama uit de Oud-Helleense seizoenritussen heeft overgenomen.
Zeer suggestief ontleedde spreker het verloop van dit tragisch ritme in enkele grote
drama's, alsook in bepaalde detailepisodes uit deze drama's. Even diepzinnig was de
belichting, hoe juist de innerlijke tegenspraak van de mens door de Grieken tot
uitgangspunt werd genomen voor hun tragisch wereldbeeld en ook in de formele
uitwerking deze tegenspraak door een spel van kontrasten werd uitgebeeld, zoals het
tragisch dilemma, de tragische ironie en de spanningscurven van de aktie.
Het hoogtepunt van deze avond werd echter bereikt door het optreden van
bovenvermelde deklamatie- en speelgroep. Hier heeft het publiek fragmenten van
volmaakte speelkunst kunnen genieten en meteen de aktualiteit en de emotionele
overredingskracht van het Griekse drama aan den lijve kunnen ondervinden. De
groep had zich de keuze van de fragmenten niet gemakkelijk gemaakt. Het eerste
fragment was uit de Oresteia van Aischulos, de scene waar de teruggekeerde Orestes
Electra ontmoet en beide elkaar tot de bloedwraak op hun moeder, die hun vader
doodde, aanhitsen. Electra werd gespeeld door juf. Greta Decaesstecker en Orestes
door Hector Deylgat. Het koor werd op suggestieve wijze verbeeld door Gerard
Vermeersch, die eenvoudig, terzijde, de teksten van het koor las. Ofschoon dit
optreden zonder de minste toneelrekwisieten gebeurde, miste deze archaische patetiek
van de haat haar uitwerking niet, al had een dergelijke vertolking iets van een abstrakte
kamermuziek vergeleken bij een volle symfonie. De optredenden waren alle in
wit-zwart met als enig groepsherkenningsteken een artistenlintje.
De andere fragmenten, die minder archaisch waren, genoten alle een even grote
bijval. Een fragment uit Electra van Sophocles: de tergingsscene tussen Klytemnestra
en Electra en het bodeverhaal over de dood van Orestes tijdens de spelen te Delphi
bewees de grote leefbaarheid van de Griekse tragiek en meteen het elementair en
universeel karakter van de reportagestijl, die in onze tijd nog niets van zijn
aantrekkingskracht heeft verloren. In de rol van de bode-pedagoog bereikte Gerard
Vermeersch ogenblikken van weergaloze diktie- en deklamatiekunst. Dit
Electra-fragment werd gespeeld door juf. Decaesstecker en juf. Demarest en door
G. Vermeersch.
Even stijlvol was het derde fragment uit Antigone: het onderhoud tussen Kreoon
(G. Vermeersch) en Teiresias (H. Deylgat) met het hoogoplopend en prachtig gespeeld
Agoon tussen beiden. Hier mimeerde de h. Deylgat zeer goed de blinde, door een
knaap geleide ziener.
Het laatste fragment was een monoloog uit Medea van Euripides, gespeeld door
juf. Demarest, uiting gevend aan de tegenstrijdige gevoelens van Medea die haar
kinderen wil doden om zich op haar man te wreken.
Een selekt publiek dat tenvolle de inspanning wist te waarderen en de dramatische
waarde van inhoud en vertolking even zeer wist te prijzen, bekroonde deze avond
door zijn spontaan en langdurig applaus.
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Zonder twijfel is dit eksperiment in onze provincie nog enig in zijn soort, rijk aan
vele mogelijkheden.
M. Vandendriessche
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Personalia
* Beeldhouwer R o g e r B o n d u e l uit Pittem heeft, tijdens de maand december,
zijn sculpturen, keramiekwerken en tekeningen geëxposeerd in de zaal oud-Brugge
te Brugge. De tentoonstelling werd ingericht door het onafhankelijk kultureel forum
‘Raaklijn’. Bovendien heeft Bonduel op 15 december zijn werk tentoongesteld in de
St.-Andries-abdij te St.-Andries.
* De Brugse artist F e r n a n d B o u d e n s , die ook als decorontwerper geregeld
medewerkt aan de Vlaamse televisieuitzendingen, heeft de kerstkribbe ontworpen
die tijdens de maand december werd geplaatst tegen de gevel van de kathedraal te
Brugge. Vorig jaar reeds heeft hij ook een nieuwe praalwagen ontworpen voor de
H. Bloedprocessie. Zopas werd bekend dat hij voor de uitgang van de processie in
1958 nog twee andere praalwagens zal ontwerpen.
* De klaviervirtuoos F r a n s B r o u w , die na zijn bekroning in de Koningin
Elisabethwedstrijden te Oostende zijn eerste concert hield, heeft op donderdag 19
december zijn medewerking verleend aan het concervatoriumconcert. Het programma
vermelde een Concerto van Grieg en de Pastorale van Beethoven. De Gouverneur
van Westvlaanderen was aanwezig.
* Nieuwpoort-Bad is de titel van een geschiedkundige schets van de badplaats en de
St. Bernardusparochie van Nieuwpoort. Het overvloedig geïllustreerde werk, werd
geschreven door P i e t e r D e c l e r c k (104 pp- 100 F - Stedelijke Dienst voor
Toerisme, Nieuwpoort).
* Na zijn historisch-folkloristische werken, zoals Ter Doest en Dorpen in de Brugse
vlakte heeft L u c i e n D e n d o o v e n thans, voor zover wij weten, zijn eerste
creatief-literaire werk gepubliceerd. Het verscheen in eigen beheer, onder de ietwat
vreemde titel Sjantra, de Maan. Het is ook een vrij vreemd verhaal, dat ons wegroept
uit tijd en plaats naar het ‘Zwartland’ waar maharadja's heersen. Een meditatief
geschreven, toch boeiend verhaal dat pleit voor veel mensenkennis bij deze jonge
auteur (64 pp.)
* Op donderdag 21 november hield Stefaan D o m b r e c h t een orgelrecital gewijd
aan werk van Bach in de S. Pieter en Pauluskerk te Oostende. Hij speelde sonaten,
fugas en choralen en kende een verdiende bijval.
* K a m i e l D ' H o o g h e , organist van de kathedraal te Brugge, zal op 20 februari
in het N.I.R. Brussel te 22.30 u. de kleine Orgelmis van J.S. Bach uitvoeren, nadat
hij voor een paar maanden de grote orgelmis van Bach integraal heeft uitgevoerd te
's-Gravenhage.
* Het Koninklijk Sint Lutgardiskoor uit Brugge (70 uitvoerders) dat onder de leiding
staat van K a m i e l D'H o o g h e , en onlangs de eerste prijs bij de gemengde koren
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behaalde in de Provinciale wedstrijd voor koren zal op 23 maart in het nieuwe
concertgebouw te Brugge een uitvoering geven.
* Bij de uitgeverij ‘Wiek-Op’ te Brugge verscheen voor kort het werk De Vlaamse
Timmermans van E l i a s D u p o n ; het is een verzameling voorname, essentiële
citaten uit het werk van Felix Timmermans, die door de auteur van een kort
commentaar werden voorzien. (128 pp - 68 F).
* Bij de uitgeverij Dewilde te Handzame verscheen zopas Carl Orff een beknopte
schets van het leven en het werk van de bekende Duitse musicus en muziekpedagoog.
Het boekje kost 25 F en werd geschreven door F e r n a n d E t i e n n e en P a u l
Va n d e r s c h a e g h e .
* De nachtmis op Kerstdag in de kathedraal te Brugge, werd uitgezonden door het
NIR-Brussel. Onder de leiding van Kan. P a u l F r a n ç o i s werd de mis in honorem
Sti Josephi voor vier gemengde stemmen van Flor Peeters uitgevoerd. De
orgelbegeleiding werd uitgevoerd door orgelist K a m i e l D'h o o g h e , die ook
kerstmuziek van Bach speelde.
* In 1958 zal een nieuwe uitgave van Iseland, Iseland van F r e d G e r m o n p r e z
in de Lanteernreeks te Utrecht verschijnen. Bij de uitgeverij ‘Lidova Demokratia’
te Praag verscheen ditzelfde werk zopas in Tsjechische vertaling, terwijl een ander
werk van deze auteur Mensen in de schaduw onder de titel Nun wird es Tag verscheen
bij Otto Walter te Olten (Zwitserland).
* Brugghe die scoone is de titel van een nieuw werk van de 91-jarige Brugse
toondichter R e m i G h e s q u i e r e . Het is een groot werk voor meerstemmig koor,
dat naar verluidt, zou worden uitgevoerd door een plaatselijke koorvereniging, ter
gelegenheid van 11 juli 1958.
* Te Dadizele zullen in mei van dit jaar vier opvoeringen plaats grijpen van een
groots Mariaspel. De tekst van dit spel werd geschreven door S t e f a a n G y s e l e n ;
de regie wordt voorbereid door Gerard Vermeersch uit Ieper.
* Op 30 januari 1958 wordt in het stadscheater te Brugge het oratorio Carmina
Burana van Carl Orff uitgevoerd, door verschillende solisten, het zangkoor Cantores
en het Nationaal Orkest van België, onder de leiding van A i m é d e H a e n e .
Dezelfde avond zal ook het Orff-jeugdensemble Ons Dorado optreden, onder leiding
van Paul Hanoulle.
* Op Kerstdag 1957 werd onder leiding van B r o e d e r I l d e f o n s , de vierstemmige
mis van Max Filke door het knapen- en mannenkoor van Knokke uitgevoerd met
snaarbegeleiding in de H. Hartkerk te Knokke. Aan het orgel was J. Martens.
* De toneelgroep Kink-Kank-Hoorn van De Panne werd uitgenodigd mede te dingen
aan de internationale toneelwedstrijd uitgeschreven door het Toneelverbond van
Turnhout. Hij trad op met Knecht van twee meesters en kende grote bijval.
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* Kunstschilder O c t a v e L a n d u y t heeft tijdens de maand december recente
werken tentoongesteld in ‘het atelier’ te Deurne, waar zijn expositie tijdens de
vernissage werd toegelicht door Remi de Cnodder.
* Wa r d L e r n o u t gaf in eigen beheer (Bokatola, gewest Ingende,
Evenaarsprovincie, Belgisch Kongo) in een puike uitgave, door de drukkerij Lannoo
te Tielt verzorgd, een bundel gedichten uit, onder de titel Kleine Kongolese suite.
Het zijn zeer gevoel volle gedichten, sterk expressief verwoord en met een typische
koloniale kleur, zowel in onderwerp als woordkeuze. De dichter heeft zijn bundel
zelf geïllustreerd, terwijl het geslaagde

West-Vlaanderen. Jaargang 7

60
omslagontwerp van de hand is van Mon Camelbeke.
* Op 30 december 1957 heeft Mgr. E. De Smedt, bisschop van Brugge de nieuwe
huiskapel ingewijd in het provinciaal sekretariaat van het Wit-Gele Kruis, Oude Zak
te Brugge. Deze kapel werd ontworpen en uitgevoerd door M i c h e l M a r t e n s uit
St. Andries in samenwerking met R o g e r B o n d u e l uit Pittem.
* Bij de uitgeverij voor Gemeenteadministratie te Heule verscheen als
gelegenheidsuitgave het werk Oudvlaamse keuken en kookkunst, een historische en
folkloristische studie die werd bezorgd door H e r v é S t a l p a e r t .
* Van de hand van de Brugse letterkundige L o u i s S o u r i e verscheen zopas een
klein werk Lapscheure en Pastoor Franciscus Heldewijs. Deze ernstige en productieve
auteur, zit, zou men zeggen, in de pastoors. Na zijn werk over de Brugse, ietwat
legendarisch geworden figuur, Pastoor Van Haecke, geeft hij nu een boekje weg over
de niet minder ruchtbare ‘pastor van Lapscheure’ over wie zoveel verteld en ook
bijgedicht wordt. Dit bijdichten wordt door de schrijver trouwens duchtig op de korrel
genomen. Wat overblijft is een historisch gefundeerd, maar niettemin levendig en
vlot geschreven biografie (64 pp - 25 F - in eigen beheer: Peter Benoitstraat, 10,
Brugge).
* De Englebert-Magazine gaf een buitengewoon lovend en zeer rijkelijk geïllustreerd
artikel over onze vriend de Brugse schilder J o s é S t o r i e . Het artikel was getekend
door de gekende publicist Victor Boin.
* De tentoonstelling van het werk van de schilder-boer T h e u n i n c k in het Kroegske
van Houwen te Oostende, moest wegens de grote belangstelling verlengd worden.
Ook de T.V. bezocht de tentoonstelling.
* De reeds bekende kunstgroep T h o r uit Torhout, heeft op 5 januari een opvoering
van ritmische oefeningen en vendelzwaaien gegeven in de Royal Albert Hall te
Londen. Tijdens de zelfde reis trad deze groep op te Manchester en te Liverpool.
* Op 9 februari opent de tentoonstelling van kunstschilder H i l a i r e Va n b i e r v l i e t
in de Stadschouwburg te Kortrijk. Deze schilder is ondervoorzitter en medestichter
van de Westvlaamse Kunstkring, die zijn vijfentwintigjarig bestaan viert; hij is een
gevierde figuur in de Westvlaamse kunstwereld.
* De reeds lang bestaande Brugse toneelvereniging ‘Kunst na arbeid’ werd onlangs
op nieuwe basis ingericht. Als regisseur van de nieuwe groep werd aangesteld R e m i
van Duyn.
* J o s é v a n G u c h t heeft tijdens de maand december zijn schilderijen, tekeningen
en keramiekwerken geëxposeerd in zijn atelier, Drie Koningen te Veurne.
* L u c v a n H o e s s e l t is de schuilnaam van de nog jonge artist uit Sint-Andries,
Frans Lambrechts, die vorig jaar in een grote TV-show te Blankenberge als
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chansonnier de eerste prijs behaalde onder 357 deelnemers in het programma ‘Ontdek
de ster’. Deze artist, die ook een flink toneelspeler is in de Brugse kring ‘Als ic Can’
onder leiding van Roger Coorens, heeft reeds een hele serie folkloristische en
levensliederen op zijn programma, waarvan binnenkort de eerste grammofoonplaten
verschijnen.
* In februari zal A n t o o n Va n d e r P l a e t s e voor de tweede keer naar Rome
reizen voor de synkronisatie van een film over Palestina.
* In het college te Deinze en te Tielt wordt, in januari-februari, onder regie van
A n t o o n Va n d e r P l a e t s e De trouweloze Wereld van Bert Peleman opgevoerd.
Wegens het sukses verleden jaar wordt in mei-juni opnieuw het Mariaspel van Eugeen
Winters opgevoerd te Edegem, onder regie van A n t o o n Va n d e r P l a e t s e .
* In de vertaling van Prof. Dr. Vital Celen werden gedichten en dramatische
fragmenten van de Franse dichter Emmanuel Looten op fonoplaat gesproken door
A n t o o n Va n d e r P l a e t s e . Er zijn slechts drie exx: een voor de dichter, een
voor de Académie Française en een voor de Sorbonne.
* In de lente verschijnt een rijkgedokumenteerd overzicht van de geschiedenis van
Het Vlaamse Volkstoneel van 1918 af tot en met 1940, door A n t o o n Va n d e r
Plaetse.
* Op 15 december werd, in de St. Ceciliamis van het Brugse Veremanskoor, de mis
Super te Deum laudamus uitgevoerd. Het is een compositie van de dirigent van het
koor, toondichter P a u l Va n d e We g h e , die binnenkort naar Amerika vertrekt,
waar hij een leraarsambt heeft aanvaard.
* De zangeres J a c q u e l i n e Va n Q u a i l l e uit Koksijde werd te Brussel bekroond
met de eerste prijs Koning Albert, in de zangwedstrijd ingericht door de unie der
Zangmeesters te Brussel.
* Door de stad Brugge, werd in voorbereiding van de grote expositie ‘Vlaamse kunst
uit Spaans bezit’ een Spaanse brochure uitgegeven bestemd voor de uitleners in
Spanje. De artistieke en technische uitvoering van deze geïllustreerde brochure
geschiedde onder de leiding van P i e r r e Ve r b e k e uit Sint-Michiels, directeur
van de technische diensten van de Unie der Grafische bedrijven.
* Op zondag 22 december had in het Clubhuis Hermes te Oostende een kerstavond
plaats waar letterkundigen als Duribreux en Fred Germonprez werden voorgesteld.
Tussendoor werden twee liederen van de priester-chansonnier Cocagnac uitgevoerd
in een vertaling van J o z e f Ve r h e l l e , die zoals men weet reeds verschillende
malen is opgetreden met een zeer gewaardeerde voordracht over de Franse chanson.
De uitvoering geschiedde met begeleiding van blokfluit en handtrom door leerlingen
van het S. Andreas-Lyceum. Zender Kortrijk gaf de avond uit op kerstavond.
* Op 8 oktober 1957 opende de Ieperse voordrachtkunstenaar G e r a r d
Ve r m e e r s c h met een poëzieavond het akademisch jaar van de studiekring van
het St. Lukasinstituut te Gent. Dezelfde kunstenaar trad te Ieper op samen met de
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mimekunstenaar M.A.J. Hoste. Voor deze artistieke samenwerking werden door de
dichter Jan D'Haese speciale teksten geschreven.
* Op 13 december gaf J a c k Ve r s t a p p e n een voordracht voor de heemkundige
kring te Blankenberge over het onderwerp: Lippens en De Bruyne in het licht van
de Arabische veldtocht.
* Van J a c k Ve r s t a p p e n verschijnen in de loop van januari bij de uitgeverij Ter
Doest te Lissewege enkele sprookjes, onder de titel Sprookjes voor zondag (32 pp 20 F). Verder beëindigde dezelfde auteur zopas een geromanceerd historisch verhaal,
getiteld Er
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loopt een spoor van bloed... waarvoor de Boerenkrijg de achtergrond vormt.
* De Oostendse regisseur en acteur M i c h e l W y f f e l s , die uit Roeselare afkomstig
is, werd gevierd naar aanleiding van zijn vijfentwintigjarig toneeljubileum, ter
gelegenheid van de opvoering van Klacht tegen onbekende door het ‘Oostends
kamertoneel’ waarvan hij de directeur is. (Zaterdag 14 dec. Prinsenhof). Hij
debuteerde immers in 1932 te Roeselare. Wij hopen bij deze gelegenheid in ons
volgend nummer een Ontmoeting aan hem te wijden.
* Onder de auspiciën van de wakkere kunstkring van Harelbeke werd op 12 januari
in de stedelijke feestzaal aldaar het Chinees toneelspel Jonkvrouw Edelwater
opgevoerd in de vertaling van Marnix Gysen en in de regie van Fred Engelen. Tijdens
een gedurende diezelfde maand gehouden expositie over 2000 jaar Chinese
schilderkunst, werd de inleiding uitgesproken door juffrouw M.C. Coucke. Van 15
tot 23 februari organiseert dezelfde kring een expositie over ‘Drie eeuwen
Amerikaanse schilderkunst’, die zal ingeleid worden door de kunstkritikus, onze
medewerker, K.N. Elno.
* Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Koninklijke Brugse
Muziekvereniging werd op 15 januari in het nieuwe concertgebouw een
jubileumconcert gegeven, dat werd uitgevoerd door het Brugs Kamerorkest, onder
leiding van Ir. Dirk Varendonck. De volgende artisten verleenden hun medewerking:
Juff. M. Catrysse, altviool, Renaud Deroo, klavier; Mevr. Paul Dewispelaere, viool;
A. Isselée, fluit; A. Messens, cello; R. Poppe, viool; Mevr. Reyngout, klavier en Jos
Vermeersch, bas-bariton. Er werden werken uitgevoerd van Baron Jozef Ryelandt,
Jules Bouquet, Maurits Deroo, Arthur Honegger, Renaat Veremans, Alfons Wybo,
Remi Ghesquiere, W.A. Mozart en Jean Louel.

Provinciale prijskampen 1958
Dit jaar zullen de twee provinciale prijskampen gewijd zijn aan de Beeldhouwkunst
en de Roman.
Beeldhouwkunst: Werk of maquette (met fragment) in te sturen voor 1 sept.
Roman: onuitgegeven roman op 5 ex. in te sturen voor 1 augustus.
Voor beide prijskampen bedraagt de prijs telkens 25.000 F (15.000 F aan premiën).
Deelname blijft open voor geboren Westvlamingen of voor wie reeds 5 jaar in
Westvlaanderen verblijft. Nadere gegevens verschijnen in de pers en in ons volgend
nummer.

Mededeling
Als hulde aan de grote Vlaamse kunstenaar A l b e r t S e r v a e s werd zopas een
buitengewoon verzorgde Servaeskalender uitgegeven, die werd verlucht met een
groot aantal reproducties van verschillende werken van deze meester. Deze kalender
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is te bekomen door overschrijving van 50 F op p.c.r. 235.62 van de Kredietbank te
Gent (met vermelding: Servaeskalender).

Erratum
In West-Vlaanderen, jaargang VI, nr. 6, november 1957, blz. 368 werd gemeld dat
de h. Arch. Paul Felix de tweede prijs heeft behaald in de provinciale wedstrijd voor
het nieuwe Provinciaal technisch Instituut te Kortrijk. Dit is niet helemaal juist,
vermits deze tweede prijs werd behaald door het architectenteam, bestaande uit: Paul
Felix, Oostende; Jan Tanghe, Oostende en Jan De Jaegere, Kortrijk.

Wordt gezocht
De eerste twee jaargangen van West-Vlaanderen alsook de afleveringen 2 en 3 van
de derde jaargang worden gezocht door de h. Marcel Schotte, onderwijzer te Beveren
aan de Leie.
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[West-Vlaanderen 1958, nummer 2]
[Toneel]
Betekenis van het Vlaamse volkstoneel
Van 1918 tot 1940 heeft het Vlaamse Volkstoneel één van de belangrijkste en
doelmatigste bijdragen geleverd voor de vernieuwing van het teaterleven, voor de
kulturele ontvoogding van Vlaanderen en voor de faam van onze kultuur in het
buitenland. Geen enkel organisme van politieke, sociaal-economische,
wetenschappelijke of kulturele aard heeft in zo korte tijd en zo doordringend het
nationaal- en geestesleven beïnvloed.
Het Volkstoneel schiep een eigen teaterstijl, een eigen techniek en vormde
bovendien een homogeen schouwburgpubliek, verzoende alle standen en gradueringen
van ontwikkelingspeil, van politieke en filozofische opvatting. De kritiek werd tot
scherper inzicht gedwongen, Nederlandsschrijvende auteurs kregen gelegenheid zich
te affirmeren en hun scheppend vermogen geleidelijk gestalte te schenken en te
ontwikkelen; het onderwijs en de liefhebbersverenigingen werden gunstig beïnvloed;
geprikkeld door het schitterend voorbeeld van de acteurs van het Volkstoneel ontstond
een streven naar zuiverheid en eenheid in de omgangstaal en vooral in de vertolking
van letterkundige genres. Jaren lang heeft het Volkstoneel de taak vervuld van een
reizende volksuniversiteit.
Bovendien werden de wallen naar de buitenwereld, de aristocratie, de
franssprekenden en het hof overbrugd. Wallonië poogde met een gelijkaardige groep,
Les compagnons de St. Lambert, de Waalse gebieden, Brussel en zelfs Frankrijk te
veroveren; Henri Gheon, stichter van Les compagnons de notre Dame, speelde te
Brussel, te Luik en te Parijs vertalingen van Nederlandse stukken (Monsieur chacun,
Mariette de Nimègue, La joyeuse farce des encore, Et là ou l'étoile s'arrêta); Henri
Barbusse heeft hopeloze krachtsinspanningen aangewend om voor zijn
kommunistische kameraden een strijdend teater in het leven te roepen; telkens stelde
hij het Vlaamse Volkstoneel tot voorbeeld; bij ontstentenis van een eigen
karakteristiek teater lieten de Duitsers het Vlaamse Volkstoneel in talrijke steden
optreden. Toen Jacques Copeau door graaf de Grünne werd geraadpleegd over de
belangrijkste verschijnselen op toneelgebied in Frankrijk antwoordde de beroemde
teater-vernieuwer: Ce n'est pas en France, qu'il faut demander des nouvelles. C'est
en Belgique qu'on trouve le premier theêtre du monde. Vóór de Volkstoneelperiode
kende men in Noord-Nederland ternauwernood enkele Vlaamse dichters en vertellers,
een paar grote schilders en geleerden. Van de geestelijke noden, de strijd van de
Vlaming om het behoud van de wezensaard, de worsteling tegen negatieve krachten
om de Dietse taal en kultuur te beveiligen en gaaf te houden, hadden de Nederlanders
geen begrip. De talrijke kunstmanifestaties welke zij in Zuid-Nederland mochten
realiseren, werden steeds met platonische liefde beantwoord. Het Volkstoneel heeft
in alle steden en in talrijke dorpen herhaaldelijk gespeeld en het bewustzijn van de
kulturele eenheid wakker geroepen. Brussel en het hof bleven onverschillig, Wallonië
vijandig. Het volkstoneel heeft al deze gebieden veroverd. Vandaag speelden wij in
het Paleis voor Schone Kunsten, morgen in een dorpszaaltje, we trokken van
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Poperinge naar Düsseldorf, van Amsterdam naar Rotselaar, van Charleroi naar
Groningen, van Roesbrugge naar Keulen, in de zomer wandelden wij als edellieden
in sierlijke parklanen of vochten in de weide of steengroeve voor een emmer water.
Hier zaten we in een halfduistere herberg te genieten van bruin brood met boerenhesp
en trappistenbier, elders verlieten we ‘als genoden aan rijke taaflen’ het salon van
de graaf; we speelden vogelpik met de boeren of lagen te luierikken in de club van
een internationaal hotel; soms kregen we een appartement met badkamer en bureau
als logies, of kropen voorzichtig in bed om de slapende kleine in de hoek niet te
wekken... Iedere maand kregen we gelegenheid om in steden en dorpen dezelfde
mensen te leren kennen, geleerden en kunstenaars, eenvoudige mensen en idealisten
te ontdekken, de schoonheid van land en volk te bewonderen, de hunkering van de
volksziel op te vangen en ons eigen leven te verrijken. Een universiteit op reis!
Aanvankelijk kwam het publiek aarzelend zijn waarnemingsvermogen verscherpen
tot het deelachtig werd aan de geest en meespeelde. Eerst was het uit nood aan
geestelijk leven tijdens de tragische jaren van de oorlog (1914-18-20: Het
Fronttoneel), langzamerhand voelde het behoefte aan stijl en levensinhoud (Het
Vlaamse Volkstoneel [1920-24], Dr. J.O. De Gruyter), tot het zich in zijn
levensbewustzijn aan de buitenwereld openbaarde en het teater bevrijdde van
parasieten. Het Katholiek Vlaams Volkstoneel, Johan De Meester, 1924-29), om ten
slotte de verworvenheden voorgoed vast te leggen in een door de vernieuwing
gelouterd teaterleven (Anton Van de Velde, Lode Geysen (1929-32), Staf Bruggen,
Renaat Verheyen (1930-40).
Het Volkstoneel heeft de grondslagen en de eigenschappen van het persoonlijk en
collectief vermogen en van de artistieke graduering gestalte geschonken in grootse
teaterscheppingen: het nationale (ten onrechte verworpen als het eenzijdig,
oppervlakkig-typisch-folkloristische), nl. het aflijnen van het temperament en de
wezensaard; naderhand geheven op het vlak van het algemeen-menselijke in
driftenspel, allegorie en symbool, om ten slotte de mens te confronteren met de
geheimzinnige natuurelementen, de bovenaardse machten en de metafyzische
problemen. Het Volkstoneel was werkelijk up to date, wijl het geschiedenis en traditie,
zeden en volksgebruiken, litteraire scheppingen uit het verleden, aanvaardbaar en
genietbaar maakte voor de
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1. L'Annonce faite à Marie - Paul Claudel - Nederlandse bewerking van Hein
Boeken - Regie van Johan de Meester - Dekor en kostumering van René
Moulaert - Op toneel: Johan de Meester en Yvonne Dubois - Creatie in het
Nederlands door het Vlaamse Volkstoneel - 1927-28
2. Marieken van Nijmeghen - 15de eeuws mysteriespel - Regie van Johan de Meester
- Op toneel: Staf Bruggen, Johan de Meester, Renaat Verheyen - Vlaamse
Volkstoneel 1924-25
3. Tijl - Anton van de Velde - Regie van Johan de Meester - Dekor en kostumering
van René Moulaert - Op toneel: Staf Bruggen, Johan de Meester, Maurits Hoste.
Creatie door het Vlaamse Volkstoneel 1925-26
(Clichés: Le théâtre de Belgique)
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moderne mens naar inhoud en vorm, op zulke wijze dat het toneel de vervaarlijke
ontwikkeling van radio en film, van sport en verkeer kon trotseren.
Tot de door het Volkstoneel opgevoede teatermassa behoorde de arbeider en de
boer, de intellectueel, de financier en de fabrikant, de politicus, de geestelijkheid en
de adel; zij vormden een uitverkoren gemeenschap die een edel en groots geloof in
het leven en in zichzelf als individu en als volk beleden. Het succes van het
Volkstoneel is hoofdzakelijk te danken aan de levenswil van het volk, aan de innige
verbondenheid, een organisch gegroeide zieleverwantschap van de Vlamingen. Dit
verklaart het zuiver contact tussen speler en publiek, tussen de door het volksgemoed
en de volksverbeelding gevoede acteur en de gemeenschap. Ons huidig teaterleven
ontbeert deze eigenschappen, de acteur leeft zijn individualistisch leven, in zover
dat hij zich zelfs niet meer inspant om zijn tekst behoorlijk te zeggen; voor hem is
Oidipus een vaderrol, Haimoon de jeune-premier, Ophelia een ingénue, Jago de
marqué... Er is een gelijkschakeling van genres voor alle stukken.
Men heeft destijds té eenzijdig de aandacht getrokken op de verbluffende regie,
de techniek, het experimenteel karakter van het Volkstoneel. Zelden werd één van
de essentiele kenmerken van het gezelschap opgemerkt: de speelstijl.
De échte Volkstoneelacteur werd door het publiek dadelijk herkend. Immers, hij
hield geen rekening met letterkundige genres, negeerde de systematische indeling
van de dramatische personages volgens leeftijd, stand, stem, enz.; bij de rolverdeling
werden de verouderde benamingen (jeune-premier, ingénu, karakterrol, marqué,
vaderrol, enz.) nooit uitgesproken. De door de conventionele schouwburgprocédé's
verstarde acteurs konden de nieuwe speelstijl niet vatten, zij keerden spoedig naar
een officieel teater terug. Wie zich niet kon aanpassen moest verdwijnen; vreemde
eenden in de bijt werden door het publiek niet aanvaard, ten hoogste geduld. Jan
Boon, Johan De Meester en Staf Bruggen stelden er prijs op om jonge acteurs, bij
voorkeur liefhebbers te engageren, om te verhinderen dat schoolse methodes of muffe
schouwburgconventie de speelstijl zouden verminken.
Bovendien hadden de voornaamste spelers een prototype geschapen: Staf Bruggen
was de incarnatie van de toenmalige nationale strevingen, van de hunkeringen van
het volksgemoed, Hoste realiseerde de vette lach, de oubollige Jordaensfiguur, Lode
Geysen was het dynamisch jeugdtype, de heraut van de katholieke teaterrevolutie,
Verheyen vertolkte de clowneske aanklacht tegen schijn en leugen, de kwajongen
die met pijnlijke zelfironie de oude wereld hopeloos belachelijk maakte... De rol
werd niet geinterpretéerd volgens de gevestigde wetten, doch beleëfd in essentie;
een moord werd omgezet in het afschuwelijke beeld van de moorddadigheid in de
mens. Het was toneel en gemeenschapskunst in de edelste betekenis. Ook de humor
in dramatische werken en blijspelen - de vrucht van een door het leven en de ervaring
gelouterd hart en van een intelligente geest in de echte dramaturg - kreeg bij het
Volkstoneel een typische intonatie en pikante speelsheid.
Werken uit de klassieke oudheid, de Brabantse weelde van Vondel, de symboliek
van Claudel, het gezwollen romantisme van Coolen, evengoed als de beruchte
avant-garde Tyl I van Van de Velde werden genietbaar voor de nieuwe mens. Ruimte,
vlakken, hellende verhogen, benodigdheden en kostumen, grime en pruik, licht en
muziek werden omgetoverd tot dramatische elementen, opgenomen in het ritme van
de speler, omkranst met atmosfeer, met toneelpoëzie. De pijp van Staf Bruggen in
Leontientje werd niet alleen behendig gehanteerd volgens de wetten van de realiteit,
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doch minuten lang wist de acteur dit banaal voorwerp te betoveren met dramatische
ontroering; de schminkvlakken op het gezicht van Verheyen in Pantagleize maakten
de toeschouwer desolaat. De houterigste acteurs konden evengoed als de choreograaf
het ritmisch leven dynamisch uitbeelden, zonder de cadans van de muziek te schenden.
In Holland, waar de muzikanten wegens reisverwikkelingen niet konden optreden,
verzamelde de componist Karel Albert alle denkbare voorwerpen (potjes, schijven,
dozen, bakjes) en begeleidde met deze dissonante klankmogelijkheden het ritme van
zijn muzikale conceptie. Wij vonden het vanzelfsprekend, maar de toneelmeester
van de traditionele schouwburg fluisterde: ‘Is die man helemaal gek geworden!’
Thans is men met dergelijke verschijnselen verzoend; men denke aan de moderne
film- en jazz-muziek of aan de typische Carl Orff methode: een orchestraal ritme,
gerealiseerd o.a. met voetgestamp en geklets van de handen op de blote billen...
Het Volkstoneelritme ontsproot aan een zengende bezieling, innerlijke
bewogenheid, dramatische intuitie, aan een verhevigd modern levensgevoel dat zich
ook in de taal, in het gelaat en vooral in de onuitputtelijke rijkdom van het lichaam
uitdrukte. Het was de gestalte van een nieuwe geest in een nieuwe stijl.
Is dit alles thans nog denkbaar? Neen, althans niet in de vorm van toen. Doch nù
evenals toen kan de acteur het teaterleven vernieuwen indien hij de bronnen van de
eeuwenoude tragiek van het leven gaat aanboren, het ruimtegebied van de tijd gaat
ontginnen, een nieuwe techniek en stijl kan scheppen. Zoniet zal hij een geroutineerd
vakman blijven; hij kan verschijnen en ook verdwijnen! Laat de kleine gezelschappen
en de liefhebbers in de traditie cirkelen; een kunstenaar echter heeft een zénding te
vervullen, anders zullen de evolutie in het modern leven of andere artistieke
verschijnselen hem overrompelen. De kernkracht in talrijke verschijnselen werkt
zichtbaar en dreigend; de stoffelijke wereld, beschaving en kultuur moeten aan de
menselijke geest, controle en wetten worden onderworpen; natuur en
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geest zoeken rusteloos naar nieuwe vormen en naar harmonie. Evolueert het teater
niet in de richting van zijn oorspronkelijke functie en essentie dan wordt het door
die kernkracht verschroeid.
De toneelmens, vooral de acteur, moet zich losworstelen uit de greep van zijn
individualisme, van de school, het vak en zich naamloos verloren geven aan de
harmonie, niet enkel aan de normen van het teatercomplex doch vooral aan zijn
verbondenheid met het moderne leven. Dit verschijnsel dringt zich overal op; gisteren
leefden wij op kontinenten, morgen wellicht zijn we interplanetaire wezens, de
eeuwige mens echter zal zijn dualiteit niet ontvluchten.
Toneel is de uitverkoren kunst van de gemeenschappelijke samenhorigheid in de
tijd en in de ruimte; scene en zaal vormen een eenheid van geest en ziel, zij spelen
echter hun rol op twee vlakken. De enkeling (auteur, regisseur, acteur) moet zijn
naam prijsgeven aan de wording van het drama want choreografen, technici,
decorateurs, musici, architecten, de drukker, de naaister, enz. worden in onze tijd bij
de dramatische handeling betrokken. Was dit niet het geval dan zouden wij ons zoals
voorheen kunnen tevreden stellen met het geschilderd decor en met de genre-kledij
van de costumier. De talrijke beroepsgezelschappen zijn meestal erfgenamen van
het individualisme, uitwassen van het stersysteem; zij voeren een verbitterde strijd
voor het levensbehoud en het persoonlijk succes. Vandaar de versnippering van
krachten in de talrijke groepen.
De Volkstoneelacteur erkende de oude waarheid dat de voorstelling een essentiële
maatstaf is voor de waardebepaling van het stuk. De actualiteit van Vondel's Lucifer
ontstond door de bezieling van het dynamisch ritme, de expressieve zegging en de
actuele vormgeving. Het kostuum was voor ons niet enkel omhulsel van de bewegende
acteur; het was zelden historisch juist doch steeds dramatisch element. Een
toneelspeler die zich tevreden stelt met toepassing en uitbreiding van de
verworvenheden van het instituut zal nooit doordringen tot het geheim van de
dramatiek. Hetzelfde geldt voor de taal op het toneel. De echte kunstenaar ondergaat
telkens opnieuw de persoonlijke tragiek van het eeuwig-onvoltooide woord, evenals
de grote acteur na iedere vertolking tot het besef komt dat hij slechts één van de
talloze pogingen heeft aangewend om zichzelf te bevrijden, om zijn wezen en zijn
lot alsmede dat van zijn toeschouwers volkomen te bepalen in de uitdrukking. Dit
tragisch gevoel dwingt hem om met al de vermogens van zijn ziel de hoogste toppen
van het levensgevoel te benaderen en de technische volmaaktheid na te streven.
Wanneer wij de teatergeschiedenis in miniatuur bekijken valt het dadelijk op hoe
zeldzaam deze toppunten werden bereikt en tevens welke belangrijke rol het
Volkstoneel heeft vervuld. De Grieken schonken ons de zuiverste vorm van het
heroisch-menselijke en het sacrale; de Nederlandse middeleeuwen tilden het toneel
op het vlak van het mysterie, het symbool, de evangelische eenvoud; de gepuurde
weelde van de renaissance hevelde het toneel, langs de overdadige barok naar het
realisme van de 19de eeuw. Het was een profanatie van de metafyziek, een tuimeling
uit de dramatische hoogvlakte naar de werkelijkheid. De symboliek van Van Eedens
Waterlelie kan hier als vergelijking dienen: de smetteloze bloemkelk op het serene
watervlak, de rechtlijnige stengel naar beneden, waar de wortels vastzitten in de
slibberige bodem; het is de sprong van het religieus teater van Aischylos, van de
middeleeuwse bloeitijd en de symboliek van Claudel, naar de drassige aarde.
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Het Volkstoneel dwong de mens van de tijd tot strijd met zichzelf, zijn omgeving,
de levensproblemen; het Vlaamse volk herkende in zijn teater de persoonlijke en
collectieve houding tegenover het leven en de moderne tijd. En de vorm was actueel.
Merkwaardig is het feit dat de belangstelling verminderde naarmate stukken werden
gekozen van minder formaat of wanneer we befaamde spelen volgens de smaak van
de doorsneetoeschouwer vertolkten. Herhaalde keren werd ons verweten dat wij de
sensatiezucht en het snobisme prikkelden om stand te houden en de concurentie van
de officiele gezelschappen te trotseren. Tegen deze fictieve gevaren konden wij ons
zeer doelmatig pantseren door een terugkeer naar het gestileerd realisme en het
engageren van enkele befaamde teatervedetten. Voor iedere periode vond men de
gewenste verguizing: De Gruyter misbruikte het toneel ten gunste van zijn
woordobsessie en flamingantisme; De Meester werd verketterd wegens zijn vreemde
revolutionaire stijl; Van de Velde streefde al te opzettelijk naar de primauteit van de
katholieke idee; Geysen was een baldadig kultuurbolsjevist zonder meer; Verheyen
een clown; Staf Bruggen versjacherde het teater voor politiek nationalisme... Een
stortvloed van onbegrip, kleinheid, afgunst stootte twintig jaar tegen de leiding van
het Volkstoneel. Maar een massale teater-élite heeft twintig jaar geantwoord met
toejuichingen!
Een grove berekening levert gulden cijfers. Van 1918 tot 1940, hebben
honderdduizenden Vlamingen en vreemdelingen alle genres en vormen van het
Volkstoneel goedgekeurd door aanhoudende belangstelling en steun. Over gans de
periode bedraagt het aantal stukken nagenoeg 150, waaronder 80 Nederlandse; beheer,
administratie, artistieke en technische medewerkers ongeveer 165 mensen; het aantal
vertoningen 200 per jaar met telkens minimum 700 toeschouwers; dit betekent over
20 jaar: 2.800.000 toeschouwers. Alles werd gerealizeerd met de opbrengst van de
vertoningen, enkele giften van bewonderaars en een paar officiële aalmoezen. Het
arbeidsveld omvatte Vlaanderen, Noord-Nederland, de voornaamste steden van
Wallonië en West-Duitsland tot Berlijn, en Parijs. Het Volkstoneel was de kulturele
ambassade van Vlaanderen.
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En waar de sterre bleef stille staan - Felix Timmermans - Regie Johan de Meester - Op toneel: Staf
Bruggen en Lode Geysen - Creatie door het Vlaamse Volkstoneel 1925-26

Proteus - Paul Claudel - Nederlandse bewerking: Werumeus Buning - Regie: Johan de Meester Creatie in het Nederlands door het Vlaamse Volkstoneel 1931-1932

Lucifer - Vondel - Regie: Johan de Meester - Vlaamse Volkstoneel 1926-27
(Clichés: Le théâtre de Belgique)
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Een vergelijking met de huidige toestand stemt tot nadenken. Sinds twintig jaar blijft
het toneel cirkelen in het post-expressionisme; het heeft zijn zending gereduceerd
tot een, weliswaar interessant en technisch verzorgd element, om de mens af te leiden,
doch het is uit het spoor van zijn wezeniljke bestemming gegleden.
En toch, geen enkel verschijnsel van het modern leven (radio, televisie, film,
techniek, amusementsgelegenheden, atoom, verkeersmiddelen, enz.) kan het teater
verdringen indien de essentiële waarden in ere worden gehouden en de voor de tijd
geschikte vorm wordt aangewend. Het toneel mag zich niet onttrekken aan zijn
oorspronkelijke zending: de verheven strijd van de door aardse kluisters gevangen
menselijke geest, de tragiek van het door hartstochten geprofaneerd wezen met
eeuwige bestemming, de confrontatie van de mens met het mysterie van de
natuurkrachten en met God. In de mate dat het teater de verhouding van de mens tot
de eeuwigheid verbreekt, zal het overkantelen naar academisch burgerlijk spel,
realisme of amusement. Oerkern van alle dramatiek blijft eeuwig de mens zelf: het
wandelend drama.
Sociaal-economische teleurgang, politiek, sportfurie, de razende ontwikkeling van
film en televisie, politieke spanningen in binnen- en buitenland, angstobsessies,
filozofische verwarring, hebben de geest verschrompeld, het hart verweekt, de wil
ontredderd. De menselijke persoonlijkheid wordt opgeslorpt in massaverdwazing;
moraal en godsdienst behoren tot de achterlijkheid van de ‘duistere middeleeuwen’.
Willoos ondergaat de moderne mens de macht van de zinnen, het getal en de materie.
Vlaanderen beschikt over de middelen om zijn ziel en zijn kultuur te vrijwaren
voor opslorping in de kontinentale stromingen. Het toneel zou in deze tijd opnieuw
de geesteshouding van ons volk moeten louteren en de levenswil verstevigen.
Benevens de befaamde kultuurorganisaties die een rijk geschakeerd publiek hebben
gevormd, kunnen talrijke organismen een nieuwe toneelgemeenschap mogelijk
maken. Gemeentebesturen en provincies, het leger, het onderwijs van hoog tot laag,
de bond der grote gezinnen, A.K.V.T., de middenstandsbeweging,
landbouworganisaties, de verscheidene groeperingen van het A.C.W. beschikken
over gecentraliseerde volksgroepen, zalen, propagandamiddelen, pers en financies
om een teaterélite te vormen en de gelijkaardige verenigingen in het buitenland met
onze kultuur vertrouwd te maken.
Benevens een gezelschap voor grote steden zou een speciaal organisme het
openluchtspel kunnen verzorgen in de belangrijkste provinciesteden en zelfs in
sommige dorpen: te Brussel en te Antwerpen een historisch spel, te Gent en te Aalst
een met sociale strekking, te Brugge religieuse werken, te Oostende en te Knokke
een spel van de zee, te Diksmuide de tragedie van Vlaanderens offervaardigheid voor
het heil van West-Europa, te Hasselt en Maaseik een stuk waarin de strijd wordt
uitgebeeld tussen natuur en industrie. Dit uitstekend middel om de massa vertrouwd
te maken met het toneel zou langzamerhand uitgroeien tot verrijking van het
repertorium met eigen karakter, het zou de auteurs prikkelen tot ontplooiing van hun
gaven; bovendien zouden de liefhebbers uit de streek kennis maken met een verfijnde
vorm van het toneel; plastische kunstenaars en technici zouden een kans krijgen om
zich te ontwikkelen en wellicht zouden de gaafsten spoedig op een hoger plan gaan
werken, uitgroeien tot kunstenaars van formaat.
Bovendien dringt een coördinerend organisme zich op om de verderfelijke
uitwassen van sommige dilletantische openluchtspelen, stoeten, processies en

West-Vlaanderen. Jaargang 7

massamanifestaties te dwingen tot meer stijl, artistiek karakter en moderne aanpassing.
Thans worden enorme sommen uitgegeven voor minderwaardige prestaties; een
gecentraliseerde leiding en controle is noodzakelijk. Ook op dit terrein kan schitterend
werk geleverd worden in verband met de volksopvoeding. Dergelijke uitingen van
het gemeenschapsleven behoren eveneens tot de teaterkunst. Grote toneelspelen in
openlucht, massaspelen zijn doelmatige middelen om een volk op te voeden.
Verschaeve's Artevelde is het type van de geniale leider die ten onder wordt
gebracht door de domheid van de kortzichtige massamens Geeraard Denys; vader
Van Paemel van Buysse vertolkt de tragiek van de eeuwig-onderworpene van zijn
tijd maar ook van de lijdzame Vlaming; Vondel's Lucifer door grenzeloze hoogmoed
opgezweept, doet ons huiveren voor de geestelijke opstandigheid in de mens;
Elckerlyc plaatst ons voor het probleem van de zinnenverzadiging en de eeuwige
bestemming... Onze literatuur is rijk genoeg om eigen teaterscheppingen tegenover
de buitenlandse spelen op te stellen. Wij beschikken over de voornaamste genres
van de teaterliteratuur, waarin tevens de belangrijkste aspecten van het religieus,
nationaal, sociaal en karakteristiek volksleven worden belicht.
Grote gezelschappen uit het buitenland treden geregeld in onze steden op maar
ook wij hebben een repertorium, de vertolkers, regisseurs en technici om onze
toneelliteratuur in andere landen bekend te maken, wanneer de Vlamingen hun
versplintering afleggen en wanneer de administratieve lichamen dit organisatorisch
en financieel mogelijk maken. Geen enkele staatsvorm verklaarde in de loop van de
geschiedenis bankroet wegens steun aan kulturele prestaties!... Moet men zich er
over verbazen dat we zelden de grenzen overschrijden, wanneer Nederlandse auteurs
worden verdrongen door vreemde werken die naar inhoud en structuur vaak beneden
het peil blijven van ons repertorium?
ANTOON VANDER PLAETSE
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Drie Westvlaamse toneelkunstenaars
Gella Allaert, Hector Camerlijnck, Roger Coorens
Mein Grundsatz, den meine Erfahrung noch nicht widerlegt hat, ist, dass
der grosse Schauspieler nicht kopieren kann.
(Schröder)
Het is een feit dat het toneelleven aangezogen wordt door de grootstad. Ons land
bezit geen grootstad in de ware betekenis van het woord, en sommige min of meer
grote agglomeraties hebben hier de rol van de grootstad overgenomen. In Frankrijk
is de centralisatie zo absoluut geworden, dat men de laatste jaren op decentralisatie
is gaan aansturen, met het gevolg dat er nieuwe toneelhaarden gevormd werden, die
een ware verjonging betekenen voor het toneel van onze zuiderburen. In een klein
land als het onze, dat dan nog uit twee taalgroepen bestaat, is iedere decentralisatie
van enige betekenis uitgesloten. In Vlaanderen is de toestand zo dat we op
toneelgebied Antwerpen als centraal punt kunnen beschouwen, van waar uit enkele
lijnen kunnen getrokken worden: Brussel als voorpoststelling tegen de steeds driester
wordende golfslag van de verfransing, en het Reizend Volksteater, dat ook van
Antwerpen uit het vlaamse land bestrijkt om elders te brengen wat door gebrek aan
mogelijkheden niet leefbaar is.
In Antwerpen klopt het hart van het toneel in Vlaanderen. Antwerpen werd de
taak opgelegd in de mate van de mogelijkheid geheel het vlaamse land te bestrijken
en toneel te brengen dat boven het partikularisme en het provincialisme is uitgegroeid.
Antwerpen geeft...
Maar ook: Antwerpen... neemt...
In de tijd van de drie stedelijke schouwburgen: Antwerpen, Gent en Brussel,
werden deze gezelschappen in overwegende mate samengesteld uit plaatselijke
krachten. Men putte uit de lokale dilettanten-verenigingen of (en) uit de plaatselijke
conservatoria. Antwerpen, Gent en Brussel beschouwden hun gezelschap als een
lokaal bezit, en de mensen, die er deel van uitmaakten, als mensen van bij ons. De
tijd, dat het toneel een lokale aangelegenheid was, is nu voorbij. Gent is bij Antwerpen
ingeschakeld, en alleen een verkeerd begrepen prestige-strijd belet voorlopig dat ook
Brussel door het nationaal toneel zou bediend worden. De samenstelling van het
gezelschap van het Nationaal Toneel wordt door de evolutie van de zaak zelf op
nationale leest geschoeid. Moest men nu, in 1958, achter de naam van ieder lid van
het Nationaal Toneel de plaats van herkomst vermelden, men zou verwonderd zijn
over de verscheidenheid in de samenstelling van het gezelschap.
Werkelijk: Antwerpen... neemt.
Antwerpen ontvangt van alle vlaamse provinciën.
In het artistiek gezelschap van het Nationaal Toneel (Antwerpen) en van de K.V.S.
(Brussel) is ook West-Vlaanderen schitterend vertegenwoordigd. Misschien niet als
men met cijfers goochelt - maar wat betekenen cijfers als men over kunst praat! maar wat West-Vlaanderen gegeven heeft, klinkt als een klok, vermits de namen van
de toneelkunstenaars van westvlaamse oorsprong werkelijk de namen van de
steunpilaren geworden zijn van de gezelschappen waartoe ze behoren.
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Kan men zich de K.N.S.-Nationaal Toneel nog voorstellen zonder Gella Allaert
en Hector Camerlynck? Kan men zich een interessante toneelgebeurtenis in de K.V.S.
te Brussel voorstellen zonder Roger Coorens?
Wat onmiddellijk opviel was de soepelheid en het aanpassingsvermogen van deze
drie toneelkunstenaars, die in een handomdraai iedere esprit du terroir, iedere zweem
van provincialisme, hebben afgelegd, en die zich reeds in de moeilijke beginperiode
naast de groten uit die tijd wisten op te dringen. Er is niet alleen moed, maar een
grote dosis zelfzekerheid toe nodig, nietwaar Gella Allaert? om uw eerste schreden
op de planken van de K.N.S. te zetten als Katharina (De getemde Feeks) naast een
Petruccio, die niemand minder was dan de betreurde Arthur Van Thillo. Er diende
op de tanden te worden gebeten, en ik zie de jonge Gella nog
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Gella Allaert in Liefde onder de Olmen

Gella Allaert en Hector Camerlynck in een comedie van Shakespaere
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altijd op de tenen staan - onbewust, ik ben er van overtuigd - als wou zij ook fiziek
tegen het dominerend geweld van haar grote partner optornen. Ik herinner me dit
debuut nog als gebeurde het gisteren, en het feit dat ik het me nog herinner en het
me zo duidelijk voorstel, bewijst dat de jonge Gella indruk op mij gemaakt heeft.
Men heeft haar te Antwerpen verplicht te zwemmen met haar eenvoudig in het water
te werpen. En ze heeft gezwommen, want ze bood zich niet aan met ledige handen,
ze bezat een bagage, die spoedig het misterieuse kistje van een wonderbare
goochelaarster bleek te zijn. Ze bezat wat een toneelkunstenaar nodig heeft: vakkennis,
aangekweekte maar vooral aangeboren liefde voor het vak dat in haar ogen een
roeping was, en dit ondefinieerbare vuur dat als een aura rond iedere ware kunstenares
waart, dat brandt zonder te verbranden, dat bijbelse braambos dat voor het modern
voetlicht het simbolisch altaar van de oude grieken vervangt. Er was in de K.N.S.
een jonge kracht verschenen, die zonder heiligschennis te plegen de voet kon zetten
in de sporen door een Jeanne de Coen, een Ida Wassermann, een Elisa Van Camp
getrokken...
Het is niet mijn taak hier Gella Allaert te belichten aan de hand van haar ontelbare
grote rollen, die evenveel wonderlijke inkarnaties geworden zijn. Tussen de jonge
Katharina van voor vijfentwintig jaar en Mary Tyrone in De Tocht naar het Duister
ligt een hele wereld. Een wereld waarin geen enkele toets ontbreekt om het komplete
gamma van de rijke dramatiek voor te stellen. Van de jonkvrouwelijke ingénue, zoals
alleen Shakespeare die in zijn komedies scheppen kon, langs de grande coquette die
stijl, distinktie en een fisische aantrekkingskracht opbrengen moet, naar de rijpe,
getormenteerde vrouw, getekend door het leven en de hartstocht maar die het
persoonlijk temperament onder kontrole moet houden, ligt een wereld van
diep-menselijkheid, van persoonlijk verzaken, van dienen; een wereld van schoonheid
door een volledige vrouw aan haar volk aangeboden als op een gouden vruchtenschaal.
Want een grote toneelspeelster is een volledige vrouw.
De tijd van de grote vedetten, die hun tijdgenoten fascineerden door hun
excentriciteiten en excessen, is - gelukkig - lang voorbij. De mens van heden is
nuchter geworden en een toneelkunstenaar leeft binnen de geordende maatschappij.
Hij moet zich niet meer wreken op die maatschappij die hem uitsloot (niettegenstaande
de bewondering die zij hem toedroeg). Het lijk van de grote Neuberin, dat men eens
over een kerkhofmuur wierp, zou nu op decente wijze begraven worden omdat de
Neuberin nu als een volwaardig, en zelfs vooraanstaand lid van de maatschappij zou
beschouwd worden. Het verweermiddel van diegenen die eeuwen aan de zelfkant
van de samenleving hebben geleefd, is een anachronisme geworden. Een aktrice is
nu een dame, arbeidend in funktie van een artistieke taak, net als een dichter, een
schilder, een beeldhouwer, een musikus. Zij is zelfs meer: zij interpreteert, maar
schept tevens. Er is alleen het voorbijgaand karakter van wat zij schept, dat haar
arbeid zo vluchtig maakt. Zij kent alleen de grootheid van het moment, maar dat
moment betekent voor haar dan ook een geheel leven. Zij verzaakt aan zichzelf,
zowel aan haar schoonheid als aan een eventueel lichaamsgebrek, aan een sterke
persoonlijkheid als aan een kramakkelijke gezondheid, aan haar eigen identiteit, aan
zichzelf, aan alles wat haar buiten het kader van de manteau d'arlequin tot een
bepaalde dame maakt, het is niet meer Gella Allaert die daar staat, gaat, praat, bemint,
lijdt of sterft, maar Katharina, madame Sans-Gêne, Mary Tyrone, de mooie Helena,
een heilige of een hoer. Zulke inkarnaties worden niet door middel van schmink of
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andere hulpmiddelen op het wezen gelegd; die geschieden innerlijk, door middel van
een intense innerlijke introspektie, door extase... maar steeds onder strenge kontrole.
Een grote toneelspeelster is een natuurelement in eruptie, maar onder de kontrole
van een filterend intellekt. En dat is Gella Allaert. In het kader van ons vlaams
nationaal toneelpotentieel, is zij een van onze grootste toneelspeelsters.
Zij is ook een van onze mooiste toneelspeelsters. En die vaststelling van
mijnentwege heeft niets met galanterie te maken. Een mooie aktrice is niet
noodzakelijk een mooie dame, zoals men die op de straat of in gezelschap ontmoet,
waarvoor men even omkijkt, waarover men een opmerking maakt en zijn weg
voortzet. Een mooie aktrice kan een dame zijn, die niets heeft van een klassieke
schoonheid - want die kan ook onpersoonlijk zijn - en die u toch fascineert omdat
men achter het gewone een expressie ontwaart die van glas een edelsteen maken kan.
Gella Allaert is een mooie aktrice omdat zij, eens dat zij de planken onder de voeten
voelt, als geïllumineerd wordt, verlucht door de onzichtbare hand van een kunstenaar,
geboetseerd in haar eigen vlees. Zij is een mooie aktrice omdat zij op het toneel
skulpturaal beantwoordt aan de eisen van het toneel. Dat heeft zij gemeen met de
Jeanne De Coen van vroeger (en soms nog van heden), die, eens in het licht van de
schijnwerpers, Medea werd, of Anna, of een vrolijk vrouwtje van Windsor, of een
volumineuze lichtekooi van Ben Jonson. Wat Jeanne De Coen ook was, Gella Allaert
ook is, zij is altijd mooi, mooi van de vreugde, mooi van het leed. Zij weet vuur te
slaan uit een kei, en schoonheid zelfs uit de chaos.
Oostende heeft ons Gella Allaert gegeven. Maar Gella Allaert geeft ook, meer dan
het Nationaal Toneel van haar eist. Zij heeft zich, buiten haar intense arbeid aan de
K.N.S., ter beschikking gesteld van de jongeren, die zich in de toneelspeelkunst en
de voordrachtkunst willen volmaken. Zij heeft in haar woning te Antwerpen een
toneelschool gesticht, waar zij, samen met haar even begaafde kollega Stella
Blanchaert, aan talrijke leer-
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Roger Coorens in De Meeuw van Anton Tsjechow

Roger Coorens in The Living-Room van Graham Greene
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lingen, komend uit alle middens en uit alle delen van het vlaamse land, de magische
kunst van het toneel aanleert. Zij is in dit opzicht onze vlaamse Tania Balachova.
Oostende en West-Vlaanderen hebben het vlaams Nationaal Toneel een volledige
toneelkunstenares gegeven.
Maar ook een groot toneelkunstenaar in de persoon van Hector Camerlynck.
Hector Camerlynck is een akteur waaraan men onmiddellijk denkt als men spreekt
over bepaalde rollen. Zulks betekent niet dat zijn talent begrensd is. Integendeel!
Maar hij is op het toneel een specifieke verschijning, die men onmiddellijk aan een
bepaald soort personages vastknoopt, men weet niet goed waarom, en waarvan men
gemakkelijk vergeet dat er ook andere personages zijn die binnen zijn medium vallen.
Ik meen dat Camerlynck zelf hier niet geheel en gans vrij uitgaat. Hij akteert misschien
te gemakkelijk en is dus geneigd beproefde clichés aan te wenden bij het inkarneren
van verschillende personages. Daardoor krijgt zijn werk het uitzicht van nonchalance,
van improvisatie, van een gemakkelijkheid die het in feite niet heeft. Bij hem is alles
een kwestie van nuances, die niet altijd door het groot publiek worden gesnapt. Het
groot publiek ziet in hem een bepaald soort toneeltipe: een bambocheur, een cynicus,
een man die zich beweegt op de grens van het wel en niet geoorloofde, een harteloze
Don Juan, de man die vergetelheid zoekt in de spiritualiën. Misschien is het ook niet
geheel zijn schuld, en heeft hij zich allures aangekweekt naar de maat van een bepaald
soort emploi, dat men eens en voor goed als het zijne is gaan beschouwen. Maar in
dit emploi is hij dan ook tot volle rijpheid gekomen. Ik denk hier onmiddellijk aan
zijn laatste grote rol, die van Jim Tyrone in De Tocht naar het Duister, die hij vertolkt
heeft met een meesterschap dat even rijp is als dat van vele grote namen uit het
buitenland. En was het dan een toeval dat hij in dit stuk optrad naast zijn stadsgenote
Gella Allaert, die eveneens een van haar sterkste rollen vertolkte?
Het woord van de grote Schröder, dat de grote toneelspeler niet kopieert en geen
imitator is, dat woord is zeker op Hector Camerlynck van toepassing. Camerlynck
is steeds zichzelf, hij imiteert nooit een bepaald tipe, maar hij maakt zichzelf tot het
personage dat hij uitbeelden wil. Daardoor is zijn uitbeelding veel dieper, veel intenser
dan deze van andere akteurs, die uiterlijk naar variatie streven maar dan ook aan die
uiterlijkheden blijven plakken. Ik zou haast kunnen zeggen dat Camerlynck altijd
ongemaskerd speelt. Hij lacht, weent of grijnst met zijn eigen wezen: het is
Camerlynck die lacht, weent of grijnst in plaats van het teaterpersonage, dat wel zijn
identiteit krijgt, maar dat zich nooit tussen de akteur en de toeschouwer schuift. Hij
is wel een bepaald tipe toneelspeler, een enig tipe wellicht in het gezelschap van het
Nationaal Toneel. Zijn speelwijze staat ver van een misplaatste teatraliteit verwijderd.
Hij is sober, zo sober soms dat het er de schijn van heeft dat hij opgehouden heeft
te spelen, niettegenstaande zijn personage toch voort leeft. Zijn dramatische expressie
is tot aan de grens van de vereenvoudiging teruggevoerd, en met de karigste, de
soberste middelen bereikt hij dikwijls het maximum van de dramatische ontroering.
Een geheel ander soort toneelspeler is de derde van onze westvlaamse
toneelkunstenaars, Roger Coorens. Hij werkt niet aan het Nationaal Toneel, maar
neemt een grotere strijdplaats in het vlaams kultuurleven in. Hij vecht op de
voorposten, in het verfranste Brussel, waar hij al zijn kunnen en zijn groot talent
aanwendt om de bedreigde positie van onze nationale toneelspeelkunst te verdedigen.
Roger Coorens is een van de markantste figuren geworden van de Koninklijke
Vlaamse Schouwburg te Brussel.
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Het is niet altijd gemakkelijk de kunst van een bepaald akteur onder woorden te
brengen. En vermits Coorens minder in de gelegenheid wordt gesteld het publiek
buiten de hoofdstad te bereiken, is hij ook minder gekend. Hij is als tipe de ideale
vertolker van de salonkomedie, en van stukken waarin een niet al te jonge robuuste,
dinamische jeune premier vereist wordt. Maar hij is dan ook weer geen specifieke
jeune premier, want hij kan veel meer, vermits hij met even veel gemak een
karakterrol weet te verdedigen en beweeglijk genoeg is om hem een
Verwandlungskunstler van formaat te heten. Hij is een all round-akteur, wat in een
beperkt gezelschap als dat van de K.V.S zijn gewicht in goud waard is. Zijn prestaties
zijn dan ook van zeer uiteenlopende aard en dikwijls tegenstellingen in hun genre.
Zo deed hij zich opmerken zowel in Warenar en Het wederzijds Huwelijksbedrog,
als in Hedda Gabler, Fatale Druppels, Zijn Afgod, Pic-Nic, Autobushalte, De Meeuw,
De Roep van de Tortel, Kent U de Melkweg?...
In tegenstelling met Camerlynck bezigt Coorens een masker vermits hij telkens
een ander personage wordt. Maar de manier waarop hij zich omvormt is altijd
beredeneerd, nooit gechargeerd, steeds in toom gehouden en gemotiveerd binnen de
perken van de kunst. Hij beschikt over een zeer gevaarlijk talent omdat het
gemakkelijk aanleiding geeft tot populariteit, die dikwijls de kiem bevat van
effekt-najagerij en cabotinage. Coorens nu blijkt intelligent genoeg te wezen om het
gevaar van het hem zo ruim toegemeten talent te beseffen. Hij speelt gedisciplineerd
en houdt daardoor zijn kunst gaaf. Hij speelt nooit vals, zelfs als hem dat
gemakkelijker zou vallen. De Bruggeling Roger Coorens is een veelzijdig akteur een schat van een akteur voor de K.V.S.
Zo heeft West-Vlaanderen, met Gella Allaert, Hector Camerlynck en Roger Coorens
een drievoudige en waardevolle bijdrage geleverd aan het toneel in Vlaanderen...
MAXIM KRÖJER
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Gelooft u in de toekomst van het Vlaams toneel?

Waarom niet geloven in de mogelijkheid van een waardevolle toekomst voor ons
Vlaams Toneel? Zolang mij niet iemand bewijst dat de Vlaamse mens van nature uit
gespeend is van wat ik graag dramatisch instinkt noem, bestaat er geen enkele reden
om niet te ‘geloven’. ‘Beminnen’ doen we zó, natuurlijk! Maar met de ‘Hoop’ is het
niet zo gunstig gesteld in Vlaanderen.
Aan de zijde van de teaters zelf zou vooreerst een verdubbeling van het aantal
schouwburgbezoekers moeten bevochten worden door enorm veel liefde, opoffering
en... kunde, teneinde voor een kleiner aantal stukken, langer gespeeld, een bestendig,
aan zichzelf getrouw blijvend spelpeil te bereiken. Een verhoogd spelpeil, kweekt
fijner oordeel bij de toeschouwer, directer aanvoelen bij de toneelauteur in de dop.
Het spel blijft de grondslag van alle toneelproductie!
Aan de kant van de auteurs zou de volharding moeten verdubbeld worden. De
‘beloftenrijke’ pogingen blijven meestal beloften. De auteur is ontmoedigd omdat
hij bij de laatste pennetrek: ‘Doek’ zijn werk voor voltooid, voor ‘af’ hield, en het
bij de vertoning voor een aanzienlijk deel onbeduidend, ontoereikend bleek te zijn.
Ook romans worden afgewezen, ook dichtbundels teruggestuurd, maar dat blijft
bescheiden, de ontgoochelde auteur stopt de papieren weg, de uitgever is het geval
vergeten! Een toneelmislukking is echter een openbare zaak. Niet de teaterdirekteur,
maar het publiek in massa wijst af.
De auteur is beledigd, vernederd, gekrenkt. Het publiek is te dom en zijn werk
niet waardig, dus: grove vergissing! In het teater gaat het er meestal niet om of het
publiek al of niet ontwikkeld genoeg is, maar wel om de kwestie of de auteur bij de
laatste pennetrek er wel bewust van is dat het werk nièt af is, dat hij in zijn geschreven
tekst massa's spelmogelijkheden moet hebben verstopt die als tijdbommen moeten
ontploffen bij de vertoning. De toneelauteur denke er aan dat niet de compositiewetten
van roman of essai hem moeten leiden maar de eenvoudige doch onverbiddelijke
wetten van het spelen in een bepaalde ruimte-en-tijd!
Onze meest gevestigde auteurs, zij die volhard hebben, weten best dat zij het ene
oog op de ‘planken’ en het andere op het schrijfpapier moeten gericht houden. Met
één woord een toneelstuk ‘maken’ behoort niet tot het domein van de ‘literator’
alleen. Het is een ruimte- en tijdcompositie, waarvan alleen het plan en de dialogen
kunnen neergeschreven worden.
Honderd bladzijden met de diepste beschouwingen, ideeën en ontboezemingen,
uiterst waardevol om gelezen te worden, halen het op het toneel nooit tegen vijf
minuten, boeiend, zelfstandig menselijk gebeuren, met één bladzijde tekst!
Op het gebeuren, - actueel, echt, - komt het aan! Stel het ‘gebeurende’ op papier
in plaats van het ‘gedachte’ en het Vlaamse toneel is er zo meteen. Om dat te bereiken
passe de auteur het niet zo onaangenaam voorschrift toe: in plaats van twee uur te
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schrijven, brenge hij er één door in de schouwburg, om te ondergaan, te observeren,
een half met schrijven en een half met luidop voor zich zelf zijn dialogen te ‘spelen’.
Het wordt ‘théâtre pur’ op slag!
Ik blijf geloven...
MAURITS BALFOORT
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Principieel geloof ik in de toekomst, ofschoon, naar Paul Claudel in een interview
eens zei, er niet alleen in het verleden maar ook in de toekomst ruïnes zijn. En ik ben
beslist optimist over de toekomst van het Vlaams toneel. In de prestaties van het
Nationaal Toneel te Antwerpen, vallen geen tekenen van inzinking te bespeuren. De
Koninklijke Vlaamse Schouwburg te Brussel heeft, sedert Victor De Ruyter de directie
in handen nam, bij de Brusselse Vlamingen de hoop op een volwaardig Vlaams
toneelleven in de hoofdstad doen herleven. Het Nederlands Kamertoneel te
Antwerpen, en Studio '50 te Gent, blijven mooi werk leveren. De min of meer
gelijkaardige gezelschappen te Mechelen, Kortrijk, Lier en Oostende, eisen de
aandacht van de toneelliefhebbers op. Er is iets aan het groeien in Vlaanderen.
Persoonlijk verheug ik mij echter vooral, over de vlucht die onze dramatische
productie na de jongste oorlog heeft genomen. Frappant is het, dat het de dichters
zijn die hiertoe de stoot hebben gegeven. Johan Daisne en Herwig Hensen hebben
als het ware pionierswerk verricht. In de laatste jaren, is dan ineens een ganse pleiade
jonge toneelschrijvers aan het woord gekomen: Hugo Claus, Piet Sterckx, Paul Van
Morckhoven, Jozef Van Hoeck, Tone Brulin, Andries Poppe, Paul Berkeman, en
zoveel anderen. Er is beslist iets aan het groeien in Vlaanderen.
Vanwaar die plotse stuwkracht? De enen beweren: de schouwburgdirecteurs tonen
meer belangstelling voor Vlaamse stukken, zodat onze toneelschrijvers méér kans
krijgen om gespeeld te worden dan het vroeger het geval was. Anderen zeggen: de
toneelstukken van eigen bodem zijn van betere kwaliteit geworden. De eersten hebben
gelijk. Er komen inderdaad meer Vlaamse werken op het repertorium van onze
schouwburgen. De tweeden hebben ook gelijk. De Vlaamse toneelschrijvers roeren
zich, en brengen werk voort, dat vaak gerust de vergelijking kan doorstaan met tal
van stukken uit de vreemde. Zij durven onderwerpen aan, die getuigen van ruimheid
van denken, aandacht voor al wat des mensen is, belangstelling voor actuele
problemen, eruditie, strijdvaardigheid en fantasie. Zij schrikken er niet voor terug
de oude gewaden af te werpen en met de vorm te experimenteren. Zij schrijven niet
langer een dialoog die boekentaal is, en houterig en onnatuurlijk aandoet.
Hoe zou men niet geloven in de toekomst van het Vlaams toneel? Vooral als men
bovendien constateert, dat onze toneelschrijvers zelf er zich van bewust zijn dat de
oogst nog niet helemaal binnen is, en zij nog heel wat kunnen leren, en dit dan ook
willen doen. Werd onlangs niet te Gent, door de zeer actieve Vereniging van Vlaamse
Toneelauteurs, een studiecentrum voor toneelschrijvers opgericht?
Het gaat goed. En onze toneelauteurs weten dat zij nu in de schouwburgen een
kans kunnen krijgen, en dat hun goede geschriften niet meer in de lade zullen vergelen
of, om een uitdrukking van Richard Minne te gebruiken, zullen dienen om de
confituurpotten er mede te bedekken. Ook door de liefhebbersgezelschappen worden
zij veelvuldiger opgevoerd. Keert SABAM aan deze gezelschappen geen
vijftienhonderd frank uit voor elke creatie van een Vlaamse drie-akter, of vijfhonderd
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frank per bedrijf? Bovendien bestaat voor onze toneelauteurs thans ook de
mogelijkheid, dat hun werk door het ‘Belgisch Centrum voor Dramatische Kunst’
wordt uitgekozen, om in boekvorm ruim verspreid, en eventueel in het Frans en in
het Engels te worden vertaald. Spant aan de andere kant het Internationaal Literair
en Toneelgezelschap Ilita te Gent zich niet in, om Vlaams werk in het buitenland
bekend te maken? En schrijft bovenvermeld Belgisch Centrum niet elk jaar een
wedstrijd uit voor de De Gruyter-prijs?
Dat alles nog niet in kannen en kruiken is, en dat nog veel en hard zal moeten
gewerkt worden, en dat er nog heel wat blutsen en builen bij te pas zullen komen,
en dat men nog veel onbegrip en het-is-vier-uur-en-'t-weer-is-guur-kritiek zal moeten
overwinnen, lijdt geen twijfel. Maar alles duidt er op, dat de stroom meer en meer
zal rijzen, en dat er steeds méér geroepenen en ook méér uitverkorenen zullen zijn.
Ja, ik geloof in de toekomst van het Vlaams Toneel!
MARCEL COOLE
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Uw vraag ‘Gelooft U in de toekomst van het Vlaams Toneel’ kunnen we zeker
onmogelijk negatief beantwoorden. Tenminste wanneer we onze woorden niet in
tegenspraak willen brengen met onze daden of wanneer we op onze eigen
vrije-tijds-besteding en deze onzer intiemste vrienden niet het etiket van tijddodende
zin-loosheid willen plakken. Ons geloof kan voor buitenstaanders nochtans een
onzekerheid impliceren. Een onzekerheid die echter door zelfvertrouwen en mateloze
overgave van de duizenden Vlaamse toneel-liefhebbers nooit zal of kan ontaarden
tot berusting in een eventuele teloorgang.
Zeer zeker, de gevaren welke momenteel uitgaan van film en vooral van televisie
kunnen ons verontrusten. Vooral van het tot in de geringste details verzorgde
buitenlandse T.V.-spel, waar de meest beroemde auteurs door de meest gereputeerde
toneelgezelschappen binnenshuis worden geprezenteerd, moet een niet te
onderschatten bedreiging uitgaan voor het traditionele schouwburgteater. Laat ons
daar echter onmiddellijk aan toevoegen dat dit laatste o.i. een aderlating broodnodig
heeft, en als de T.V. er in slaagt het patronaats-, pompiers- en
centen-klopperij-met-bal-na teatergedoe uit te roeien, we dit veeleer als een zegen
voor het kunstzinnig verantwoord toneel zouden willen beschouwen. Er werd nu al
lang genoeg met de welwillende teatervoeten van de ongevormde of misvormde
toeschouwer gesold. En het stukje artistieke opleiding dat het T.V.-spel hem bezorgt,
kan er hem toe brengen de oude rommel voor goed de rug toe te keren. Niet in het
kwaliteit T.V.-spel - al weze het dan nog uitheems - zien we een groot gevaar, wel
in de T.V.-programmatie waar de huisrat gelegenheid geboden wordt te gaan vegeteren
op uitzendingen die een totaal ander doel beogen dan gezonde artistieke vorming of
ontspanning.
Verder is het een vaststaand feit dat enerzijds door kontakten met het zg.
beroepstoneel en anderzijds door de voortdurende minderwaardige prestatie's van
een belangrijke groep amateuristen zekere vaste schouwburgklanten het financieloze
liefhebberstoneel voor goed de rug hebben toegekeerd. Belangrijke
liefhebbersgezelschappen in Vlaanderen die zich niet laten verleiden tot een
verregaande toegeeflijkheid t.o.v. een ongevormd publiek spelen regelmatig voor
kwasi lege zalen.
Een merkelijke verbetering van het spelgehalte bij onze amateurs - basis van een
gevarieerd artistiek verantwoord repertoire, een kunstzinnig gevormd publiek en
voedingsbodem van het beroepstoneel - kan het stramien worden waarop een
gerevaloriseerd Vlaams teaterleven kan geborduurd. Bij het toneel primeert het spel.
Indien het spelpeil wordt opgedreven zullen én het repertoire én het publiek er wel
bij varen.
Hoe kan dit? Onzes inziens door centralisatie. Liever één goede voorstelling dan
drie minderwaardige per seizoen. Laten de beste groepen de handen in elkaar slaan,
één goed stuk instuderen en met dit stuk onder de vlag van een weldoordachte en
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artistiek verantwoorde publiciteitscampagne naar het toneelminnende hart van elke
mens gaan. De plaats die ons hier gegund wordt laat een diepe analyse niet toe.
Het moet echter voor iedereen toch duidelijk zijn dat er momenteel in Vlaanderen
een kentering ten goede valt te noteren. Het werk in de breedte wijkt stilaan maar
zeker voor het peilen in de diepte. Meer en meer jonge krachten gaan zich
vervolmaken aan toneelscholen en conservatoria. De toneelbonden verrichten uiterst
degelijk werk. De openbare besturen vertonen een groeiende belangstelling. Vele
talentvolle jongeren gaan zich als regisseur ten dienste stellen van
amateursgezelschappen die vooruit willen. De jeugd wordt gelegenheid geboden met
het antieke en aktuele teatergebeuren kennis te maken op de planken: als toeschouwer
of als speler. De tijd waar de grote klassieke auteurs jaren aan een stuk in muffe
klaslokalen door leraars en studenten op medogenloze wijze werden af geslacht
schijnt voorbij. Vele instituten werven een gespecialiseerde diktieleraar aan, enz. Zo
de akteur als de auteur en de toeschouwer zullen noodgedwongen de vruchten plukken
van deze kentering. Zeer zeker, het Vlaamse teaterleven heeft nog een lange weg af
te leggen en het is wel verbijsterend dat we voor internationaal kontakt nog steeds
beroep dienen te doen op onze musea-stukken uit de Middeleeuwen. Maar, het oosten
bloost en... het geloof verzet bergen.
HECTOR DEYLGAT
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Buiten enkele voorstellingen van liefhebbersgroepen blijven we te Roeselare verstoken
van welk goed toneel dan ook. Weinig verwend als we zijn, ontzien we dan ook niet
de moeite om met de auto een 25 kilometer te rijden om toch maar geen voorstelling
te missen van K.N.S., K.V.S., Arenatoneel ofwel dichterbij een voorstelling van F.
Poos.
We spreken af met enkele vrienden en rijden om beurt. Die ritjes naar en van het
theater hebben ook wel hun eigen charmes. Soms is het helder weer, dan mist het,
ligt de baan glad of regent het pijpestelen. Wij hebben vooral dit vóór bij de
‘inboorlingen’ die van huis naar de schouwburg rennen en daar nog even moeten
uitblazen: wij zijn reeds in stemming. Het ritje is de overgang van de zaken en de
huiselijke beslommeringen naar de fictieve wereld waarin we ons straks gaan
onderdompelen.
Zo hebben we verleden jaar oprecht genoten van Boerenpsalm van Felix
Timmermans. Door een heel goed gezelschap opgevoerd, was het werkelijk ‘af’!
Nadien zegden we spontaan tot elkaar: ‘zo moesten onze vlaamse toneelauteurs
schrijven’. Het decor, de personnages, alles sprak tot ons. Dit waren onze mensen,
die een taal spraken die we verstonden. Die auteur voelde zoals wij voelen. Hij was
eenvoudig en tegelijk groots. Wellicht juist zo groots omdat hij zo eenvoudig was.
Het stuk ontroerde ons en lokte een monkel. De Fé kende zijn volk en had het
werkelijk lief. Dàt was het wat we zo goed aanvoelden.
Dat Graham Greene ‘engels’ is in zijn werken, dat hij toestanden en zaken behandelt
die ons een beetje vreemd zijn... kan het anders? Dit aanvaarden we en we bewonderen
hem om zijn sterk opgezette stukken.
We begrijpen en waarderen het temperamentvolle en speelse in een spaans
toneelspel.
Maar laat onze vlaamse toneelauteur zich geen ‘air’ geven, die hem en ons vreemd
aandoet, want dit klinkt vals. Dat hij zich vooral hoede van wat plat of boertig is, en
tranerige draken kunnen we best missen.
Onze toneelauteurs dienen zich vooral te hoeden voor een
minderwaardigheidscomplex. Ons Nationaal Toneel kan hen daarin flink helpen,
door de voorkeur te geven aan goede vlaamse werken. De vlaamse schrijvers dienen
voorrang te geven aan vlaamse toestanden en vlaamse mensen. We moeten in hun
werk iets van ons zelf, van onze gebuur, van onze karnemelkboer... van ons volk
terugvinden.
Zo trekken we dan met enkele vrienden naar Brugge, Kortrijk of Izegem, om toneel
te zien, ervan te genieten en om nadien een hartgrondige bespreking erover te houden.
Ik vergat te zeggen, dat er nog iets is wat we vóór hebben op de ‘inboorlingen’,
bezitters van een theater: ‘Eens de voorstelling gedaan, haasten die zich naar huis,
want 't is reeds laat. Wij, die nog kilometers moeten rijden, waarom zouden we ons
jagen? Er is nog wel tijd om een zak frites of oliebollen te halen en die gezellig in
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de wagen op te eten. Want ja, wij zijn toch zelf ook van dat volk van Bruegel en
Timmermans!’
RAYMOND DIERICKX

Mag ik mij beperken tot de vraag of het liefhebberstoneel in West-Vlaanderen
toekomst heeft? Argumenten voor een antwoord zijn ook voorhanden buiten die
sektor.
Het onderscheid tussen amateur- en beroepstoneel wordt m.i. gedetermineerd door
faktoren die minder te maken hebben met het wezen zelf van het toneel dan met
materiële omstandigheden zoals technische uitrusting en bezoldiging. Mensen die
met toneelspelen hun brood verdienen, besteden er al hun tijd aan, zijn dus méér
geoefend, doen méér ervaring op. Zo nemen zij voorsprong op de amateur die speelt
voor zijn plezier maar die intrinsiek een evengoed akteur kan zijn als de beroepsmens.
Een aantal beroepsspelers zijn bovendien uit het amateurtoneel gegroeid. Dààr hebben
zij hun eerste sporen verdiend en hun ambities ontdekt, of anderen deden het in hun
plaats.
De vraag over de toekomst van ons toneel is derhalve, zo zie ik het toch, op de
eerste plaats een vraag naar kwaliteit.
Beschouwd in dat perspektief heeft het amateurtoneel altijd nog een toekomst voor
zich. Gewoonlijk krijgt men de toekomst die men zelf verdient. Of anders gezegd:
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als men genoeg tijd eraan wil besteden, komt de kwaliteit vanzelf. Enkele factoren
kunnen het amateurtoneel in West-Vlaanderen daarbij helpen.
Een toneelkring moet kunnen beschikken over een minimummarge van financiële
veiligheid. Mag ik hier verwijzen naar de interessante beschouwingen van professor
Prosper Thuysbaert in zijn referaat over de subsidiepolitiek op de Interprovinciale
Cultuurdagen te Roeselare, op 17 november 1956. De lasten i.v.m. huur van zalen,
belichting, enscenering, drukwerk enz. zijn zeer groot. De tussenkomst van de
overheden is nog altijd niet wat zij zou kunnen zijn. Men kan bijvoorbeeld een
zwartboek schrijven over de toestand van de feestzalen! Kon een toneelkring op dat
gebied geld uitsparen, dan zou hij méér kunnen besteden aan de scholing van zijn
leden. In de meeste gevallen is de kring waard wat zijn regisseur waard is. Nu is
toneelregie echter zaak van beroepsbekwaamheid, dus financieel zwaar om dragen.
Kan hiervoor niet een realistisch subsidiestelsel in het leven worden geroepen? Per
slot van rekening worden toch ook de onderwijzers betaald door Staat, Provincie of
Gemeente. Waarom dan ook niet beroepsmensen als een gediplomeerd toneelregisseur
die vooraan staat in het naschools werk van de volksopleiding?
De vraag nopens de toekomst van het toneel in Vlaanderen wekt verder de indruk
dat de toneelwereld zich ongerust maakt over de publieke belangstelling. Zo benaderen
wij het probleem langs een andere kant. Want ook het publiek wenst kwaliteit. De
maatstaven van beoordeling zijn strenger dan vroeger omdat de toeschouwer nu
bschikt over meer punten van vergelijking. Zelfs film en televisie hebben zijn
auditieve en visuele kriteria aangezuiverd.
Onder sommige liefhebberskringen bestaat een afspraak om hun voorstellingen
te ruilen. Zo kan kring A niet alleen optreden voor eigen volk, doch ook in de zaal
van kring B, C en D; kring B doet hetzelfde bij A, C en D enz. De uitwisseling neemt
de vorm aan van een abonnementscyclus die het publiek boeit en bovendien bij de
kringen een gezonde wedijver uitlokt. Ook loont het voor hen meer de moeite een
goed stuk in te studeren in het vooruitzicht van vier of meer opvoeringen, er is relatief
meer tijd beschikbaar, men geraakt beter ingespeeld en de resultaten kunnen niet
uitblijven. Afspraken tussen toneelkringen uit verschillende provincies bieden nog
ruimere mogelijkheden. De nationale toneelverbonden kunnen wellicht optreden als
katalysator?
Ik aarzel voor het derde hulpmiddel. Daarom liever de vraag: bestaan bij ons niet
tevéél liefhebberskringen? Iedere vriendenkring krijgt het op zekere dag in het hoofd
een ‘stukje’ te spelen. Gezien over jaren afstand heeft deze inflatie geweldig veel
kwaad berokkend. Ik denk er niet aan het opvoedkundig belang van het toneel voor
het individu-speler te ontkennen. Zelfs in de jeugdbewegingen past men het principe
toe. Men leert optreden in het openbaar, men leert de taal volkomen beheersen (was
het maar waar!), men veredelt de artistieke smaak, men verruimt het inzicht in de
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levensproblemen enz. Allemaal waar, doch vóór al die mooie resultaten bereikt zijn,
is het geduld van het publiek uitgeput. De mensen komen niet naar de zaal om de
toepassing te zien van een pedagogische formule maar om te genieten van goed
toneel. Daarom hangt de toekomst van het toneel, meen ik, ook ten dele af van een
zekere uitdunning van het aantal spelende kringen. Daarbij moet eventueel ook de
versmelting van kringen onder ogen genomen worden. Ik vrees echter dat de toestand
daarvoor niet rijp of... nog niet kritisch genoeg is.
GABY GYSELEN

Een toneelauteur schrijft om gespeeld te worden. Hoe méér Vlaamse stukken gespeeld
worden door onze officiële schouwburgen en goede liefhebbersverenigingen, hoe
meer goede stukken er in Vlaanderen zullen geschreven worden. Er is sedert een
paar jaren een verblijdende kentering ten goede waar te nemen. Wij komen van ver
terug. Wij hebben ons jarenlang blindgestaard op de Paradijsvogels. Wij hebben die
banier over de grenzen in de hoogte gestoken: wij hadden geen andere. Tientallen
kleinere talenten hebben nadien hun uiterste best gedaan om een klein paradijsvogeltje
uit te broeden. Het is hun zelden gelukt. Maar hun pogingen leidden tot een eenzijdige
(en dus ver-
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keerde) opvatting van het begrip dramatiek, dat zo 'n beetje beschouwd werd als een
synoniem voor folklore. Dat is het verleden. Er was een gierende storm nodig om
de uitgevreten dode bomen te ontwortelen. Alleen de sterke eiken hebben dit tempeest
overleefd. De Wonderdokter ligt nog lang niet op sterven. Maar de tijd, waarin men
geloofde dat een Vlaams auteur een soort wonderdokter moést schrijven om getuigenis
af te leggen van zijn eigen volksaard, is voorgoed voorbij.
Het toneel is altijd een uitwas geweest van de tijd en van de levenskonjunktuur.
De tijdsproblemen en gedachtenstromingen hebben de dramaturg altijd tot scheppen
aangezet. Wij hebben het eindelijk begrepen: de jongeren hebben de grenzen van
een vernepen provincialisme doorbroken. Zij hebben hun gezichtsveld verruimd en
het raam opengegooid op de wereld. Zij schijnen steeds duidelijker aan te voelen dat
dramatiek betekent: de eeuwige worsteling van de mens met de samenleving, met
zijn eigen hartstocht, met liefde en dood, met God. Zij ondergaan de actualiteit als
een pijnlijke belevenis, die zij sublimeren tot inspiratiebron voor hun werk. Wij
bezitten eindelijk opnieuw een generate jonge toneelschrijvers. Zij zijn de meest
verscheidene richtingen uitgegaan: de jongste Vlaamse toneelliteratuur telt zowel
saloncomedies als psychologische drama's, zowel avantgardistische halsbrekerijen
als spannende detectivespelen. De jongeren hebben zich met overmoedige durf op
de onoverzienbare mogelijkheden van het moderne teater geworpen. Zij staan niet
langer vreemd of afkerig tegenover de verrassende perspectieven die door film en
luisterspel geopend worden; zij lopen niet langer braaf en gedwee in het gelid: zij
springen uit de band, struikelen en krabbelen weer recht. Zij leren al doende.
Sommigen hebben op de planken van onze officiële schouwburgen hun kans gekregen,
anderen staan gereed om dit begeerde terrein stormenderhand te veroveren. Het
spelen van een Vlaams toneelstuk is niet langer een medelijdend gebaar. Er worden
geen verzachtende omstandigheden meer gepleit voor de auteur van eigen bodem,
die in het volle licht van de schijnwerper komt te staan. Dat is het heden, een heden
dat alle hoop voor de toekomst wettigt.
Vroeger was de Vlaamse auteur een eenzame in de woestijn. Hij schreef zoals hij
het van zijn voorgangers geleerd had. Wat er verderop in de bewoonde wereld
gebeurde, drong niet tot hem door. Wanneer hij dan eindelijk met zijn moeizame
arbeid klaargekomen was, probeerde hij zijn stuk gespeeld te krijgen. Het werd
(soms) gelezen en daarna met een hoofdschuddend gebaar terzijde gelegd: het
onderwerp is tot op de draad versleten! of het stuk is slecht gebouwd. Men speelde
het niet. En hoe vaak de auteur zijn handschrift ook opnieuw las, hij kon de
constructiefouten niet ontdekken. Wij hebben het ook thans nog niet zover gebracht,
dat aan onze universiteiten een cursus in dramaturgie werd opengesteld, zoals dat in
grote landen gebeurt. Maar toch is er een en ander gewijzigd. Wij bezitten thans een
vereniging van Vlaamse toneelauteurs, die o.m. de handschriften van jonge
toneelschrijvers aan een toneeltechnische adviescommissie voorlegt en hen zodoende
de mogelijkheid biedt hun pennevruchten aan de opbouwende kritiek van bevoegde
toneelmensen te onderwerpen, alvorens ermee vóór het voetlicht te komen. Onlangs
werd bovendien een Studiecentrum voor Dramatische Kunst opgericht: een cursus
waarin jonge auteurs gezamenlijk de groei en de evolutie van hun eigen stuk, vanaf
de schrijftafel tot op de planken, kunnen meemaken. En tenslotte moeten wij wijzen
op de actie van de liefhebbersverenigingen, die zich steeds milder over onze eigen
toneelschrijvers ontfermen, en hun werk doorgaans in uitstekende voorwaarden
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creëren. Zij vervullen de taak, die in het buitenland door de zogenaamde proefteaters
wordt opgenomen: zij betekenen voor de auteur die met zijn stuk naar de officiële
schouwburg wil (en welke auteur wil dit niet?) een toetssteen die hem moet toelaten
de gebreken en zwakheden te reveleren en bij te werken.
Er zijn legenden die stilaan uitsterven. De Vlaming is vóór alles een pikturaal
genie, ook als hij de pen hanteert; en De Vlamingen kunnen geen dialoog schrijven.
De bewijzen van het tegendeel beginnen zich op te stapelen. Wij hebben sinds jaren
een Nationaal Toneel, doch het vlaams toneel is er geen stap mee vooruitgekomen.
Wat wij nodig hebben is een nationaal toneelrepertorium. Heel wat rijk talent wordt
daar op dit ogenblik aan gespendeerd. Het jonge zaad wordt welig uitgestrooid. En
waar gezaaid wordt is het vertrouwen in de toekomst gewettigd.
ANDRIES POPPE
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De toekomst van het Vlaams toneel is afhankelijk van vier factoren: goede Vlaamse
toneelwerken, de kunst deze werken aan te kleden, de kunst ze te spelen, en eindelijk
een gunstige conjunctuur waar veel en zeer gevarieerde factoren komen kijken.
Daarmee wordt dit vaag gesteld probleem tot vier zeer concrete trappen herleid zodat
we, zonder gevaar voor euforistische zelfbegoocheling, een objectief antwoord kunnen
geven.
We hebben de materiële en technische middelen. Om één voorbeeld te vermelden:
hebben we geen A.K.V.T. Antwerpen (het katholiek provinciaal amateursverbond)
dat over een quasi volmaakte lichtinstallatie beschikt voor schouwburg en openlucht
die voor alle gouwen van het Vlaamse land beschikbaar is.
Op organisatorisch gebied heeft het toneel een nooit vermoede hoogte bereikt. Het
amateurstoneel is nationaal krachtig georganiseerd, en het heeft een sterke invloed
in de Internationale Vereniging voor Amateurstoneel. Ook de artiesten zijn er.
Naast het gevestigd beroepstoneel en de talrijke reizende beroepsgezelschappen
veroorloven alle eersterangs-amateursverenigingen zich de weelde van een
beroepsregisseur. En kunnen onze gezelschappen een vergelijking doorstaan met het
wereldtoneel? Een deugddoend antwoord heeft het jaar 1957 gegeven in september
te Monaco, waar een keurgroep van het Nationaal Kristelijk Toneelverbond
wedijverde met de beste amateurskringen ter wereld. Deze groep, die in het nederlands
speelde, met een Vlaams werk Elckerlyck, had er de beste pers; de vertoning was
dagenlang het conversatie-onderwerp van de Monegasken, en meteen werd de trofee,
toegekend door één der deelnemende landen voor de beste prestatie, gewonnen.
We hebben uiteindelijk ook de schrijvers. Nagenoeg honderd Vlaamse
toneelschrijvers zijn georganiseerd bij de Vereniging der Vlaamse Toneelauteurs.
De vereniging werkt in de beste verstandhouding en is buitengewoon vitaal. Het
aantal Vlaamse werken dat door de officiële schouwburgen gecreeërd wordt stijgt
met de dag, alhoewel nog veel Vlaams werk ligt te wachten dat een beurt verdient
boven het niet altijd superieure buitenlands werk. Het is niet altijd aan de Vlaamse
auteurs zelf te wijten, indien ze niet dezelfde wereldfaam hebben als hun buitenlandse
collega's. Hier komt juist het vierde element een rol spelen: een gezonde conjunctuur
voor ons Vlaams kunstleven en ons Vlaams toneel. Brussel blijft Brussel, en ‘officieel’
blijven wij altijd toch maar de Vlamingen. Dat werd onlangs nog bewezen toen
Vander Plaetse te Rome spontaan kon oogsten wat men te Brussel liefst zou
vermijden: een confrontatie - eerlijk en onbevooroordeeld - van de Vlaamse kunst
met de buitenlandse. Dat wordt weer bewezen met de W.T. waar niet onze Vlaamse
artiesten de grote beurten zullen krijgen. Daar zit het vraagteken, indien er voor de
toekomst van het Vlaams Toneel één bestaat. Maar we kunnen verder gaan. Het zou
oneerlijk zijn hogere of officiële instanties alleen aan te klagen.
Er zou al heel wàt gewonnen zijn indien de Vlamingen, ook weer nu op
toneelgebied, een ietsje minder onder elkaar gingen kibbelen. Men verwijt de officiële
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schouwburgen zeer gemakkelijk dat ze té weinig Vlaams werk spelen, maar dan is
de houding van de Vlaamse amateurskringen (de vooraanstaande althans) zeker niet
beter. Hoeveel van die kringen zijn er niet, die zichzelf zo hoog aanslaan dat ze geen
stuk op hun repertoire plaatsen dat niet eerst te New-York, te Londen, of te Parijs
op de affiche gestaan heeft. Of hun vertoning hiermee beter wordt laten we liefst
buiten beschouwing. Buitenlands werk moét op onze planken komen, maar dan
zouden de verhoudingen moeten omgekeerd zijn. Het is ten andere slechts dàn dat
onze Vlaamse auteurs werkelijk die grote inspanningen kunnen doen om toneel van
formaat te schrijven: ze willen, en met recht, zich financieel beloond zien. Het is niet
omdat ze niet kùnnen, maar wel omdat ze, uit oorzaak van een zeker snobisme en
buitenlands ‘mode-affect’ bij de kringen te weinig kans zien gespeeld te worden.
Hoe zouden zij in het buitenland gekend raken? Gevolg: ze schrijven wàt graag wat
wij noemen ‘patronage-toneel’ omdat dit tenminste kans heeft door de
tweederangskringen en gelegenheidsgroepen gespeeld te worden, waardoor niet
zelden boven de honderd vertoningen per jaar verzekerd zijn. Dank zij de bemoeiïngen
echter van de Vereniging voor Vlaamse Toneelauteurs zien we in de eerste vijf jaar
hier ook de verandering ten gunste komen. De auteurs krijgen meer zelfvertrouwen.
JOS VAN DAELE
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Een vraag voorwaar, waarop men graag zonder aarzelen een bevestigend antwoord
zou willen geven, op gevaar af een even onbesuisd als voorbarig oordeel uit te spreken.
Ik geloof dus in de toekomst van het vlaamse toneel, op voorwaarde dat...
Eerst dient, in de omlijsting van de gestelde vraag, nader bepaald, welke
oppervlakte wordt gedekt door het begrip toneel. Waarschijnlijk werd niet bedoeld
een halte te houden bij de litteraire toneelproduktie in Vlaanderen. Op dit domein
wens ik niet enkele (wankele) schreden te zetten, hoewel in de laatste jaren een
duidelijk en verheugend réveil opvallend is. De vlaamse toneelauteur heeft zich reeds
sporadisch durven en kunnen losmaken van het provincialisme, waarin men sinds
geruime tijd was verzeild geraakt, en poogt in een europese stroming zich een plaats
te verwerven. Wij wachten met vertrouwen op de dag, dat op het repertorium van
onze toneelkringen een brede keus van volwaardige werken uit eigen bodem zal
kunnen prijken.
Het zal evenmin in de verwachting liggen, een diagnose te horen stellen over de
toestand van het beroepstoneel in de vlaamse gouwen. Waarom de kans lopen te
struikelen over een hindernis, die mij niet voor de voeten werd geworpen?...
Voortaan weten wij, waar wij tegen de muur werden gezet: men wil een
geloofs-belijdenis over de toekomst van het vlaamse liefhebberstoneel.
Sinds de (voorlopig laatste) bevrijding werd ontegensprekelijk een heel eind op
de goede weg afgelegd. Bij de keuze van het toneelwerk kreeg men er stilaan genoeg
van de tranen bij stromen te laten vloeien, of de zaal te laten lachen volgens het recept
drie uren gieren! Er was een sterke deining om op het repertorium stukken te plaatsen,
die de moderne mens konden beroeren: men durfde het aan verliefd te lonken naar
wat vroeger hoofdzakelijk was voorbehouden aan beroepsgezelschappen... Deze
fijnere keus had dan weer als rechtstreeks gevolg, dat meer zorg werd besteed aan
de situering en de inkleding. De tijd van het toneel als (uitsluitend) alibi voor
nachtelijke esbattementen was voorbij. In zovele gemeenten van het vlaamse land
werd met geestdrift, ook met kunde en kunstzin gepoogd, om aan de mensen (wij
zeggen zo graag: ‘de gewone mensen’) schoonheid en ontroering te brengen. De
kurve van het liefhebberstoneel vertoonde een gestadig stijgende lijn...
In vele middens kan men echter nog nauwelijks de angst verhelen (wat hebben
wij frisse uitdrukkingen in onze taal) voor het gevaar, dat zou dreigen door een
onstuitbare uitbreiding van de televisie. In de (meestal vernieuwde) toneelzalen
blijven vaak enkele rijen onbezet: de schatbewaarder zit met de hand in de haren, en
ziet de toekomst somber tegemoet. De schuld wordt gegeven aan de televisie: het
zou echter niet de eerste maal zijn, dat een onschuldige wordt veroordeeld...
De televisie moet op de duur bekwaam zijn, eigen middelen, eigen vormen te
vinden voor (gedeeltelijk) eigen onderwerpen: toneel en televisie starten op een
verschillende baan. Zoals de film het toneel niet heeft kunnen wurgen, zal evenmin
de televisie over deze dramatische kunst de doodsklok luiden. Daarenboven bestaat
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een ernstige kans, dat door dit nieuwe uitdrukkingsmiddel bij de brede massa
belangstelling voor het toneel wordt gewekt of aangevuurd. Zo zou de kring worden
verruimd, waardoor men zou inwerken op een tot nog toe braakliggend terrein.
Natuurlijk op voorwaarde dat...
Het liefhebberstoneel zal zich in de toekomst een steeds grotere tucht moeten
opleggen bij de keuze en bij de interpretatie van de werken. Het peil moet zeker nog
worden verhoogd. De studie van het repertorium wordt een dringende noodzaak,
terwijl aan regie en vertolking terecht steeds zwaardere normen worden gesteld.
Deze bezieling en de vaste wil om op hoger plan te geraken, is gelukkig bij vele
van onze liefhebberskringen aanwezig. Men heeft de nood aangevoeld: in deze
richting worden vele en verscheidene inspanningen gedaan. Wie daarvan de proef
wil wagen, moet eenvoudig de - naar uitzicht ook keurige - programmaboekjes
openslaan, en enkele vertoningen met zijn aanwezigheid opluisteren: het panorama
biedt een bemoedigend uitzicht. Daarom juist geloof ik in de toekomst van het toneel.
Er wordt gewerkt. En hard gewerkt.
Wellicht zullen in de komende jaren nog vele schatbewaarders van onze gilden
met de hand in de (steeds schaarser wordende) haren woelen. Zou het echter roekeloos
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zijn te veronderstellen, dat de openbare besturen, morgen even goed als vandaag,
hun steun aan het toneel in onze gewesten zouden verlenen?
Na de (gebeurlijke) louteringstijd zal het liefhebberstoneel, bevrijd van engheid
en minderwaardig gefladder, breed de vleugels kunnen openslaan, om in de verste
hoeken van Vlaanderen zuivere schoonheid op de (spreekwoordelijke) planken te
voeren.
Dit is meteen een zwierige zin om te eindigen...
Ik geloof met een groot geloof... maar kan niet nalaten, wellicht uit jarenlange
gewoonte, daarachter een vrome akte van hoop te prevelen.
REMI VAN DUYN

Gelooft gij in de toekomst van het Vlaamse toneel? Wat kan een toneelschrijver op
deze vraag anders antwoorden dan: ja? Geloven in het Vlaams toneel is voor hem
geloven in zichzelf, en de scheppende mens (vooral de Vlààmse toneelschrijver) die
dat geloof niet bezit, doet maar best de inktpot te bergen. Zoals een jezuïetenpater
in dit tijdschrift terecht schreef: hij is geheel op zichzelf aangewezen, hij moet zijn
taak volvoeren al ziet hij geen uitkomst.
De Vlaamse toneelauteurs moeten werkelijk vèchten om iets van hun werk gespeeld
te krijgen. Men dient in nauw kontakt te staan met de Vereniging om dit ten volle te
beseffen. Dat het Vlaamse toneel geen uitheems werk zou mogen opvoeren zal
niemand beweren, maar een land dat zich zijn kultuur bewust is, geeft de voorkeur
aan werk van eigen bodem. Wij zijn echter een klein volk dat bovendien zijn fierheid
en zijn besef van eigenwaarde verloor. Het waant zich zoveel mooier met vreemde
veren getooid, en grijpt bij voorkeur naar buitenlandse suksessen. Het is nochtans
duidelijk dat een toneel zich tegenover het buitenland staande houdt, niet door het
naspelen van stukken die elders beter begrepen en uitgevoerd worden, maar door het
voortbrengen van eigen werk, door het scheppen van een nationaal repertorium en
een eigen stijl. Het was met dergelijk werk dat het Vlaamse Volkstoneel destijds te
Parijs zulke indruk maakte. Er is degelijk Vlaams werk. Het is evenwel te weinig
bekend, of helemaal nièt bekend. De verantwoordelijkheid voor deze toestand ligt
in de eerste plaats bij de uitgevers. Het is in dit land niet mogelijk een toneelspel
behoorlijk uitgegeven te krijgen, zonder dat de schrijver een flinke brok van zijn
auteursrechten afstaat, of, wat zich nog vaker voordoet, zelf de uitgave moet
bekostigen. Berekening overweegt ook daar waar men het niet zou verwachten. Mijn
ondervinding leerde mij dat de uitgeverij van een grote kloosterorde ervoor
terugschrok een spel uit te geven gewijd aan een van zijn roemrijke Vlaamse
vertegenwoordigers, omdat het ‘financieel te riskant’ zou zijn...
Voor wat de opvoeringen zelf betreft, staan wij voor een tekort aan onderlegde
regisseurs. Zovelen wanen zich tegen deze delikate taak opgewassen, die beter deden
zich eerst aan een ernstige scholing te onderwerpen. Ik woonde talrijke herhalingen
van liefhebbers bij. Meestal wordt hun alles zomaar voorgezegd, zonder elke speler

West-Vlaanderen. Jaargang 7

afzonderlijk een dieper inzicht in de aard van zijn of haar rol te geven. Een speler
moet ùit zichzelf tot akteren genoopt worden, het is niet genoeg dat hij een regisseur
leert napraten. De taak van de regisseur zelf is het stuk te dienen, de bedoelingen
van de auteur na te gaan, en daaraan een passende uitbeelding te geven. In vele
gevallen is de werkelijkheid het tegendeel. De regisseur (die uit zichzelf niets kan)
beschouwt de tekst en de regieaanwijzingen van de auteur als een soort grondstof
die hij naar eigen goeddunken mag behandelen, en dit zelfs zonder enig overleg met
de schrijver. Dat zoiets tot smakeloosheden en niet te verdedigen misvattingen leidt,
hoeft geen betoog. Deze gebreken worden, wat meer is, op de rekening van de auteur
overgeschreven!
Samenvattend meen ik te mogen besluiten: indien het Vlaamse toneel een toekomst
hebben wil, dan moeten de auteurs werk leveren dat in het buitenland indruk maakt.
Dergelijk werk bestaat... in de kartons van de Vereniging te Opwijk. Verder moeten
de uitgevers in de mogelijkheid gesteld worden dergelijk werk uit te geven. Door
middel van kursussen enz. dienen de regisseurs op hun taak te worden voorbereid.
Het Vlaamse toneel hééft een toekomst als het er zelf aan bouwt.
FERDINAND VERCNOCKE

West-Vlaanderen. Jaargang 7

85

Toneelmuziek
Gesteld dat men weet wat muziek is, zou men een goede bepaling van het begrip
toneel bij de hand moeten hebben om te kunnen nagaan welke rol de eerste in dienst
van het tweede spelen kan.
Aan die bepaling zullen we ons echter niet wagen. Velen hebben het vóór ons
beproefd en ze zijn allen tot tegenstrijdige conclusies gekomen. Maar zonder ook
maar te trachten het als een bepaling voor te stellen, kunnen we dit wel aanvaarden:
Gegeven een bepaalde handeling is toneel haar verloop van a tot z binnen het gehoorsen gezichtsveld van de toeschouwer.
Dit is enkel de belichting van één van de menigvuldige facetten van het verschijnsel,
maar voor ons zal ze volstaan, omdat we aldus een vertrekpunt krijgen van waaruit
we ons onderzoek kunnen aanvangen. Uit onze stelling volgt inderdaad dat al wat
zich binnen ons gehoors- of gezichtsveld manifesteren kan, bruikbaar is (of kan zijn)
om het verloop dezer a-z-lijn uit te beelden. Toneel is dus geen enkelvoudige kunst,
maar een gecompliceerde verschijning, waarbij niet alleen woordkunst, maar ook
plastiek (menselijke en voorwerpelijke), mecanica, belichting, enz. tot muziek, kunnen
(we zeggen niet moeten) komen kijken. Wie in de kring treedt geeft echter zijn
zelfstandig leven op en wordt ondergeschikt aan het gemeenschappelijk doel: de
logische, toneelmatige aaneenschakeling van punt a (start) met punt z (einddoel).
Natuurlijk zullen zo verscheidene elementen gemakkelijk met elkaar in botsing
komen. De coördinator is hier niet de toneelschrijver, maar de regisseur. Hiermede
willen we aan de waarde van het door de auteur geleverde werk geen afbreuk doen
en we vinden het vanzelfsprekend, dat de regisseur eerbied heeft voor het werk dat
hij op het toneel brengt; maar aangezien dit op-het-toneel-brengen zijn opgave is,
moet men hem op dit punt zijn verantwoordelijkheid laten nemen.
Nu verschilt de opvatting hoe toneel zijn moet van generatie tot generatie en de
rol die elk dezer elementen te spelen heeft zal ook van de ene generatie tot de andere
van aspect en van belang wisselen.
Laten we alvast dit zeggen: muziek in dit verband wordt niet geschreven bij een
toneelstuk (hiermee bedoelen we het manuscript van de auteur), maar bij een
regieboek.
Wat mag de regisseur nu van de muziek verwachten? Met andere woorden: hoe
kan de muziek meewerken aan de ontwikkeling van de hoger aangehaalde a-z-lijn?
Is er op dit gebied een traditie?
Voor een genre dat in de geschiedenis zo weinig sporen achter liet is het gewaagd
dit ernstige woord te gebruiken.
We weten dat van in de oudheid muziek en toneel samen gingen; maar wat weten
we over het hoe? Toen in 1594 een groep kunstenaars die zich de Camerata noemden
en te Florence ten huize van Graaf Giovanni Bardi regelmatig bijeen kwamen,
beproefde de Griekse tragedie terug tot het leven te roepen, ontstond de eerste opera.
Daarvan zullen de Grieken zeker nooit gedroomd hebben!
Werkelijke documenten vinden we eerst in de 17de eeuw.
Van Lully kennen we nog de muziek die hij voor Molière schreef: het waren
divertimenti, die alleen dan in ons kader passen als het ballet dat er op gedanst werd
actief deel nam aan de voortschrijding der dramatische actie. Ook Purcell schreef
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voor het toneel (o.a. voor Shakespeare). Wat we er nog van bezitten zijn tussenspelen
(incidental music noemen de Engelsen dat) en dus zonder belang voor de ontwikkeling
der a-z-lijn op de planken.
Dichter bij ons staan de componisten der romantische periode. Van hun opvattingen
weten we dan ook meer af. Voor hen was de brug tussen toneel en muziek het woord.
(Zij waren immers de kampioenen van de programma-muziek in het simfonisch
poëma.) Hun muzikale onderlijning volgde de tekst op de voet en trachtte zijn vat
op de toeschouwer te versterken door er een muzikaal equivalent van te geven. Dat
dit falikant moest uitlopen zal eenieder inzien, die beseft dat er een grondig
onderscheid is tussen de literaire en de muzikale voortschrijding. Instinctief hun
mislukking aanvoelend wierpen ze zich op ouvertures, tussenspelen en half
choreografische intermezzi als optochten, volksdansen, nimfentaferelen, e.d., waarin
de in tekstpassages verstrikt geraakte componist zich eindelijk weer herleven voelde
en vaak goede concert- maar geen toneelmuziek schreef.
De impressionisten maakten zich los van de onmiddellijke tekstvertolking. Ze
streefden ernaar de atmosfeer te scheppen waarin een bepaald toneel zich afspelen
moest. Hun muziek werd één met decor en belichting. Hier deed de muziek haar
werkelijk debuut op de planken. Maar net als het decor bleef ze passief.
Dat is wat de expressionisten haar zullen verwijten.
Het expressionisme heeft een periode van experimenteren gebracht, zoals de
kunstgeschiedenis er vroeger schijnbaar nooit een gekend heeft. En ook het toneel
is mee gaan experimenteren. Opmerkelijk is hierbij het
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feit, dat terwijl de expressionstische literatuur, beeldhouw- en schilderkunst slechts
een kleine groep avantgarde-sympathisanten interesseerden, het toneel een ganse
volksmassa achter zich had. Men schermde in die tijd (de periode na de eerste
wereldoorlog) graag met het woord gemeenschapskunst. Als er ooit een
gemeenschapskunst gerealiseerd is, dan is het op de planken gebeurd. Het toenmalige
Vlaamse Volkstoneel bracht die experimentele geest in de kleinste uithoeken van
ons land en wààr Johan De Meester en zijn schaar geweest waren, daar speelde de
plaatselijke toneelvereniging niet anders meer dan met ladders en pratikabels op de
scène.
Voor de componist was nu de tijd aangebroken. Nooit is hij meer bij de realisatie
van een toneelwerk betrokken geweest dan in die periode, toen men er plezier in
vond over het strak gespannen touw te lopen zonder balanceerstok in de handen.
En welke was nu de rol die de muziek in al deze experimenten voor zich opeiste?
Ze wou actief zijn; ze wou meespelen met de acteur.
We kunnen de geest van die periode niet beter belichten dan door de componist
van die tijd zelf aan 't woord te laten. We hebben in die dagen in Erts letterkundige
almanak 1929 (Amsterdam, bij A.J.G. Strengholt) een essay over Het vraagstuk der
toneelmuziek gepubliceerd, waarin volgende passus het standpunt dat we in de voor
het Vlaamse Volkstoneel en het Théatre du Marais geschreven partituren innamen,
duidelijk aflijnde:
‘De toneelmusicus gaat niet uit van de tekst, maar van de betekenis en van het
ritme van het toneelgebeuren zelf. Zo zal zijn muziek nooit het spiegelbeeld worden
van wat op de planken gebeurt, maar hij zal tekst en gebaar steeds iets nieuws
bijbrengen, dat, hoewel materieel niet uitgedrukt, toch in het toneelgebeuren besloten
ligt. Die samenvoeging kan gebeuren in parallele zin, d.w.z. de muziek kiest haar
nieuwe elementen in de richting van het denken der acteurs, of ze kan ook voltrokken
worden in tegengestelde zin, d.w.z. de componist, die natuurlijk toneelmens moet
zijn of voor een dergelijke taak niet opgewassen is, voelt dat een bepaalde figuur op
een zeker ogenblik enkel volkomen te belichten is door haar te plaatsen in een
contrasterende omgeving; dan richt zijn muziek zich als antagoniste tegen de speler
op en geeft door dit spel van licht en donker het uit te beelden toneel meer diepte en
meer reliëf. Dit contrapunt van gevoelens, waarbij de muziek lacht terwijl de acteur
weent, is een nog weinig begaan terrein dat echter een nauwkeuriger onderzoek
waard is.’
Tot hier het citaat. Men kan het de hersenschimmige ontboezeming noemen van
een jong extremist, die met zijn opvattingen alleen stond. Maar ziehier iets dat
aantoont dat dergelijke opvattingen in die tijd werkelijk in de lucht hingen, hoewel
we misschien een der eersten waren om ze in woorden te condenseren:
Toen de klankfilm opkwam stelde zich daar hetzelfde probleem, n.l. dat der
toegepaste muziek, veel acuter dan op het toneel. Er werd gediscussieerd. De meest
vooraanstaande cineasten namen stellingen in. In het aprilnummer 1936 van Esprit
proclameerde Maur. Jaubert, een der Franse specialisten op gebied van film-muziek:
‘Nous ne lui (la musique) demandons pas de nous ‘expliquer’ les images, mais de
leur ajouter une résonance de nature spécifiquement dissemblabe... En Jean Renoir
(in Cinéma 55 nr. 2) zei het nog drastischer: L'accompagnement musical employé
trop souvent dans les films n'est qu'une répétition du dialogue... Je croirai beaucoup
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plus en contrepoint en matière d'accompagnement de films. Il me semble qu'il faudrait
avec les mots ‘Je vous aime’ mettre une musique qui dise ‘Je m'en fous’.
Wat hier voor de film voorgehouden wordt, geldt ook om het beeld van de
expressionistische toneelmuziek te vervolledigen:
In de vlucht uit de werkelijkheid naar het fantastische, het irreële toe, is de muziek
een trouwe bondgenoot. Zij ontneemt de acteur zijn kleinmenselijke persoonlijkheid
en vergroot hem tot reusachtige ruimtefiguur. De acteur blijft mens; in zijn
bewegingen aan de mogelijkheden van zijn lichaam gebonden. Maar juist geritmeerd
op de muziek verdwijnt de aardse verhouding dezer bewegingen en groeit de acteur
boven zijn eigen gestalte uit als incarnatie van de idee of als concentrerende gestalte,
die een ganse massa vertegenwoordigt. Of, de componist schept nieuwe, zelfstandige
figuren, die zich ongezien maar voelbaar over het toneel bewegen en als
geheimzinnige demonen het spel van de acteur beïnvloeden.
Tot zover dan de toneelmuziek 1929. Thans, bijna dertig jaar later, stelt zich het
probleem opnieuw. De periode van het experimenteel toneel is achter de rug. Een
nieuwe stijl heerst op onze planken; we herkennen er vaak de sublimatie van de
experimenten in, maar in de realistische comedies, waarmede Amerika op 't ogenblik
de theaterwereld verovert, is weinig aanleiding voor toneelmuziek, die een eigen rol
toebedeeld krijgt. Nog is echter de fantasie niet van onze planken verbannen.
Integendeel. Talrijk zijn de stukken die zich op irreëel plan bewegen. In het
repertorium van het Nationaal Toneel denke men slechts aan De Vrouw in de ochtend
en De sloep zonder visser van A. Casona, aan Intermezzo van Giraudoux, Voorlopig
vonnis van Jozef van Hoeck, Naar de hel gaat men altijd alleen van Karel Van
Deuren, en aan nog andere. Hier kan de muziek nog altijd dezelfde rol vervullen als
in de vorige periode. Het Nationaal Toneel heeft haar in vele gevallen ook ter hulp
geroepen. Maar in onze tijd is er nog een nieuw element bij gekomen: de economische
factor. Die heeft de pick-up en de fonoplaat doen ontdekken. Kosten bijna niets en
geven ook resultaat. Alleen moet men zich van bestaande muziek bedienen.
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In sommige gevallen gaat dit nogal. Het is net als met een confectiepak. Bij sommige
mensen zit het wel; maar wie geen standaardgestalte heeft zal toch beter met een op
maat gemaakt pak gekleed gaan. En zo is het ook met het toneelstuk. De citaten uit
bestaande werken die men thans in de opvoering inlast, schijnen te voldoen voor wie
niet beter weet; maar de toneelmusicus voelt welke mogelijkheden ongebruikt voorbij
gaan. De platenmuziek zal nooit actief meewerken en vooral ze zal nooit zitten, omdat
de plaat onverstoord zelfstandig voortdraait zonder zich in 't minst te bekommeren
om het ritme waarin op het toneel geacteerd wordt; ritme, dat elke avond anders is.
Dit anders zijn is zo miniem dat niemand, zelfs niet de acteur, het opmerkt; maar het
verschil is voldoende opdat muziek- en toneelaccenten niet meer samenvallen. In de
meeste gevallen is daarnaar ook niet gestreefd en daaruit kan men besluiten dat de
fonoplaat of de klankband niet de gewenste oplossing brengen.
Men laat wel nieuwe decors schilderen voor een stuk dat men op het répertoire
neemt. Waarom ook geen nieuwe muziek laten componeren als ze er nodig is? Slechts
dan zal men tot een werkelijk volmaakte samenwerking tussen muziek en
toneelgebeuren kunnen komen.
KAREL ALBERT

Choreografisch Experiment Foto Jeanloup Sieff, Parijs (Gevapanfilm)
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Hoe ontstaat een ballet?
Een van de eerste beelden die in mij opkomen bij de nog ietwat chaotische atmosfeer
die aan de schepping van een ballet voorafgaat, is wel het beeld van al die klanken,
die uit de orkestbak opborrelen voor dat een concert begint: elk instrument speelt
enkele noten afzonderlijk en voor zichzelf zonder zich om de andere te bekommeren
en het wordt een zonderling cacofonisch geheel dat soms niet helemaal van een
zekere bekoring is ontbloot: de geluiden lopen wel tegen elkaar op, botsen op elkaar
af in de grootste disharmonie, doch men weet met een zeker welbehagen dat uit die
chaos weldra plots een mooi geordonneerd en harmonieus iets zal geboren worden,
dat ons met vreugde zal stemmen.
Welnu, de schepping van een ballet kan niet beter worden vergeleken dan met de
symfonie die men te horen krijgt, wanneer de bedwingende dirigeerstok van de
orkestmeester die chaos tot bedaren heeft gebracht en de aldus verkregen stilte de
eerste akkoorden van het muziekstuk te voorschijn tovert. Doch welke gegevens
dienen er nu voorhanden te zijn om dit muziekstuk uit te voeren? Natuurlijk eerst en
vooral een componist, die het werk schept; vervolgens een orkestmeester die het
verwezenlijkt en dirigeert; verder vertolkers - muziekinstrumenten en muzikanten
die het uitvoeren.
Met een ballet is het net eender: er moet eerst en vooral een scheppend kunstenaar
zijn, de choreauteur genaamd, een balletcomponist, die het ballet schept; men moet
het vervolgens verwezenlijken, het aanleren en dirigeren; dit is het werk van de
balletmeester of -meesteres; ten slotte heeft men de vertolkers, de dansers en
danseressen die het ballet uitvoeren met behulp van het ingewikkeldste, het gevoeligste
en moeilijkst te beheersen instrument dat ooit werd geschapen: het menselijk lichaam.
Voorts moet men nog kunnen beschikken over allerlei bijbehoorten, onder meer de
muziekbegeleiding, de kostumes, de decors en de ingewikkelde schakeringen van
het spel der lichteffecten.
Bij al die elementen moet nu het mirakel van de kunst intreden. Als bij toverslag
gaat elkeen weldra zijn plaats in het geheel innemen om aan dit collectief kunstwerk
mee te doen, dat men meestal een ballet noemt, of ook euritmisch spel (van het woord
euritmie dat doodeenvoudig harmonie betekent) soms ook wel choreografisch poêem,
d.w.z. een poëtisch werk dat bij middel van de danskunst tot uiting komt.
En hoe gaat men nu te werk om met al die uiteenlopende elementen een ballet op
te voeren? En eerst en vooral wat is nu in feite die kunst van de dans, waar men sedert
enkele jaren zoveel over schrijft en waarvan men zoveel geleerde definities ten beste
geeft?
Voor mij is de danskunst de uitbeelding bij middel van het daartoe opgeleid
menselijk lichaam van een zieletoestand, van een welomschreven innerlijk gebeuren.
De danskunst wil dus, met behulp van het menselijk lichaam, de hele scala van
menselijke gevoelens vertolken en de duizend en één facetten van het menselijk
gevoel uitbeelden. Een ballet is aldus de plastische vertolking van een suite van
zieletoestanden, de ene aan de andere geschakeld door middel van hetzij een abstracte
idee, een poëtisch gegeven of een muzikaal tema.
Laat ons elk van deze elementen afzonderlijk in ogenschouw nemen; en eerst en
vooral wat voor een soort kunstenaar is de choreauteur of componist van het ballet?
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Ieder kunstenaar tracht aan bepaalde ziele- en gemoedstoestanden, die hij aan zijn
medemensen wil mededelen, een vorm te geven bij middel van de grondstof, die
hem, om de ene of andere geheimzinnige reden, daartoe de meest geschikte lijkt. De
kunstschilder kan zich aldus bevrijden doorheen de gelukkige schakeringen van vorm
en kleur. Een beeldhouwer voelt in zich de drang om evenwicht te scheppen tussen
ruimte en stof. De bouwkundige weet zijn gevoel voor harmonie in het spel van
constructieve vormen te concretiseren. De choreauteur nu is een mens die in zich de
drang voelt om zijn visie uit te werken met plastische en dynamische bewegingen.
Hij voelt in zich de noodzakelijkheid zijn diepste zelf in dansbewegingen uit te
drukken, met het doel, doorheen die dansbewegingen de toeschouwer aan zijn eigen
ziele- en gemoedstoestanden deelachtig te maken en ze hem eveneens ten volle te
doen ervaren.
Nu wij bepaald hebben wat een ballet eigenlijk is, gaan wij het rijk van de danskunst
zelf betreden. Doch de lezer zal zich wellicht afvragen hoe het komt dat de choreauteur
op een gegeven ogenblik tot de idee van zijn nieuw ballet komt?
Hierop kan slechts met zeer vage woorden geantwoord worden. Het is een kwestie
van ingeving of inspiratie. Inspiratie is een flits van Gods genade. Zij ankert in de
diepste diepten van de intiemste wezenheid van de kunstenaar. Plots komt, heel
onverwacht, de inspiratie, bij het aanhoren van een eenvoudig lied of tijdens een
mooie wandeling, bij het lezen van een gedicht of bij het sterk emotioneel beleven
van een of ander gevoel. Het gebeurt eveneens dat zij gedurende jaren latent aanwezig
is, dat ze op het punt is los te
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breken, zonder ertoe te komen alhoewel men ze vol aandacht tracht te bevrijden en
dan ineens staat ze daar dan toch in de volle praal van haar verblindend licht. Wanneer
ik mijn kunstenaarsloopbaan overschouw en even aan mijn achtereenvolgende
balletten terugdenk, stel ik vast dat mijn inspiratie meestal aan zeer eenvoudige
bronnen ontspruit en liefst naar eeuwige thema's teruggrijp: de natuur, de liefde, het
heroïsche, het religieuze en alles wat in de volksaard verankerd ligt. Wanneer de
idee van een ballet in mij is rijp geworden, wanneer ik de inhoud ervan heb vastgelegd
en de grote vormen ervan bepaald, roep ik al mijn leerlingen bijeen, of ten minste
diegenen onder hen die in aanmerking komen voor de vertolking van de ene of andere
rol en we houden dan een grote vergadering in onze gewone repetitiezaal. Weldra is
iedereen enthousiast. Ik wens hierbij te zeggen, en dit met een groot gevoel van tedere
fierheid, dat de meisjes die me mijn balletten helpen scheppen meer dan eenvoudige
vertolksters zijn; het zijn echte en trouwe kunstgenoten die mij in volle, zowel fysische
als geestelijke overgave, het beste van haarzelf geven.
De verhouding tussen mijn leerlingen en mezelf staat op een geestelijk en menselijk
plan dat men nog slechts zelden ontmoet tussen leerling en meester. Aan welk mirakel
dit te wijten is kan onmogelijk verklaard worden. Het gaat echter in de eerste plaats
om affiniteit, om begrip en vooral om sympathie. Ik meen dat alleen een
onafhankelijke en niet commercieel afgerichte choreograaf, zoals ik er een wens te
blijven, nog dergelijke medewerking kan vinden onder aanverwante mensen die zich
aangetrokken voelen door de uitstraling van

De wondere Mandarijn
Muziek van Bela Bartok Choreografie van Dimitri Parlic Nationaal theater Belgrado - 1957
(Cliché: Le Théâtre dans le Monde - Elsevier)
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Heer Halewijn.
Balletgroep Elsa Darciel, Brussel, 1957. Muziek door Pro Musica Antiqua. Choreografie van Elsa
Darciel.
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De kunstenaar en zijn droom.
Balletgroep Elsa Darciel, Brussel. Choreografie van Elsa Darciel.

Intermezzo tenebroso. Balletgroep Elsa Darciel, Brussel, 1957. Muziek van Castelnuovo Tedesco.
Choreografie van Elsa Darciel. Opvoering in de Vlaamse T.V.
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Symphonie pour un homme seul.
Ballets de l'Etoile, Paris, 1955. Muziek van Pierre Henry en Pierre Schaeffer. Choréografie van
Maurice Béjart.
(Cliché: Le Théâtre dans le Monde, Elsevier).

De Stoelen, naar E. Ionesco.
Koninklijke Schouwburg, Den Haag, 1955. Muziek van Rudolf Escher. Choreografie van Sonia
Gaskell.
(Cliché: Le Théâtre dans le Monde, Elsevier).
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Lotusdans.
Balletgroep van de dansschool van Peking, 1956.
(Cliché: Le Théâtre dans le Monde, Elsevier)

Eenzaam.
Sadler's Wells Theatre Ballet, London, 1956. Muziek: Malcolm Arnold. Choreografie van Kenneth
Mac Millan.
(Cliché: Le Théâtre dans le Monde, Elsevier)
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Op blz. 94: Choreografie. Foto M. Woldringh, Leiden. (Gevapanfilm).
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zijn eigen kunstbeleven en zijn eigen persoonlijkheid.
Wat heeft dit allemaal te maken met het scheppen van een ballet? Wellicht niets
voor zekere mensen; voor mij integendeel: alles. Die sympathiestroom en dat intiem
aanvoelen leiden tot een compact geheel van imponderabilia, dat in de groep de
bestendige atmosfeer van poëtische spanning verwekt en er tevens een vruchtbare
vreugde wakker houdt zonder dewelke we ten slotte niet zouden kunnen
verwezenlijken al hetgeen uit onze gezamenlijke liefde tot de danskunst in ons
opborrelt. Natuurlijk zijn er soms, als overal, kleine persoonsconflicten. De meisjes
zijn soms vermoeid, geenerveerd, ontmoedigd, want ze zijn toch ook maar
mensenkinderen. Doch de vlag van het enthousiasme weet weer vlug op te wapperen
en dit nu reeds sedert achtentwintig jaar. Gedurende heel die tijdspanne is er natuurlijk
in de groep veel gebeurd en het is een bestendig komen en gaan van meisjes geweest,
doch de geest is dezelfde gebleven.
Uit de scheppingsroes is dan het nieuwe thema gevonden. Het werd gewikt en
gewogen. Indien dit thema zijn oorsprong in een muzikaal gegeven vindt is het
probleem van de muzikale en ritmische uitwerking natuurlijk als vanzelf opgelost.
Inderdaad, het ritmisch element, waarop de passen in de dansvorm van een ballet
uitgewerkt worden, wordt meestal door de muziek verstrekt. Dit is echter geen
algemene regel. Serge Lifar, de vermaarde balletmeester van de opera van Parijs,
betoogt in zijn boek La Danse dat het ballet of danspoëem een eigen ritmisch karakter
bezit, dat weliswaar meestal door de muziek wordt in het licht gesteld, alhoewel hij,
bij gelegenheid, eveneens met de muzikale ritmus onverenigbaar kan blijken.
Principieel staat de danskunst dus totaal onafhankelijk van de muziek. Feitelijk echter
zijn de bijdragen van de andere kunsten tot het geheel van een ballet van zeer groot
belang, onder meer die onder vorm van muziekbegeleiding, costumes en belichting.
Hier hangt natuurlijk eveneens veel af van de persoonlijkheid van de choreauteur
zelf.
Van muzikaal standpunt uit liggen er voor de choreograaf drie mogelijkheden
open: ofwel vindt hij zijn inspiratie in het aanhoren van de muziek zelf; ofwel vindt
hij achteraf een passende muziek als ritmische basis voor zijn ballet, muziek waarvan
de geestelijke inhoud zo dicht mogelijk die van zijn eigen dansthema zal benaderen;
ofwel zoekt de choreograaf een componist die hem geestelijk gesproken zeer dicht
staat en van wie hij kan verwachten dat hij zijn idee volledig zal begrijpen om er een
passende muziek voor te componeren.
De balletcomponist kan ofwel door een gelukkige vondst zeer vlug de vorm voor
zijn idee vinden, doch, en dit is meestal het geval, zal hij zijn muzikaal thema
honderden malen moeten herspelen alvorens het plastisch beeld van zijn gedachte
klaar en duidelijk voor zijn geest zal oprijzen. Men mag niet vergeten dat de idee,
het thema van een ballet, één ding is, terwijl dat thema zichtbaar te maken en er het
middel van een communicatie kunstenaar-publiek van te maken, een totaal ander
ding is. Het is een zeer bijzondere vorm van technische visuele veruiterlijking, die
men, ten minste bij benadering, zou kunnen vergelijken met de techniek van de film.
Net als in een goede film moet in het ballet alles begrijpbaar kunnen worden door
de enkele visie en het afrollen van opeenvolgende beelden.
Wanneer de balletcomponist de beelden van zijn ballet voor ogen heeft, moet hij
ze nog in danspassen weten om te zetten, die hij eerst nog aan zijn vertolkers moet
trachten zichtbaar en voelbaar te maken, en dit zo duidelijk, zo spreekbaar mogelijk.
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En hier komt dan die affiniteitskwestie, waarover hoger, daadkrachtig ter hulp. Niets
in al hetgene het publiek te zien krijgt is dan ook aan het toeval overgelaten: elke
voetstap, elke beweging van de armen, elke uitdrukking van het gelaat of van de
handen, elke houding van het ganse lichaam van elkeen der vertolkers, is vooraf
langdurig bestudeerd. Alles werd eerst innerlijk aangevoeld en gevonden, om achteraf
honderden malen herdaan en steeds verbeterd te worden. Het is slechts na veelvuldige
en lange herhaling dat men tot de juiste, harmonische uitdrukking van het dansgegeven
en de daaraan verbonden innerlijke spanning kan komen.
Het spreekt van zelf dat dit resultaat slechts kan bereikt worden nadat men de hele
techniek van het gebruikte instrument meester is, en dit instrument is het hele
beheerste lichaam. Die danstechniek meester worden vraagt veel moed, veel
volharding en een groot fysisch uithoudingsvermogen. Ze is ingewikkeld en vergt
veel tijd. In mijn dansschool wordt de leerstof over twee afzonderlijke secties verdeeld.
In de eerste leert men al de fysische elementen die voor de danskunst nodig zijn:
oefeningen van ontspanning en strekking, lenigheid, kracht, behendigheid, oefeningen
aan de barres, springen, evenwichtsoefeningen en dan natuurlijk alle gebruikelijke
danspassen. In de tweede leert men het gevoel te veruiterlijken. Dit begint met
primaire ziele- en gemoedstoestanden uit te beelden en gaat over het zichtbaar maken
van meer complexe en genuanceerde gevoelens tot het beheersen van de hele
ingewikkelde techniek van de kunstvertolking.
Ten slotte moet men bedenken dat danskunst heel wat meer is dan een min of meer
losse opeenvolging van loutere dansbewegingen om de dans zelf. Het is een streven
om zieletoestanden, volgens de wetten van schoonheid en harmonie, een plastische
en ritmische vorm te geven. Vloeit daaruit niet voort dat deze kunst een machtig
hulpmiddel kan zijn ter verwezenlijking van een harmonie onder de gaven van
lichaam, gemoed en geest om een zo volledig mogelijk fijnzinnig en edel mens te
vormen?
ELSA DARCIEL
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Tineke Crefcoeur als Anne Frank en Jules Croiset als Peter van Daan in Het dagboek van Anne Frank.
Toneelgroep Theater.
(Cliché Wikor)

Het toneel in Nederland
Om te beginnen wil ik graag in het kort een indruk geven van de structuur van het
nederlands Toneelwezen.
Er bestaan momenteel in Nederland vier grote toneelgezelschappen, namelijk in
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Arnhem. De drie eerste, grote, steden hadden
van oudsher een eigen gezelschap - de jongste aanwinst, daterend van vier jaar her,
is Arnhem, in het Oosten des lands, hoofdstad der Provincie Gelderland.
Deze vier grote gezelschappen vallen onder een zoal niet gelijk dan toch
gelijksoortig subsidiestelsel. In het algemeen mag men aannemen, dat aan subsidie
van Overheidswege een bedrag nodig is gelijk aan de helft der exploitatielasten. In
dit subsidie is dan verdisconteerd de economische draagkracht van het Toneel in de
huidige tijd, meegerekend de geleidelijk verbeterde levensomstandigheden voor de
toneelkunstenaars en de behoefte aan sociale spreiding van het Toneel. Het behoeft
geen betoog, dat in deze tijd geen cliëntele meer voor het Toneel aanwezig is, die
genoeg aan entreegelden of uitkoopsommen op de been kan brengen om een
gezelschap ‘self-supporting’ te maken.
Nu is de subsidie-regeling zó, dat de standplaatsgemeente van een gezelschap
circa 60% en het Rijk 40% van het exploitatietekort voor zijn rekening neemt. In een
enkel geval is de verdeling der last half-om-half.
Er is in meerdere opzichten tussen de toneel-situatie in België en Nederland
verschil. Van oudsher is het toneel in Nederland veel ambulanter dan bij de

West-Vlaanderen. Jaargang 7

Zuiderburen. Weliswaar reizen de belgische gezelschappen, die in standplaatsen als
Antwerpen of Brussel zijn gevestigd, ook wel, maar deze bewegelijkheid kan het
niet halen bij de zwerfdrang van de nederlandse muze. Zwerfdrang is een te zwaar
woord, en van zwerflust is in het geheel geen sprake. Het is van oudsher
zwerfnoodzaak, zo niet zwerfnoodlot. Daarbij zal wel niet vergeten mogen worden,
dat in Nederland blijkbaar meer lokaliteiten zijn gespreid, die redelijke opvangstations
voor het Toneel zijn. Hoe het zij, voor een integrerend deel hing het Toneel, dat in
de westelijke grote steden was gehuisvest, ter wille van een sluitend budget (of van
een nog wat uitgesteld faillissement) van de ‘Provincie’ af. De Provincie is dan Oost,
Noord en Zuid Nederland. Ten dele is dat nóg zo. Een niet onbelangrijk deel van de
speelbeurten verzorgen nù nog de westelijke gezelschappen in de Provincie; al is er
een sterke tendens bespeurbaar om zich steeds meer terug te trekken binnen de
Randstad Holland. Men kan nu óók begrijpen, waarom een nieuw gezelschap aan
het drietal werd toegevoegd: om de wegvallende speelbeurten op te vangen.
Intussen is met dat viertal de kring niet rond. Er zijn buiten de grote gezelschappen
nog een drietal spreidings-troepen, die als regel niet hetzelfde niveau hebben als het
kwartet der azen maar die wel officieel in het subsidiestelsel zijn opgenomen. Naast
de grote vier, de Nederlandse Comedie van Amsterdam, de Haagse Comedie, de
Rotterdamse Comedie en ‘Theater’ te Arnhem, bestaan er drie
spreidingsgezelschappen momenteel: het Nieuw Nederlands Toneelgezelschap,
‘Puck’ en het Zuidelijk Toneel.
Wanneer we ons een ogenblik in détail bezighouden met dit laatste gezelschap,
begint U iets te begrijpen van de finesses van het nederlandse Toneel. Het Zuidelijk
Toneel, officieel gevestigd in de Provincie Noord-Brabant met als nominale
standplaats Eindhoven, is enkele jaren geleden opgericht om op het voetspoor van
het oostelijk gezelschap ‘Theater’ de toneelspreiding verder te brengen. Wat is nu
in feite het geval? Amsterdam is het Mekka van het nederlandse toneelleven. Elke
toneelkunstenaar heeft zijn hart verpand aan ‘Mokum’ (de wat ruige koos-naam voor
Amsterdam). Als het éven kan, blijft hij het liefst in Amsterdam wonen. Evenals de
artisten van de officiële spreidingsgezelschappen, het Nieuw Nederlands Toneel en
‘Puck’, wonen die van het Zuidelijk Toneel in Amsterdam en houden dààr hun
repetities. Ze zwermen dan uit over Nederland voor hun opvoeringen, maar voor het
belangrijkste deel niet over Brabant, hun eigenlijk operatieveld. De grote Brabantse
steden zien namelijk in hun speelplan veel liever de grote gezelschappen met de
trekpleisters van vermaarde kunstenaarsnamen op hun affiche, en houden de
speelbeurten met de westelijke ‘cracks’ aan. Zo heeft het Zuidelijk Toneel de grootste
moeite om voet aan de grond te krijgen.
De zuigkracht van het Westen, en met name van Amsterdam, op de tonelisten
maakt een werkelijke
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spreiding uitermate moeilijk. Ook het overigens uitermate geslaagde gezelschap
‘Theater’ heeft nog altijd met deze moeilijkheden te kampen. Het is ook wel zo, dat
in doorsnee (met uitzonderingen) de vier grote gezelschappen begrijpelijkerwijs de
sterkste aantrekkingskracht op de acteurs uitoefenen, en dat men in het algemeen de
drie spreidingstroepen als een onvermijdelijke tweede keus aanvaardt. Begrijpelijk,
omdat de standplaats-troepen niet alleen artistiek hoger zijn geclasseerd maar ook
veel minder moeizaam ambulantisme eisen, daar het grootste deel der speelbeurten
in de standplaats of daaromtrent worden gegeven.
Enkele cijfers en zakelijke gegevens. De meeste troepen (met uitzondering van
het Zuidelijk Toneel en ‘Puck’) zijn z.g. ‘doublerend’, d.w.z. dat ze groot genoeg
van omvang zijn om twee voorstellingen per avond te geven. De gemiddelde productie
van de doubleergezelschappen is c.a. 450 voorstellingen per jaar. Z.g. ‘vrije
voorstellingen’, dat betekent voor risico van het gezelschap, worden - behalve in de
standplaats-gemeenten - tegenwoordig nauwelijks meer gegeven. Het zijn bijna
allemaal uitkopen. De uitkoopsom wisselt naar bezetting van het stuk of afstand ten
opzichte van de standplaats, en ook wel in verband met het niveau van het gezelschap.
De grote gezelschappen vragen tegenwoordig een gemiddelde uitkoopsom van f 1200
per avond, maar dit gemiddelde wordt gemakkelijk naar boven doorbroken! De cijfers
overziende mag men aannemen, dat de jaarlijkse productie-capaciteit van het
nederlandse Toneel op circa drieduizend voorstellingen ligt. Er vindt geleidelijk een
verschuiving plaats, omdat de grote westelijke troepen voetje voor voetje het
werkterrein in de Provincie ontruimen en dit aan de spreidingsgezelschappen
overlaten.
Om de situatieschets te voltooien moet ik er nog op wijzen, dat het nederlandse
Toneel in zijn totaliteit is saamgebundeld in een orgaan, de Toneel-Coördinatie
geheten. Dit orgaan treedt op als verkeersagent en regelt de onderlinge verhoudingen,
zoals de salarissen voor de acteurs, de uitkoopsommen enz.
Nu is er in Nederland buiten het hier in schets gebrachte gecoördineerde Toneel
nog een gebied van toneelbedrijvigheid, dat in zekere zin een niemandsland kan
worden genoemd. Hier is de klant koning en de leverancier een lakei. Het zijn de
kleinere zwerftroepen, artistiek van lager peil, niet of nauwelijks gesubsidieerd door
de Overheden en vrijwel zonder sociale garantie voor de spelers en zonder
verkeersregelen. Hier geldt in een bepaalde zin het woord van Barlaimont: ‘Ce ne
sont que de gueux’. Idealisten, half-amateuristische speeldriftigen, ook opkomende
professionals - een grote, bonte optocht. In een niet geheel te overschouwen karavaan
vallen hierin op troepen als ‘Studio’, ‘Het Masker’ en de Limburgse Speelgroep, de
laatste een creatie van Dr. Beckers ter zelfvoorziening van een klein gewest. Een op
humoristisch gebied vermaard en stellig bekwaam acteur als Johan Kaart ziet kans
sinds jaar en dag met een eigen troepje een eenlings-positie op de markt te handhaven.
Een profijtelijk marktartikel, niet meer; maar nog altijd is een geordende toneelwereld
vol gouden subsidiekoorden een mogelijkheid.
*
Slaan we nu een blik op het artistieke facet van het nederlandse Toneelleven, dan
moet allereerst worden geconstateerd dat het in het huidige tijdvak helaas mangelt
aan waarlijk grote toneelleiders. De gulden dagen van Royaards, Verkade, Van
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Dalsum zijn voorbij. Er zijn geen grote scheppende krachten werkzaam; de leiders
van thans weten niet hun merkteken te drukken op hun tijd en zijn toneelcultuur. Het
barokke meesterschap van Willem Royaards, de verinnerlijkende diepgang van
Verkade, de expressieve bezetenheid van Van Dalsum in zijn leiderstijd, kortom de
geestelijke beeldenaar op de munt ontbreekt. Is de tijd te onsamenhangend, te
heterogeen, te ondoorgrondelijk om een gebonden formule van meesterschap op te
leveren? Men speelt met vakmanschap, en nu en dan een vonk van bezieling, het
internationale repertoire van overal in de wereld - net als in België bijvoorbeeld! maar het ontdekkersvuur, het bindend element ontbreekt. Niet één grootmeester, die
in deze onzekere tijd de koers kent. Zeker verschijnen er nu en dan aangrijpende
documenten op de planken, worden tijdsaccenten pregnant getroffen, en nu en dan
klassieken met succes herontdekt - maar het blijft een onzeker, soms lukraak aftasten.
De grote gegrepene, die de weg uit het donkere bos kent, is er niet. Men moet dit,
betreurend, aanvaarden; wellicht als een onvermijdelijk tijdsverschijnsel.
Deze situatie eenmaal aanvaard, valt er veel dankbaar te genieten. Het is nu eenmaal
zó in het avontuurlijke en onbestendige toneelklimaat, dat het ene gezelschap het
ene jaar een gelukkiger greep heeft dan het andere, dat een ander jaar weer aan bod
komt. Stellig leveren de grote westelijke gezelschappen nu en dan belangrijke
prestaties - maar een feit is het, dat de jongste van de vierling, het oostelijk gezelschap
‘Theater’, een heel aparte plaats inneemt en in het speurwerk in feite het meest
constant succesvol is. In het gemiddelde niveau van speelkracht staat ‘Theater’ zeker
beneden Amsterdam en Den Haag, en toch weet deze troep alles bijeen zich
voortreffelijk tegenover de grootstedelijke fans te handhaven. De modernste accenten
vallen in Arnhem - ik denk aan Wachten op Godot, Brecht's Meneer Puntila, O'Neill's
Tocht in het Duister, Un homme nommé Judas, om er slechts enkele van te noemen.
Misschien heeft zelfs ‘Theater’ het meest een ‘eigen gezicht’.
Een sterrelende prominente, die alleen zijn persoonlijk stempel weet te drukken
op een gezelschap, bestaat in Nederland niet meer. Men zoekt het óf in een
viermanschap, zoals Rotterdam; óf in een tweemanschap, zoals Den Haag; óf in een
voortreffelijk manager, ge-
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Frans van der Lingen als de jonge O'Neill en Elise Homans als de moeder in A long day's journey
into night (Tocht naar het duister) van Eugène O'Neill. Toneelgroep Theater.

Een scene uit La cantatrice chauve (De kale zangeres) van Eugène Ionesco. Experimentele werkgroep
Test.
(Clichés Wikor)

flankeerd door artistieke assistenten, zoals Amsterdam en Arnhem.
In Rotterdam bijvoorbeeld staan vier leidende persoonlijkheden als een soort
werkploeg naast elkaar in de leiding. Eén ervan, Hans Tobi, is de bedrijfsspil; de
drie anderen vertegenwoordigen verschillende nuanceringen: de zeer knappe,
spitsintellectuele Ton Lutz verzorgt het klassieke en daarnaast modern-intellectuele
(Eliot b.v.) repertoire - Jan Teulings is de fijne sfeerschepper in de society-comedie
- Bob de Lange is het Breero-motief in het ensemble, de ruige, boertige noot.
Den Haag en Amsterdam hebben ongetwijfeld de meest selecte toneelgroepen. In
den Haag leidt het geheel op elkaar ingespeelde duo Cees Laseur-Paul Steenbergen.
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Al met al heeft het Haagse ensemble, gelijk vanouds, toch wel de achtergrond-kleur
van de Residentie. Paul Steenbergen is mogelijk, mét Van Dalsum die er als eerste
speler een ereplaats vol bedrijvigheid bezet, de grootste acteur van Nederland met
de subtielste moderne gevoeligheid en vormkracht. Ook als regisseur weet hij,
klassiek, dit ondefinieerbaar-eigentijdse tot uitdrukking te brengen. Zijn persoonlijke
creaties zijn ongeëvenaard, zoals in Mourning becomes Electra en A moon for the
misbegotten. In het moderne franse en verwante repertoire, maar daartoe stellig niet
beperkt, is Cees Laseur de onbestreden meester van de raisonneerkunst en de
weemoedige levensfilosofie. Voortreffelijke topfiguren heeft Den Haag verder; drie
van Nederland's grootste actrices in Elisabeth Andersen, Myra Ward en Ida
Wassermann; de merkwaardige Max Croiset, de meest talent- en succesvolle
toneelschrijver van ons land naast regisseur, speler en vermaard voordrager; en Joris
Diels, speler en regisseur, hoewel helaas zijn bijzondere leiderscapaciteiten nog altijd
niet volledig tot hun recht komen.
Amsterdam, onder de voortreffelijke managerkunst van de ook als acteur
volwaardige Guus Oster, heeft twee prominente artistieke leiders, Johan de Meester
en Han Bentz van den Berg. Johan de Meester, die als toneelschepper een prachtige
staat-van-dienst heeft (Vlaanderen zal hierbij denken aan zijn roemrijke periode bij
het Vlaams Volkstoneel) beleeft momenteel een zekere verduistering van zijn
scheppingskracht, hopelijk voorbijgaand; Han Bentz van den Berg, tegelijk een der
meest expressieve acteurs van Nederland, is sterk aan het opkomen. Een beslist eigen
gelaat heeft Amsterdam niet - hoe zou het anders kunnen in een bestel waar een
overigens uitstekend en onmisbaar ‘manager’ het gezag uitoefent? Maar wat
Amsterdam wél heeft, dat is een zekere traditie, een niveau-besef en een ploeg van
uitgelezen speelkrachten. Niet lang geleden stond het toneel vól met louter bejaarde
spelers - het betreffende probleemstuk was dààrop geschreven - waarvan de oudste,
de meer dan tachtigjarige Weduwe van Dr. Willem Royaards, in een recensie mild
werd gecritiseerd omdat zij de zeventigjarige, die zij
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Hélène Oosthoek in een monoloog van Elckerlyc.

Tiene de Vries en Guus Verstraete in Bouwmeester Solness van Hendrik Ibsen.
Toneelgezelschap Puck.

West-Vlaanderen. Jaargang 7

Han Bentz van den Berg en Sigrid Koetze in Iwanow van Anton Tsjechow
(Clichés Wikor)
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had uit te beelden, toch àl te vitaal op de planken zette! Welk een formidabele
speelkracht vond men in dit veteranenlegioen, waarvan de gemiddelde leeftijd
vijfenzestig was. Alleen Amsterdam met zijn reservoir van topspelers kan een
dergelijke krachtproef aan. Trouwens voor allerlei krachtproeven met grote, of
gespecialiseerde, bezetting is Amsterdam het vertrouwde adres!
*
Een zeer hinderlijke stoorfactor in het normale toneelleven - en het zal in België wel
niet veel anders liggen - is de concurrentie van de radio, het opkomen van de
speelfilm-industrie, maar vooral het verbijsterend snelle opdringen van de televisie.
Vooral de laatste vormt een wezenlijke bedreiging van het Toneel. De reserve aan
spelers is eigenlijk niet groot genoeg om tegelijk te voldoen aan de vraag van de
Provincie naar Toneel in de buitengewesten, het zich in volwaardigheid willen
terugtrekken van de grote gewestelijke gezelschappen binnen de Randstad Holland,
én de hand-over-hand toenemende concurrentie van de Televisie. Wat heeft dit voor
gevolgen? Aan de bekendste toneelspelers wordt zwaar getrokken. Steeds meer
ontstaat bij hen de neiging zich van de vaste verbintenissen te verlossen, en zowel
bij het toneel in gastrollen, of bij de televisie, radio en film te gaan ‘free-lancen’.
Hier dringt het engelse en amerikaanse systeem binnen; en dit is een inbreuk op de
historische structuur van het nederlandse toneel, waar iedereen in vast verband altijd
alles speelt! Het gevaar is niet denkbeeldig, dat eerlang de gezelschappen aan
bloedarmoede gaan lijden, althans aan een onevenwichtigheid in de opbouw van het
gezelschap, een tekort aan eerste-plans- tegenover tweede- en derde-plans-spelers.
Een enkel woord in dit verband over de opleiding van toneelspelers in Nederland.
Een halve eeuw lang heeft Nederland één toneelschool bezeten, slechts één, - hoe
kàn het anders, gevestigd in Amsterdam. Een halve eeuw lang kent ons land de
professionele opleiding van toneelkunstenars: hier wordt in een dagopleiding
gedurende drie jaar de vakman gevormd. Geheel anders dus dan het belgische systeem,
waar immers tot niet zo lang geleden uitsluitend de tonelist werd gevormd in
vrijetijd-studie aan een conservatorium, al heeft dan Herman Teirlinck zijnerzijds
dit systeem in de nederlandse richting doorbroken. Nu weten we allen, dat een
toneelopleiding, hoe nuttig ook, voor dit vak niet broodnodig is. Ik zou U een hele
reeks van nederlandse prominenten kunnen opsommen, die in hun carrière geen
minuut schoollucht hebben geroken. Toch is óók bij hén het inzicht baan gebroken
dat een professionele vóór-opleiding enkel kan baten en nimmer schaden. Een
aanzwerver als de grote Paul Steenbergen bijvoorbeeld betreurt het, dat hij geen
vakschool kon doorlopen.
Ruim zeven jaar geleden is de monopolie-positie van de gerenomeerde
Amsterdamse Toneelschool doorbroken. Wij in Maastricht - schrijver dezes is
namelijk de mede-oprichter en thans nog directeur van de Toneel-Academie te
Maastricht - hebben het grote kansspel gewaagd om in Nederland een tweede
Toneelschool - diep in de ‘Provincie’ nog wel - te stichten. Het was een hachelijk
waagstuk, zoals in het latere lijf-aan-lijf-gevecht met het lot wel nijpend is gebleken.
Deze school was niet alleen ‘provinciaal’ gevestigd, ze had ook een katholieke basis
en atmosfeer, al staat onze instelling voor iedereen open en komen inderdaad ook
andersdenkenden er studeren. Het patroon voor onze opleiding is hetzelfde als dat
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van Amsterdam: een driejarige dagopleiding. Een viertal jaren leveren wij nu
toneelkrachten af, met name aan de gezelschappen te Rotterdam, te Arnhem en
daarnaast aan de beide reisgezelschappen - en we mogen over het voorlopige resultaat
niet ontevreden zijn. De periode van aflevering is te kort om een betrouwbaar saldo
op te maken; maar het is, bij objectieve waardeschatting, onmiskenbaar dat reeds
meerdere gewaardeerde bijdragen aan het nederlandse toneel door Maastricht zijn
geleverd.
De Maastrichtse Academie heeft van lieverlede, ook bij de officiële instanties,
erkenning gevonden - en men is thans van Rijkswege bezig de Toneelscholen op
voet van gelijke erkenning en steun eenzelfde formele basis te geven. Er zijn in ons
land nu drie Toneelscholen. Vijf jaar nà Maastricht, dat de spits moest afbijten bij
het gevecht om rechtserkenning naast de tot dan gemonopoliseerde school van
Amsterdam, is ook Arnhem met een opleiding gevolgd. De drie scholen werken thans
collegiaal naast en met elkander. Voorshands is er op grond van de boven-aangegeven
motieven nog geen gevaar voor over-productie der scholen: er is nog een groot
reservoir aan stijgende behoeften, aan wachtend achterland beschikbaar.
*
Na dit hopelijk niet al te onduidelijke en onvolledige overzicht van het Toneelleven
in Nederland nog een enkele opmerking van buur tot buur. Aan de uitwisseling, laat
staan aan een intensieve samenwerking van Noord en Zuid op dit gebied schort nogal
wat. Ik weet het: er zijn accent- en sfeer-verschillen als hindernis. En toch moet men
voor een levend cultuurcontact tussen de broedervolken daarvoor niet blijven staan.
Waarom komt er nooit een Vlaming bijvoorbeeld in Maastricht studeren? Waarom
zou men niet kunnen denken aan een ‘stage’ over-en-weer van jonge toneelspelers?
En nog verder-denkend en stoutmoediger: waarom zou een gezamenlijk gezelschap
voor Noord en Zuid een hersenschim zijn? Een man als Joris Diels, of een Ben
Royaards - ik noem hier twee prominenten, die geldige paspoorten hebben voor
Noord én Zuid - zou een dergelijk waarlijk Groot-Nederlands Gezelschap kunnen
vorm geven. Hopelijk wil men in het Zuiden eens in déze richting meedenken!
BERNARD VERHOEVEN
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Nieuwe namen in de Duitse dramaturgie
De oogst aan interessante Duitse stukken van de nieuwe generatie is niet groot. Bij
ons trouwens ook niet. Maar toch valt op te merken dat sinds het ogenblik dat de
invoer van stukken uit Frankrijk, Engeland en Amerika afnam, steeds meer en meer
in de toneelkronieken van de dagbladen de aandacht werd gevestigd op een rijk talent
of gewezen werd op een moedige tijdsanalyse van een jonge auteur. In de eerste
na-oorlogse jaren was de toestand van het Duitse drama alles behalve bemoedigend.
Natuurlijk dient men rekening te houden met het feit dat naast de problemen, die
door een bepaalde kunstvorm gesteld worden, de Duitse auteurs ook af te rekenen
hadden met speciale moeilijkheden, die rezen uit de geestesgesteldheid van het
publiek. De jonge auteurs konden niet eenvoudig opnieuw aanknopen bij het Duits
expressionisme uit de jaren 1930. Tussen een Georg Kaiser of een Ernst Barlach en
de na-oorlogse realiteit bestond er een afgrond, een diepe kloof. Daarbij kwam dat
de taalinhoud veranderd was. Gedurende de Hitler-tijd hadden tal van woorden een
gans andere klank en betekenis verworven zodat menig eenvoudig begrip als b.v.
tucht in de oren van de toeschouwers onaangename herinneringen opriep. Tenslotte
was er de nationale hoogmoed, die in een minderwaardigheidscomplex veranderd
was.
Het was dan ook een Zwitser, Friedrich Dürrenmatt, die een der eersten doorbrak.
In 1946 schreef hij zijn eerste knappe komedie Het staat geschreven. Hij behaalde
grote bijval in Zwitserland maar bleef in Duitsland lange tijd onbekend. Pas in 1952
kon hij zijn vierde stuk te Munchen laten creëren. Dit had hij dan nog aan een toeval
te danken want door de weigering van het Zürcher Schauspielhaus, dat tot dan al
zijn werken gecreëerd had, kwam hij in contact met Hans Schweikart die er voor
zorgde dat de Münchener Kammerspielen de eerste voorstelling gaven met zeer groot
succes. Dürrenmatt is inmiddels ook voor ons geen onbekende meer. Hij heeft naam
gemaakt. Bijna in al zijn drama's van Es steht geschrieben tot Ein Engel kommt nach
Babylon vinden wij de wanhopige strijd om de zin van het leven te doorgronden, een
strijd die steeds strandt bij Gods genade. Andere auteurs, die voor het ogenblik in
Duitsland de gunst genieten maar minder bekend zijn in het buitenland zijn Wolfgang
Borchert en Max Frisch.
De jonggestorven Duitser Wolfgang Borchert, die juist tien jaar geleden overleed,
leverde een opmerkenswaardige getuigenis van het doorstane leed in zijn van
luisterspel tot drama omgewerkt Draussen vor der Tür. Het werd door de Hamburger
Kammerspiele gecreëerd tijdens het seizoen 1947-48. Het is de tragedie van een
Duits soldaat die, gevangen genomen te Stalingrad, enkele jaren in Siberië doorbracht
en naar zijn vaderland terugkeert met een lege maag en bevroren voeten. Dit stuk is
als de kreet van een ontgoochelde, bedrogen jeugd. Het biedt de realiteit van de
oneindige dodenakker, een wereldbeeld zonder begin of einde, een kamer zonder
deuren of vensters. Het stuk is een reactie op de zinloosheid van het menselijk bestaan.
Het leunt geestelijk aan bij de wereld van Camus' La Peste, Anouilh's Voyageurs
sans bagages en Sartre's Huis Clos. Stenen, zand, cement: een ruïnenmuziek is alles
wat Wolfgang Borchert ons kan tonen.
Max Frisch, een Zwitsers architect, is bij ons een beetje beter bekend. De Vlaamse
televisie heeft een stuk van hem uitgezonden. Met zijn drama's bracht hij door een
scherpe probleemstelling de gemoederen in beroering. Zijn voornaamste werken
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zijn: Nun singen Sie wieder, Die chinesische Mauer en Als der Krieg zu Ende war.
Zij richten zich tegen de collectieve haat tussen de volkeren en tegen de oorlog. Santa
Cruz, Graf Oderland en Don Juan oder die Liebe zur Geometrie leggen met
toenemende fataliteit de nadruk op de afstand tussen de individuele vrijheid en de
sociale verplichtingen. Terwijl Frisch's sterkte ligt in de lyrische taal en de aforistische
behandeling van het gegeven, geeft Dürrenmatt blijk van zijn bruisende levenskracht
en zijn groteske humor. Evenals Frisch peilt ook Dürrenmatt de afstand tussen wil
en daad, het geliefde grondtema van het existentialisme.
Bij deze meer bekenden, de auteurs die reeds ‘naam maakten’, moeten wij ook de
Oostenrijker Fritz Hochwälder rekenen, die met zijn Der öffentliche Ankläger en
Das heilige Experiment bewezen heeft tot het ras der instinctzuivere dramaturgen te
behoren.
In Oostenrijk kwam spoediger een bent nieuwe dramatische auteurs aan bod dan
in Duitsland. Vooreerst had de nederlaag van 1945 daar niet zo een sterke invloed
laten gelden en vervolgens was er ginds een grote naijver ontstaan om de premiën,
uitgeloofd voor de beste creaties, in de wacht te slepen. In Duitsland daarentegen
lokten de talrijke radiostations vele auteurs aan door de uitzending van luisterspelen.
Eenzelfde verlies als Duitsland ondervonden de Oostenrijkers door de vroege dood
van Raimund Bergers. Ook Bergers heeft in zijn Ballade vom nackten Mann het
noodlot van de heimatlozen en de ellende van de oorlog blootgelegd. Kurt Becsi deed
zich inmiddels kennen in
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Rudolf Birkenmeyer als Koning Claudius en Romuald Pekny als Hamlet in Hamlet van illiam
Shakespeare in een recente opvoering in de nieuwe schouwburg te Keulen.
(Cliché Verkehrsamt der Stadt Koln)

Atom vor Christus als een geestdriftig verdediger van het kristelijk humanisme. Zijn
dialoog is echter vaak te literair, waarmede ik bedoel dat er teveel woordenspel in
voorkomt. Harold Zusanek, wiens Strasse nach Cavarcere tot voor enige jaren het
meestgespeelde moderne drama in Duitsland was, is er nog altijd niet in geslaagd
zijn ijver in overeenstemming te brengen met de inhoud van zijn stukken. Nochtans
zijn sommige figuren als die van de gelovige heks Caducci uit voornoemd drama en
zijn aristocratische humanist Jean in Jean von der Tonne overtuigend scherp getekend.
Dat het terrein in Duitsland niet gunstig was voor het ontstaan van een nieuwe
richting kan men vaststellen bij het lezen van enkele werken van na de oorlog. Het
ontbreken van een zuivere scheppingsdrang had in Duitsland diepere oorzaken dan
in Oostenrijk. De nieuwe generatie, onder invloed van het krijgsgebeuren, wou de
oorlogsbelevenissen afreageren. Bij deze besmette generatie behoort Margarethe E.
Hohoff, die met haar realistisch maar tevens op etische beginselen berustend werk
Die Legende von Babie Doly de lotgevallen op de planken bracht van zes Duitse
soldaten, die vijf jaar lang nabij Danzig in een bunker opgesloten werden. Stefan
Barcava is door zijn Die Gefangenen geestelijk met haar verwant. Naast hen is, onder
de auteurs van meer dan vijfendertig jaar, alleen nog Ulrich Becher het vermelden
waard. Hij vormt een apart geval. Als emigrant en wereldreiziger beeldde hij in
Samba en Feuerwasser op een enigszins impressionistische wijze het noodlot uit
van de jongere mensen, die door de dictatuur en de oorlog elke vaste grond onder
de voeten hadden verloren.
Sinds een drietal jaren treden in Duitsland in snel tempo allerlei talenten naar
voren. Het gaat meestal om jongeren, die in 1945 nog op de schoolbanken hun broek
versleten en die dus geen tol verschuldigd zijn aan hun geweten. Zij hebben de oorlog
niet van nabij gezien. Deze jongeren bezitten vaak een merkwaardige Schwung en
tonen zich meestal - om het met Camus te zeggen - mensen in opstand met woorden
en gedachten. Hun taal is doorgaans snedig. Claus Hubalek verwierf twee jaar geleden
in Berlijn een zeer groot succes met zijn groteske satire op het militarisme in Der
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Hauptmann und sein Held. Hij is een volgeling van Brecht, zoals de in de Sovjetzone
verblijvende Peter Hacks, die in zijn Colombus-drama Die Eröffnung der Indischen
Zeitalters het materialistisch positivisme eenzijdig verdedigt in een voor ons gevoel
brutaal rauwe taal.
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Agressief is eveneens Gert Weymann, die zich in zijn Generationen kant tegen de
hedendaagse beginselloze politiekers. Leopold Ahlsen, die de Berlijnse
Gerhart-Hauptmann-Prijs wegkaapte en een luisterspelwedstrijd ingericht door een
vereniging van oorlogsblinden won, behandelt daarentegen in zijn realistische
toneelstukken als Wolfszeit en Die Bäume stehen draussen de harde strijd voor meer
vrijheid en meer menselijkheid. Het dichterlijk element is bij de jongere Duitse
auteurs vertegenwoordigt door Christian Noak, die met zijn poëtisch-realistisch spel
Hafen der Dämmerung de aandacht op zich vestigde.
Hoe komt het toch dat deze auteurs zelfs in Duitsland nog vaak als toneelschrijvers
onbekend zijn? Dit is te wijten aan het feit dat men nu pas begint hun stukken meer
ruchtbaarheid te geven door ze meer te spelen. Vroeger vertoonden de schouwburgen
liever successtukken uit Broadway, Londen of Parijs. De directeurs beweerden dat
een kas gemakkelijker te spijzen was met de zwakkere stukken van Christopher Fry
of met de ontoneelmatige werken van Faulkner dan met de beste stukken van eigen
bodem. De verantwoordelijken pleegden meestal de manuscripten met
indrukwekkende cijfers van ontvangsten af te wijzen. In de laatste tijd worden meer
en meer creaties gegeven wat echter de tegenstanders toelaat te wijzen op een groter
aantal mislukkelingen. Zo blijven sommige nu nog bij hun creatie steken, want veel
regisseurs zijn niet bereid zelfs goede stukken na de creatie op hun speelplan te
nemen. Hoe dit komt? Voor de eerste opvoering interesseren zich de meeste nationale
dagbladen. Voor een herneming die beter zou kunnen zijn dan de creatie krijgt men
echter alleen de regionale pers. Het valt dus te begrijpen dat een toneelauteur, die
voor een creatie een som van 300 tot 1.000 Mark kan bekomen, liever overgaat tot
het schrijven van hoorspelen, wat hem ten minste het dubbele (en in sommige gevallen
het tienvoudige) opbrengt. Daarbij komt dat de critici ook heden zeer sceptisch staan
tegenover Duits werk. Vaak wordt een zoekend jong auteur een zekere verwantschap
met een van de toneelreuzen zeer kwalijk genomen. Men vergeet echter dat men met
dergelijke verwijten de jongeren naar een soms onverantwoord modernisme en een
te ver gedreven originaliteit drijft.
P. DE PRINS
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Scene uit Dialogue des Carmelites van Gertrud von le Fort - Georges Bernanos - met muziek van
Francis Poulenc, opgevoerd in de nieuwe schouwburg te Keulen.
(Cliché Verkehrsamt der Stadt Koln)
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De duivel speelt en verliest.
Fons Derre en Jan Savenberg.
Openluchtopvoering.

De Kobbe uit Het Hemelhofken.
Fernand Etienne.
(Foto De Blieck, Brugge)
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De Boeren van Olen.
Opvoering voor de Vlaamse TV door het Schooljeugdtheater.
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Kinder- en jeugdtoneel
Een twaalftal jaren geleden kregen wij de kans, in een dorpje van Westfalen, menige
avond met de oude pastoor L. over literaire onderwerpen te spreken. Nu eens in het
Duits, dan weer in het Nederlands, discussieerde hij het liefst over toneel. Toen wij
hem op zekere keer een en ander van eigen werk voorlegden, stelde de geestelijke
ons op een bepaald ogenblik de verrassende vraag of wij nog nooit eraan gedacht
hadden een kindertoneeltje, een sprookje te maken? En ernstig beklemtoonde hij
daarbij de volgende woorden: ‘Gij moet het als een plicht beschouwen in die zin aan
de opvoeding mede te helpen. Belooft ge het mij?’ Monkelend wist hij ons meteen
te overtuigen dat ‘schrijven en spelen voor de jongeren’ een beste middeltje was om
zelf jeugdig en opgewekt te blijven.
Jeugd en toneel! Twee begrippen die in allerhande vormen mekaar zoeken en
vinden, op mekaar afgestemd zijn. Reeds heel vroeg ontstaat bij de kinderen de
natuurlijke neiging om ‘zich te tonen’, om ‘na te bootsen’, om een keer ‘iemand of
iets anders te spelen’. Dit alles mag de eigen-aardige handeling genoemd, de ingeboren
drang tot ‘dramatiseren’, het eeuwig actuele element van de ‘homo ludens’. Deze
spontane activiteit kan zoals alles, ten goede of ten kwade geprikkeld en gevoed
worden. Voor de volwassenen heet het een niet gemakkelijke kunst de ontwikkeling
van het nieuwe leven - de grenzeloze weelde van de kinderwereld - in het zo
afwisselend en boeiend vertoon te volgen, te begrijpen en bij te staan. Onnatuurlijk
noemt het en steeds noodlottig, de kinderen langs hun wonderbare wegen van fantasie,
in deze aanleg tot het spel, theoretisch streng te willen richten of tegen te werken. In
de kleuterscholen is men tot de gelukkige vaststelling gekomen dat de methode - de
toneelvorm die de naam van poppenspel draagt - tot nooit vermoede resultaten mocht
leiden. Dit theater heeft goddank definitief een der voornaamste plaatsen in het
aanschouwelijk onderwijs voor de kleinen veroverd, als zijnde het uitstekend midden
en werkterrein waar het kinderhart zich heerlijk thuis gevoelt en meteen het meest
oorspronkelijke, directe en praktische middel tot het ‘zich eigen maken’ van de
moedertaal. Onuitputtelijk zijn de thema's die er kunnen behandeld worden en door
vraag en antwoord, door actie en reactie verder aangespoord en bijgewerkt. Wie het
flink geleide poppenspel als kinderachtig bestempelt, vergist zich uitermate en levert
helaas het bewijs dat hij niets of bitter weinig van de onschatbare ‘kinderlijkheid’
begrijpt. Zouden veel gevierde auteurs niet graag bekennen, hun eerste toneelkennis
aan het poppentheater te danken te hebben?
Meer en meer zal door dergelijke voorstellingen, bij de jeugdige toeschouwers de
goesting ontstaan, de neiging groeien, om zelf eens actief op te treden. Of iedereen
het zal aandurven of aankunnen! Zoals voor gelijk welk andere vaardigheid of prestatie
worden ook in deze gevallen noodzakelijk een serie allerbeste voorbeelden en een
gezonde leiding gevraagd. Minderwaardige of onverzorgde voorstellingen kunnen
slechts schaden. Elke verantwoorde en kunstvolle opvoering van een sprookje (deze
vorm mag hier wel met voorkeur genoemd) moet vast ertoe leiden, de goede smaak
van het jonge volkje te stimuleren. Kinder- en jeugdtoneel moet mede evolueren met
de verlangens, met de ontwikkeling van de verschillende levensperioden zelf.
Wij willen hier vooreerst enkele ogenblikken handelen over ‘jeugdtheater’ waar
volwassenen, het wezen beroepsacteurs of flinke dilettanten, regelmatig aangepaste
en voortreffelijke opvoeringen geven. In hun kunst-roeping gaan sommigen nog niet
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genoeg beseffen dat zij ‘eerste rang’ opvoeders moeten zijn en wél in ieder opzicht;
dat zij een zware en buitengewone verantwoordelijkheid dragen wanneer zij met een
of ander stuk voor de jongeren verschijnen. Als wij voor de naoorlogse periode het
repertorium nakijken van enkele jeugdtheaters in ons land, mogen wij ons zeker over
de keuze en de hoedanigheid ervan verheugen. De stad Antwerpen roept hier
onmiddellijk de naam op van haar reeds lang befaamde jeugdtheater, met als directrice
Mevrouw Corry Lievens. In 1945 startten twee groepen te Brussel: De Reizende
Sprookjesspelers onder de leiding van Leo Hens en het Schooljeugdtheater (thans
geleid door Jan Savenberg) onder de algemene directie van de betreurde Piet
Savenberg. Niemand kan het ons kwalijk nemen dat wij de laatstgenoemde wat nader
voorstellen. Het mag een gelegenheid zijn om een geestdriftig en onvermoeibaar
bezieler dankbaar te herdenken. Deze merkwaardige kunstenaar die een tweetal jaren
geleden door een tragisch auto-ongeval nabij Gosselies om het leven kwam, moet
stellig een van de meest overtuigende en hernieuwende krachten in onze toneelwereld
genoemd. Na de sombere en verwarrende oorlogstijd werd hij met zijn reizende
gezellen de nieuwe levenwekker en bood zich aan bij gans de Vlaamse jeugd, fris
en blijmoedig, oprecht en overtuigend. Actief moest die jeugd in het toneel betrokken
en tot een kunstminnend publiek opgeleid. Het programma dat hij schetste en
uitwerkte kon, naar de meest verscheiden omstandigheden aangepast. Wat hij bedoelde
zou als volgt in een historiek neergeschreven: ‘De pedagogische belangrijkheid van
het toneel voor de schoolgaande
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jeugd werd tot op heden nooit naar haar juiste waarde geschat. De sociale en
ideologische betekenis van deze bij uitstek volkse kunst werd weinig of niet erkend
en meestal verkeerd uitgebaat. Het is nochtans genoegzaam bewezen dat van al de
vormen van onderricht het voorbeeld het machtigst blijft. Kan men wel een geschikter
middel vinden om voorbeelden aan onze jeugd te geven dan het toneel... Maar dan
een toneel dat een ernstige opvoedkundige kracht bezit, en juist daarom de intense
aandacht van een verfijnd en geschoold beroepstoneel vergt. Een beroepstoneel dat,
los van elke gevestigde schouwburg, zich verplaatst door gans het land om tot in de
verst-afgelegen buitengemeenten de jeugd gezonde en in alle opzichten onberispelijke
“toneelvoorbeelden” te brengen.’ De viering van de duizendste vertoning in het Paleis
voor Schone Kunsten te Brussel in 1950 schonk naast de vele adelbrieven het
schitterendste bewijs van de degelijkheid en de zienswijze van deze werkelijk
animerende figuur.
Nu zou het zeker verkeerd zijn, het bestaan en de waarde te ontkennen of te
verzwijgen van heel wat dilettanten-toneelverenigingen, die zich op gebied van
kinder- en jeugdtoneel ten zeerste verdienstelijk maakten en zich regelmatig wisten
te onderscheiden. In West-Vlaanderen was het o.a. de thans genaamde ‘Vrye Camere
vander Rethorycken der Weerde Drie Santinnen’ die onder de impuls en de regie
van Firmin Raes reeds herhaaldelijk een welgeslaagde opvoering voor onze jeugd
ten beste gaf. Eén voorbeeld moet hier de andere ‘gilden’ vertegenwoordigen. Het
feit dat op verschillende plaatsen met een eigen jeugdtheater werd begonnen, getuigt
voor een groeiende belangstelling en waardering.
En wat gezegd van het toneel dat door de jeugd zelf wordt vertolkt? Regelmatig
mochten wij ondervinden of vernemen dat leerlingen uit eigen beweging kwamen
voorstellen, een of ander toneelstuk op te voeren. Laten zij dan alsjeblieft de kans
krijgen, doch steeds onder een kundige leiding. Wij durven hier onderstrepen dat
iedere onderwijsinrichting in die zin haar plicht te vervullen heeft. Of is het gewaagd
te beweren dat een gezonde toneelscholing heel wat lessen Nederlands kan vervangen!
Waar vindt men wel een beter inoefenen van gans het veel besproken en aangeprezen
A.B.N.? Men kwam toch reeds meer en meer tot het inzicht dat één dictieles per
week haar vruchten draagt. Theoretische beschouwingen over taal en letterkunde
kunnen het in geen geval halen bij de praktische toneelmatige oefeningen. Daar zijn
de doeltreffende vormen, de ontelbare mogelijkheden om in het openbaar te leren
spreken. Al wie proefnemingen maakte op dit gebied zal mede bekennen dat zowel
de herhalingen als de vertoningen een uitstekend opvoedingsmiddel blijven. Waar
de leerlingen zelf acteren, bekwamen ze zich op de meest veelzijdige manier. Door
hoeveel schakeringen wordt het gemoed ermee verrijkt, wordt de
medeverantwoordelijkheid gewekt! Allen die reeds kinder- en jeugdtoneel
regisseerden, zullen het erover eens zijn dat het geduld en de soms zware inspanningen
ruimschoots door het enthousiasme van de jeugdige vertolkers een beloning krijgen.
Bij de menigvuldige mogelijkheden die het kinder- en jeugdtoneel kan bieden is
de keuze van het stuk van hoofdzakelijk belang. ‘Wat zullen we een keer spelen?’
Hoe vaak wordt deze vraag gesteld! Nu zouden we kunnen beginnen met een ganse
serie titels op te sommen, de namen van de auteurs te noemen, de waarde van ieder
werk te bespreken! Wij willen hier heel eenvoudig het volgende voorstel doen: dat
door de een of andere inrichting, toneelkring of jeugdbeweging het initiatief zou
genomen worden, een soort prijsvraag te houden. Op die manier ware het eens de
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moeite waard vast te stellen hoeveel geestdriftige zoekers in West-Vlaanderen voor
iets dergelijks te vinden zijn.
Een vooroordeel dat nog bestaat! Er zijn er die menen dat iemand, niet bij machte
om voor volwassenen te schrijven, nog steeds het redmiddeltje van de kinderliteratuur
behoudt. Alsof het veel gemakkelijker zou zijn voor de jeugd dan voor het groot
publiek een toneelwerk van degelijke factuur te bieden! Daar zijn, zoals we reeds
verklaarden, de vele wonderen van de kinderwereld; daar is de eigen atmosfeer van
de jeugd, die de auteur niet alleen moet trachten te verstaan en bij te houden, maar
ook blijven geloven erin. Leen van Marcke, een vooraanstaand kenner van de
kinderliteratuur, verhaalt in een van haar studies het volgende: ‘Een auteur, die al
meer dan één verdienstelijk werk geschreven had voor groten, vertelde me eens, dat
hij getracht had een sprookje voor kinderen te schrijven. Maar het ging niet. Het
vlotte maar zo-zo. Tot hij er een fee wilde in brengen en toen vlotte het helemaal
niet meer. Hij vroeg zich af hoe dat toch mogelijk was. Ik heb hem gezegd:
- Gij hebt niet in de fee geloofd. Anders is het niets.
- Wat, lachte de jonge man, daar gelooft gij toch ook niet in.
- Ik geloof altijd in wat ik schrijf, heb ik hem gezegd. Anders zou ik het niet kunnen
schrijven...
De man heeft me verwonderd aangekeken en hij dacht wellicht dat ik spotte. Maar
met zijn eenvoudig sprookje is hij nooit klaar gekomen.’
Het degelijke kinder- en jeugdtoneel zal steeds de bekoorlijkheid, de onsterfelijke
schoonheid der kinderlijkheid moeten uitstralen. Is het kunstvolle sprookje niet dé
literaire uitdrukking die spreekt voor iedereen, zowel oud als jong, geleerd of
ongeletterd? Wij onderstrepen tot besluit dat het kinder- en jeugdtoneel een van de
beste middelen blijft - en het reeds daadwerkelijk heeft bewezen - om de nieuwe
generatie te voeden of te herstellen in haar morele en geestelijke waarden. Het is een
niet te onderschatten element tot het vormen van de persoonlijkheid.
FERNAND ETIENNE
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Gabriël Marcel, toneelauteur en -criticus
Gabriël Marcel is allesbehalve een systematisch, abstreherend denker. Zijn filozofie
is al evenzeer met de tragisch dubbelzinnige aspekten van onze moderne tijd
verbonden als de hedendaagse roman, die G. Marcel als direkteur van de buitenlandse
romanreeks Feux Croisés (Plon) als geen ander bekend is. Reeds meermalen heeft
hij aldus grote romanciers, zoals Gheorgiu en vele anderen, bij het Frans publiek
geïntroduceerd. Dit is één van Marcels bijna onbekende nevenaktiviteiten. Spijts zijn
68-jarige ouderdom getuigt hij nog altijd van een exuberante vitaliteit. Naast zijn
filozofie componeert hij muziek en schrijft hij toneelstukken, publiceert hij in bijna
alle grote tijdschriften en weekbladen. Af en toe treedt hij ook als gasthoogleraar
op in vreemde universiteiten. Hij geeft ongemeen veel voordrachten, de laatste tijd
voor auditoria van de meest verscheiden kontinenten. Zelfs als toneelcritikus van
‘Les Nouvelles littéraires’ heeft hij te Parijs ongemeen veel invloed, niet alleen
omwille van de onvermurwbare maar toch altijd zeer geschakeerde detaillering van
zijn standpunten maar vooral om zijn niet te onderschatten flair om het kaf van het
koren te scheiden en reeds bij een eerste vertoning de echte meesterwerken af te
zonderen. Oude toneelkritieken van zijn hand openbaren een soort profetische
schranderheid - een ander opvallend aspekt van deze geniale mens, dat praktisch
onbeduidend wordt wanneer men met zijn monumentaal oeuvre kennis neemt.
Gabriël Marcel is een van deze weinige geesten die de lezer nooit meer loslaten.
Zijn uitgangspunten zijn zulke fundamentele ervaringen - het gevoel van het lichaam,
de dood, het eigen verleden - dat van meet af aan de lezer niet alleen geboeid is door
de analysen, de schranderheid van deze overwegingen maar evenzeer door zijn eigen
resonanties en in Marcel ten slotte zichzelf al lezend terugvindt. Des te vertrouwder
zijn uitgangspunten, des te nieuwer zijn echter zijn gevolgtrekkingen. In de grond is
zijn filosofie nog altijd iets unieks. Misschien zal de traditionele filozofie haar in
bepaalde opzichten bekampen maar nooit zal de vroegere filozofie, in haar
tegenstrijdige stelsels van materialisme en idealisme er na Marcel nog zo uitzien als
ervoor. En wat altijd waarde zal behouden is Marcels mensen- en wereldbeeld, vol
van de stoornissen van onze rasterloze tijd: het uitzichtloos rationalisme, de
ondergangsstemming, het tragisch-absurde van de menselijke conditie, de
ontwaarding van alle waarden, maar hier ditmaal opgevangen en opnieuw aan een
menselijke gelijkrichting onderworpen, zodat 's mensen eeuwige lotsbestemming ook
voor onze tijd weer scherp wordt gezet.
Vermits drama en filozofie in Marcels ontwikkeling een zeer eigenaardige eenheid
vormen, blijkt het noodzakelijk toch even te bepalen in welke mate bepaalde ideeën
zowel zijn filozofie als zijn dramaturgie hebben bepaald. Het fragmentair karakter
van de hieronder volgende beschouwingen heeft echter zin indien hierdoor de
aandacht kon gevestigd worden op het feit dat een grotere belangstelling voor Gabriël
Marcel ons inzicht in de geestelijke struktuur van onze tijd van veel paradoksale
nonsens kan vrijwaren.

De kunst als geestelijke prospektie
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In de geestelijke ontwikkeling van Gabriël Marcel heeft de muziek altijd een
eersterangsrol gespeeld. ‘J.S. Bach was in mijn leven wat noch Pascal, noch St.
Augustinus, noch gelijk welk auteur voor mij geweest zijn.’ In de muziek vond hij
de levensharmonie van een met de universele werkelijkheid verbonden individualiteit.
Vele filozofische inzichten schrijft hij uitsluitend aan zijn piano-improvisaties toe,
o.a. zijn afwijzing van de objektieve kennis en zijn inzicht in het transcendent karakter
van de gedachte. Ook in zijn dramas is invloed van de muzikale compositie merkbaar
in de mate dat het climax-anti-climax-ritme dikwijls door opeenvolgende thematische
karakterontwikkelingen wordt vervangen.
Zijn voorliefde voor het drama schrijft Marcel zelf toe aan zijn eenzaamheid als
enig kind en zijn behoefte aan desnoods imaginaire dialogen om een zeker kontakt
met de buitenwereld te behouden. Ook de tegengestelde levensinzichten van zijn
naaste familieleden brachten hem zeer vroeg nog tot een besef van de ‘insolubilia’,
van 's levens onverzoenlijkheden zelfs in de eenvoudigste menselijke betrekkingen.
Dit inzicht in de innerlijke tegenspraken is ongetwijfeld essentieel voor elke
dramatische schepping.
Zeer eigenaardig in Marcels evolutie is de wijze waarop hij in zijn dramas altijd
de problemen en levensvisies gepreludeerd heeft, die hij gewoonlijk pas veel later
in zijn filozofie zou uitwerken. Zijn toneel noemt hijzelf un instrument de
prospection1. Kunst in het algemeen was voor Marcel trouwens een essentiële moge-
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lijkheid tot levensverdieping, zoals hij ook in het voorwoord tot de studie van R.
Troisfontaines schrijft: Je suis au reste tenté de penser que c'est à partir des oeuvres
d'art que la vie doit être interprètée. Vooral het drama, dat in de eerste plaats een
‘metafysiek eksperiment’ is op het konkrete leven, ‘une saisie portant sur autrui,
d'une saisie qui serait en même temps une récréation’2. Ook hier zoekt Marcel naar
een revelatie van de essentiële mens, van de ‘je intersubjectif’: ‘Chacun est pour
autrui une prise de conscience.’
Marcel noemt zijn toneel ‘un théâtre philosophique’. In het licht van zijn eigen
verduidelijkingen kan men die term allesbehalve pejoratief interpreteren. Zelfs als
men zou geneigd zijn de vitaliteit van zijn toneelwerken zelf te betwisten, kan men
hem geenszins zeer luciede inzichten in het wezen van de dramatische kunst
ontkennen. Radikaal verwerpt hij alle thesisstukken en ideologie: L'art dramatique
relève de la pensée pensante et non de la pensée pensée. On pourrait dire encore
que les idées au théâtre ne peuvent jamais être mises qu'entre guillemets; ceci veut
dire qu'elles ne sont jamais imputables qu'à celui qui les exprime... En aucun cas
elles ne peuvent être déliées de leur contexte, en aucun cas elles ne doivent apparaître
comme l'expression de ce que pense l'auteur. Celui-ci dans une oeuvre dramatique
ne peut posséder que ce que j'appellerai une présence d'absence. En verder schrijft
hij over de noodzakelijkheid van het toneel: J'ai souvent fait observer que chacun
de nous souffre plus ou moins obscurément. Cette souffrance le plus souvent
indistincte comporte une sorte de contrepartie, le besoin de s'élever à un plan de
‘sur-conscience’ où il cesse d'être prisonnier de son mode d'insertion dans le monde.
C'est à ce besoin... que le théâtre vient donner satisfaction. Le dramaturge digne de
ce nom est à la fois ses différents personnages, quelque opposés qu'ils soient les uns
aux autres. Ne disons pas qu'il est impartial, car l'impartialité est liée à une certaine
abstraction; il est plutôt universellement partial’3.
Het toneeloeuvre van Marcel strekt zich uit over drie afzonderlijke perioden. In
zijn eerste periode, vóór 1930, tot het verschijnen van Le Monde Cassé (1929), tracht
hij zich vooral van het thesistoneel te bevrijden in weerwil van het gesloten
bourgeoismidden, waarin al zijn stukken zich afspelen. De motieven die in La Grâce
(1911), Le Palais de Sable (1913) en Quattuor en fa-diése (1916) worden uitgewerkt
zijn deze van zijn latere filozofische meditaties: het ‘gevoel van het lichaam’, de
participatie met de andere in het mysterie van de intersubjektiviteit, het innerlijk
aspekt van de genade, het geloof en de liefde, de begrensdheid van alle objektief
kennen, zelfs van de artistieke intuïtie. Zijn toneel wordt echter pas tragisch na 1914,
gedeeltelijk onder invloed van de funktie die Marcel op dit ogenblik uitoefent: hij is
belast met de opsporingdienst van oorlogsvermisten. Voor hem zal voortaan nog één
probleem belang hebben: wat kan de dood overleven? De liefde? In drie
oorlogsstukken verschenen in 1919 behandelt hij dit probleem: La Chapelle Ardente
is een aftakeling van de valse trouw aan de doden. Alleen het geloof kan de
dodenherdenking een scheppend élan geven is zijn antwoord in Le Regard Neuf en
La Mort de Demain.
Le Monde Cassé is wel een van Marcels meest bekende stukken. Het werd veeleer
een veel gelezen dan een dikwijls gespeeld stuk: een diagnose van de geestelijke
ontwrichting - meteen zelfs een luciede prognose van het absurdisme, dat het
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geestesleven van de komende jaren zou aanvreten en waaruit slechts, zoals in het
stuk, één uitweg zou mogelijk blijven: het lijden als plaatsvervangend offer om los
te komen uit die gefunktionaliseerde wereld van het zelfbedrog en het oneigenlijke
zijn. Vooral het volgend dialoogfragment werd honderde malen geciteerd:
Tu n'a pas quelquefois l'impression que nous vivons... si cela peut s'appeler vivre...
dans un monde cassé? Oui, cassé, comme une montre cassée. Le ressort ne fonctionne
plus. En apparence, il n'y a rien de changé. Tout est bien en place. Mais si on porte
la montre à son oreille, on n'entend plus rien. Tu comprends: le monde, ce que nous
appelons le monde, le monde des hommes... autrefois, il devait avoir un coeur, mais
on disait que ce coeur-là a cessé de battre.
Ditzelfde thema heeft Marcel in een van zijn laatste stukken getransponeerd in de
troebele emigrantenmiddens van na de tweede wereldoorlog La Fin du Temps (1950)
- een van de striemendste aanklachten tegen de immoraliteit als gevolg van een
onpersoonlijke en onmenselijke beschaving. In zijn laatste toneelperiode behandelt
hij meestal zeer aktuele konflikten. In Rome n'est plus dans Rome (1951) stelt hij de
vraag naar de wettelijkheid van de emigratie: mag men zijn land in de steek laten?
Le Signe de la Croix stelt het vraagstuk van de rassendiscriminatie.
In een dagbladartikel heeft Marcel eens over zijn gehele toneeloeuvre geschreven:
‘Mijn toneel is het toneel van de ziel in ballingschap, van de ziel die lijdt aan haar
tekort aan gemeenschap met zichzelf en de anderen. De inwendige leugen speelt hier
een overheersende rol.’ De positieve pool van zijn dramas blijft het streven naar het
eigenlijke zijn, dat een zijn-in-participatie is. De dramatische drijfveren, die door
zijn dramas aan het licht gebracht worden zijn deze van het oneigenlijke zijn: de
leugen, de hoogmoed, de valse idealen, de verstarring van een bourgeoismentaliteit,
m.a.w. de vele negatieve aspekten die hij ook in zijn filozofie heeft opgevangen en
vervangen door een vergeestelijkte intersubjektiviteit. De centrale idee van zijn
dramatisch werk
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is hoe langer hoe eenvoudiger en universeler geworden. Er is alleen één geluk: het
samenzijn. Er is maar één kwaad, zoals Rose het in Le Coeur des Autres uitdrukt:
‘Il n'y a qu'une souffrance, c'est d'être seule!’

Kritische kommentaren
De toneelkritische bijdragen van Marcel, verrijkt en verdiept in het perspektief van
zijn gehele denken, behoren ongetwijfeld tot de beste die ooit in Frankrijk en elders
geschreven werden. Zeer dikwijls geven zij Marcel aanleiding tot essayistische
uitweidingen over het wezen van de kunst en allerlei aktuele problemen. Een zeer
uitgesproken karakter heeft zijn waardering voor Ibsen, Tsjechow, Pirandello,
Bernanos, Claudel en Montherlant, in wiens Port-Royal hij onomwonden een van
de grootste meesterwerken van onze tijd ziet. Kategoriek is b.v. zijn afwijzing van
de Ghelderode, van Cocteau, van Beckett.
In een artikel Hommage à Ibsen4 schrijft Marcel een merkwaardige bekentenis
over zijn eigen geestelijke herkomst als dramaturg: ‘Terwijl ik deze laatste dagen
Rosmersholm herlees, werd het mij onweerstaanbaar duidelijk dat dit werk aan het
begin staat van al mijn dramatische pogingen. Als ik mijn werk aan een auteur zou
opdragen, kon het aan niemand anders zijn dan aan de auteur van Rosmersholm. Het
is voor mij een diepe vreugde dit te kunnen verklaren. Naarmate men onder het
gewicht van de jaren begint te plooien, voelt men hoe langer, hoe meer de behoefte
zich verbonden te weten en in hoogste mate schatplichtig. Rosmersholm... waarom?
Het is het problematieke drama bij uitstek!... Hoe opvallend is hier niet het feit dat
een zekere vrijheid zonder meer gemeen maakt... Rosmersholm is - jaren vooraf! het eerste existentiële stuk! Het verstand van de Rosmers - dat verstand, dat nochtans
veredelt! - opent ons niet de weg naar het volle leven!... Zo eindigt dit werk in het
bewustzijn van een onheelbare verscheurdheid... Ik denk niet mij te vergissen, wanneer
ik verklaar dat deze situatie van het ongelukkig bewustzijn, op het niveau van de
“pensée pensante” het uitgangspunt geweest is van al mijn dramatische
overwegingen.’
Gabriël Marcel heeft ook gestreefd naar een zeer eigen, maar tevens van de
toeschouwer zeer veeleisende dramatische struktuur. Dit mag wel zijn meest
oorspronkelijke inbreng geacht worden tot de moderne toneelliteratuur. Het
toneelpersonnage is allesbehalve een gedramatiseerd aspekt van de toneelauteur: het
moet een autonome presentie zijn, een geweten-in-aktie dat meteen ook de anderen
tot ‘une prise de conscience’, een meer luciede zelfbewustwording noopt. Het
volmaakte prototype van een dergelijk drama is Shakespeares Julius Caesar omdat
elk personnage er zijn mysterieuze handelingsvrijheid bewaart. Een eerste
gevolgtrekking hiervan is de afwijzing van elk sekondair personage, dat enkel in de
ekonomie van het drama een aktiemiddel is. Een tweede gevolgtrekking is het
betrekken van de toeschouwer als medescheppend element. Een drama moet zo
gestruktueerd zijn dat de toeschouwer tot opeenvolgende vereenzelvigingen met de
verschillende personages genoopt wordt om dan globaal de uiteindelijke openbaring
van het stuk in een bewustwording van zijn eigen mysterieuze tegenspraken te
verwezentlijken.
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De betekenis van Marcel als filozoof en kritikus mogen wij thans onbetwist
noemen. Maar hoe komt het dan dat zijn stukken zo weinig gespeeld worden? Er
dient wel op gewezen dat de meeste van zijn stukken wel gespeeld werden, meestal
een goede kritiek vonden maar nooit lang op het repertorium bleven? Het zou ook
bezwaarlijk te verklaren zijn dat een publiek, dat zich verkneukelt in de meest
nihilistische produkten van de gehele toneelliteratuur, zoals Adamovs Ping-Pong en
Becketts En attendant Godot en Fin de Patrie nog de moed zou hebben om de
diepzinnige intersubjektieve konflikten van Marcels toneel met aandacht te volgen.
Maar misschien ligt de oorzaak nog elders. Shaw heeft twee generaties moeten
wachten voor zijn toneelproblemen aktueel werden en een publiek vonden. Rekening
houdend met de ontreddering van onze tijd en de steeds groter wordende nood aan
harmonisch levensinzicht, die men bij de komende generaties kan verwachten, zou
het gemakkelijk kunnen gebeuren dat ook Marcel pas later zijn publiek zal vinden.
Misschien zal men Marcel op dit stuk nog eensdaags met Stendhal vergelijken.
Hij heeft zijn toneel vijftig jaar te vroeg geschreven!
ROGER FIEUW

Eindnoten:
1 Le Theâtre Contemporain, Reeks Recherches et Débats, Edt Fayard, Verzamelwerk waarin een
artikel verscheen van de hand van Gabriël Marcel: ‘Theâtre et Philosophie’. Leurs rapports
dans mon oeuvre, p. 41.
2 G.M. ‘Orientations’, 25-v1-1937.
3 Le Theâtre Contemporain, ibid. p. 18.
4 Nouvelles Littéraires, 14-6-1956.
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Ontmoetingen
Georges Rouault
Parijs o Quartier de Belleville, 27 mei 1871; † rue Emile Gilbert, 13 februari
1958.
In haar boek Les Grandes Amitiés schrijft Raïssa Maritain dit beminnelijk woord
over Rouault: ‘Il nous sut gré de ne jamais rire de ces charges gigantesques...’.
Met haar man had zij de schilder ontmoet bij Léon Bloy. Het was in 1904. De
anders zo ongenaakbare toonde hun zijn satirische tekeningen, doordrongen, zegt
schrijfster, van dezelfde geweldige ironie die men vindt bij Bloy: ‘en wij begrepen
uit welke morele nooddruft en smartelijke gevoeligheid deze vermeende karikaturen
gesproten waren’.
Zo is Rouault zijn gehele leven gebleven, ongewoon heftig, bitter en welsprekend
in zijn vervormingen. De drang om op een algemeen menselijk plan gestalte te geven
aan zijn weerzin en opstandigheid overvleugelde de oplossing van zijn plastische
problemen. Het doet hem zijn zolen lappen aan de wetten van de techniek. ‘Appelez
cela comme vous voudrez...’ schreeuwt hij tegen zijn marchand Vollard, ‘on me
donne un cuivre... je fonce dedans...’! Zelfs in de deemoed van zijn religieuze
gewrochten wordt hij door deze ijver verteerd. Om zijn geloof en zijn ergernis te
belijden gebruikt hij zulke geweldige termen dat zij lange tijd, in katholieke middens,
schandaal hebben verwekt.
Dit leven, nu rustig uitgedoofd in het paarse licht van de nakende Passietijd, spaart
ons geen bijzonderheden over zijn innerlijke bewogenheid.
Vanaf de jeugdjaren openbaart zich de eerlijkheid tegenover zichzelf en tegenover
de anderen als een werkelijke behoefte. Als leerjongen bij de glazenier Hirsch weigert
hij werk bij een ander omdat hij geen onderkruiper wil zijn. Over de ontgoochelingen
heen van twee Romeprijzen en van de Prix Chenavard die hem geweigerd worden,
blijft zij hem vergezellen. Nog weinige dagen voor zijn dood begeeft hij zich
moeizaam naar het atelier in de tuin om er een schilderij te vernielen. Hij wil geen
onwaardige getuigenissen achterlaten. Die eerlijkheid heeft hij van zijn vader, een
Bretoens meubelmaker die niet rustte vóór zijn werk muurvast rechtstond. Zij verplicht
hem tot een wilde hecatombe wanneer de rechtbank in 1947, na een jarenlang proces
tegen de erven Vollard, vonnist dat een schilder eigenaar blijft van zijn werk zolang
het niet gesigneerd en te koop is. Rouault verbrandt eigenhandig driehonderd vijftien
doeken geraamd op een waarde van een half miljard Fr F.
Zij verplicht hem ook tot een grote eenzaamheid.
Deze eerlijke man beweegt zich in een artistiek no man's land gelegen aan de
zelfkant van de expressionistische bewegingen. Figuren als Kandinsky, Matisse,
Nolde, Braque en Picasso die behoren tot zijn generatie, kunnen duidelijker omlijnd
worden. In de buurt herkent men de schampere glimlach van de negen jaar oudere
Ensor. Ook bij Rouault schijnt af en toe een ironische trilling om de mondhoek te
zweven. Hoe dikwijls is de samenleving lachwekkend. Maar de glimlach verstijft.
Het défilé laat teveel schrijnende wonden zien, teveel leed van prostituées,
foorkramers, clowns, rechters, boeren, arbeiders en voorstad-families, het geschonden
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gelaat van de mensheid dat zich heeft vastgegrift in de verbeelding van de kunstenaar
met overhoeks de lijnen van ‘La Femme Pauvre’; ‘ce livre l'a mordu au coeur, blessé
incurablement...’ getuigt Bloy in Quatre Ans de Captivité. Met kleuren waarin de
vuurgloed laait van glasramen en keramiek schrijft de schilder zijn getuigenis neer,
honderdvoudig geëngageerd ‘dans le faubourg des longues peines’ zoals hij het
noemt. In de gravures voor het Miserere-album trekt hun kruisweg voor het laatst
voorbij als in een synthese. Vluchtig gunt hij ons een blik in het groeiproces, als hij
aan Claude Roger-Marx schrijft: ‘Vous voudriez que je vous parle du blanc et noir
(...) Certains primaires s'évertuent à faire entendre à toute occasion que mille nuances
diverses c'est le plus riche clavier. Moi, têtu, j'en doute. L'essentiel n'est pas pour un
peintre d'avoir cent tons à sa disposition mais quelques-uns seulement harmonisés:
son chant particulier’.
Nog zou men een verre invloed kunnen raden van het fauvisme en de herinnering
aan zijn eerste meester, de symbolist Gustave Moreau. Maar het raadsel van de
persoonlijkheid blijft nog ergens onopgelost. Want de motieven behoren ook tot het
onaanraakbare en niet te achterhalen domein van de genade. Zoon van een geboren
Parisienne is Rouault als doorwaaid en verkleumd geweest van het geestelijk klimaat
van zijn geboortestad. Hij heeft ertegen gereageerd, wellicht niet altijd in adekwate
vormen. Doch hij blijft niettemin een zeldzaam getuige.
Gaby Gyselen
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[Elsa Darciel]

EN DE BEKOORLIJKSTE DER MUZEN

‘Moest het te herbeginnen zijn, wetende, zoals men zegt, wat ik nu weet, dan zou
ik precies dezelfde loopbaan kiezen, en misschien van wal steken met nog groter
enthousiasme’. Dit vertelt mij een vrouw die haar leven gaf aan het ritme, Elsa
Darciel, in een brief die een perfect grafisch beeld vormt van deze dynamische artiste;
het wemelt er van herinneringen, maar vooral van plannen en vooruitzichten, alles
spontaan en idealistisch gedebiteerd. Sedert 1930 is deze naam inderdaad verbonden
met de in Vlaanderen nog weinig beoefende danskunst.
Elsa Darciel (ps. van Elsa Dewette, Gent 1903) is in de muziek geboren. Haar
grootvader was de Vlaamse componist Edward Blaes en zij is ook een kleinnicht
van Cesar Franck. Toen zij klein was, vertelt ze, zat het dansen ‘om alles, om niets’
reeds in het bloed. Haar grootvader was professor van fagot aan het Gentse
conservatorium en bijna dagelijks hoorde zij hem dit instrument bespelen. Dit
verwekte in haar van jongsaf een drang tot muzikaal bewegen, tot springen, tot
dansen. Vele jaren later, toen zij te Londen haar oude humaniora achter de rug had,
werd zij zich van haar dansroeping voorgoed bewust tijdens een dansavond van
Isadora Duncan (1878-1927). Met Serge Diaghilew (1872-1929) en de anthroposoof
Rudolf Steiner (1861-1925) heeft Duncan de danskunst in West-Europa uit een
stofferig verleden gehaald en een nieuw aanschijn gegeven. Zij gaf een danskunst te
zien die zowel naar de geest, als naar de techniek een volledige breuk met het
akademisch ballet betekende. Haar kunst, vrije danskunst genoemd, maar misschien
beter te betitelen met euritmische danskunst, was als een wekroep. Danskunst als
zodanig beschikt inderdaad in lichaamsplastiek en -beweging over zeer speciale
uitdrukkingsmiddelen, die in geen enkel opzicht voor die van de andere kunstgenres
moeten onderdoen. Duncan werd voor Darciel symbool van het verhevene, het sacrale,
dat diep in de danskunst besloten ligt. Eerlijk kan Elsa Darciel dan ook bekennen
dat zij alles aan Isadora Duncan heeft te danken. Deze eerste stoot die bij Elsa Darciel
levenskunst en kunstleven werd, kon naderhand nog worden gescherpt en aangevuld
toen deze artiste ook in verschillende Duitse dansscholen in de leer ging. Namen als
Rudolph von Laban en Kurt Joos, namen die wereldberoemd zijn geworden, mogen
erop wijzen dat ook in Duitsland een zeer interessante danskunst wordt beoefend.
In 1930 stichtte Elsa Darciel dan haar dansschool, en even later haar dansgroep,
die tot in 1940 de typische

West-Vlaanderen. Jaargang 7

112
programmanaam droeg Elsa Darciels euritmische spelen. In die kwarteeuw werden
door deze groep nagenoeg 700 voorstellingen gegeven in Nederland, Frankrijk, doch
vooral in Vlaanderen. Vanaf 1953 gaf de groep ook reeds een honderdtal
balletavonden voor de dienst voor Volksopleiding van het Ministerie van Openbaar
Onderwijs, terwijl reeds een veertigtal keren voor de T.V. werd opgetreden. Elsa
Darciel heeft in buitenlandse reizen, o.a. in Amerika en in Belgisch Kongo, de
techniek en de vaardigheid die zij met haar groep heeft verworven, kunnen toetsen
aan wat ginds op dit terrein wordt verwezenlijkt. Men moet haar horen vertellen over
het land van de dans, Spanje. Zij heeft echter in haar jarenlange activiteit bij voorkeur
uit onze eigen Vlaamse traditie en historie geput om de themas voor haar balletten
te vinden. Een greep uit het répertoire zal dit verduidelijken: 1935: De geschiedenis
eener Idee, naar een prentenboek van de xylograaf Frans Masereel; 1937: De Spiegel
van Maskeroen; 1944: Tijl Uilenspiegel; 1948: De Legende van Sinte Godelieve; en
recenter nog Pallieters Bruiloft op muziek van Flor Alpaerts.
Dans spreekt echter een internationale taal. Ook dat heeft Elsa Darciel verduidelijkt
in de waardevolle plakette die zij voor enkele jaren publiceerde ‘Naar een Vlaamse
danskunst’. Naast een beknopt historisch overzicht van de danskunst, met nadruk op
de vernieuwingen sedert het begin van deze eeuw, heeft zij er haar eigen credo in
geschreven. Provincialisme en regionalisme hebben hier geen zin; the everlasting
man telt hier en themas, die, zelfs met nationale kleur getint, toch van alle landen en
van alle tijden zijn. Daarom heeft Elsa Darciel haar inspiratie geënt op klassieke én
moderne, doch steeds vooraanstaande artistieke werken: 1943: El ballo del Ingrato
op muziek van Claudio Monteverdi; 1945: De Schone en het Beest; 1946: Eine kleine
Nachtmusik; 1952: De Ridder Percevaal en de Jongeling en de Kat. Uit de jongste
jaren en maanden dateren ten slotte enkele typische creaties, zoals: Cirkusballade
(Kabalevsky); Lentelied en een serie sacrale dansen op muziek van Carl Orff; De
Zeemeermin op muziek van Rimsky-Korsakow; Intermezzo tenebrose op het Concerto
voor guitaar en orkest van Castelnuovo-Tedesco; en de Kunstenaar en zijn Droom
op muziek van Bela Bartok.
Elsa Darciel heeft zich ook verdienstelijk gemaakt door het reconstitueren van de
zogenaamde hofdansen die in de XVde eeuw en later nog werden beoefend. Zij kreeg
hiervoor de bevoegde medewerking van de bekende musicoloog Charles Van der
Borren en van het uitstekende ensemble Pro Musica Antiqua, onder leiding van
Safford Cape. Met beweging, dekor en kostumering wist zij die zeer eigen sfeer van
gratie en beheersing te vatten, die overigens door de hele kunst van deze eeuwen
wordt uitgesproken.
Er zou nog veel moeten geciteerd; het zou een hele opsomming worden. Het is
haar ongetwijfeld niet van een leien dakje gegaan; wat misliep en tegenviel vertelt
deze artiste u niet, maar bepaald voor Vlaanderen kon zij slechts slagen mits veel
moed en een bijna bezeten idealisme.
Verwatert deze kunst niet? is men geneigd te vragen. Wordt men ervan niet
gesatureerd? Dat zou het inderdaad makkelijk kunnen worden, zo men in ballet en
euritmie alleen een opeenvolging van bewegingen en standen zou zien, zoveel passen
naar rechts, enz... een houterige, steriele boel kan het inderdaad worden, na een zekere
tijd vervelend als een slechte film. Dat is precies het gevaar. Maar de choreograaf
kan eraan ontsnappen, zo hij zijn medewerkers weet warm te maken voor de idee
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die achter de minste kleine beweging schuil gaat, voor de bezieling die iedere pas
en ieder handgebaar moet drijven en kenschetsen. Als men dat bereikt en dat is het
gewichtigste, want het materiaal bestaat uit mensen, dan is er geen gevaar voor
verkilling en voor vegeteren, want dan heeft men het domein betreden van de zich
steeds vernieuwende creativiteit, die de mens op zijn best in kunstuitingen bereikt.
Dan kan men zich wagen aan de beheerste verbindingen van een middeleeuws of
renaissancistisch ballet; en even goed aan het zich verplaatsen van lijnen in de
zogenoemde abstracte danskunst, waarbij de choreograaf juist zoals de hedendaagse
beeldhouwer een découpeur d'espace kan genoemd. De hand van de choreograaf is
kiem en spil van het hele gebeuren. Zo 'n figuur is Elsa Darciel. Hoe een ballet ontstaat
heeft zijzelf in dit nummer beschreven. Men moet er alleen nog de dwingende
dynamiek en de belééfde bezieling bijdenken die deze artiste op haar medewerkers
uitstraalt.
In zeer vele balletten, en meer en meer in de jongste evolutie, is het nog alleen het
scenario, het historietje, dat de doorsnee-kijker en de doordeweekse theaterfan wel
boeit, maar dat op zichzelf onvoldoende is voor een zuiver en hogerstaand esthetisch
genot. Het feit dat men, een beetje in alle landen en bij alle groepen, af en toe reeds
een stuk zuivere dans naast de pantomine stelt, bewijst overigens dat men ook in
deze kunst, zoals elders, niet zozeer ontspanning wenst met slapende prinsessen en
verwijfde verleiders, maar een expressief gebeuren in een sober decor.
Is er een toekomst voor jongelui die iets voor danskunst voelen? Ook deze vraag
hebben wij aan Elsa Darciel gesteld. Ja, is haar antwoord, maar... een meisje dat de
loopbaan van kunstenares in dit zeer bijzondere vak kiest, hetzij als choreografe of
als danseres - mag men geen rad voor de ogen draaien. Veelvuldig zijn immers de
moeilijkheden, zowel fysische, geestelijke als materiële die zich hier voordoen.
Vooreerst is deze loopbaan, qua beroep, een van de ‘onzekerste’ die er bestaan, vooral
dan in ons land, waar de danskunst nog maar in het laatste decennium doorbrak en
nog altijd niet met de nodige onbevangenheid wordt bekeken, en waar slechts een
drietal groepen zowel voor een goede scholing als voor een geregeld optreden kunnen
instaan. Voorts is er het feit dat het persoonlijk leven van de danseres totaal wordt
onderworpen aan de eisen van het beroep. Elsa Darciel kan getuigen dat dit bepaald
voor een vrouw zeer hard kan zijn en dat er maar weinig meisjes zijn, die een lange
test met sukses kunnen doormaken. Danskunst eist immers een dagelijkse training,
die al een voortdurende fysische inspanning vergt, maar ook een psychische
ingesteldheid vereist, die het zich verplaatsen van vormen en lijnen van binnen uit
moet begeleiden en dwingen.
Naast de balletgroep van Elsa Darciel, kunnen wij in dit verband nog wijzen op
de groep van Lea Daan en het ensemble Brabants uit Antwerpen, alsmede op enkele
jongere en kleinere groepen, zoals de groep van Rose d'Ivry uit Oostende. Uit deze
kernen groeit stilaan een eigen Vlaamse danskunst.
fb
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Antoon Carette en de Orion-films
Er zijn mensen, die men niet voldoende kent en die men nooit zal kennen. Zij werken
ongestoord, standvastig, hard en met bezieling; in een eerder beperkte kring worden
zij aangemoedigd en gewaardeerd, maar ofwel komt niet de onmiddellijke
gelegenheid, noch de kans zo men wil, die zo aan futiele redenen kan vasthangen,
opdat zij in het volle licht zouden treden. En ten slotte wat baten waardering en
officiele consecratie voor een werk dat maar enkele jaren in de mode zal zijn? Ernstig
werk moet zijn tijd hebben.
Voor Antoon Carette (Brugge, 1911) was de oorlog de pijnlijke handicap, in die
zin dat talloze plannen onuitgevoerd moesten blijven en dat zoveel tijd verloren
ging... Reeds heel jong is Antoon Carette met het toneel vertrouwd geraakt en haast
even vroeg met de film. Het werd een passie, die hem nooit meer zou verlaten.
Aanvankelijk ging hij films bekijken, kritisch bekijken, er rapport over uitbrengen.
Zo werd hij verplicht tegenover ieder afzonderlijk kunstwerk een telkens verantwoord
en persoonlijk standpunt in te nemen. Dit scherpte zijn opmerkingsgeest, zowel wat
de esthetische visie als de technische knepen van het vak betreft - essentiële vereiste
en gedragslijn voor de filmartist. Maar toen kwam de tijd, nu al weer twintig jaar
geleden, dat deze jonge Brugse filmkundige positief werk wilde leveren en hij begon
filmscenario's te schrijven voor de 35 mm camera. Uit deze roekeloosheid groeide
stilaan, met de traagheid van al wat vast en zeker wil zijn, de Filmgemeenschap
Orion, die in 1937 werd gesticht.
Het was een lastig begin, zoals bij alle groot werk. Carette volgde de Ecole de
cinématographie van Parijs waar hij filmregie en filmtechniek studeerde en hij maakte
zijn eerste opnamen ter gelegenheid van grote bijeenkomsten, eerder in
reportage-documentaire stijl, dankbare test en school voor de filmartist Carette. Van
die eerste probeersels blijft niet veel meer over. Maar reeds in 1938, 39 en 40 vatte
Carette de realisatie aan van de Legende van de Brugse Zwanen; hij schreef het
scenario en maakte de opnamen. Er moet bij het begin van iedere onderneming altijd
iemand zijn die àlles doet, die zich inzet voor de zaak. De oorlog kwam het spel
breken; doch hetzelfde thema werd op hetzelfde scenario hernomen, nu in kleur, en
werd De Legende van 1954, het eerste degelijk werk dat meteen de start betekende
voor een rendabel en tevens artistiek verantwoord continufilmbedrijf. Deze historische
film over de stad Brugge, geweven rond de legende van Pieter Lanckhals, kwam tot
stand met de medewerking van Dr. A. Janssens de Bisthoven, Drs. A.C. Roose en
de h. Maurits Van den Abeele, de Brugse industrieel, die de gehele activiteit van
Orionfilms trouwens ten volle steunt. Het werd een sukses, niet alleen te Brugge
zelf, maar ook in de ‘grote’ steden. Naderhand kwamen in een toenemend tempo de
Legende van de schone kantwerkster, een legendarische film over de geschiedenis
en de roem van de Brugse kloskant en In het land van vlas en Leie, een film over de
vlasteelt in het zuiden van de provincie, die werd gerealiseerd met de steun van de
Kredietbank en van het Belgisch Vlasverbond. Nog talrijke scenario's bleven in de
schuiven liggen, zoals de Geschiedenis van het Heilig Bloed en de Legende van Heer
Halewijn. Met dit laatste werk
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werd Antoon Carette overigens bekroond in een nationale prijskamp voor
filmscenario's, die werd uitgeschreven door Sabam. Voor kort werd een nieuwe
productie beëindigd: In het hart van de Westhoek. Een jong meisje is het leven in de
grote stad beu en besluit rust en ont-spanning te zoeken op het platteland. Zij vindt
de Westhoek en Veurne. Daar hoort ze van het bestaan van de Boeteprocessie en
besluit als penitentie eraan deel te nemen. Zoals alle voornoemde is ook dit werk een
zogenaamde speelse documentaire, een film die het midden houdt tussen documentaire
en speelfilm; ze zijn terzelfdertijd boeiend en instructief. Thans is de Oriongroep
nog twee films aan het monteren, een over de haven van Zeebrugge en een over de
inundatie van de IJzervlakte in 1914. Met deze laatste film, waarvoor de medewerking
werd verkregen van de h. J. Leper, auteur van het werk Kunstmatige inundaties in
maritiem Vlaanderen, is heel wat historische reconstructie gemoeid, o.m. de scene
in de raadzaal van het stadhuis te Veurne en het werk van Cogge en Geeraert.
Hier moet stellig onderlijnd worden dat Antoon Carette met al deze films, die tot
hiertoe uit zijn handen kwamen, stelselmatig en blijkbaar met voorliefde, typische
Westvlaamse streken en gebeurtenissen wil reveleren en illustreren. Stilaan kan men
met Carette West-Vlaanderen gaan ontdekken. Maar het blijft niet bij ontdekken;
het is leven dat daar wordt tentoongespreid. De uiteraard beweeglijke camera wordt
door kunstenaarshanden gestuurd en op het celluloid verschijnen dan ook beelden
die zullen blijven getuigen van enkele stukken onvergankelijke streektrots en van de
fijne smaak en de gevoeligheid van de maker.
What about the money? durven we schalks aan Carette vragen, hierbij doelend op
de commerciële mogelijkheden van een vrij en zelfstandig filmbedrijf in onze
provincie. Want dat telt natuurlijk ook, niet? Als een filmzaak gezond staat, mag
men al tevreden zijn. Want het duurt inderdaad enige tijd eer men wegwijs raakt in
de jungle van de filmdistributie in ons land; daar komen koninklijke
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Luc Wildemeersch in de rol van Pieter Lanckhals in De Legende van de Brugse Zwanen.
(Orionfilms)

besluiten aan te pas, en ministeriële zweetkamertjes en detaxatieproblemen. Een
groot punt is natuurlijk de film in distributie te kunnen geven bij een Monpti, een
Ali-Baba of het dansende Congres...
Dit brengt ons vanzelf op de film van het lichtere genre, op welk terrein Antoon
Carette zich ook niet onbetuigd laat. Men kan zich smalend en hooghartig uitlaten
over de zevenstuiversliefde en de gooi- en smijtmanieren die men soms in dergelijke
films ontmoet. Maar de gewone man gaat niet naar de bioscoop om de filmkunst; hij
zal niet zeggen achteraf, wàt een close-ups en wàt een verfijnde durchblendung, de
gewone man ziet gewoon niets van de techniek, hij gaat om het verhaaltje en vooral
om te lachen en zich te ontspannen. Voor dit publiek een zuivere ontspanningsfilm
scheppen, die boeiend is en inslaat is heus niet zo gemakkelijk als men wel denkt.
Het wordt zo gauw grof en zo gauw vervelend en het goede werkgebied daartussenin
is betrekkelijk beperkt. De artist die dit genre wil aangaan moet zijn publiek kennen,
dat dan nog zo dikwijls onberekenbaar blijkt. Carette heeft het gewaagd; werken van
dit lichtere genre schragen overigens zijn ernstige productie en helpen de zaak leefbaar
houden. In dit ontspanningsgenre heeft hij reeds De Huwelijksadvertentie gemonteerd,
waarvoor hij het kostelijk-naïeve gelaat kon charteren van Albert Van Hecke uit
Wenduine, die trouwens zelf een all-round filmamateur is. Het is een korte prent,
gemaakt met uiterst minieme middelen en die zonder veel pretentie enkele
ogenblikken zuivere en boeiende ontspanning brengt. Zojuist heeft Orion-films een
tweede humoristisch gepresenteerde documentaire uitgebracht Twee Belgen in
Moskou. Hij werd gerealiseerd door Antoon Carette en Phil Collette, met de
medewerking van Rik Vanderheyden en Willy Lustenhouwer, en een belangrijk
gedeelte van de opnamen werd inderdaad te Moskou gemaakt.
Het werk van Antoon Carette en van de Orion-films laat het beste verhopen voor
de toekomst. De productie tot hiertoe is niet alleen toonbaar en ook commercieel
verantwoord, maar staat, althans voor de werken uit het ernstige genre, op een hoog
artistiek vlak.
fb
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Westvlaamse toneelschrijvers na 18501
Talrijke Westvlamingen hebben bijgedragen tot de bloei of de ontwikkeling van het
toneelleven in Vlaanderen. De kleine groep van De Gruyter's Fronttoneel telde zes
Westvlamingen (Bertha en Maria D'Heere, Maria Denys, Omer en Karel Laloo,
Maurits Van Daele), het later beroemde Vlaamse Volkstoneel vier (Marcel Ameye,
Geert Van Bruaene, Antoon Vander Plaetse, Magda Vrielynck). Verder vermelden
we Maurits Balfoort als regisseur van Het Nationaal Toneel, alsmede de befaamde
lichtregisseur Etienne Huyghebaert en de acteurs Hector Camerlynck, Gella Allaert,
Roger Coorens en Etienne Debel. De landelijke voorzitter van het A.K.V.T. is Marcel
Sercu.
Wij willen ons echter hier tot de toneelliteratuur beperken. Tijdens de teleurgang
van onze kultuur heeft Albrecht Rodenbach met zijn spelersgilden in hoge mate
bijgedragen tot vernieuwing van het repertorium en het vormen van een teaterpubliek.
Bovendien bracht hij met Gudrun een verzoening tussen toneel en kunst. Zijn
dramatisch gedicht blijft één van de belangrijkste verschijnselen in de tweede helft
van de vorige eeuw. De overige spelen van Rodenbach behoren tot de cyclus
historische taferelen; zij moeten beschouwd worden als proeven van dramatiek.
Volgelingen van Gezelle hebben eveneens gepoogd drama's te schrijven: Omer
De Laey, René De Clercq, Delfien Vanhaute; zelfs Streuvels bedrijft een ‘dramatische
jeugdzonde’. Al deze stukken behoren tot de literatuur; het zijn meestal dramatische
gedichten of toneelschetsen.
Ook auteurs van minder formaat blijven ijveren voor het toneel: Ferdinand
Rodenbach, Palmer Putman, Juliaan Delbeke; zelfs de geestigste pastoor van het
bisdom: Alfons Van Hee. Omheen deze groep staan de vertegenwoordigers van de
oude rederijkerij: René Vermandere, Alfons en Eugeen De Raedt, Emiel Reynaert,
Henri Horrie, Callebert-Reynaert, Edmond Pil. Allemaal verdienstelijke napraters
van vorige generaties, belast met de taal- en scenische armoe van de tijd. Tot het
beste uit die periode behoort het werk van Jozef Vanden Berghe; de schrijver kent
het vak en weet te ontroeren. Ondertussen was ook de zachtzinnige verteller Maurits
Sabbe op weg om het toneel te zuiveren, doch zijn werk bleef té idyllisch en miste
dramatische bewogenheid.
Eén figuur van blijvende betekenis overtreft al zijn voorgangers en tijdgenoten:
Cyriel Verschaeve, geestelijk testamentair van Rodenbach. Verschaeve's dramatiek
is geënt op de Helleens-Shakespeariaanse konstruktie, gevoed door de barok en de
romantiek. Zijn figuren werpen zich hals over kop in de levensproblematiek, zij
hollen zichzelf leeg, bewegen zich tot op de drempel van het metafisische; de dichter
konfronteert zijn helden met het leven en met God. Uitgerafelde psychologie,
nevenbeschouwingen, retorische overdaad, leiden de handeling af of verschuiven ze
op een ander plan. Toch blijven Magdalena, Judas, Elijah, hooggestemde
verworvenheden op dramatisch gebied.
1

Vooraf trekken we de aandacht op het merkwaardig boek van Alfons L. De Vlaminck
Jaerboeken der aloude kamer van Rhetorika, Het Roosjen, onder kenspreuk: Ghebloeyt int
wilde, te Tielt, verschenen in 1862 bij Hoste te Gent. Het werk levert niet alleen de
geschiedenis van de Tieltse kamer, doch tevens belangrijke bronnen voor de studie van de
Rederijkers van de 15de eeuw af tot 1850.
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Tussen de twee wereldoorlogen was de oogst betrekkelijk schraal. Een stapel
werkjes met familiale, sociale, humanitaire of religieuze inslag, patronagespelen en
historische taferelen, hielpen het toneel weinig vooruit; ook technisch bleef de waarde
te dikwijls beneden de eisen van de tijd. Hier vermelden we: Leo Van. Dorpe, Albert
De Man, Leo De Geeter, Toon De Mindere, August De Nolf, Napoleon Flameigh,
Robrecht Mortier, Alfons Trypsteen, Dom Tillo Van Biervliet, Pater Godfried, Jozef
Vergote, Leo Van Daele, Marc-Romeo Breyne, en talrijke andere. Berten De Jonghe
schreef een mild-humanitair drama (De nieuwe mensheid), alsmede een bewerking
van Warden Oom's roman De Trimards. De auteur leverde hiermede het bewijs van
zijn technische vaardigheid en kennis van de toneeldialoog. Hetzelfde gebrek
betreffende de dramatische en toneeltechnische kwaliteit ontzenuwt het werk van
zangoperette- en blijspelen van de auteurs: Willy Braekevelt, Emiel Serroen, Karel
Van Wynendaele, Lucien Debeir, Jozef De Seyn. Op het gebied van jeugd- en
kindertoneel hebben zeer goed werk geleverd: Willem Putman, Joris De Waele,
Godfried Oost, Jef Devos, Fernand Etienne, Jan Vercammen. Het is jammer dat zij
slechts een kleine oogst hebben nagelaten en zo weinig volgelingen hebben
opgeroepen.
Enkele auteurs kunnen aanspraak maken op bijzondere belangstelling en
waardering. Willem Putman, die een rijke dokumentatie over toneel in zijn kronieken
heeft nagelaten, blijft één van onze belangrijkste schrijvers. Putman kent het vak,
zijn taal is echte toneeltaal, de personages léven, de handeling boeit en ontroert. De
auteur heeft een speelse verbeelding die hem gunstig dient bij zijn
laat-impressionistische neigingen; zijn werk behoort tot de burgerlijke milieu- en
zedenschildering. Ook zijn Guldensporenspel was een merkwaardige revelatie.2 Frans
Delbeke bracht vernieuwing, althans naar de geest. Hij droomde van een religieus
toneelrenouveau; hij kon echter in zijn werk de romantisch-idyllische atmosfeer niet
ontwijken. Als naneef van de realisten bracht Jos Janssen folkloristische en burleske
zedenschetsen en blijspelen. Het is gezonde volkshumor met pittige dialoog, vinnige
typering en geestige intriges. Van Raymond Brulez kregen we
humanitair-georienteerde stukken. Brulez verbergt zijn sentiment achter
laat-Voltairiaans skepticisme, schijnbare koelheid, tintelende ironie; men luistert
monkelend, doch onbewogen. Ferdinand Vercnocke affirmeerde zich vroeg als de
voortzetter van de romantische school van Rodenbach; vaak verkondigen zijn
toneelhelden de nationale apologie van de auteur. In Oostrozebeke werd door J. De
Voghelaere een poging gedaan om het middeleeuws kerstspel opnieuw in te schakelen.
Verder moeten we nog wijzen op het aan-

2

Op het gebied van openluchttoneel moeten we hier het St. Amandusspel van senator Robert
De Man speciaal vermelden; het werd met veel succes opgevoerd te Roeselare. Ook het H.
Hartspel van Jozef Storme, waarvan, onder de regie van de auteur, twee merkwaardige
opvoeringen (1947-51) werden gegeven te Wervik, moet onder de belangrijke bijdragen van
het openluchttoneel in onze provincie worden gerangschikt.
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wenden van de historie in het Klank- en Lichtspel te Brugge; een procédé dat in
Frankrijk werd ontgonnen en hier nagevolgd. Voor het spel te Brugge schreef Karel
De Busschere de ietwat literair-stroeve tekst. De jongste produktie wijst op een
rusteloos zoeken en tevens op ontstentenis van technische vaardigheid. Onlangs
werden vijf auteurs door de provincie geprimeerd: André Demedts, Jozef Deroose,
Jozef De Seyn, Jozef Van Daele en Marcel Verleye. Voor het overige gaat onze
aandacht naar enkele auteurs: Dries Poppe die, ofschoon hij zijn eigen aksent nog
niet heeft gevonden, toch blijk geeft van technische kennis en ook wegens zijn dialoog
onze belangstelling wakker houdt. André Demedts van wie wij vooral de door,
ervaring getemperde weemoed, de stille wijsheid en de bittere ironie onthouden. Zijn
Rodenbachspel is een aangrijpend episodisch beeld van Vlaanderens teleurgang, met
treffende inschakeling van allegorie en symbool. Evenals Brulez geraakt de schrijver
nog niet volkomen los uit de techniek van het epos. Demedts zou ons scherpe satiren
en tragische figuren van onderworpenheid aan de levenswet kunnen schenken. Roger
Fieuw zocht in De dichter en de dood naar de formule om het anekdotische te
ontwijken ten gunste van de psychologische kern. Zijn stuk vertoont de scherpe
sporen van de romantiek. Het werd gecreëerd onder de auspiciën van de provincie
tijdens de interprovinciale kultuurdagen te Roeselare in november 1956.
Van René Maes onthouden we de individualistische inslag en de gezonde struktuur.
Evenmin mogen we Fred Germonprez vergeten omwille van de boeiende dialoog en
de bewogenheid. Jozef Van Daele heeft in zijn werk gestreefd (vooral in Kaifas)
naar verdieping. Op het gebied van de direkte toneeltaal en de vlotte dialoog bereikte
hij reeds merkwaardige resultaten. Zijn figuren zijn echter te zwaar beladen met
sarkastische aforismen en cerebraliteit. En ten slotte denken we aan Marcel Coole.
Romantisch-realistisch van aard, bezield met nobele sociale en humanitaire strevingen,
leverde hij reeds een paar stukken die onze belangstelling aanvuren wegens de
hartstochtelijke stijl, de levensechte dialoog en de spanning. Zijn beste werk is
Achnaton, een spel vol dramatische ontroering en menselijke tragiek. De aktie is
weliswaar herleid tot een minimum, doch de zuivere emotie, de prangende atmosfeer
en het sakraal element maken van dit stuk hooggestemde dramatiek.
Dit bondig overzicht, waarin slechts de stukken werden besproken welke de
schrijver van dit artikel las of zag spelen, zou moeten aangevuld worden. Tevens
zouden de artistieke en technische medewerkers (choreografen, grafici, enz.) kunnen
vermeld worden.
De toekomst zal uitmaken of de Westvlamingen de dramatische kunst zullen
verrijken of althans beïnvloeden met werk van blijvende betekenis. In het perspektief
van de toneelproduktie in Vlaanderen, mogen zij echter gerust plaats nemen naast
de belangrijke auteurs in de andere provinciën.
Antoon Vander Plaetse

Joris Dewaele zestig
Maskers behoren essentieel bij de rituele dansen van de primitieve volkeren en
evenzeer bij het vroegste Europese cultustheater. De magie die uitgaan kan van de
symbolische uitdrukkingen van een gelaat bezorgt de toeschouwer soms
bovenpersoonlijke gevoelens. Maskers zijn vaak belichamingen van bepaalde machten,
en schakelen de mensen in categorieën in. Iedereen erkent zichzelf, hij kijkt zijn
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eigen type aan. Eerst in de tijd van het realisme en van het naturalisme in literatuur
en dramatiek ziet de theaterkijker in de toneelspeler de andere; het wordt een ook
mimisch zo begrensde individualiteit, dat hij zich met de personen op de planken
niet meer identificeert. Hij wordt kijker, toeschouwer, soms genieter, maar hij is niet
meer in oeroude zin, in de zin van de oorsprong der mimische kunsten: medelijder,
getroffene.
Over het masker heen gaat toneelkunst die met figuren, met poppen werkt. De
schaduwspelen die in het middenen verre Oosten in ere zijn sinds eeuwen, de
poppentheaters met hand- en stokpoppen, behoren tot een theaterkunst waarin de
verbeelding een eerste rang, zoniet de enige rol speelt. Realiteit, zinnebeeld en
afbeelding vloeien hier door en over elkaar. De mens is hier de onzichtbare leider
en speler. Hij werkt met levenloze afbeeldingen en voorstellingen, doch soms komen
die dode poppen tot een wezenheid die levendiger lijkt dan de werkelijk levende
speler op het toneel. Men zou kunnen zeggen dat poppenspel een wijsgerige kunst
is, maar dan met een zeer nuttige en praktische filosofie, waarbij men het zo
menselijke lachen niet

verleert en waarbij men weet dat ook zwarte kippen slechts witte eieren leggen. Is
het wellicht daarom dat poppenspel zo direct kinderen aanspreekt en voor hen als
voor ons een vorm blijft van zuivere kunst, voor een deel nog van zuivere volkskunst?
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Weet men in onze kringen voldoende dat wij in West-Vlaanderen een Joris Dewaele
hebben, die over een paar maanden zestig jaar wordt en sinds zijn jeugd begaan is
met kindertoneel en meer bepaald met poppenspel? Hij werd geboren te Kuurne en
heeft het meegemaakt dat in volle oorlogstijd de normaalschool van Torhout waar
hij voor onderwijzer studeerde, naar Brugge werd verhuisd. Dewaele studeerde thuis
en behaalde in 1917 het onderwijzersdiploma voor de middenjury te Gent; na de
oorlog werd zijn diploma ongeldig verklaard en Dewaele mocht opnieuw naar de
boeken grijpen. In 1921 eindelijk werd hij onderwijzer te Waregem, waar hij spoedig
een blijvende vriendschap sloot met Willem Putman. Zij speelden samen toneel, o.m.
Putmans eersteling Puinen en Dewaele werd in 1924 medestichter van de toneelgroep
Pogen, naderhand regisseur en voorzitter van dit dynamisch en puik toneelgezelschap.
Tien jaar later, in 1934, werd door Dewaele de kindertoneelgroep De Zonnekinderen
gesticht, die jarenlang talrijke voorstellingen gaf vooral in het zuiden van de provincie.
In die jaren richtte hij met wijlen rector Jan Bernaerts en het tijdschrift Toneelgids
studiedagen in voor kindertoneel te Antwerpen, Roeselare, Oostakker en elders.
In 1932 ten slotte, ruim een kwarteeuw geleden dus, maakte Joris Dewaele kennis
met de handpoppenkast. Het was de inzet van een werkdadige activiteit, waardoor
Joris Dewaele in ons land een van de beste kenners en beoefenaars van het poppenspel,
en tevens auteur van talloze poppenspelteksten is geworden. Wij kunnen niet alle
titels van zijn werken opsommen. Hij schreef vijf toneelstukken voor volwassenen
en een twintigtal toneelwerken voor de jeugd, waarvan o.m. onlangs werden
opgevoerd De Gouden Appel, Prinses Zonnelach, Hoe Schuiverluit in de Hemel
kwam, Jantje Vanvoren (in december j.l. opgevoerd in het N.I.R. Brussel) en
Sneeuwwitje. Het leeuwenaandeel echter van Joris Dewaele's schrijversrepertoire
wordt ingenomen door zijn speelteksten voor poppenspel; er zijn er ruim veertig. Uit
de titels citeren wij een greep: Reuzelied, Tijl bevrijdt Pattatenland; Kabouter
Zondernaam; Grietje en Langoor; Hansje Spijbelaar; Het Katje van de Koningin,
waarvan er verschillende reeds in tweede en derde uitgave zijn verschenen. Dertien
van zijn speelteksten werden opgenomen in de publicatie Zijt ge daar allemaal? een
keurige handleiding bij het handpoppenspel, fris uitgegeven met omslagversiering
van Luc Verstraete (uitg. C.O.V. Belliardstraat 151, Brussel). Dewaele heeft immers
ook over poppenspel heel wat gepubliceerd. Reeds in 1939 verscheen zijn brochure
Poppenspel op de lagere school, waarvan de oplage op minder dan een jaar was
uitverkocht. Het was het goede moment voor dit boekje. Allerwegen in Vlaanderen
was de belangstelling hernieuwd voor het poppenspel en voor de inschakeling ervan
in het lager onderwijs. Tijdens de oorlog werden op verschillende plaatsen studiedagen
belegd, onder leiding van die andere poppenspelvoorman Jozef Contryn. In 1942
verscheen dan bij De Kinkhoren te Brugge Joris Dewaele's werkje Poppenspel en
in diezelfde jaren trok Dewaele rond met zijn poppenkast Tijl, waarmede hij optrad
zowel voor kinderen als voor volwassenen. Dewaele was tevens redactielid van
Toneelgids en werkte mede aan de tijdschriften Toneelleven, Het Westvlaams Toneel,
Vlaams Opvoedkundig Tijdschrift, De Schakel en andere. Hij werkt thans aan een
uitvoerige studie over De Schooljeugd tegenover het Toneel die volgend jaar zal
verschijnen en die wordt ingeleid door André Demedts.
Een gevuld leven. Joris Dewaele, deze bescheiden Kortrijkse artist, mag fier zijn
op zijn werkzaamheid. Hij heeft bij tal van kinderen iets van dat primitief-zuivere
gebracht dat iedere kunstvorm in wezen inhoudt en bij de opvoeders heeft hij diezelfde
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zin voor eenvoud gewekt waarmede zij zo geredelijk het hart van kinderen weten te
winnen.
fb

Michel Wyffels
Het Toneeljubileum van de Directeur van het Oostends Kamertoneel
In Vlaanderen houdt men van feesten en huldigingen. Wanneer het een kunstenaar
geldt is dit steeds een gelegenheid om zijn artistieke verdiensten te onderlijnen. In
het geval van Michel Wyffels, die enkele tijd geleden bij zijn vijfentwintigjarig
toneeljubileum door zijn vrienden en zijn publiek werd gevierd, gaat het om iemand
die voor het theater geboren schijnt; zo zeer zelfs dat hij ook in het werkelijke leven
zijn voorliefde voor het onberedeneerde theatrale gebaar en de ‘panache’ niet aflegt;
dit is ook voor hem zelfs meer dan eens aanleiding geweest tot conflicten en
moeilijkheden allerhande. Maar zand daarover.
Hij werd geboren op het eind van de eerste wereldoorlog te Lier, waar zijn ouders
met vele andere inwoners van Roeselare

Cliché De Zeewacht

waren uitgeweken wegens het oorlogsgevaar. De vrede bracht allen terug in de
leeggeplunderde en berooide stad. Het is in de moderne afdeling van het college dat
hij door de lessen van een leraar, die een uitstekend declamator was en hem door de
lezing van Timmermans' Waar de ster bleef stille staan had begeesterd, het verlangen
in zich voelde groeien ook aan toneel te doen. De gelegenheid daartoe zou zich
onverwacht aanbieden toen hem in 1932 door de groep Excelsior gevraagd werd in
te springen in de rol van De deugd voor de opvoering van Elckerlyc. Een sukses kon
het niet heten, want hij begreep niet veel noch van zijn rol, noch van het stuk. Maar
het was een begin en Excelsior was een goede groep, die poogde vooruit-
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strevend te zijn, in het spoor van het Vlaamse Volkstoneel. Opvoeringen als Baas
best, Van de dood die bijna stierf en Toen het licht verdween, onder de leiding van
Robert Castelein, maakten hem vertrouwd met de planken. Het waren onvergetelijke
vertoningen in gezelschap van Leo Deburgrave, Willem Denijs, H. van de Kerckhove
e.a., waaraan spelers en publiek veel vreugde en ook wel leute beleefden (bvb. die
keer toen Willem Denys tot het laatste ogenblik onvindbaar was en eindelijk toch
geheel verkleed en gegrimeerd als Hitler, met bles en snor, arriveerde per taxi).
Toen Roger Castelein niet meer in de mogelijkheid was genoeg tijd aan de regie
te besteden werd Michel Wyffels daarvoor aangesproken; hij was amper negentien,
maar hopende dat men al doende leert pakte hij het aan. Zijn ambities werden zelfs
weldra zo groot dat de groep in verdeeldheid geraakte, maar de mobilisatie en het
losbreken van de oorlog sloeg zijn plannen in duigen. Zij het ook niet als regisseur
toch kreeg hij in de moeilijke erop volgende jaren toch nog de gelegenheid om aan
toneel te doen in stukken als Pietje de landloper, Waar de ster bleef stille staan en
Leontientje te Roeselare en Het dorp der mirakelen, Montserrat en Het hoogste offer
te Oostende.
Hij had zich immers in 1947 te Oostende gevestigd als handelsreiziger maar was
tevens tot het besluit gekomen dat hij een steviger basis moest geven aan zijn kunst.
Daarom volgde hij de lessen van het Conservatorium te Oostende en te Brugge (eerste
prijs met onderscheiding) en later te Gent, waar hij Edg. De Pont en Herman Van
Overbeke als professoren en o.m. Guido Cafmeyer en Hector Deylgat als
medeleerlingen had. Hij werd laureaat van de toneelklasse van Edg. De Pont met de
rollen van Tartuffe en van Smerdiakow (Gebroeders Karamazow). Een goede
leerschool waren voor hem ook de toerneeën die hij medemaakte gedurende drie jaar
met de groep Orion van Magda Vrielynck. (Lourdes en De boze hartstocht,
transformatiestukken die wegens het beperkt aantal spelers zware eisen stelden,
omdat elke speler meerdere rollen moest uitbeelden).
Dit alles maakte van hem een doorwinterd toneelman, die, gegroeid uit het
amateurstoneel, zich door studie en praktijk tot het professionele niveau had weten
te verheffen, hoewel hij nog de kans niet kreeg om zich als beroepsspeler en -regisseur
te vestigen; daarvoor zijn, in een land als het onze, waarachtige toneelcapaciteiten
niet voldoende, gezien de uiterst beperkte mogelijkheden. Intussen nam hij toch een
aantal zeer interessante initiatieven. Zijn eerste idee was van jaarlijks de beste spelers
der Oostendse toneelgroepen samen te brengen voor een hoogstaande opvoering; dit
slaagde en leidde tot de opvoering van Glazen speelgoed.
Het sukses bracht hem ertoe een nieuw idee te ontwikkelen, nl. de vorming van
een semi-professionele groep, die toonaangevend zou zijn. Een gelukkig samentreffen
was dat ook Suzy Decleer aan iets dergelijks dacht en daartoe reeds een
gelegenheidsgroep had samengesteld, die o.m. te Ieper was opgetreden op een
jaarvergadering van het C.V.K.V. Aldus ontstond het Oostends Kamertoneel, dat
reeds bepaald moeilijke stukken ten tonele bracht zoals Anastasia (regie Edg. De
Pont), Sloep zonder visser (regie Suzy Decleer), De strop en Hemelbed (regie Michel
Wyffels). Ook Klacht tegen onbekende werd een sukses.
Dank zij ook de krachtige steun van organismen als De Zeewacht en het Comité
voor bevordering van het Nederlands toneel te Oostende gelukte men erin een trouw
en begrijpend publiek te veroveren, dat ook voor de nieuwste vormen van toneel
openstaat. De formule van het ‘vestzaktoneel’ of klein toneel, die reeds te Antwerpen,
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Gent en Kortrijk goede resultaten gaf, werd overgenomen door het Oostends
Kamertoneel. Gastopvoeringen van de zolder- en kelderteaters van Antwerpen en
Gent, die waardevolle talenten (naast het onvermijdelijke snobisme en de soms
ergerlijke aardig-doenerij-zucht) vertonen, kwamen eveneens tot stand. Bovendien
werd ook een studio opgericht, waar jonge talenten (tussen 12 en 17 jaar) worden
gevormd. Dit laatste is natuurlijk een delikate taak want de jeugd laat zich gemakkelijk
medeslepen door ijdele dromen van schitterende toneel- en zelfs kinemacarrières,
welke in feite uitlopen op gebroken levens, in vele gevallen althans; bovendien groeit
aleens de begeerte om toneelsituaties ook in het werkelijke leven om te zetten. Daarom
vraagt een dergelijk opzet veel geweten en verantwoordelijkheidsbesef; wij twijfelen
er niet aan dat de ondernemers zich hiervan ten volle bewust zijn.
Daarbij beperkt zich echter de toneelactiviteit van Michel Wyffels niet. Hij treedt
ook op als regisseur voor andere groepen, zoals Kinkankhoren van De Panne, de
groep die verleden jaar de tweede plaats voor het Landjuweel behaalde en die zal
optreden op de gouwdag van het A.W.T. in april a.s.
Wij wensen Michel Wyffels nog vele toneelvreugden. De huldiging, die hij mocht
ontvangen, was zeker verdiend; ter dezer gelegenheid werd hem een mooi kunstwerk
aangeboden door zijn groep, nl. een reliefstuk van de uitstekende Oostendse keramist
Paul Vermeire. De droom van Michel Wyffels, zoals van zovele waarachtige
toneelmensen, is natuurlijk ooit erin te gelukken zelf een professionele groep tot
stand te brengen; wij verhopen dat hij moge slagen en dat deze groep dan, naar het
voorbeeld van het Vlaamse Volkstoneel dat zijn jeugdideaal was, een verheffende
rol moge vervullen in dienst van alles wat schoon en edel is.
A.S.

Hilaire van Biervliet
Medestichter van de Westvlaamse Kunstkring
Enkele maanden geleden hield de Westvlaamse Kunstkring een merkwaardige
tentoonstelling, waarover in deze kolonnen uitvoerig werd behandeld en die het
vijfentwintigjarig bestaan dezer verdienstelijke vereniging moest onderlijnen. Intussen
is de geschiedenis van het ontstaan dezer vereniging bij velen reeds vergeten; bepaald
schijnen velen de Kortrijkse oorsprong van de Kunstkring vergeten te zijn nu de
Brugse invloed er steeds groter wordt... Maar laten wij de oude spanning tussen het
administratief en het economisch-industrieel centrum der provincie niet doen
heropflakkeren.
Het is inderdaad te Kortrijk dat kunstschilder Hilaire
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Van Biervliet het idee opvatte een provinciale vereniging voor beeldende kunsten
op te richten samen met zijn vrienden Firmin en Lieven Colardyn; zij vormden met
hun drieën de modernistische groep onder de Kortrijkse kunstschilders en zij zagen
het nut in van de onderlinge steun en wedijver op provinciaal plan. Er was te Kortrijk
wel een Maatschappij voor Schone Kunsten, maar deze beperkte haar aktiviteit tot
het houden van een expositietje nu en dan. Zo stichten zij dan in 1932 de Westvlaamse
Kunstgroep die later herdoopt werd als Westvlaamse Kunstkring. Zij vonden het
beter een niet-schilder als voorzitter te hebben en boden daarom het voorzitterschap
aan dhr Frans De Vleeschouwer, die als atheneumleraar grote belangstelling had
betoond voor de beeldende kunst en ook reeds als kunstkriticus bekend stond. Om
hun ruime opvattingen te tonen boden zij het ondervoorzitterschap aan Brugge, dat
de verdienstelijke beeldhouwer Karel Laloo delegeerde, terwijl Hilaire Van Biervliet
zich tevreden stelde met het schrijverschap. Dit drietal leidde de Kring tot aan de
oorlog. Na de oorlog hernam hij zijn werking. Toen dhr De Vleeschouwer naar
Oostvlaanderen, zijn streek van afkomst terugkeerde, om er zijn loopbaan voort te
zetten droeg men het voorzitterschap op aan Karel Laloo (na zijn afsterven vervangen
door Dr. Hubert Peeters), Hilaire Van Biervliet werd ondervoorzitter en Octaaf
Landuyt secretaris.
Wie is Hilaire Van Biervliet?
Hij werd in oktober 1891 geboren uit een kunstminnende Kortrijkse familie. Zijn
vader was patroon-schilder (een beroep dat ook door Hilaire zou voortgezet worden),
maar tevens kunstschilder en toneelminnaar. Zijn vroeg gestorven broer Maurice
was eveneens kunstschilder. Zelf studeerde Hilaire eerst aan de Academie zijner
vaderstad, waar hij de grote medaille voor schilderkunst haalde om vervolgens zich
te gaan vervolmaken aan de Gentse academie, waar hij zes jaar doorbracht; hij was
er leerling van Minne en van Delvin; vooral deze laatste had grote invloed op hem,
zoals op alle toenmalige leerlingen van de academie onder wie zich Jules Boulez,
Alb. Claeys, R. Callewaert en Albert Saverys bevonden.
De studiën van Hilaire Van Biervliet te Gent kenden echter een lange onderbreking
toen hij de oorlog moest medemaken; hij werd er overigens gekwetst. Werken van
hem werden reeds gedurende de oorlog geëxposeerd te Londen. De oorlogswerken
zijn meestal zeer godsdienstig van atmosfeer, zoals zijn stervende soldaat en zijn
studie van de kerk van Reninge. Het duurde overigens tamelijk lang voor hij aan het
front herbegonnen was te schilderen; de gebeurtenissen hadden hem te fel
aangegrepen; vandaar ook de diepe treurnis, die zijn werk van toen kenmerkt en die,
mogen wij zeggen, ook in zijn latere werken zal blijven hangen. Andere meer
expansieve en uitbundige naturen werden door de oorlog gedreven naar een luidruchtig
expressionisme vol rauwe vertwijfeling, schreeuwerige opstandigheid of bijtend
sarkasme. Van Biervliet integendeel kwam erdoor tot een diep melancholische,
religieus getinte kunst. De oorlog leerde hem de sombere zijde van mensen en dingen
erkennen en deze uitbeelden met een van medevoelen trillend hart.
Ook het symbolisme, waarvoor hij vóór de oorlog grote bewondering had betoond,
is niet vreemd aan deze ingesteldheid van zijn kunst. Hij had wel een tijd lang stil
gestaan bij de verscheiden nieuwe richtingen en -ismen, die zich aanboden; hij had
er veel sympathie en begrip voor, maar tenslotte overwon toch steeds zijn eigen
diep-romantisch temperament. Daarom zegt Frans De Vleeschouwer terecht in de
mooie studie, die hij in een prachtige Steenlandt-uitgave liet verschijnen onder de
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titel Vijf Westvlamingen. Bijdragen ter belichting van de Westvlaamse Kultuuradel:
‘Hij is er ondanks zijn genegen aanvoelen der modernistische kunstinzichten, in
geslaagd, de gulden middenweg te behouden, zichzelf te blijven... “Mon verre n'est
pas grand, mais je bois dans mon verre”... Hilaire Van Biervliet heeft een diep
ontvankelijk, vaak zeer romantisch temperament - hij is een dromer, die echter de
werkelijkheid niet te gemakkelijk uit het oog verliest! - maar hij is bovenal mystisch
aangelegd: zijn kijk op het leven en op de dingen rondom hem, wordt door een
diep-godsdienstige en sociaal-aanvoelende, en ja, soms sterk uitgesproken
melancholische gemoedsaard beheerst. Men begrijpt nu best waarom men in de
doeken van deze schilder geen verblindende

Sneeuwlandschap
Foto O. Debels, Kortrijk

kleurenrijkdom aantreffen zal, waarom zijn kleurengamma's geen lachende
zonneschijn-toon aanslaan, waarom hij van meet af aan de impressionistische, of
beter gezegd de luministische strekking de rug toekeerde, al was het ook de strekking,
die door het koopkrachtige publiek algemeen gegeerd werd.’
De onderwerpen die Van Biervliet uitbeeldt zijn eveneens typisch en vallen
helemaal in de sfeer, die zo pas werd verduidelijkt. Het zijn armoedige woonsten,
die neerhurken tussen de glooiïngen van het besneeuwde landschap; het zijn sjofele
mensen, die langs treurige wegen met afgewende ogen voorbij spoeden naar een
landelijk kerkje; het zijn vissers met vizionnaire blik ten hemel gericht; het is de
bedelaar en de blinde en het oud moedertje en de goede mensen, de geslagenen, die
bereid zijn voor het offer. Dat alles geeft een schilderkunst, die misschien geen weelde
voor de ogen betekent, maar verwarming voor het hart. Men voelt ook dat er bij deze
schilder geen pose aanwezig
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is, maar dat zijn gevoel evenals zijn religiositeit evenwichtig en echt is.
Als decorateur en frescoschilder is Van Biervliet op verscheidene plaatsen
opgetreden. Opmerkenswaardig is aldus de Verheerlijking van Christus lijden, die
hij schilderde voor het intieme kerkje van Rollegem op het timpaan tussen hoogkoor
en transept. Het geldt hier een Romaans kerkje van sobere lijnen; het schilderij past
volkomen in het kader. Waarom geeft men niet meer gelegenheid aan onze schilders
om door hun kunst bij te dragen tot de schoonheid onzer kerken en de stichting der
gelovigen? Er zijn er genoeg in onze provincie zelf die waarachtig kunstenaarschap
en technische kennis weten te verbinden met diepe religiositeit.
Van Biervliet liet zich veel inspireren door de streek van Tiegem en de Kluisberg,
die de Kortrijkse schilders steeds heeft aangetrokken, zoals de streek van Latem
steeds de Gentse heeft aangetrokken. Spijtig genoeg heeft het Kortrijkse kapitaal
zijn plicht tegenover de kunst niet altijd begrepen, zodat het voor Kortrijkse
kunstschilders onmogelijk was zich helemaal aan hun kunst te wijden. Om den brode
hebben de besten ten allen tijde het grootste deel van hun krachten moeten geven
aan een of ander winstgevend beroep, dat voor hen en hun huisgezin een uitkomst
bood. Bovendien was er te Kortrijk geen Karel van de Woestijne om met de pen het
werk der schilders te steunen en te leiden en om voor de onontbeerlijke publiciteit
te zorgen. Ook Van Biervliet heeft de kans niet gehad, met zijn gezin van vijf kinderen
waaraan hij met hart en ziel verknocht is, om van de schilderkunst zijn hoofdbezigheid
te maken. Maar hij heeft eerlijk voortgewerkt. Hij heeft ook niet de gelegenheid
gehad om als jongeman jaren door te brengen gewijd aan dwaze kuren,
bohemersbestaan en excentrische probeersels: hij kreeg in de plaats het leven aan de
IJzer. Dat laat een diepe stempel na in het leven van een mens en in het werk van
een kunstenaar.
Aan de goede mens en de echte kunstenaar, die Hilaire Van Biervliet is, onze dank
en onze waardering!
A.S.

Joseph Hanoulle
Het is ons een grote vreugde te kunnen mede delen dat het huis Philips de opname
op langspeelplaat bereidt van zeven Psalmen uit het Nederlands Psalter van Joseph
Hanoulle, lid der redactieleiding. Gekozen werden de Magnificat, De Profundis,
Laudate Dominum en de Psalmen 8, 18a, 22 en 99. De uitvoeringen gebeuren onder
de leiding van de zoon van de componist E.H. Paul Hanoulle, met de medewerking
van het koor der Roeselaarse Kunstconcerten en van het Knapenkoor der Kathedraal
van Brugge. De gelezen teksten worden voorgedragen door Guido Cafmeyer terwijl
de orgelist van Sint Salvators Kamiel D'hooghe aan het orgel zal begeleiden; overigens
voor deze opnamen werd door de componist een speciale bewerking gemaakt. Aldus
wordt opnieuw de aandacht gericht op het Nederlands Psalter dat verleden jaar
verscheen bij Desclée de Brouwer te Brugge; de nederlandse tekst is van de
Benediktijnen van Loppem en de uitgave werd ingeleid door een zeer waarderende
voorstelling van Mgr. Em. De Smedt, bisschop van Brugge. De componist heeft zijn
werk geplaatst in het teken van de reactie tegen de theatrale kerkliederen in de
volkstaal, reactie die in Frankrijk geleid wordt door P. Gelineau s.j., wiens franse
psalmuitgave reeds zeer verspreid is. Ook in Vlaanderen kent men de ergerlijke
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kantieken in de aard van ‘Wij willen God’ (Frans: Nous voulons Dieu, Vierge Marie)
en ‘O Maagd, zo rein zo schoon’ (Frans: J'irai la voir un jour...); hun karakter past
helemaal niet in de kerk. Het beginsel van P. Gelineau was dat de kerkmuziek ook
in de volkstaal eenvoudig en beheerst moest zijn zowel wat de tekst als de muziek
betreft. De componist van het Nederlands Psalter is nog verder gegaan dan Gelineau
zelf en maakte een uiterst sobere, primitief aandoende muziek, die zeer indrukwekkend
is; zij werd overigens reeds op verschillende plaatsen in voege gebracht en onderlijnt
uitstekend de diepe godsdienstige gevoelens van de psalmist. Het Magnificat van J.
Hanoulle zal ter gelegenheid der Mariafeesten te Dadizele uitgevoerd worden,
vergezeld van choreografische figuren.
Op zondag 23 februari werd de Matheus-Passie van J.S. Bach door de Roeselaarse
Kunstconcerten ten gehore gebracht onder de leiding van J. Hanoulle. Een
vooraanstaand kunstcriticus uit de hoofdstad schreef over deze uitvoering dat het
een koor is van uitzonderlijke waarde, waarvan de vokale hoedanigheden en de tucht
niet kunnen geloochend worden: ‘La défense vocale est tellement équilibrée,
l'émission tellement surveillée que l'ensemble en acquiert une unité étonnante, qui
ne peut manquer de ravir tout mélomane. Il serait vain de chercher à surprendre l'une
ou l'autre voix dépassant, ne fût ce qu'imperceptiblement, l'ensemble. Les diverses
expressions ont été traduites si véridiquement qu'elles atteignent une puissance de
pénétration bouleversante’. Dat alles veronderstelt bij de dirigent een kennis der
stemmen, een métier en een gezag van uitzonderlijk gehalte. De speciale moeilijkheid
van deze opvoering der Mattheuspassie ligt in de noodzakelijkheid over een dubbel
koor te beschikken, vermits de uitvoering acht stemmen eist; weinig koorgroepen in
Europa zijn in staat de onontbeerlijke honderdvijfentwintig goedgevormde stemmen
samen te brengen, zoals de Roeselaarse Kunstconcerten. Een prestatie als de
Mattheuspassie veronderstelt lange voorbereidingen en grote inspanningen; daarom
ware het wenselijk dat men zich niet bij een opvoering zou beperken en dat de
voornaamste koren ten minste in de belangrijkste centra der provincie zouden kunnen
optreden.
Men weet dat de Roeselaarse Kunstconcerten de eersten waren in het land om de
Carmina Burana ten gehore te brengen, die nu t'allenkante worden ingeoefend. Dhr
Hanoulle voorziet evenwel dit jaar met zijn koren nog acht maal op te treden in de
Muntschouwburg en twee maal op de Grote Markt te Brussel, in het kader der
Wereldtentoonstelling. Ook kreeg hij een vleiende uitnodiging om het koraal deel
van de 9de Symphonie met zijn koor te verzorgen in het plechtig slotconcert dat
gehouden wordt op het eind van het Congres der Internationale groeperingen van
Jeugd en Muziek (12 tot 22 juli, Brussel). Wij verheugen ons om deze blijken van
waardering voor de muzikale activiteit in onze provincie.
A.S.
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Poëtisch bericht
De wijze
Hij zit al de dagen van zijn leven
op een zolder en luistert
naar de wormen,
die verboden lektuur prikken in het hout.
Zijn bloed is zware opium
en zijn lichaam is een grote maanbloem
waar de soortgenoten aan bezwijken
Tussen zijn tanden teelt en kauwt hij
het goud van zijn leeftijd
dat men op de markten van het vasteland
zeer hoog aanslaat.
Zijn hoofd is porselein:
Daar houdt hij het monopolie van dag en nacht
In elke hand bergt hij een kroonluchter:
tweehonderdduizend bougies.
Dit is zeldzaam en ongeëvenaard
zeggen de toeristen.
Ze betasten zijn schedel
en eisen er 1 gram van.
Corban

Nocturne
III
Ik durf geen enkle vreugde smaken
en nooit een morgen vrij ontwaken:
ik voel de dood.
Mij is dees luttele troost gebleven:
nooit wordt de grenslijn opgeheven
van pijn en nood.
De hunkersmart blijft pulvrend branden.
Begrenzing doet verlangen stranden
in ruimte en tijd.
Mag ik dan nooit mezelf ontstijgen?
Moet onverzaad het harte hijgen
naar eeuwigheid?...
Antoon Vander Plaetse
time present and time past
are both perhaps present in time future,
and time future contained in time past.
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(Burnt Norton, T.S. Eliot)

[Er waren tuinen zó]
Er waren tuinen zó
van zon doorzongen als
een huis van veiligheid
en rode rozen aan het kalk.
Zij waren droom en zijn
sinds lang verloren.
De zoete venkel van de kindertijd,
de kamer met het bloem-behang...
Het is voorbij.
De grote vogel weemoed
wenkt...
Paul Vanderschaeghe

Gedicht in april
Op een dag als een bloem was ik blij:
ik werd geboren toen Paul Van Ostaijen mij kon horen.
Mijn God, wat is dit nu reeds lang voorbij.
Mijn derde vrouw is als een boegbeeld boven zee,
met gulden borsten en een groot en argeloos geheim,
diep binnenin haar schoot.
Zij vroeg: ‘Waaraan dan is die man gestorven?’
- alsof ik uit mezelf en in een ander kan.
Ik zei, met een stem die veel kan derven:
‘Men heeft hem laten sterven.’
God en het is waar!...
Een kort geruis, een kleine vlek,
een fabrieksmerk onderaan op borden hij was een man zoals mijn zoon mag worden.
Gust Vermeille
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Vakliteratuur voor kunstenaars
Des planches... à Dieu
De gestrenge Romeinse republiek had de beroepsacteurs verguisd; het dekadente
keizerrijk zou hen integendeel tot idolen verheffen. Kon het in deze omstandigheden
anders dan dat de jonge Kerk uit reactie tegen de zedenverwildering verklaarde dat
‘de cirkuspaardenmenners en komediespelers van de christene gemeenschap zouden
afgescheiden worden, zolang zij dit beroep uitoefenden’. (vierde eeuw) In diezelfde
tijd woont de gevierde acteur Genesius de geheime samenkomsten der kristenen bij
om zich te documenteren, ten einde voor de keizer de christene mysteriën beter te
kunnen parodiëren; maar, zo vertelt de legende, op het ogenblik waarop de parodie
moet beginnen en het doek opengaat voor de keizerlijke voorstelling, daar ziet de
acteur Genesius een geheimzinnige hand verschijnen, die hem een perkament aanbiedt,
waarop de lange lijst zijner zonden staat neergeschreven. Genesius begint te stotteren,
kan niet verder; zijn medespelers redden de toestand zo goed het kan en men gaat
verder met de parodie van het doopsel. Maar nu ziet Genesius hoe de geheimzinnige
hand met het doopwater het perkament afvaagt en al zijn zonden verdwijnen doet.
Thans kan Genesius wederom spreken, maar het is om aan de aanwezigen de
schoonheid van het christendom te verkondigen; Diocletianus is woedend en wil alle
toneelspelers laten geselen; tenslotte wordt Genesius na de gruwelijkste folteringen
te hebben ondergaan onthoofd (303). Vele toneelschrijvers o.a. Lope de Vega en
Henri Ghéon hebben het ontroerende verhaal van de H. Genesius, patroon der
toneelspelers, uitgebeeld.
Maar de betrekkingen tussen de Kerk en de beroepsacteurs werden na Genesius'
marteldood niet beter. De oude wet tegen de beroepsspelers bleef gedurende eeuwen
van kracht. Men weet hoe Molière gestorven is en begraven werd. Toch werd de
letter der wet in praktijk dikwijls omzeild; vele acteurs waren godvrezende mensen
en de theaterwereld zelf is veelal niet slechter dan de wereld in het algemeen. Hij is
zelfs dikwijls beter; het theaterleven is immers een spannend en hard leven, dat niet
zoveel tijd overlaat voor buitensporigheden. Het acteursberoep is overigens in zekere
opzichten gunstig voor het ontluiken der godsdienstige gevoelens; de begeestering
van het spel, de uitbeelding van de diepste menselijke gevoelens, de omgang met
het werk van de grote denkers der mensheid, de dagelijkse tegenstelling van schijn
en werkelijkheid, dit alles kan niet anders dan voor gevolg te hebben dat de acteur
meer dan de gewone sterveling nadenkt over de grote levensproblemen en er de
oplossing van gaat zoeken in het christendom; niemand voelt immers beter dan de
acteur de vergankelijkheid aan van het aardse, de broosheid van het wereldse sukses,
het bestaan van de geheime machten die de mens ver overtreffen.
Het is dan ook niet uitzonderlijk in de toneelwereld dat acteurs zich bekeren tot
een intens katholicisme, dat sommigen zelfs ertoe brengt hun leven, indien hun
familiale toestand het toelaat, volledig aan God te schenken. Dit is het geval geweest
met een actrice als Marie-Jeanne Gauthier, die na heel wat avonturen waarin grote
figuren van haar tijd waren betrokken, dertig jaar doorbrengt in de Karmel van Lyon.
Vooral de tijd van de romantiek kent meerdere dergelijke voorbeelden van totale
levensomkeer. Maar ook in de twintigste eeuw kan men er meerdere aantonen.
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Eve Lavallière had een beroerde jeugd; zij was achttien jaar oud toen haar vader
in haar aanwezigheid een einde stelde aan het leven van haar moeder en van zichzelf,
na eerst nog de revolver op zijn dochter te hebben gericht. Dit belette haar niet een
schitterende toneelcarrière te maken die haar in de grootste steden van Europa en
Amerika bracht en er glorie en rijkdom deed verwerven. Ook haar leven was alles
behalve voorbeeldig geweest tot op een dag de grote omkeer gebeurde; zij laat alles
in de steek; zij laat haar fortuin aan de werken van Pater de Foucauld, eveneens een
befaamd bekeerling, en zij gaat van de ene Karmel naar de andere om te vragen
opgenomen te worden maar nergens durft men het aan iemand met zulk een verleden
aan te nemen. Tenslotte neemt men haar aan in een leke-instituut en gaat zij naar
Algerië de arme inboorlingen verplegen. Doodziek keert zij enkele jaren later, in
1924, naar Frankrijk terug om er na maanden van de gruwelijkste pijnen, die aan
Lydwina van Schiedam en J.K. Huysmans doen denken, te sterven in een verlaten
Frans dorpje; op haar graf beitelde men de spreuk van de Heilige Thaïs, eveneens
een bekeerde comédienne en een boetelinge: Gij die me geschapen hebt, erbarm u
over mij.
Er is ook nog Zuster Marie-Yvonne, gewezen sociétaire der Comédie Française,
die een gelukkige invloed had op vele toneelmensen, zoals Cécile Sorel en Marie
Bell. Er is Zuster Marie-Elisabeth, de gewezen opera-zangeres; er is de vertolkster
van de hoofdrol in de eerste film over de H. Theresia van Lisieux; er is Zuster
Thérèse-Madeleine, uit de beroemde troep van Lugné-Poe. Er zijn er vele andere
nog, wier levensgeschiedenis niet ruchtbaar kan gemaakt worden.
Een eigenaardig geval is dit van de grote Louis Jouvet, wiens leven op godsdienstig
gebied hoogten en laagten kende. Elk jaar houdt de Parijse Union Catholique du
Théatre et de la Musique op Aswoensdag een kerkdienst voor de artisten, die in de
loop van het jaar zullen sterven. Het is de gewoonte dat hierbij een der artisten het
bekende gebed van Willette voorleest. Welnu in het jaar 1951, enkele maanden voor
zijn onverwachte dood bij de repetities van La Puissance et la Gloire waarin hij de
priesterrol moest vertolken, was het Jouvet geweest die met zijn levenswijze stem
bevend de ontroerende woorden van dit gebed in de St. Germain-l'Auxerrois-kerk
uitsprak:
‘Ave Domine, morituri te salutant!
Ceux qui te saluent, Seigneur, avant de mourir sont ceux que tu as créés, à ton
Image, pour créer de l'Art.
Ceux qui ont médité ton OEuvre et rendu hommage à sa Beauté! Ce sont les simples
d'esprit dédaigneux de l'or diabolique.
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Ce sont les arrivistes qui espirent à la gloire d'être à ta Droite. Ceux-là, Seigneur, te
saluent avant de mourir!
Nous les artistes, dans l'arène ténébreuse, à la lueur des armes que tu nous a
données,
Devant les multitudes qui n'ont ni yeux ni oreilles mais qui ont une bouche pour
nous huer si nous succombons... Pollice verso! Nous te saluons, Seigneur, avant de
mourir!’
Louis Jouvet had overigens deel uit gemaakt van de Vieux-Colombier van Jacques
Copeau, die evenals Henri Ghéon, - allebei waren bekeerlingen - een grote rol zou
vervullen in het hedendaagse christelijke toneel. Het zogenaamde Cartel van Georges
Pitoëff en vooral Gaston Baty, zou in dezelfde zin werken; de gewetensvolle Gaston
Baty was een waar apostel in de toneelwereld; hij is het die, als Charles Dullin
stervensziek is, zich inspant om hem te overtuigen van als een christen te sterven en
die de vreugde beleeft erin te slagen.
De man, die aldus verhaalt van de bekeringen, die zich in de Franse theaterwereld
afspelen is Paul-Courant (Des planches à Dieu, Bibliothèque Ecclesia, Arthème
Fayard, Parijs); hij heet zich zelf een enfant du siècle en behoort tot Parijse
toneelgezelschappen; sedert hij zelf langs verscheidene omwegen tot een actief
christendom kwam wijdt hij zich met zijn vrouw aan de godsdienstige belangen van
de acteurs. Hij kent hen wonder goed en heeft bovendien voor het schrijven van dit
boek gebruik gemaakt van gegevens die hem verstrekt werden door Mad. Dusane,
Danièle Delorme, Maurice Donneaud, P. Carré en Laval, e.a. De verhouding van de
Kerk met het toneel is niet zijn onmiddellijk onderwerp geweest; deze is overigens
behandeld geworden door Albert Reyval (L'Eglise, la Comédie et les Comédiens,
Ed. Spes). Het is vooral het intieme leven der acteurs, waar zijn aandacht naartoe
gaat, en naar de merkwaardige bloei van het godsdienstig leven, die hij bij hen meent
te kunnen vaststellen. Spijtig genoeg beperkt hij zich tot Frankrijk en zal men bv.
over de bekering van Alec Guiness in dit boek niets kunnen vernemen. Maar het is
een edel boek, vervuld van eerbied voor de hoge rol van de toneelspeler in de
hedendaagse samenleving.
A.S.

Theatre et jeunesse bibliographie internationale
Deze bibliografie wordt uitgegeven door het Internationaal Theater Instituut met de
steun van Unesco. Wij ontvingen het deel II, dat bestaat uit een bibliografisch goed
verzorgde en per land gerangschikte nomenclatuur van theoretische en technische
werken in verband met jeugdtoneel, poppenspel, theaterdecor, toneel en onderwijs,
maskers, kostumering voor kindertoneel. Daarop volgt een opgave van
poppenspelteksten en toneelstukken, dienstig voor de jeugd, gerangschikt volgens
leeftijd en land. Telkens wordt tevens de duur, de bezetting en een beschrijving van
het thema beknopt aangegeven.
Voor ons land is er toneelwerk geciteerd van Tony Berghs, Arthur Fauquez, Corry
Lievens, Frank Lucas, Jan Peeters, Leen van Marcke, Lode Verstraete, Rita Vauquez,
Willy de Schutter, Jos Janssen, Lou Mourik, Yvonne Waegemans. Wij hebben deel
I van deze publicatie niet ontvangen en zijn wel nieuwsgierig of daar het toneelwerk
voor de jeugd wordt vermeld van bijvoorbeeld Fernand Etienne en Jan Vercammen,
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en de poppenspelteksten van bijvoorbeeld Jozef Contrijn en Joris Dewaele, om maar
die enkele namen te noemen. Dit zou het werk bepaald in Vlaanderen aanzienlijk
bruikbaar maken. Overigens is het nu al een indrukwekkend overzicht. Geen enkele
school of jeugdgroep moet nog beweren dat er geen goed en speelbaar jeugdtoneel
bestaat. Deze interessante titellijsten kunnen hierin prachtig helpen. (96 pp. Uitg. Le
Cabestan, 87, L. Lepoutrelaan, Brussel).
fb

The living dance
Het tijdschrift World Theatre dat door Elsevier wordt bezorgd voor het International
Theatre Institute, brengt in zijn driemaandelijkse afleveringen een aantal door
specialisten uitgewerkte artikels over een of ander onderwerp in verband met het
toneelleven over de wereld. Zo zijn er in de jongste afleveringen belangwekkende
gegevens verzameld over het theater in Polen, over de huidige voorstelling van het
Griekse drama in verschillende landen, over de twee reuzen van het moderne drama
Ibsen en Shaw, en thans (1957 Volume VI, nr. 3) over ballet en dans.
Dit nummer is bijzonder belangwekkend en documentair ook waardevol omdat
de basis en het vertrekpunt ervan een enkwest is geweest onder een veertigtal
ballet-artisten en specialisten over de ganse wereld verspreid, betreffende enkele
problemen in verband met de huidige tendenzen van ballet- en danskunst. Er is hier
inderdaad een vernieuwing vast te stellen en met de eerste vraag van het enkwest
zijn we reeds volop in de actualiteit:
Zal het ballet van de toekomst meer abstract zijn dan figuratief? Met andere
woorden zich meer verwijderen van de pantomine en meer een zuivere danskunst
benaderen en worden, een spel van zich verplaatsende lijnen en vormen? Maurice
Béjart, de Parijse danser en choreograaf, die zowel een puur ballet ‘Symphonie pour
un homme seul’, als een sterk gebonden dansnummer ‘Prométhée’ op zijn naam
heeft, wijst o.i. in de goede richting, waar hij beweert: ‘Ik denk dat het ballet zich
steeds naar grotere zuiverheid oriënteert, maar die zogenaamde pure dans mag niet
een koude gymnastiek noch een steriel intellectueel spel worden. Dans kan puur en
lyrisch zijn en ook op psychologische manier de essentiële gevoelens van de
menselijke ziel uitspreken... maar moet ook essentieel een symfonie blijven van
gevoelens die doorheen de grilligheid van vormen de mens aanspreekt en in het licht
stelt’.
Moet het ballet aan de tijd gebonden zijn? De problemen en bekommernissen van
onze tijd belichten, of liever vasthouden aan de eeuwige themas: liefde, vreugde,
leed, vrees? De vraag lijkt mij nogal absurd, want die eeuwige thema's zijn precies
eeuwig, dus ook nu van tel. Sonja Gaskell, de leidster van het Haagse ballet, schrijft
overigens ook duidelijk dat ‘de bekommernissen van onze tijd die van alle tijden
zijn, maar het ritme van het leven is veranderd en vandaar ook de uitdrukking van
deze gevoelens’. In die zin wijzen bijna alle medewerkers op het ballet de Groene
tafel van Joos als een voorbeeld van een tijdgebonden dansnummer. Hierbij wordt
opgemerkt dat de stijl van een ballet de actuele anecdote op een hoger plan
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kan verheffen, en aan het eeuwige thema een leven geeft met een modern ritme, dat
ons kan beroeren.
Moet het ballet politieke en sociale inspiraties opdoen? Béjart opnieuw, nu iets
drastischer: ‘Politiek, bij uitstek anecdotisch en steriel feit in de wereld, is het domein
van de artisten zonder verbeelding. Het sociale element kan de mens ook via deze
kunst verheffen’. Andere artisten laten politieke en sociale thema's in de danskunst
toe, op voorwaarde dat ze satyrisch worden behandeld. De Russische correspondenten
daarentegen leggen de nadruk op de vooral sociale inslag die de balletkunst, langs
thema's als de revolutie en de opmars van de massas - moet bezitten.
Psychanalytische onderzoekingen hebben vooral in de jongste tijd ook de danskunst
beïnvloed? Is dit een middel voor vernieuwing? En hoever mag het zoeken van
erotisme gaan in de zogenaamde avant-garde balletten? Deze vraag lokt wel de meest
afgetekende antwoorden uit. Fransen en Spanjaarden beschouwen de psychanalyse
als een vruchtbare inspiratiebron, sommige echter alleen als een aanbreng, geen
vernieuwingsmiddel. Françoise en Dominique, het beroemde Parijse danspaar, vinden
vooral in de Spaanse volksdansen meer uitgesproken erotisme dan in de
avantgardeballetten, ‘qui sont peut-être plus scandaleux, mais moins puissants’. Na
het gemiste rendez-vous van Sagan zullen ze voorzeker in hun overtuiging nog
gesterkt zijn. De Italianen en vooral de Engelsen zien geen heil in het zogenaamde
psychanalytische ballet; zij (de Engelsen) vinden het vervelend en verwarrend
symbolisch. De psychanalyse, die door Freud de indiscrete wetenschap werd genoemd,
mag inspireren vindt Elvira Ruziczka, balletmeesteres van de staatsopera van Wenen,
maar de artist van zijn kant moet zich voortdurend in edele menselijkheid inspannen
om in zijn figuraties gewetensvol de grens te bewaren van wat esthetisch toelaatbaar
is. Dat is iets dat men niet kan aanleren; daarom zijn uitspattingen onvermijdelijk.
De Moskouse balletmeester Igor Moissev ten slotte heeft in de studie van
pathologische strevingen in de onderwereld van het onbewuste en onderbewuste
nooit een weldaad gezien. De waarde van een kunstwerk bestaat volgens hem in zijn
objectieve waarde en in de uitdrukking van een gevoel dat leeft bij een grote groep
mensen.
Vroeger schreef men muziek voor het ballet; vervolgens heeft men dansnummers
voor de muziek gearrangeerd. Momenteel is de brug gemaakt: er bestaat een bepaald
vormenspel, terzelfdertijd muzikaal en choreografisch, dat eigen wetten bezit zoals
de sonate of de symfonie: het ballet. Boris Blacher, de Duitse komponist, is in verband
hiermede de mening toegedaan: ‘Dat de muziek concreet zij, electronisch of
instrumentaal, wat voor alles van belang blijft is dat deze muziek overeenstemt met
het gekozen onderwerp’. Stralende balletten met grote groepen danseressen of kleinere
bezetting waardoor aan expressiviteit wordt gewonnen? Ook dit is actueel in de
wereld van de dans. Tomislav Tanhofer, regisseur uit Belgrado is evenwel zeer
categoriek: ‘De vraag naar een sober en expressief theater is steeds een teken geweest
van decadentie. Over het algemeen is dergelijk theater exclusief bestemd voor een
beperkte groep van uitgekozen en geblaseerde estheten’.
De laatste vraag van dit interessant enkwest luidde: Mogen wij verwachten dat,
zoals in de tijd van Diaghilew, een verbond van choreografen, musici, schilders en
dichters zal tot stand komen, die een nieuwe esthetica kunnen scheppen, waarvan de
invloed, via de danskunst, ook op de andere kunsten overslaat? Jeanine Charat is
ervan overtuigd dat het mirakel van Diaghilew zich niet meer kan herhalen, want
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wat mirakel en legende is geworden rond deze figuur is op onze dagen eerder normaal.
Er bestaat immers een sterke samenwerking tussen de verschillende artisten die een
ballet maken, want wat is danskunst anders, vraagt zij, dan een synthese van idee,
ritme, beweging en kleur? In verband met deze vraag zijn er verschillende onder de
aangesproken artisten die zich beklagen over het gebrek aan cultuur en algemene
ontwikkeling onder de dansers en choreografen. Dit is inderdaad van het grootste
belang en het zijn niet alleen de volgelingen van Terpsichore die onder dit euvel
lijden. Want vooraleer, als Doris Humphrey, de choreograaf uit New-York, te mogen
zeggen: ‘I have something very personal to say, but I try to make it of universal
interest’ moet men niet alleen kunnen dansen.
Wij hebben wat lang bij dit nummer van World Theatre blijven verwijlen, omdat
het, zij het vrij beknopt, toch een panorama biedt van wat grote dansartisten en
-specialisten over de wereld van hun kunst in deze tijd denken en verwachten. De
illustraties die dit nummer versieren geven bovendien een beeld van de verschillende
tendenzen die men kan vaststellen. (World Theatre bestaat ook in het Frans Le Théâtre
dans le monde en verschijnt vier maal per jaar - abonnement 150 F - 87, L.
Lepoutrelaan, Brussel).
fb

L'Oeil
De jongste afleveringen van het tijdschrift L'Oeil bevatten opnieuw een weelde van
illustratie, naast enkele bijzonder verzorgde artikels, zowel gedegen studieartikels,
als interessante en vlot leesbare documentaire reportages. Een van die laatste sterk
gedocumenteerde schrifturen vinden wij in het nummer 37 (januari 1958) over het
atelier van Juan Gris († 1927) de schilder die het kubisme tot zijn afgewerkt
hoogtepunt bracht. Een ander, weinig bekend -isme, het synchronisme, in 1912 te
Parijs gesticht door twee Amerikanen Morgan Russell en Macdonald-Wright (die
eigenlijk een halve Hollander was) wordt ons voorgesteld door de bekende uitpluizer
Michel Seuphor. Hij doet dit overigens steeds voortreffelijk. Het werk van de beide
Amerikanen, die met heel wat bekende artisten van die tijd bevriend werden, lijkt
mij alleen als historisch overgangsfenomeen belangrijk, zoals trouwens heel wat
abstracte kunst. Russell zal trouwens spoedig opnieuw figuratief gaan schilderen, en
bovendien slecht figuratief. De derde moderne artist die in dit nummer wordt
voorgesteld is de artistieke lasser Lardera, die met gietijzer en aluminium de ruimte
in stukken snijdt. Er worden van hem een aantal overweldigende werken getoond,
die in de ruimte opgesteld, in parken en op openbare pleinen een elegante indruk
moeten maken. Naast een goed geïllustreerd artikel over het indrukwekkende nieuwe
theatergebouw van Mannheim, wordt terecht de leading van het nummer gewijd aan
enkele minder bekende aspecten
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van de landschapschilder Constable.
Nummer 38 (februari 1958) wordt ingeleid met een probleem. Jacques Villon heeft
in een van de zijkapellen van de kathedraal van Metz nieuwe glasramen geplaatst.
Het gehele probleem van het hedendaags kunstwerk in oude gebouwen wordt
hiermede aangesneden. Een zeer overzichtelijk en sterk gedocumenteerd artikel, dat
eindigt met de deus-ex-machina-woorden uit L'Art Sacré: ‘Er is geen principestelling
in deze; alleen individuele gevallen’. De oudchristelijke kunst is in dit nummer met
enkele prachtexemplaren vertegenwoordigd, naar aanleiding van de aanstaande
opening in het Louvremuseum van enkele nieuwe zalen waar de invloed van het
nieuwe Testament op de kunstwerken zal geïllustreerd worden.
Nummer 39 (maart 1958) bevat een belangrijk artikel over de tzigaan-Parijzenaar
Serge Poliakoff, een meneer met een Rolls-Royce, een chauffeur in livrei, en die er
een aardige renstal op na houdt en bovendien nog schildert. Hij bereidt zelf zijn
kleuren in een minuscuul atelier en schildert er chaotische doeken met kleuren
waarvan hij de opperste intensiteit zoekt en waarmede hij af en toe een heerlijke
sereniteit bereikt. Bijzondere aandacht is in dit nummer besteed aan de grote
tentoonstelling van Japanse kunst die in mei te Parijs wordt gehouden en nadien naar
Londen, den Haag en Rome gaat. Zij bevat zowel schilderijen en tekeningen als
sculpturen en gebruiksvoorwerpen en maskers. Aansluitend bij een artikel over de
grote Franse graveursfamilie Lacourière vinden wij op twee bladzijden een
buitengewoon instructief overzicht van de techniek der grafische kunsten, met telkens
in het kort enige uitleg over het procédé, de instrumenten, de techniek, de resultaten
en de historiek. De artificiali perspectiva is de titel van een tractaat van Jean Pélerin
Viator, dat vorige eeuw werd ontdekt en belangrijke inlichtingen heeft verschaft
betreffende de perspectiefstudie tijdens de 16de eeuw. Ten slotte vermelden wij nog
een uitvoerig artikel over het fijne faïencewerk van Creil (1796). Voor april wordt
een bijzonder nummer van L'Oeil aangekondigd ter gelegenheid van de expo 1958
en gewijd aan de kunst in België. Wij zien er verlangend naar uit. (87, Lepoutrelaan,
Brussel).
fb

Kunstaktualiteiten
Brugge
* Reglement voor de Provinciale prijskamp voor letterkunde 1958, voorbehouden
aan de roman.
Art. 1. - In uitvoering van een beslissing getroffen door de Bestendige Deputatie
in zitting van 21 april 1955, zal de Provincie West-Vlaanderen in 1958 de jaarlijkse
letterkundige prijs van 25.000 F uitloven voor de roman. Benevens deze prijs wordt
een bedrag van 15.000 F beschikbaar gesteld voor aanmoedigingspremies.
Art. 2. - Kunnen om prijs en premies mededingen alle personen van Belgische
nationaliteit die hetzij in West-Vlaanderen geboren zijn, hetzij ten minste vijf jaar
in deze provincie verblijven.
Art 3. - De mededingers moeten hun inzending indienen bij de heer Gouverneur
der Provincie, Dienst voor voor Culturele Aangelegenheden, Provinciaal
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Gouvernement, Burg, 4 te Brugge. De inzending moet ingediend worden in getypt
schrift op vijf exemplaren en onder schuilnaam. De schuilnaam moet vermeld worden
bovenaan op de eerste bladzijde van elk exemplaar, zonder enige andere aanduiding
waaruit de identiteit van de auteur kan blijken. De inzender moet zijn identiteit
(familienaam, voornamen, volledig adres) mededelen onder gesloten omslag, welke
op de buitenzijde de schuilnaam vermeldt. Deze omslag moet ingediend worden
samen met de voormelde vijf exemplaren. Bovendien moet in de omslag ofwel een
uittreksel uit de geboorteakte, ofwel een verklaring van de heer Burgemeester van
de woonplaats, met vermelding van de aanvang van het verblijf in de Provincie,
gesloten worden.
Art. 4. - De inzendingen moeten gebeuren uiterlijk op 1 augustus 1958.
Art. 5. - Kunnen alleen in aanmerking genomen worden de oorspronkelijke en nog
niet gepubliceerde romans waarvan de auteur nog geen provinciale, interprovinciale
of staatsprijs voor de roman bekomen heeft.
Art. 6. - Het ingediend werk mag niet strijdig zijn met de godsdienst en de goede
zeden.
Art. 7. - De Jury van de Prijskamp zal samengesteld worden uit vijf leden,
aangeduid door de Bestendige Deputatie. De leden van de Provinciale Commissie
mogen de besprekingen van de Jury bijwonen en eraan deelnemen, doch zonder
stemrecht. De Jury zal de in artikel 3 bedoelde omslagen, van de inzenders die niet
bekroond of geprimeerd werden, niet openen.
Art. 8. - Wanneer meer dan een werk dezelfde waarde heeft, kan de prijs bij gelijke
delen toegekend worden.
Art. 9. - Zodra de uitspraak van de Jury door de Bestendige Deputatie bekrachtigd
is, wordt zij onwederroepelijk.
Art. 10. - Wie deelneemt aan de Prijskamp verklaart zich daardoor zelf akkoord
met het reglement en met de uitspraak van de Jury en de beslissing van de Bestendige
Deputatie.
* Reglement betreffende de Prijs voor Beeldhouwkunst 1958.
Art. 1. - Bij toepassing van een beslissing van de Provinciale Raad, genomen in
zitting van 1 december 1925, heeft de Bestendige Deputatie beslist dat de Provincie
West-Vlaanderen in 1958 een prijs van 25.000 F zal verlenen aan de kunstenaar die
het beste werk op gebied van Schone Kunsten zal voortgebracht hebben, en een
bedrag van 15.000 F beschikbaar zal stellen voor aanmoedigingspremies.
Wordt de prijs niet toegekend, dan kan zijn bedrag geheel of gedeeltelijk omgezet
worden in premies.
Art. 2. - In 1958 zullen prijs en premies verleend worden voor de beeldhouwkunst.
Art. 3. - Kunnen om prijs en premies mededingen alle personen van Belgische
nationaliteit die hetzij in West-Vlaanderen geboren zijn, hetzij ten minste vijf jaar
in deze provincie verblijven.
Art. 4. - Kunnen niet in aanmerking genomen worden de kunstenaars van wie
werken reeds bekroond werden met de provinciale prijs of met een Staatsprijs voor
beeldhouwkunst.
Art. 5. - Ieder mededinger mag een of meer werken of maquetten van
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werken insturen. Bij een maquette moet een fragment van het werk op
uitvoeringsgrootte onderworpen worden aan het oordeel van de jury.
Art. 6. - Het werk mag niet strijdig zijn met de godsdienst en de goede zeden.
Art. 7. - De mededingers moeten hun werk inzenden bij het Provinciaal Bestuur,
Provinciaal Hof, Markt te Brugge, vóór 1 september 1958.
Bij de ingezonden werken moet hetzij een uittreksel uit de geboorteakte, hetzij
een verklaring van de heer Burgemeester van de woonplaats, met vermelding van
de aanvang van het verblijf in de Provincie, gevoegd worden.
Art. 8. - De jury zal samengesteld zijn uit vijf leden, aangeduid door de Bestendige
Deputatie, waarvan vier te benoemen buiten de Provinciale Commissie voor Schone
Kunsten.
Art. 9. - De leden van de Provinciale Commissie voor Schone Kunsten mogen de
besprekingen van de jury bijwonen en er aan deelnemen doch zonder stemrecht.
Art. 10. - Wordt de prijs ex aequo toegekend aan twee of meer kunstenaars, dan
zal het bedrag ervan ex aequo verdeeld worden.
Art. 11. - Zodra de uitspraak van de jury door de Bestendige Deputatie bekrachtigd
is, wordt zij onwederroepelijk.
Art. 12. - Wie deelneemt aan de prijskamp verklaart zich daardoor zelf akkoord
met het reglement en met de uitspraak van de jury en de beslissing van de Bestendige
Deputatie.
* De Provincie West-Vlaanderen richt dit jaar, voor de vijfde maal, een tussenstedelijk
tornooi in voor de verspreiding van de beschaafde omgangstaal.
In de steden, die aan het tornooi deelnemen, zullen volksavonden gehouden worden
met volgend programma:
- begroeting door de heer voorzitter,
- korte spreekbeurt over de beschaafde omgangstaal,
- optreden van het Kunstgezelschap Die Scalmeye,
- vraaggesprekken met inwoners over bepaalde onderwerpen welke stad en streek
aanbelangen. Deze vraaggesprekken worden beoordeeld door de provinciale jury.
Er zijn 100 punten te winnen, waarvan 20 voor de houding van het publiek
(opkomst, samenstelling, enz.)
De stad die het hoogste aantal punten bekomt, behaalt de zilveren wisselschaal
van de Provincie, thans in het bezit van de stad Poperinge.
Volgende data staan reeds vast:
Woensdag 19 maart te 20 u. in de Stedelijke Schouwburg te Kortrijk; woensdag
26 maart te 20 u. in de zaal Patria te Roeselare; donderdag 27 maart te 20 u. in de
Stenen Zaal van het gerechtshof te Veurne; vrijdag 28 maart te 20 u. in het auditorium
van het Concertgebouw te Brugge; dinsdag 1 april te 20 u. in de Feestzaal van het
Stadhuis te Poperinge; woensdag 2 april te 20 u. in de Stedelijke Schouwburg te
Ieper.
De avonden worden ingericht in samenwerking met de betrokken gemeentebesturen
en met de plaatselijke culturele verenigingen. De toegang is vrij en kosteloos.
* Provinciale Afficheprijsvraag. Wordt gevraagd: een artistiek verantwoord
aanplakbiljet, formaat Colombier, voor steendruk. Maximum vijf kleuren. Conceptie
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is vrij. Tekst: Provincie Westvlaanderen 1958 - Cultuurdagen - Tentoonstelling
beeldhouwkunst en grafiek
Ontwerpen op formaat van uitvoering voor 1 oogst zenden naar het Provinciaal
Gouvernement, Dienst voor Culturele Aangelegenheden, Burg, te Brugge. In gesloten
briefomslag: naam, adres en bewijs van verblijfplaats; buiten de omslag en op het
ontwerp een schuilnaam aangeven. (Ontwerp in stevige huls of map versturen. Prijzen:
één prijs van 5.000 F; eventueel 5.000 F premies.
* In Memoriam. Op 20 maart overleed E.H. Jozef Vandenberghe, onderpastoor van
O.L. Vrouwparochie te Brugge. Hij was Voorzitter van het Brugse Davidsfonds en
was zeer actief in het cultuurleven te Brugge. Hij was ook een gekende figuur in de
muziekwereld en had o.m. een gewaardeerd zangkoor opgericht.

Brussel
* De Belgische afdeling op de Expo 58 bestaat uit 48 groepen. Groep II van deze
afdeling heeft als thema en onderwerp: de kunst. In deze afdeling zal worden gepoogd
een voorstelling te geven van de artistieke activiteit in ons land, aansluitend bij het
algemeen thema van de Wereldtentoonstelling: Balans van de wereld voor een
humaner wereld. De taak van deze groep is dan ook de beste artistieke scheppingen
te presenteren, die het volledigst de strevingen van de hedendaagse mens illustreren
en meteen geest en gevoel van de bezoeker kunnen aanspreken. De h. R. Léonard,
administratiesekretaris bij de directie voor kunsten en letteren, die ook het sekretariaat
op zich nam van deze groep II, heeft ons, ten behoeve van onze lezers, enkele
inlichtingen verstrekt over alwat hier te zien zal zijn.
* Er zal een overzicht worden geboden van de hedendaagse schilderkunst en
beeldhouwkunst in ons land; ongeveer zeventig schilders en een twintigtal
beeldhouwers werden hiervoor reeds aangesproken. Ieder kunstenaar zal drie zijner
werken kunnen voorstellen. Een afzonderlijke stand wordt voorbehouden aan kleiner
beeldhouwwerk, zoals penningen, en een andere aan de wit-zwart grafiek. Een andere
zaal van deze afdeling zal ons herinneren aan 25 kunstschilders en beeldhouwers die
in de jongste jaren zijn overleden, en die als voorlopers en baanbrekers der
hedendaagse kunst kunnen worden beschouwd.
* Op toneelgebied zal een speciale inspanning worden gedaan om het werk van de
plastische kunstenaar op dit terrein te veruiterlijken. Twintig maquetten van
toneeldecors zullen worden geëxposeerd onder een speciaal bestudeerde verlichting.
Ook zullen de beste kostuumcreaties tentoongesteld worden evenals enkele
vernieuwingen die werden aangebracht in schouwburgen en toneelzalen (met
tekeningen en foto's). Er werd tevens een documentatie verzameld, met maquetten
en foto's, over het toneel voor de jeugd en het poppenspel. Op toneelgebied wordt
er dus naar gestreefd aan te tonen dat de plastische kunsten als hulpmiddel van het
toneel een belangrijke en creatieve rol zijn gaan spelen.
* Zowel het scheppen als de uitvoering van muziek zullen in de muziekafdeling
visueel worden aangetoond. De werken van onze beste componis-
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ten zullen er aanwezig zijn met partituren en grammofoonplaten. De medewerking
is hier verzekerd van Cebedem en van de syndicale kamer van de grammofoonplaten.
De bezoeker zal de degelijkheid van onze eigen muziek en van onze grote orkesten
kunnen vaststellen. Er wordt een overzicht geboden van de activiteit van de Wedstrijd
Koningin Elisabeth. Foto's van nieuwe koncertzalen en enkele mooie specimens uit
ons Muziekmuseum, het rijkste van de wereld, zullen het belang van de
muziekafdeling aanzienlijk verhogen. Enkele manuscripten van zeer belangrijke
werken uit onze muziekgeschiedenis zullen tevens de continuiteit aantonen van onze
muzikale traditie. Het zal mogelijk zijn in daartoe ingerichte cabines,
grammofoonplaten te beluisteren met werk van Belgische toondichters. Tevens
worden er enkele concerten van muziek van Belgische artisten voorzien.
* De toegepaste kunsten zullen hier ook zeer ruim vertegenwoordigd zijn. Wij
vernoemen de kunstambachten en -nijverheden als: keramiek, glasramen, smeedwerk,
koperdrijfwerk, edelsmeedwerk, boekbinderskunst, juwelen, weefwerk, illustratie,
kantwerk, voorwerpen in hout, email, glas en lakwerk... De tentoongestelde werken
zullen zeer streng geselectioneerd worden, met het oog op het zuiver artistiek en
eigentijds karakter van het voorgestelde werk. De band met het verleden dat op het
gebied van ambachtelijke kunst zo rijk is, zal door enkele uitgelezen voorwerpen
worden opgeroepen. Uit dit overzicht zal moeten blijken dat de kunstvoorwerpen en
artistiek uitgevoerde gebruiksvoorwerpen in hoge mate kunnen bijdragen tot de
vorming van de smaak.
* Naast een panorama van de hedendaagse Vlaamse letterkunde waar de beste werken
van onze auteurs zullen voorgesteld zijn, zal in deze literaire afdeling vooral de
nadruk gelegd worden op de uitstraling van de Vlaamse kultuur zowel in Wallonië
als in het buitenland. Dit zal speciaal worden aangetoond door middel van een grote
reeks vertalingen van Vlaams werk.
Met het oog op kultuurspreiding en op de opvoeding van de jeugd wordt hier
tevens een literaire modelbibliotheek samengesteld, waar de werken zullen te zien
zijn, die ieder rechtgeaard Vlaming zou moeten kennen en die meteen in ieder
openbare boekerij zouden moeten ter lezing zijn.
Een muurkaart waarop de verschillende hoogtepunten van de Vlaamse literatuur
visueel aangeduid zijn, zal dit overzicht van de Vlaamse letteren afronden.
* Een gelijkaardige presentatie zal worden doorgevoerd voor de Franstalige literatuur
in ons land. De grote namen uit het verleden zullen in evidentie worden gesteld:
enkele Franse kroniekschrijvers, Charles de Coster, Emile Verhaeren, Maurice
Materlinck, Severijn, Périer en Plisnier enz. Hedendaagse auteurs zullen er een ruime
plaats toegemeten krijgen. Wandfoto's met portretten van de auteurs of van bepaalde
plaatsen die zij hebben beschreven of waar ze hebben gewoond, zullen er afwisselen
met handschriften, enkele geschilderde of gebeeldhouwde portretten. Een keus van
een twintigtal literaire teksten werden op fonoplaten opgenomen, die in speciale
cabines zullen kunnen beluisterd worden. Een wandkaart met de hoogtepunten van
de Franstalige letterkunde in ons land werd uitgevoerd door Paul Delvaux. Tevens
is de uitgave voorzien van een folder met allerhande praktische gegevens betreffende
literaire instituten, tijdschriften, literaire prijzen enz. Deze literaire afdeling zal
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speciaal aan interesse winnen door de inschakeling van het bekende ‘Museum van
het woord’ waar dagelijks de stemmen zullen kunnen beluisterd worden van bekende
levende en overleden auteurs.
* In omringende gaanderijen zal een beeld worden gegeven van het kunstonderwijs
in het land. De beste werken die in de instituten voor kunstonderwijs worden
afgeleverd zullen hier worden getoond. Zij zullen moeten getuigen voor de
hoedanigheid van deze instituten voor de vorming van jonge kunstenaars.
* In dezelfde gaanderijen zullen vier of vijf van onze beste interieur-artisten hun
meubels tentoonstellen. Ongetwijfeld zal deze sectie sukses kennen bij het publiek;
dit mag tevens worden beschouwd als een aanmoediging voor die firma's die een
speciale inspanning leveren om meubels van goede smaak te creëren en uit te voeren.
* De erehal of prestigehall is gelegen aan de ingang van het paviljoen. Zij werd
speciaal bestudeerd met het oog op een indrukwekkende decoratie. De bezoeker zal
hierdoor onmiddellijk een idee krijgen van wat in de verschillende klassen (hierboven
vermeld) zal te zien zijn. Werken uit alle kunstgenres zullen in die hall worden
getoond, grote wandtapijten, enkele belangrijke beeldhouwwerken, sommige bijzonder
interessante schilderijen, enz.
* In een kleine stand, in de erehall, zal een uitvoerige documentatie verzameld zijn
betreffende de verschillende exposanten. De belangstellende bezoeker zal hier nadere
gegevens vinden over de artisten zelf en over het actueel peil van kunst en letteren
in ons land en in het buitenland.
De tentoonstelling van de groep De Kunst en haar uitdrukkingsmiddelen werd
gesteld onder het teken van de kwaliteit. Het moet een overzicht worden van de beste
scheppingen van onze tijd en tevens een illustratie van de inspanningen die in België
worden gedaan om de kultuur en de goede smaak op een hoger peil te verheffen.
Deze groep II stelt zich voor een synthese te brengen van al wat de mens veredelen
kan.
* Vijfendertig merkwaardige stukken van de Noordamerikaanse Indiaanse kunst
werden verzameld om ze in het Amerikaanse paviljoen van de WT tentoon te stellen.
Het wordt waarschijnlijk een van de eerste exposities van die aard in Europa. De
verzameling bevat eveneens beeldhouwwerken, schilderijen, aardewerk en juwelen
van de kunst van Indiaanse stammen van Alaska, van de noordwest-kust van de
Pacific, evenals sommige voor-historische stukken.
* Men heeft uit New York een volledig materiaal verzonden voor het Centrum
Kreatieve Kunst voor het Kind van het paviljoen van de Verenigde Staten op de W.T.
Het doel van het centrum is, met de medewerking van de kleine bezoekers de
metodes van het kreatieve kunstonderwijs, die in het museum
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voor de moderne kunst van New York worden gebruikt uiteen te zetten.
Speciaal speelgoed, penselen, papier, potloden en hektoliters verf, zonder te spreken
over de weefsels en het gevlochten stro worden ter beschikking van de kinderen
gesteld.
Het Kindercentrum wordt een nauwkeurige kopij van het oorspronkelijk lokaal,
dat sedert 16 jaar door duizende kinderen wordt bezocht. Het werd door Victor
d'Amico opgericht, die zelf de installatie komt besturen. Gedurende gans de expositie
leidt een groep van drie leden van het Museum voor Moderne Kunst de aktiviteiten
van de kinderen.
* Het Belgisch Centrum voor Dramatische Kunst kent elk jaar twee Prijzen toe voor
Toneel. Deze voor de Sessie 1957-1958 worden uitgeschreven voor een Belgisch
stuk in één of meer bedrijven. Deze Prijzen, genaamd Prix Soumagne en De
Gruyter-Prijs, zijn bestemd, de eerste voor een in het Frans, de tweede voor een in
het Nederlands geschreven stuk van een Belgisch auteur.
Uittreksel uit het reglement:
1. De deelnemers aan de Prijskamp verbinden er zich toe aan de Jury's enkel
oorspronkelijk en onuitgegeven werken voor te leggen, die nooit opgevoerd werden,
verfilmd of uitgezonden door de radio of de televisie, onder welke vorm ook. Ze
verbinden er zich tevens toe geen uit een vreemde taal overgezette of bewerkte teksten
in te sturen.
2. Voor het opvoeren der ingezonden stukken is geen enkele termijn voorzien.
3. Elk mededinger mag, onder verschillende kenspreuken, een of meer stukken
insturen voor elk der prijzen.
4. Door de auteurs wordt aan het Théâtre du Rideau de Bruxelles en het Nederlands
Kamertoneel van Antwerpen - voor België -, aan het Belgisch Centrum voor
Dramatische Kunst - voor het buitenland -, het voorrecht op elk der bekroonde werken
toegekend.
5. De deelname aan de prijskamp is volstrekt kosteloos, maar de mededingers
moeten geabonneerd zijn op het tijdschrift Théâtre de Belgique tenminste vanaf nr.
12. Jaarabonnement (4 nummers): 300 F. Men abonneert zich door overschrijving
van dit bedrag op P.C.R. 680.86 van het Belgisch Centrum voor Dramatische Kunst.
6. De manuscripten moeten ingestuurd worden in drie exemplaren en vóór 31
maart 1958 (datum postmerk), bij het Algemeen Secretariaat van het Belgisch Centrum
voor Dramatische Kunst - Prix Soumagne of De Gruyter-Prijs -, Louis Lepoutrelaan,
87, Brussel.
7. Alleen getypte teksten, in gekartoneerde kaft, worden aanvaard.
8. Op het manuscript mag de naam of het adres van de auteur niet vermeld worden;
alleen dient onder de titel van het stuk een kenspreuk aangebracht, die herhaald wordt
op een verzegeld briefomslag dat bij het manuscript gevoegd is.
In dit briefomslag zal de mededinger: formeel verklaren dat zijn werk (titel en
kenspreuk) aan de voorwaarden voldoet gesteld door onderhavig reglement, waarvan
hij al de bepalingen aanvaardt; leesbaar zijn naam, voornamen, adres, nationaliteit,
geboortedatum, beroep en zijn andere werken vermelden; een stuk voorleggen waaruit
blijkt dat hij, minstens vanaf nr. 12, geabonneerd is op Théâtre de Belgique.
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9. Voor alle bijkomende inlichtingen wende men zich schriftelijk tot het Algemeen
Secretariaat van het Belgisch Centrum voor Dramatische Kunst, Louis Lepoutrelaan
87, Brussel.
* De prijs voor beeldhouwkunst Egide Rombaux, die de naam draagt van de bekende
standbeeldhouwer welke hem bij testament heeft opgericht, bedraagt
vijfenzeventigduizend frank; hij kan toegekend worden aan een Belgisch Beeldhouwer
van 30 tot 40 jaar, bij de aanvang van het driejaarlijks tijdperk die gaat van 19 januari
1957 tot 18 januari 1960.
De beeldhouwers welke in aanmerking wensen te komen voor deze prijs worden
verzocht aan de Bestendige Secretaris van de Koninklijke Academie van België,
Hertogensstraat, 1, te Brussel, een omstandige beschrijving van hun leven en loopbaan
te laten geworden (plaats en datum van geboorte, studiën, meesters, werken, enz.).
Daarbij dienen ook de foto's van hun voornaamste werken gevoegd te worden.
Bedoelde documenten dienen vóór 1 oktober 1958 ingezonden te worden.
Op dat ogenblik zal de jury van de prijs bijeenkomen en onder de beeldhouwers
die aldus hun kandidatuur voor de prijs Rombaux hebben ingediend, er vier aanduiden.
Deze laatsten zullen tot de definitieve proef toegelaten worden en zullen, in januari
1959, op de hoogte gebracht worden van het te behandelen onderwerp. Dit laatste
zal, naar de wilsbeschikking van de stichter, gekozen worden in de sier- of
monumentale kunsten. De ontwerpen dienen vóór 31 december 1959, bij de
Koninklijke Academie van België, Hertogsstraat, 1, te Brussel ingediend worden.
De niet-bekroonde mededingers die voldoende bestudeerde ontwerpen zullen
ingediend hebben, kunnen een vergoeding van vierduizend frank bekomen.

Dadizele
* Op 15 mei (Hemelvaartdag), 17 en 18 mei, 25 en 26 mei (Sinksendagen) en op 31
mei telkens 's avonds te 21 uur wordt te Dadizele in het Rozenkranspark een Mariaspel
opgevoerd ter gelegenheid van het Lourdesjaar. Naar blijkt zouden reeds verschillende
vertoningen compleet zijn uitverkocht.
De tekst van dit Mariaspel werd geschreven door Stefaan Gyselen, de begaafde
auteur die reeds meerdere speelteksten en toneelbewerkingen op zijn naam heeft. De
regie is in handen van Gerard Vermeersch, eerste laureaat van het Koninklijk
Conservatorium te Gent en medewerker aan de dramatische uitzendingen van het
N.I.R. Herman Bernolet zal zorgen voor de muzikale aanpassing. De choreografie
zal worden uitgevoerd door de leerlingen van de instituten der Grauwe Zusters te
Roeselare en de volksdansgroep ‘Die Boose’ uit Izegem, onder leiding van Mevrouw
Lams, een leerlinge van Heiko Kolt. Bandopname en montage worden verzorgd door
Ir. A. Baert uit Kuurne terwijl de klankinstallatie wordt geleverd door Artec, Kortrijk.
Arno Brys heeft voor dit spel de kostumes ontworpen. Er zullen 300 spelers en
figuranten optreden. (Secretariaat van het Mariaspel: Leenstraat, 50, Roeselare. Tel.
207.09. Prijzen der plaatsen: 100, 75, 50 en 30 F).
* Dit spel is een gedurfde onderneming de moderne mens te willen boeien door de
opvoering van het le-

West-Vlaanderen. Jaargang 7

129
ven van Gods Moeder, de Heilige Maagd. Hij kent immers al die gebeurtenissen uit
Haar leven! Hij is bovendien veeleisend voor al wat ‘kunst’ wil zijn. Ook en vooral
het religieus toneel moet de kritiek doorstaan.
Moest het een toneelspel worden met een verzonnen intrigue? Of een reeks taferelen
zonder binding? Of eenvoudig een show, die de toeschouwer wil verbluffen door
talrijke groepen, schitterende kostumes en verblindend licht?
De schrijver heeft niet een spel gemaakt, waarin het individu zozeer door de massa
wordt opgenomen, dat hij er in verdwijnt, of waar persoonlijke gevoelens op een
groep worden

Gerard Vermeersch

overgedragen. Er zijn drie hoofdrollen, die het gehele spel dragen: de Troubadour,
de Engel en de Duivel. De troubadour is de verbindingsman tussen de toeschouwer
en het spel; menigmaal is hij zelf niemand anders dan de vrome kijker die (zoals de
Middeleeuwse schenker op het zijpaneel staat uitgebeeld) het spel van Gods liefde
aanschouwt. Doch hij speelt ook mee: hij neemt een interview af van Gods Engel,
hij ‘woont’ te Bethlehem en helpt Maria en Jozef in hun grote nood, hij wordt door
de duivel opgeëist om te helpen bij de kindermoord. Hij is een schoon mens. Hij
vertegenwoordigt het beste van ons zelf. De Engel is Gods ambassadeur bij het spel.
Hij zoekt onder de spelende meisjes de Uitverkorene en tooit haar met Onbevlekte
Ontvangenis, hij spreekt de boodschap uit te Nazareth, hij verdrijft de angstige twijfel
bij de jonge bruidegom Jozef, hij brengt de blijde mare in de Kerstnacht; bij het einde
schuift hij de steen weg van voor het graf. Hij is de verpersoonlijking van Gods
reddende Liefde. De Boze Geest speelt vele rollen! Hij is het serpent uit het paradijs
en de aanvoerder voor de kindermoord, hij is de opstoker van Jozef's angsten en de
hoera-schreeuwer bij Jezus' dood.
De Choreografie is voor het moderne spel een onmisbaar element. Door haar
gratievolle beweging geraakt de toeschouwer in de ban van de schoonheid. Het was
aangewezen dat de choreografie het Magnificat zou uitbeelden. Zij treedt ook op in
het vreugdebeeld bij de uitverkiezing en de blijdschap om de verrijzenis danst zij uit
in de triomfen van het Alleluia. In de bruiloft van Cana - wezenlijk toneel om Maria's
Middelaarschap te tekenen krijgt de choreografie haar meest uitbundig karakter.
Een tweetal tonelen worden alleen gemimeerd, omdat we ze door woorden wellicht
zouden profaneren; de Geboorte en de Kruisdraging.
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De techniek van de Belichting laat toe in een filmtaal, die door onaardse
electronische klanken wordt begeleid, met enkele ‘flash-back's’ (of misschien is het
juister hier te spreken van ‘flash-forward's’), Maria te laten ‘verschijnen’ als de
zorgvolle Moeder van het mensdom, die steeds kinderen kiest tot Haar boodschappers.
Het spel sluit nauw aan bij de Schriftuur. Herhaaldelijk wordt de tekst letterlijk
aangewend. De rest werd in volkse rijmen gebracht.
In de Apotheose roept de Troubadour de voornaamste Westvlaamse Mariabeelden
op om zijn en onze devotie tot Maria te bewijzen en hij zet de ‘Maria van het spel’
een kroon op het hoofd!
Vermelden we tenslotte, dat dit Bijbelverhaal in moderne kostumering wordt
gespeeld. Het is een poging om de realiteit van de Heilsgeschiedenis dichter te brengen
bij de toeschouwer. Arno Brys ontwierp de kostumes voor de drie hoofdfiguren, de
Feniks-sterdanseres van de Verrijzenis en de Vurige Tongen op de Sinksendag.
* Naar aanleiding van dit Mariaspel te Dadizele werd door het inrichtend komitee
een prijskamp uitgeschreven voor een ontwerp van de affiche van dit spel. Er werden
een dertigtal ontwerpen ingestuurd. De jury van de prijskamp heeft volgende uitspraak
gedaan: 1) Boudewijn Delaere, Kortrijk; 2) Luc Van Gheluwe, Poelkapelle; 3) Franz
Vandenbosch, Sint Niklaas; 4) Hedwig Salens, Bissegem en 5) Monika Lernout,
Geluwe.

Koekelare
Dit jaar is het honderd jaar geleden dat de eerste gedichtenbundel van Guido Gezelle
verscheen: Dichtoefeningen. Ook is het honderd jaar geleden dat Karel de Gheldere,
een boomkwekerszoon uit Torhout, die zich naderhand als geneesheer te Koekelare
vestigde, te Roeselare in 's meesters klas was en er ontwaakte als dichter en strijder
voor Vlaanderen. Te dier gelegenheid richt de Davidsfondsafdeling van Koekelare
op 20 april een Dr. K. de Ghelderehulde in, met onthulling van een gedenkplaat aan
het huis waar de dichter en taalkundige heeft gewoond.
Raf Seys, dichter en dorpsgenoot van de Gheldere, nam voorts het initiatief tot de
uitgave van Ontdaan van zijn knellende banden: Dr. de Gheldere's posthuum en tot
dusver onbekend zangstuk De windstorm. Dit werk wordt uitgegeven met talrijke
facsimile's van het handschrift en ingeleid door Antoon Viaene, conservator van het
Gezellemuseum te Brugge. (64 pp - gewone editie 40 F, gebonden 70 F - p.c. 5167.79
van R. Seys, Stationsstraat 23, Koekelare).

Middelburg
Op de eerste verdieping van een Middelburgse boekhandel ging zaterdag 1 maart
een Vlaamse dag door, waarop acht auteurs nl. Ernest Claes, J. Daisne, P. Lebeau,
B. van Aerschot, Fred Germonprez, A. van Hoogenbemt, F. De Pillecijn en L.
Vermeiren, - V. Van Kerkhove was wegens ziekte afwezig, - hun commerciele
capaciteiten konden bewijzen door de verkoop van hun werk.
Prettige boekenstalletjes stonden opgesteld en talrijk was het publiek, dat kennis
wou maken met onze vertegenwoordigers. Tijdens de verwelko-
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ming spraken de hh. Carrière van de boekhandel Van Benthem en Jutting, de
Belgische consul te Vlissingen, J.E. Boonstra, P. Van Garsse, voorzitter van de
Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen en Pieters, bibliothecaris
van de prov. bibliotheek.
In tegenstelling met onze boekenbeurzen, die meestal in grootwarenhuizen plaats
vinden, kon men vaststellen dat het publiek van het boek houdt en voor het boek
komt. De verkoop ging zeer vlot met voor Claes het hoogste cijfer, doch de andere
schrijvers mochten zich verheugen in een even grote belangstelling, ook commercieel,
zodat het resultaat van één dag tenminste twintig à dertig boeken bedroeg per auteur
zonder te spreken van ander Vlaams werk en natuurlijk de normale handel.
Radio Hilversum had een speciale montage aan de gebeurtenis gewijd. Tijdens de
lunch sprak de directeur van de Wereldbibliotheek en loofde de produktiviteit der
Vlaamse letteren. Zo kon men vernemen dat van Ernest Claes door de W.B. alleen
504.000 ex. van zijn werken verkocht werden. Dat doet niet één Noord-Nederlander
hem na.
We kunnen het alvast verheugend vinden dat in de Zeeuwse hoofdstad Vlaanderen
de eer genoot tijdens de nationale boekenweek nauwer contact te hebben met het
Nederlandse publiek. Het komt er op aan gekend te worden én dan wordt men ook
bemind.
Fr. G.

Oostende
In de kuststreek ergert men zich eens te meer om de tentoonstelling Schilders van
de zee die dezer dagen te Brussel gehouden werd. Immers daartussen treft men
omzeggens geen kustbewoners aan. Nochtans er ontbreken werkelijk geen
kustschilders die werkelijk weten wat de zee en de visserij is en die hun gevoelens
weten op het doek te brengen. Waarom wordt er geen tentoonstelling Schilders van
de zee te Brussel ingericht, waar het werkelijk om schilders van de zee zou gaan?

Rome
West-Vlaanderen acht zich gelukkig in dit nummer aan Toon Vander Plaetse hulde
te kunnen brengen. We verheugen ons om zijn persoonlijke triomf, maar vooral zijn
wij hem dankbaar om wat hij te Rome voor Vlaanderen verwezenlijkt heeft.
Zo onmiddellijk zijn wij ons misschien nog niet bewust van de grote mogelijkheden
die hij daar voor onze internationale kunstbetrekkingen geopend heeft. Maar zij zijn
er, alhoewel we liever aan hèm overlaten daar gebeurlijk meer over te schrijven.
Naar Rome geroepen voor een belangrijke filmopdracht werd Vander Plaetse
aangeboden in Het Belgisch Pauselijk College een Nederlandse declamatieavond te
houden. De grote, zwaar-gedekoreerde ontvangstzaal was zo volgelopen dat het
aantal aanwezigen het vierdubbele bedroeg van het gebruikelijke. Meer, in dit
uitzonderlijk verfijnd milieu heeft men het nooit gehoorde meegemaakt dat nagenoeg
60 vooraanstaanden - tegen alle etikette in - geen zitplaats konden vinden. Dit was
de eerste Nederlands-gesproken conferentie-avond die hier ooit plaats vond. De
invitatiekaarten waren eentalig Nederlands.
Het succes dat Vander Plaetse kende
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Antoon Vander Plaetse te Rome, februari 1958, met rechts Mgr. Van Lierde, sacrista van de Paus en
Baron P. Poswick, Ambassadeur van België bij de Heilige Stoel

blijkt uit de enthousiaste persberichten, en wordt geïllustreerd door een eigenhandig
schrijven aan de kunstenaar gericht, waaruit we hier een passage overnemen.
Rome, de 14 februari 1958
Zeer Geachte Heer,
Ik wil niet nalaten U nog een woord van dank toe te sturen voor wat U gisteren
hier in Rome gepresteerd hebt. De inspanning voor geheugen, geest en gemoed om
de verschillende personages uit alle tijden en diverse landen terug tot leven de
brengen is bijna niet meer menselijk te noemen. Ik heb zelden zoiets mogen aanhoren
en aanschouwen...
Uw dw.
P. Poswick
Ambassadeur van België bij de H. Stoel
Onder de doorluchtige aanwezigen vernoemen wij Mgr. T. Devroede, rector van het
Pauselijk Belgisch Kollege te Rome, Mgr. P. Van Lierde, sacrista van de Paus, de
Belgische Ambassadeur bij de H. Stoel Baron Prosper Poswick, zijn kerkelijke
ambassaderaad Fredegand Callaey o.f.m. cap., de ambassadesecretaris Louis
Vandenbrande, de generaal der Witte Paters Volker enz.
Na zijn optreden werd Vander Plaetse door de directie van Radio Vaticana verzocht
om medewerking.
Vier fonoplaten werden ingeschakeld om nagenoeg dertig stukken Nederlandse
religieuse lyriek op te nemen. Die worden via de wereldzender over een periode van
enkele maanden uitgezonden.
Men deelde aan onze kunstenaar mede dat hij de titel ‘bestendig medewerker aan
de wereldzender van Radio Vaticana’ mocht bekend maken.
Voor hetzelfde doel is Vander Plaetse dan naar Milaan gereisd en heeft er gunstige
kontakten kunnen tot stand brengen om hetzelfde als te Rome te realiseren. Als dit
meevalt gaat hij later naar Firenze, Venetië, Turijn.
Doel? Het organiseren van Nederlandse kultuurcentra in de voornaamste steden
van Europa. Wij moeten ons klaarmaken om in het toekomstige verenigd Europa
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tenminste kulturéél sterk te zijn. Andere kunstmanifestaties worden overwogen.
Hierover zal te zijner tijd meer meegedeeld worden.
Jos Van Daele
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Personalia
* Ter Galerij Bruegel te Harelbeke werd van 30 maart tot 7 april een tentoonstelling
ingericht van schilderijen van J u l e s A d a m en sculptuur van R o g e r B o n d u e l .
Deze kunstwerken werden gepresenteerd in een interieur van moderne meubels,
bezorgd door het huis Loncke-Malysse uit Moeskroen. Tijdens de opening, op 29
maart te 18 uur werd het woord gevoerd door de h. F. Devleeschouwer uit Zottegem.
Van 8 tot 20 maart heeft R o g e r B o n d u e l uit Pittem ijzerplastieken, tekeningen
en keramiek geëxposeerd in de studio Fonteyn te Leuven.
* Tijdens de maand februari werd in de galerij Drie Koningen te Veurne een expositie
gehouden van aquarellen, keramiek en schilderijen van M a r c A e r t s s e n .
* De Roeselaarse kunstschilder A l f o n s B l o m m e werkt op het ogenblik aan een
groot doek Onsterfelijke poëzie: kaarsprocessie, aanbidding van het H. Hart.
* W i l l y B o s s c h e m , die de officiële decorateur is van de Oostendse Kursaal,
zal in de grote hall van dit gebouw een retrospectieve tentoonstelling houden van
zijn grafisch en publicitair werk, van 29 maart tot 13 april. Hij werd ook gelast met
de decoratie voor het groot bal der Vlaamse Elite in de grote concertzaal op 12 april.
* M a r c B r a e t , de jonge verdienstelijke dichter uit Sint Kruis heeft zo pas een
nieuwe bundel gepubliceerd onder de titel Liefde mijn Huis. (25 F - 28 pp Sparrenstraat 11, St. Kruis.) Reeds vroeger verschenen van Marc Braet o.a. de
volgende bundels Achttien stappen in de storm, Bagatellen, De vierkante vier, Tussen
gisteren en vandaag, Variaties op een gegeven thema.
* G u i d o C a f m e y e r de bekende regisseur uit Torhout werd aangesproken om
de leiding op zich te nemen van de vernieuwing van de Brugse Heilig Bloedprocessie.
Deze vernieuwing zal hoofdzakelijk bestaan in het aanbrengen van nieuwe
kostumering en het inschakelen van enkele choreografische groepen. De Brugse
kunstenaar F e r n a n d B o u d e n s werd belast met het ontwerp van enkele nieuwe
wagens.
* Op 4 maart werd in de stadsschouwburg te Brugge een opvoering gebracht van
Rebecca van Daphne du Maurier door de toneelgroep Als ic can, onder regie van
Roger Coorens.
* Door het Vlaamse Schouwtoneel onder leiding van E t i e n e D e b e l werd onlangs
in de stadsschouwburg te Oostende de creatie gebracht van Christoffel Colombus
van Charles Bertin, in de nederlandse bewerking van Karel Jonckheere.
* L u c i e n D e n d o o v e n uit Lissewege gaf op 24 januari een voordracht in het
stadhuis te Blankenberge onder de auspiciën van de Heemkundige kring, met als
onderwerp: Achter de schermen van het Boergondisch beleid. In april verschijnt de
vierde herziene uitgave van De Abij van Ter Doest van Lucien Dendooven. De nieuwe
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omslagtekening werd bezorgd door A l b e r t S e t o l a (Ter Doest, Lissewege, 20
F).
* De kunstschilders A n t o D i e z uit Oostende en L u c Ve l g h e uit Kortrijk,
evenals de beeldhouwer A n d r é Ta e c k e n s uit Assebroek-Brugge, hielden een
gezamenlijke tentoonstelling in de zaal Beatrijs te Eklo, van 16 maart tot Pasen 6
april.
* Zopas verscheen bij de uitgeverij Desclée-De Brouwer te Brugge een nieuwe roman
van G a s t o n D u r i b r e u x . De titel is Kantwerk en Zwanen. Het verhaal van deze
roman speelt zich af te Brugge. (Ing. 96 F; geb. 120 F).
* Op 23 januari werd door het onafhankelijk kultureel forum Raaklijn te Brugge een
literaire avond ingericht, die werd gewijd aan het werk van de Antwerpse letterkundige
Ivo Michiels. Naast een lezing door de auteur zelf, werd zijn werk door P a u l D e
W i s p e l a e r e gesitueerd in de hedendaagse romankunst.
Tijdens de maand februari werd door dezelfde kring in de lokalen van het Brugse
concertgebouw een expositie ingericht van schilderijen en tekeningen van Pol Mara.
Vanaf 12 april wordt door Raaklijn in het Concertgebouw te Brugge een expositie
ingericht van de werken van Victor Servranckx, die als de eerste Vlaamse abstracte
schilder wordt beschouwd.
* Het Oostends kamertoneel bracht op 16 en 19 februari de opvoering van De
Windroos, van Claude Spaak; regisseur was S u z y D e c l e e r ; decors van J a n
D e l e e . Op 1 maart vertoonden zij Het hemelbed van Jan De Hartog met M i c h e l
W y f f e l s in de hoofdrol.
* De vertoning van de film Westvlaanderen en zijn Kunstenaars door het Davidsfonds
van Oostende ging gepaard met een uitloting van kunstwerken aangeboden door de
kunstenaars B o e l , D e l e e , D u r i b r e u x , H o u w e n , M a e s en L i a
T i m m e r m a n s . Een initiatief dat navolging verdient.
* Wilhelm Tell, het bekende werk van Friedrich Schiller werd zopas uitgegeven door
Desclée-De Brouwer te Brugge in een geannoteerde schooluitgave. De nota's alsmede
de inleiding werden bezorgd door F e r n a n d E t i e n n e en P a u l
Va n d e r s c h a e g h e (154 pp - 56 F).
* E.H.R. F r a n ç o i s hield samen met Mr. J a n F e l i x een kunstpassieavond voor
de S. Thomaskring te Oostende. Laatstgenoemde gaf eveneens een opmerkelijke
voordracht, met lichtbeelden, over Schilders van eigen land in de raadzaal van het
stadhuis voor de vereniging Concordia.
* Op 7 maart werd in een filmforum te Brugge de prent Richard III naar W.
Shakespeare getoond. De inleiding werd gegeven door R o g e r F i e u w .
* Tussen Kriek en Wielewaal is de titel van een nieuwe gedichtenbundel van
F e r n a n d F l o r i z o o n e , die
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verzorgd werd uitgegeven in de poëziereeks De bladen voor de poëzie. (35 F - p.c.
5184.16 van F. Florizoone, Gulden Vlieslaan 32, Koksijde). De vroeger verschenen
bundel In de branding blijft verkrijgbaar op hetzelfde adres (40 F).
* Te Kortrijk werd sinds enkele maanden een nieuwe expositieruimte geopend,
namelijk het studio Roeland Savery, dat is ondergebracht in het kantoor van de
Vlaamse Toeristenbond, St. Jorisstraat 12. Tijdens de maand januari stelde daar
G e r a r d H e r m a n s tentoon.
Ook in het V.T.B.-kantoor te Brugge (Noordzandstraat) zal voortaan één uitstalraam
worden voorbehouden voor kunstwerken van Vlaamse artisten.
* Het Brugse koor Cantores valt de vererende opdracht te beurt op dinsdag 6 mei in
de Kursaal te Oostende een uitvoering te geven van Carmina Burana van Carl Orff.
Medewerkenden zijn Elisabeth Verlooy, sopraan; Louis Devos, tenor; Renaat
Verbruggen, bas en het Nationaal Orkest van België. Het geheel staat onder de leiding
van A i m é d e H a e n e .
* Op zondag 9 maart werd aan Kan. R. Butaye, deken van Oostende, in de
stadschouwburg een schilderij aangeboden van de Oostendse schilder H o u w e n .
* Van 22 maart tot 2 april stelde kunstschilder O c t a v e L a n d u y t schilderijen ten
toon in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel, terwijl de binnenhuisarchitect
E m i l e Ve r a n n e m a n in dezelfde expositie meubelen exposeerde.
* Op zaterdag 29 maart gaf Drs. G. M a e r t e n s , leraar aan het St. Jozefscollege te
Torhout op uitnodiging van de Brugse gidsenbond in het lokaal Keersstraat 1, te
Brugge een lezing met lichtbeelden over: 1874: omwenteling in de schilderkunst.
* De bekende grafieker en keramieker J o z e f N o r e i l l e uit Menen heeft in het
duitse tijdschrift Kunst und Jugend, een van de meest vooraanstaande tijdschriften
op het gebied van kunstonderwijs, een belangrijke bijdrage geschreven over het
tekenonderricht in Vlaanderen. Deze bijdrage werd met een dertigtal treffende
voorbeelden geïllustreerd.
* Pastoor J. N o t e r d a e m e van Snellegem heeft zopas een historisch werk
gepubliceerd, met als titel: De fiscus Snellegem en de vroegste kerstening in het
westen van Brugge. Het werkje kost 40 F en kan worden bekomen door betaling op
giro 647.54 van J. Noterdaeme, Snellegem.
* Op 28 maart hield de kunstschilder L u c P e i r e een lezing over de actueelste
stroming in de moderne schilderkunst voor de Volkshogeschool voor kunst en
wetenschap (Rijksnormaalschool voor Meisjes, St. Jorisstraat).
* Naar aanleiding van de 88ste verjaardag van Baron J o z e f R y e l a n d t werd op
13 maart door Jeugd en muziek Brugge een huldekoncert gehouden in het
Concertgebouw te Brugge. Het koor Cantores bracht op deze huldiging een uitvoering
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van de a-capella-overweging De zeven Weeën terwijl ook het Brugse Kamerorkest
met werk van Ryelandt optrad, gedirigeerd door Dirk Varendonck.
* Op 24 februari is L i a T i m m e r m a n s vertrokken voor een studiereis naar
Zuid-Afrika, waar ze kontakt zal nemen met verschillende letterkundigen. Zij heeft
tot hiertoe in Vlaanderen, Nederland en Duitsland ruim 350 lezingen gehouden over
Felix Timmermans. Op 11 februari werd in het N.I.R.-Vrouwenuur een luisterspelletje
van Lia Timmermans uitgezonden, een zesde in de serie van Lille Hammer.
* Kunstschilder J. Va n C a m p e n h o u t , die kortelings te Parijs exposeerde heeft
thans ook een expositie georganiseerd in de zaal Roderburg der Sittardstrasse te
Munchen-Gladbach; het betreft stadsgezichten uit Parijs, Brussel en Oostende.
* Op 31 maart werd door de rederijkerskamer Aloude Camere van den Heyligen
Gheest in de Volksschouwburg te Brugge het werk Mijn zonen allemaal van A.
Miller opgevoerd onder regie van R e m i v a n D u y n . In de veelzijdige
regisseursactiviteit die R e m i v a n D u y n de jongste tijd heeft gepresteerd, hebben
wij volgende prestaties aangestreept: de algemene leiding van de kunst- en
ontspanningsavond ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het
Middenstandsverbond te Roeselare; de regie van de opvoering van Het meisje van
hiernaast van Johan Vaszary en Alvaro de Laiglesia door de rederijkerskamer ‘Op
d'Hoogde groeyt d'Olyvboom’ uit Hooglede; de regie van het jeugdtoneelwerk
Gelukkige dagen van C.A. Puget in het St. Jozefinstituut te Kortrijk; de regie van
een cocktail-avond - TV-show van de studentenclub van het St. Jozefs-instituut te
Kortrijk. Ten slotte nog de regie van het bekende toneelstuk Pantagleize. Een onnozel
hart in de wereld van Michel de Ghelderode, dat door het Algemeen Vlaams
Studententoneel werd opgevoerd te Leuven, in de vertaling van Jan Boon en met
muzikale aanpassing van Mark Liebrecht en dekor van Arno Brys.
* Van 22 februari tot 6 maart heeft beeldhouwer K o o s v a n d e r K a a i j een
vijfentwintigtal recente beeldhouwwerken geëxposeerd in de galerie Contacts te
Luik.
* Het omslag van dit nummer werd ontworpen en gemonteerd door J a c q u e s v a n
L o o c k uit Brugge. Deze fijngevoelige artist zal zijn schilderijen tentoon stellen in
de expositiezaal Ter Doest te Lissewege, van 28 juni tot 11 juli 1958.
* Tijdens de maanden februari en maart werd opnieuw een geslaagde expositie
ingericht in het Bestendig Expositiecentrum Dijver te Brugge. Deze serie
tentoonstellingen worden gehouden door het Provinciaal Komitée voor
Kunstambachten en Kunstnijverheden van West-Vlaanderen. Tijdens de genoemde
periode zagen wij er enkele geslaagde voorbeelden van publiciteitsgrafiek. Het
inleidend woord tot de expositie werd uitgesproken door P i e r r e Ve r b e k e uit
St. Michiels, technisch directeur van de Unigra. Er was op deze expositie werk te
zien van Willy Bosschem, Jef Boudens, Fernand Boudens, Albert Setola, Ernest
Verkest, Octave Landuyt, Raoul Servais, Jef van den Abeele, Luc van Gheluwe. In
de komende maanden worden door dit dynamisch komitee
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tentoonstellingen aangekondigd van hedendaagse religieuze kunst in West-Vlaanderen
en een andere over Boek en grafiek.
* Tijdens de maand februari en maart heeft de Oostendse kunstschilder P i e r r e
Ve r b e k e zijn schilderijen geëxposeerd in de galerie Memlinc te Brugge.
* Op 27 april zal het R e n a a t Ve r e m a n s k o o r , naar aanleiding van St. Georges
Day, te Zeebrugge Engelse volksliederen en Vlaamse zeeliederen uitvoeren. Hetzelfde
koor heeft de inrichting op zich genomen van een Internationaal Koorfestival, dat
op 24, 25 en 26 mei te Brugge zal plaats grijpen in het Concertgebouw.
* Sprookjes voor zondag is de titel van een plaquette van 32 bladzijden uitgegeven
door de Kunstkring Ter Doest te Lissewege. Dit boekje bevat acht fris geschreven
sprookjes van de hand van J a c k Ve r s t a p p e n uit Blankenberge, die reeds
meerdere verhalen op zijn naam heeft, o.a. een over de Boerenkrijg en een ander
over de tocht van Stanley. (20 F - Ter Doest Lissewege).
* De Ieperse kunstschilder G e o r g e s Ve r v i s c h , zal van 29 maart tot 11 april
zijn werken exposeren in de zaal Damier, Markt, Kortrijk.
* Op 19 april zal E.H. A n t o o n V i a e n e in het lokaal Keersstraat 1 te Brugge een
voordrachtavond houden over zijn ontwerp De praalstoet van de Gouden Boom die
te Brugge zal rondgaan op 6 juli en op 17 en 24 augustus van dit jaar.
* Van 18 januari tot 16 februari heeft de beeldhouwer F e r d i n a n d Vo n c k uit
Blankenberge, samen met de groep Art abstrait een expositie gehouden in de galerie
Hella Nebelung te Düsseldorf. Het werk van de exposerende artisten werd er ingeleid
door Dr. Feldbusch, directeur van het museum te Aken. Van 15 tot 27 maart heeft
Ferdinand Vonck uit Blankenberge ruimtesculpturen, wandsculpturen en gekleurde
reliëfs geëxposeerd in de galerie ‘Les Contemporains’ te Brussel.
* Op 19 maart werd voor de radio Kortrijk het luisterspel Niets dan een droom
opgevoerd. Het werd door Yvo Geerte voor de radio bewerkt, naar de gelijknamige
novelle van S t a f We y t s . Op 5 februari werd voor het N.I.R. Brussel de
letterkundige Staf We y t s voorgesteld door Georgette de Rycke in de reeks ‘Vlaamse
schrijvers voor de jeugd’. Tevens werd voorlezing gedaan van fragmenten uit zijn
jeugdboeken.
* Op 23 en 24 maart werd door de Toneelgezellen van de Aloude Rhetorycken
Camere van het Heylich Cruys uit Sint Michiels het stuk van Casona Bomen sterven
staande opgevoerd. De regie werd bezorgd door L u c W i l d e m e e r s c h .
* Tijdens de maand februari werd te Harelbeke op initiatief van de ‘Kunstvrienden
van Harelbeke’ en met de medewerking van de Ambassade van de Verenigde Staten
een expositie ingericht over drie eeuwen Amerikaanse kunst. Het inleidend woord
werd er uitgesproken door de kunstkritikus K.N. Elno.
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* Op 30 en 31 maart respectievelijk te 17 en te 20 uur ging in de stadsschouwburg
te Ieper een vertoning door van het toneelstuk Mijn zonen allemaal van Arthur Miller.
Het werk werd opgevoerd door de Ieperse kunstkring Richten. Deze opvoering is
gevolgd geworden door een hulde aan Staf Bruggen, die 65 jaar wordt en sinds tien
jaar regisseur is van de toneelkring Richten.
* Van zondag 22 maart tot 8 april gaat te Kortrijk in de studio Roeland Savery een
tentoonstelling door van Gewijde Kunst over het passiemotief. Zij werd ingericht
door de kunstcriticus Jan Maertens en bevat beeldhouwwerk en schilderwerk uit de
Kortrijkse kerken en uit verzamelingen van particulieren. (S. Jorisstraat 12; open
van 10 tot 12.30 en van 14 tot 18 u.)
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[West-Vlaanderen 1958, nummer 3]
[Schilderkunst in Vlaanderen]
[Inleiding]
ENKELE WEKEN GELEDEN GING TE VALLAURIS HET DOEK OP VOOR de
voorstelling van een 85 m2 groot muurpaneel, het jongste werk van Pablo Picasso.
Het is bestemd voor het Unesco-paleis te Parijs. Tijdens een gesprek met perslui te
dier gelegenheid heeft Picasso verklaard: ‘Je crois que personne ne peut expliquer
avec des mots tout ce qu'on exprime par de la peinture. Ce n'est jamais tout à fait la
même chose. Mais on peut s'en rapprocher beaucoup’.
Zulke uitspraken, die ook andere artisten wel eens hebben in de mond genomen,
worden vaak ingeroepen ter verontschuldiging van de artist of ter ontwapening van
de kunstkritikus. Toch bevatten zij veel waarheid. De mens die kunst voortbrengt en
de mens die over kunst schrijft spreken ieder een eigen taal.
In de artikels die hierna volgen wordt gepoogd een overzicht te brengen van de
schilderkunst in Vlaanderen. Wij onderscheiden in ons land, zoals over de gehele
wereld, momenteel en sinds enkele jaren reeds, hoofdzakelijk drie strekkingen: de
figuratieve schilderkunst, die, wat Vlaanderen betreft, voor een groot deel stevig in
het spoor loopt van het expressionisme; de surrealistische schilderkunst, die ook ten
onzent de onderwereld poogt te peilen van droom en sluimerende herinnering, en
ten slotte de abstrakte schilderkunst, het grensgevecht op de uiterste limieten van
vorm en kleur. Zoals altijd het geval was, zijn er in ieder van deze strevingen artisten
die een oeuvre opbouwen ontsproten aan eerlijkheid en authenticiteit, en anderen.
De grens te trekken in die toch altijd wat mysterieuze sfeer van artistieke
bedrijvigheid, is niet altijd gemakkelijk, vaak delikaat en bijna steeds ondankbaar.
Men zoeke dus in de geboden overzichten alvast geen uitputtende nomenclatuur en
alleen het situeren van enkele dominanten.
In deze zin leunt deze aflevering dan ook aan bij de grote tentoonstelling
‘Hedendaagse Schilderkunst in Vlaanderen’ die van 14 juni tot einde juli te Brugge
door ons wordt ingericht, maar waar dan niet het geschreven woord, doch de taal
van de kunstwerken zelf die verkenningstocht tussen artist en publiek hopelijk heilzaam
kan voortzetten.
De Redactie
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De figuratieve schilderkunst in Vlaanderen
In de figuratieve schilderkunst van heden herkent men een aantal stromingen die op
verschillende tijdstippen zijn ontstaan. Er kan nog geen blijvend diagram getekend
worden met voor elke strekking een eigen vaste lijn. De bewegingen verlopen niet
gelijklijnig. Zij kruisen elkaar en volgen dan verder elk hun richting. Soms versmelten
zij tot een gemeenschappelijke kurve die zich later weer splitst. Het diagram wordt
dan zoiets als de luchtfoto van een rangeerstation. Men herkent de windstreken
waaruit de sporen aankomen maar deze verdichten tot een haast onontwarbaar kluwen.
Ook kan niet altijd gezegd worden in welke richting zij opnieuw zullen vertrekken.
Bovendien is men soms geneigd meer belang te hechten aan de stromingen dan
aan de schilders. Een kunstenaar laat zich nochtans niet binden. De namen van de
stromingen omschrijven slechts zijn inspanningen. Dikwijls zijn zij niet meer dan
een literair hulpmiddel dat later wordt bedacht om de raadselen van zijn bedrijf te
doorgronden. De waarschuwing van Paul Haesaerts blijft geldig: Il suffit qu'à Cannes,
Paris ou Milan quelques peintres changent la composition de leur palette pour
qu'aussitôt leurs gammes nouvelles deviennent dans nos esprits le reflet de grands
événements sociaux. Le besoin de logique nous rend fantaisistes (Les Arts Plastiques,
1947)!
Er is een ander voorbehoud. De omschrijving: schilderkunst i n V l a a n d e r e n
wijst op een aardrijkskundige beperking. Voor de meeste schilders en bewegingen
kan men haar niet handhaven. Invloeden en kunstenaars van over de taal- en
landgrenzen hebben immers een werkzaam aandeel gehad in de ontwikkeling. Men
moet het ook niet té nauw nemen met de plaats waar de schilder geboren is of met
zijn afstamming. Wat de aandacht wekt is niet het demografisch maar het artistiek
verschijnsel.
*
Met uitzondering van Albert Servaes zijn de grote figuren uit het Vlaams
expressionisme ons ontvallen. Frits van den Berghe († 1939) Gust De Smet († 1943)
en Constant Permeke († 1952) behoren reeds tot het domein van de historie. Dat is
ook het geval voor de bouwmeester met het palet Jean Brusselmans († 1953) en voor
de spirituele Edgard Tijtgat († 1957). Maar hun werk en hun persoonlijkheid blijven
invloed uitoefenen o.a. door de atmosfeer en de faam die hen omringen. Een redelijke
verklaring daarvoor ligt geborgen in hun eigen leven. De Latemse schilders, vooral
Gust De Smet en van den Berghe, hebben gevochten tegen het impressionisme van
Claus en Courtens. De tijd heeft hen daarbij geholpen. Een vaag-godsdienstig
bewustzijn, onder de druk van omstandigheden sociaal getint en geleidelijk
geprofaniseerd, heeft hen aangezet te getuigen. Van op afstand herkent men hen nu
duidelijker als tijdgenoten van Emile Van der Velde en van Anseele. Hun
geesteshouding heeft diepe indruk gemaakt op de volgende generatie. Deze begreep
echter niet altijd de samenhang tussen het hoe en het waarom van hun schilderijen.
Zij nam de vormgeving van het expressionisme over doch langzamerhand zijn de
geest en de motieven verloren gegaan. Expressionistisch schilderen werd een mode
zoals Boeren-Bruegel en Rubens ooit voor hun epigonen een mode waren geworden.
Aldus is een expressionistisch maniërisme ontstaan waarvan men tot op heden, vooral
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in groepstentoonstellingen, nog geregeld sporen aantreft niet zelden van
minderwaardig allooi. Het is doen alsof met behulp van thema's die er met het haar
worden bijgesleurd en waaraan inwendig geen behoefte bestaat. De schilders die het
expressionisme het meest waarderen, zijn eraan ontgroeid.
Ondertussen werkt Servaes in de ballingschap.
Een beperkte retrospektieve in het kunstsalon Beatrijs te Eeklo en een boeiend
tiende hoofdstuk in het boek dat Dr. A. Stubbe in 1956 liet verschijnen in de keurreeks
van het Davidsfonds, verschaften belangrijke inlichtingen over de jongste
ontwikkeling van de schilder. Dr. Stubbe beschouwt twee Marialevens die in
Zwitserland ontstaan zijn, als het voornaamste werk uit deze periode. De eerste
cyclus, uit 1952, bevindt zich thans in de Verzameling Jules Dhondt te Deurle; hij
bestaat uit 29 pasteltekeningen met zestien taferelen uit het leven van Maria, de vier
Evangelisten, de profeten Isaias en Elias, de pausen Pius IX en Pius XII, en de heiligen
Dominicus, Johannes a Cruce, Katharina van Siëna en Theresia van Avila. Deze
tekeningen met blauwe grondtoon zijn gegroepeerd rond een groter
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Albert Servaes: Vlucht naar Egypte, 1952 - Eerste Zwitsers Marialeven.
Verzameling J. Dhondt, Deurle (Cliché Davidsfonds)

Isidoor Opsomer: Portret van Z. Exc. de Gouverneur van West-Vlaanderen (Provinciaal Hof, Brugge).
(Foto L.J. De Ghelder, Brugge)
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middenstuk waarop Maria wordt verheerlijkt als de Middelares van alle genaden.
Met zijn tweede Zwitserse Marialeven heeft Servaes het thema verder uitgepuurd.
Het wordt gekenmerkt door een grotere eenvoud en, evenals het vorige, door een
intense godsdienstige spanning. Naast deze twee polyptieken maakt de kunstenaar
landschappen, portretten en vooral kinderstudies die aansluiten bij zijn traditionele
stijl. Servaes is op 4 april vijfenzeventig jaar geworden.
*
Bij de tijdgenoten van het Vlaams expressionisme die in strikte zin niet tot de School
behoren, treden op de voorgrond: Baron Isidoor Opsomer (o Lier 1878), Willem
Paerels (o Delft 1878), Albert Saverys (o Deinze 1886) en Floris Jespers (o Antwerpen
1889).
In 1957 heeft de retrospektieve te Antwerpen toegelaten de betekenis van Opsomer
in haar geheel te overzien. Zij bood een panorama van zijn aangeboren zin voor de
werkelijkheid van de zichtbare dingen. Zijn werkmiddelen blijven dezelfde, stevig
en zonder grillen, al geraakt de hand vermoeid. Opsomer is de grote hernieuwer van
de portretschilderkunst. Officiële opdrachten en een uitgebreide vriendenkring hebben
hem daartoe in de gelegenheid gesteld. Tot de eerste rekent West-Vlaanderen de
portretten van zijn gouverneurs Henri Baels (1938) en ridder Pierre van Outryve
d'Ydewalle (1955).
Het werk van de autodidakt Paerels volgt de heldere trant die eigen is aan de
schilders uit zijn geboortestad. Belg genaturaliseerd is hij jarenlang leraar geweest
in het schilderen naar de natuur aan de Akademie te Leuven. Hij heeft zijn debuut
in het luminisme niet verloochend, wel gemilderd o.a. onder Franse invloeden. Dit
blijkt nog uit zijn jongste werk, reisherinneringen uit het zuiden, en uit een lief portret
van zijn moeder (1955).
Ook de persoonlijkheid van Saverys blijft boeien. Vooral met zijn Leielandschappen
heeft hij een type geschapen met een eigen onvervreemdbaar klimaat. Zijn problemen
worden bepaald door de adekwate behandeling van de verf. Hij is op zijn manier een
lyrieker die zijn heimat bezingt.
Nog andere schilders uit deze oudere generatie leveren bewijzen van een
verbluffende werkkracht. Men denke aan Achiel Van Sassenbrouck, leerling van
Courtens (o Brugge 1886), Alfons Blomme, prijs van Rome (o Roeselare 1889), Door
Boerewaard (o Dendermonde 1893) en de Nestor van de Brugse akademisten Georges
De Sloovere (o 1873).
Meer dan zijn tijdgenoten is Floris Jespers onverschrokken medegegaan met zijn
tijd. Hij staat zeer dicht bij het expressionisme. Zijn opvattingen over de vorm hebben
hem nochtans niet uit het oog doen ververliezen dat een schilderij stevig moet worden
gebouwd. Men voelt hier de invloed van Braque en Picasso. Daarvan getuigt o.a.
sinds 1951 zijn Congolees werk waarin de planverdeling en het spontane ritme
verrassen door hun gaafheid. De genesis van dit werk mag gerust worden
gekonfronteerd met de reakties van jongeren als Peire en Notebaert op hetzelfde
thema.
Een figuur die moeilijk kan gesitueerd worden is Willem Van Hecke (o
Blankenberge 1895).
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Deze schilder behoort reeds tot de generatie die men gepoogd heeft te groeperen
in de zogenaamd animistische beweging. Hij heeft zich echter niet uitdrukkelijk
aangesloten bij een of andere groep. Tot omstreeks 1950 kent men van hem doorgaans
alleen wat landschappen en marines. Sindsdien heeft hij zich echter ook laten
opmerken met akwarellen, tekenigen en schilderijen die met meer nadruk zijn
persoonlijke kijk op de wereld te kennen geven. Van Hecke besteedt levendig aandacht
aan alledaagse figuren. Hij schijnt geestelijk verwant met Ensor en Tijtgat. Voor
ander werk zoals zijn Kruisiging (1951) gebruikt hij een meer uitgesproken
expressionistische stijl waarin de essentiële lijnen overheersen. Deze eenzelvige
Westvlaming is een niet te onderschatten outsider. Hij veroorlooft zich een korrektief
op een beweging die hij heeft weten groeien, bloeien en sterven. Hij moet verder
worden ontdekt.
*
Onder de benaming animisme heeft men getracht een aantal schilders te verenigen
die zich niet of niet meer bekenden tot het onmiddellijk uitstralingsveld van het
expressionisme. Ontleend aan de godsdienstwetenschap moet de naam beduiden dat
deze kunstenaars als met een metafysische blik peilen naar de ziel die in de dingen
leeft. Sommigen onder hen kunnen aansluitend bestempeld worden als intimisten.
Tegenover hun werk ervaart men bestendig de betrekkelijkheid van elke benaming.
De zg. animisten zijn geboren rond de eeuwwisseling. Na de krachtige zelfs
luidruchtige manifestaties van de Latemse groep hebben sommigen hen wat al te
nadrukkelijk beschouwd als artistiek vaderlandlozen. Sindsdien hebben wij kunnen
vaststellen dat de vlag die voor deze schilders werd gekozen, de lading niet helemaal
dekt. Als stijlbeweging valt het animisme niettemin moeilijk te omschrijven omdat
zijn aanhangers een voor een bewijzen hebben geleverd van een uiteenlopend en
sterk individueel getint bewustzijn.
Een belangrijk figuur uit hun generatie, maar andermaal outsider, is Henri-Victor
Wolvens (o Brussel 1896). Hij debuteerde in 1925 in de zaal Giroux. De schilder ziet
de gestalte van de alledaagse dingen uit een strikt persoonlijke gezichtshoek. Dat hij
halt houdt voor banale voorwerpen en in zielloze stadswijken is reeds een gebeurtenis.
De wereld maakt zich daardoor los uit de gewone anekdotiek. Hij ziet haar als een
op en top koloristische schatkamer waarvan hij fragmenten herschept met een levendig
enigszins grof-pointillistisch
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Henri-Victor Wolvens: Zeedijk

Albert van Dyck: Landschap, 1935
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palet. Wolvens' eigen visie klimt over Ensor heen op tot Van Gogh, doch zonder de
zure spot van de ene en het zich engageren van de andere.
Voor het animisme in strikte zin figureren als vooraanstaande persoonlijkheden
Albert Van Dijck (o Turnhout 1902 † Schilde 1951), War Van Overstraeten (o
Wetteren 1891) en Albert Dasnoy (o Lier 1901). Die funktie hebben zij op de eerste
plaats te danken aan Paul Haesaerts die voor deze beweging ongeveer geweest is
wat Baudelaire ooit betekend heeft voor het impressionisme.
Er moge aan herinnerd worden dat Luc en Paul Haesaerts in 1937 overgegaan
waren tot de stichting van de Compagnons de l'Art. Waren o.a. lid: Jean Brusselmans,
Paul Delvaux, René Magritte, Edgard Tijtgat, Hippoliet Daeye, Gust De Smet, Oscar
Jespers, Constant Permeke, Frits Van den Berghe, Albert Dasnoy, Charles Leplae,
Henri Puvrez, Léon Spilliaert en War Van Overstraeten. Deze vereniging blijkt van
belang als bindmiddel tussen het autochtoon Vlaams expressionisme en de markante
schilders van de hier besproken generatie. De benaming animisme werd later
gelanceerd.
Tegenover deze groep én tegenover de maatschappij is Albert Van Dijck eerder
een kluizenaarstype gebleven. Hij zocht niet het patronaat van een of ander -isme
om zijn kunst te rechtvaardigen. Hij leefde voor zijn werk en daarvoor heeft al het
andere moeten wijken. Men vindt zijn geaardheid terug in de mijmerende
landschappen die ijl zijn van dromerig licht en in talrijke studies van Kempische
modellen die hij met veel liefde heeft geobserveerd. Soms, maar zelden, herkent men
de verftoets en de nadrukkelijke arcering van 'n Gust De Smet. Ook is in zijn oeuvre
iets blijven leven van de meditatieve Jakob Smits.
Hoe moeilijk het is een onbetwistbare grens te trekken in het wingewest van
expressionisten en animisten, blijkt inmiddels uit het werk van de Oostvlaming War
Van Overstraeten.
Vraagt men aan Rik Slabbinck waarin zijn eigen werk essentieel verschilt van dat
van Constant Permeke, dan meent hij het te zien in de keuze van het palet: Permeke
was een tonalist, hij zelf is kolorist. Uit de omgang met de zuivere kleur is naderhand
een belangrijke vernieuwing gegroeid van de konstruktieve opvattingen.
War Van Overstraeten gaat in dit proces niet zo ver. Zoals Urbain Van de Voorde
heeft opgemerkt, is hij tonalist gebleven. Daarbij komt een Bonnard-achtige
belangstelling voor de mogelijkheden van het licht dat een nieuwe waarde geeft aan
de ruimtelijke vormen. De werken die hij in Spanje heeft geschilderd, dragen daarvan
de sporen. Uit zijn portretten spreekt verder, zoals bij Albert Van Dijck, een grote
humane belangstelling die de geestelijke grondslag ervan uitmaakt. Zijn schilderijen
lijken ons daarom een intieme nabloei van expressionisme. Het is meer bedachtzaam
en in zichzelf gekeerd, nooit brutaal, en het verzaakt impliciet aan enig streven naar
monumentaliteit.
De portrettist uit deze periode is Albert Dasnoy. Het kan waar zijn dat de jongeren
deze schilder en zijn tijdgenoten, enigszins overmoedig, beschouwen als vieux jeu.
Kunstenaars die met de lessen van hun voorgangers en uit eigen behoefte niet
geëvolueerd zijn tot aan en over de grens van het abstrakte (waar ligt zij eigenlijk?),
lopen nu eenmaal dat gevaar. De portretten van Dasnoy leveren nochtans pertinente
bewijzen van zijn kunde, van zijn aandacht voor de mens en van een evenwicht tussen
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geest en vorm dat t.o.v. sommige expressionistische naweeën zoveel te verdienstelijker
blijft.
Terwijl Latem hoogtij vierde, hebben minder luidruchtige maar toch bekwame
schilders elders hun eigen weg voortgezet. Wij denken aan Jules De Sutter (o Gent
1895), Robert Buyle (o Sint Niklaas 1895), Jos Verdegem (o Gent 1897 † 1957),
Julien Creytens (o Wingene 1897), Hubert Malfait (o Astene 1898) en anderen. Ieder
van hen verdient de aandacht maar hun faam is getemperd gebleven door de sterke
persoonlijkheid van Permeke cs. Niettemin vormen zij de onmisbare schakel tussen
het verleden en de toekomst. Creytens en Verdegem bijvoorbeeld verdienden
ruimschoots hun sporen in het kunstonderwijs. Wij stippen dit terloops ook aan voor
een ander animist, Jacques Maes (o Elsene 1905) die aan de Akademie van Sint
Joost-ten-Node leraarde voor Louis Van Lint, Gaston Bertrand en Anne Bonnet. Hun
betekenis ligt dus eerder in het verborgene. De cellen van de levende kunst, die niet
bereikbaar zijn voor publicitaire belichtingspraktijken, vertonen soms grotere
affiniteiten dan haar opstandige aanhang laat vermoeden.
*
Als wij het figuratief werk van Servranckx (o Diegem 1897) buiten beschouwing
laten, is Antoon Marstboom (o Antwerpen 1905) naar de leeftijd gerekend vrijwel
de eerste schilder bij wie de ontvoogding zich volkomen heeft voltrokken. Evenals
bij de jongere Luc Peire heeft hij geleidelijk plaats gehad gedurende en dadelijk na
de tweede wereldoorlog.
Het verschijnsel is ongemeen boeiend om volgen omdat het laat zien hoe schilders
hun voordeel kunnen halen uit de verworvenheden én teleurstellingen van hun
voorgangers, terwijl zij zelf zoeken naar een nieuwe synthese.
Op Marstboom hebben al de indrukken ingewerkt die een biograaf maar zou
kunnen verlangen: de Antwerpse barok, de landschapschilders uit de 18e eeuw, Corot
en het Frans impressionisme, Hendrik De Braekeleer, Opsomer en tenslotte vanzelfsprekend! - de Vlaamse expressionisten. Zoals Albert Van Dijck met wie hij
samen te Antwerpen heeft gestudeerd, belandde Marstboom bij de Brusselse
animisten. Eigenaardig ge-
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Albert Saverijs: Leielandschap, Provinciaal Hof, Brugge. (Foto L.J. De Gheldere, Brugge)

Pierre Cox: Rode Tafel
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noeg zou de kentering zich, bepaald na 1948, hebben voltrokken onder de invloed
van zijn kontakt met het toneel, als ontwerper van decors namelijk. In de afgelopen
tien jaar heeft de schilder de premissen van zijn kunst stelselmatig uitgezuiverd. Hij
heeft o.a. zijn Antwerpse havenimpressies geordend volgens een nieuw inzicht in de
mogelijkheden van de meetkundige verdeling van het vlak. Hij wordt bovendien
voortbewogen door hevige pikturale verlangens.
Ongeveer tegelijk met Marstboom komen de schilders aan het woord die in de
hedendaagse beweging nagenoeg de toon aangeven.
Wij houden niet stil bij de oudere René Guiette (o Antwerpen 1893) die langs
expressionisme en kubisme beland is in een bevreemdende wereld van zinnebeelden
en magie. Hij hoort thuis bij het surrealisme.
De kentering die zich bij deze schilder heeft voltrokken, helpt nochtans de
beweegredenen verklaren die de oorlogskinderen tot hun huidig standpunt hebben
gebracht. Wij denken daarbij bepaald aan: Suzanne Van Damme (o Gent 1901), Jean
Milo (o Sint Joost ten Node 1906), Jan Vaerten (o Turnhout 1909), Louis van Lint (o
Brussel 1909), Gaston Bertrand (o Wonk 1910), Rik Slabbinck (o Brugge 1914),
Marc Mendelson (o Londen 1915), Luc Peire (o Brugge 1916), Jacques Godderis (o
Penarth, Wales 1916) en Jan Cox (o Den Haag 1919). Al deze schilders hebben een
tijdlang geleefd of moeten leven sub nube - onder de wolk van het expressionisme.
Aangekondigd door een zeldzaam voorloper als Servranckx, ervaren zij echter dat
dit niet meer hun klimaat is. De invloeden van Parijs en van de tentoonstellingen in
het Paleis van Schone Kunsten te Brussel zijn daaraan niet vreemd. Een belangrijk
symptoom is, in 1939, de oprichting van de kring La Route libre door Bertrand en
zijn vrienden, leerlingen van Maes aan de Akademie van Sint Joost ten Node.
Weliswaar schildert Bertrand in 1944 nog een interieur in Ensoriaanse stijl, doch
vijf jaar later staat hij op en over de grens van het non-figuratieve, waarover hij
slechts een zeldzame keer terugkomt in ongenadig lineair portretwerk. Zo vergaat
het ook met verscheidene van zijn tijdgenoten, of zij al dan niet deelnemen aan de
énige tentoonstelling van La Route: met Louis van Lint die uit zijn zelfportret à la
Kokoschka anno 1944 de bewogenheid van helle verfaccenten overhoudt als bouwstof
voor zijn abstrakte kleursymfonieën en -projekties; met Jean Milo bij wie nog vóór
1950 het geschrift-in-kleur de bovenhand neemt op de symbolische taferelen van
vroeger om zich langs een pregnante Congo-reis te ontwikkelen tot raadselachtige
tovertekens; zelfs met 'n Marc Mendelson die in sommige oudere schilderijen het
ritme en de intelligente ordening van zijn abstrakt werk aankondigt.
Het hoe en het waarom van het jongere oeuvre van deze schilders maken niet het
voorwerp uit van dit artikel. Toch dient herinnerd aan hun ontmoeting met de
figuratieven in de groep La Jeune Peinture Belge, die in 1945 tot stand kwam onder
het impuls van René Lust. Op het eerste gezicht waren kunstenaars als Barbaix,
Bertrand, Bonnet, Cox, Godderis, Mahy, Mendelson, Pry, Quinet, Slabbinck, van
Lint e.a. artistiek weinig of niet op elkaar aangewezen. Zij confronteerden
overschotten van de animistische beweging met de open vraagstukken van La Route
libre, met de groep Apport enz. La Jeune Peinture blijkt meer een bundeling te zijn
geweest van afzonderlijke verschijnselen dan een homogene school zoals Latem. Zij
vormde een gesprekcentrum en een lanceerbasis waar de artistieke belangstelling
niet altijd vrij was van commerciële bijbedoelingen. Toen sommige schilders later
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de groep verlieten, hebben zij nochtans zijn betekenis niet ontkend. Men kan zich
echter moeilijk afvragen op welke wijze hij hun kunst en hun persoonlijkheid heeft
helpen voltooien, noch of zij zonder La Jeune Peinture nooit hun huidig gehalte
zouden hebben bereikt.
Wij denken op de eerste plaats aan een geboren schilder als Rik Slabbinck. Tijdens
de tentoonstelling van de Verzameling Van Geluwe te Brugge heeft Marcel Duchateau
belicht hoe de moderne schilder, wil hij eerlijk blijven tegenover zichzelf, op de duur
moét terecht komen in een of ander expressionistisch genre of in de abstrakte kunst.
Zijn uitspraak sluit aan bij de historische gronden van de twee stromingen die zich
sinds het laatste kwart van de 19e eeuw laten gelden en die men de expressie- en de
vormbeweging pleegt te noemen. Zij krijgt een eigenaardig accent wanneer wij haar
toepassen op het werk van Slabbinck. De lyriek van zijn landschappen, de rust van
zijn uitgezuiverde haast abstrakte stillevens, of de zelfzekerheid van zijn portretten
dragen geen spoor meer van de hevige krisis die hem, twintig jaar geleden, geplaatst
heeft tegenover Constant Permeke. Onder al de schilders van zijn generatie blijft
Slabbinck nochtans, samen met Peire, de kunstenaar die de felste weerstand heeft
moeten bieden tegen het Vlaams expressionisme dat hem door Permeke zelf werd
opgedrongen. Hij heeft toen kordaat geweigerd het vervormingsbeginsel van zijn
leermeester toe te passen, om de eenvoudige reden dat het hem van nature niet lag.
Dààr tekent zich de breuk af tussen de twee generaties. De oorlogskinderen zouden
zich voortaan bewegen op een ander geestelijk vlak, niet meer als de getuigen van
een maatschappij doch hachelijker nog dan vroeger overgelaten aan hun
individualisme. De barst liep door tot in het métier. Slabbinck herleidde de
komplementaire betekenis van de vorm tot haar werkelijke waarde tegenover de
kleur. Dit element heeft in zekere zin zijn konstruktieve rol overgenomen. De schilder
heeft de figuratieve stijl gered, nadat de expressionisten deze hadden gegeseld en
met doornen gekroond.
Slabbinck brengt de toeschouwer nooit op een dwaalspoor. Hij wil, zoals Professor
Muls schreef, in de eerste
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Rik Slabbinck: Portret van Stijn Streuvels, 1957
(Foto R. Guilini, Brugge)
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Willem Van Hecke: Christuskop
(Private verzameling)

Gabriël De Pauw: Karolien 1953
(Eigendom van de Staat)
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plaats een goed schilderij maken, en hij denkt er niet aan het met gedachten te
bezwaren.
Bij Luc Peire is het louteringsproces een andere richting uitgegaan. Nochtans loopt
zijn reaktie parallel met deze van zijn vroegere stadgenoot. Hij heeft zich niet alleen
bevrijd van de expressionistische vormentaal maar ook van haar omgang met de verf.
Logisch verder redenerend heeft hij zijn palet uitgezuiverd. Later, bepaald na zijn
Congoreis, heeft hij de figuur nog alleen maar gezien als een voorwendsel en als
werkmiddel. In zijn jongste werk wordt zij trouwens verdund tot etherische sluiers.
Jan Cobbaert (o Heverlee 1909) heeft zich, over expressionisme, animisme en
Jeune Peinture, op zijn beurt ver verwijderd van de opzettelijkheid waarin zijn
generatie dreigde vast te lopen. Evenals bij de vorige twee schilders bemerkt men
bij hem een drang sui generis om te komen tot een synthese van de dingen. Een rijke
cultuur en een ongemeen technische vaardigheid beveiligen zijn spontaan talent tegen
de overdrijvingen van het expressionisme waaraan het zich heeft gevoed. In dezelfde
buurt mag het werk worden gesitueerd van de jongere Pater Geroen De Bruycker,
een leerling van Jos Verdegem, die met Cobbaert naar nieuwe uitwegen zoekt voor
de religieuze kunst.
Het streven naar synthese bij verscheidene schilders van deze generatie, openbaart
zich in kosmische ruimten in het werk van Maurits Van Saene (o Ninove 1919).
Vooral sinds het langdurig verblijf in Spanje en Noord-Afrika weerspiegelen zijn
schilderijen iets van de ongereptheid van de aarde op de eerste scheppingsdag. Het
landschap wordt geordend in pikturaal verantwoorde vlakken. Zelfs de lyriek van
zijn Brabantse heuvelen ontsnapt niet aan de regel. Hun vormgeving wordt beheerst
door een strenge konstruktieve tucht als bij een sonnetdichter. De menselijke figuur
wordt met analoge aandacht ontleed. De schilder beeldt haar uit met haar essentiële
vlakken en lijnen, maar steeds met een verfijnd gevoelen voor haar eigen ritme en
voor haar lokale kleur.
Maurits Van Saene heeft voor het paviljoen Civitas Dei te Brussel een
Scheppingstafereel gekonstrueerd waarin de wezenlijke kenmerken van zijn jongste
werk verenigd zijn.
Tot hetzelfde tijdsbeeld behoort nog Jan Cox (o Den Haag 1919) die zich in 1945
eveneens aansloot bij La Jeune Peinture, en zich sindsdien heen en weer beweegt
tussen figuratief en abstrakt, met een sterk zinnebeeldige aanleg. Zijn internationale
kontakten hebben zijn kunst doordrenkt met een grote belangstelling voor de mens
die hij gadeslaat als met een ongenadige aandacht van 'n Goya.
*
Het valt uiteraard moeilijk dit bondig overzicht van de figuratieve schilderkunst in
Vlaanderen bij te werken tot in het jongste detail. Het panorama verliest aan reliëf
naarmate men er dichter bij komt. Alles is nog volop in beweging. Toch houden wij
nog even halt bij het werk van enkele schilders die belangrijk lijken.
Sinds zijn bekroning met de Prijs van Rome (1949) heeft Marcel Notebaert
(Kortrijk) zich verder verdiept over de mogelijkheden van het vergeestelijkt
expressionisme waaruit hij is gegroeid. Hij poogt het een nieuwe dimensie te
verschaffen, o.m. door een verruiming van de thema's. Na zijn studiereis in Belgisch
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Congo, vanwaar hij interessante ritmische indrukken meebracht, ontstond grafisch
werk dat zijn palet heeft beinvloed. De lineaire behandeling, verwant met Buffet,
heeft zijn figuren a.h.w. ontvleesd, hen echter doen winnen aan ritme en innerlijke
bewogenheid. Onder zijn jongste werk dienen de drie gerechtigheidstaferelen voor
het Gerechtshof van Kortrijk vermeld en enkele schilderijen gewijd aan het
boerenleven. Notebaert zondert dit Permekiaans motief echter af uit de telurische
contekst. Hij legt nog meer de nadruk op de mens, waardoor de symbolische inhoud
wint aan spanning en diepte.
Gabriël De Pauw (Temse) beweegt zich in een rustiger expressionistisch klimaat.
Zijn schilderijen worden gekenmerkt door een innigheid die wij in het genre minder
gewoon zijn. Paul Mara (Antwerpen) is uit een gelijkaardige atmosfeer opgestegen
naar zijn surrealistisch en abstrakt exploratiegebied.
Drie jaar geleden werd Gilbert Swimberghe (Brugge) bekroond met de Prijs van
de Provincie West-Vlaanderen. Zijn Blauwe Tafel blijkt het stevig uitgangspunt te
zijn geweest van een omvangrijk oeuvre dat aansluit bij de puristische opvattingen
van 'n Peire. Zijn vorm wordt ontleend aan de alledaagse naamloosheid van de dingen:
ledepoppen, meetkundige lichamen, zeldzaam de zee. De strenge opvatting van de
konstruktie leidt tot ritmische taferelen die met een verfijnd palet bevrijd zijn van al
het overtollige.
Ook bij de oudere Pierre Cox (Hasselt) treedt dit streven naar de essentie van de
dingen op de voorgrond. Bij de Limburger schijnt het nochtans, in aanleg, meer
poëtisch gegroeid.
*
De ontwikkeling van de figuratieve schilderkunst in Vlaanderen schijnt, sinds Latem,
minder grillig te verlopen dan bij een eerste oogopslag zou kunnen blijken. De reaktie
tegen het expressionisme heeft geleid tot een meer gedisciplineerde omgang met de
vorm. Inmiddels is ook het palet aangezuiverd en levendiger geworden. De invloed
van Jean Brusselmans is daaraan niet vreemd. De meeste schilders hebben bovendien
het belang of de belangrijkheid van het onderwerp onderworpen aan een kritisch
onderzoek. Dit herzien van de grammatica van de schilderkunst is voor de toekomst
hoopvol.
GABY GYSELEN
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Constant Permeke: De Papeter, Astene, 1922 Verzameling Tony Herbert, Kortrijk
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Abstrakte kunst in Vlaanderen
Le milieu de ce siècle trouve le grand public du monde entier aux prises
avec l'Art abstrait. Michel Seuphor (L'Art abstrait, ses origines - ses
premiers maîtres) - Maeght, 1950.
De titel Abstrakte Kunst in Vlaanderen, schijnbaar eenvoudig en duidelijk, eist
nochtans uitleg. Men kan over de hedendaagse schilderkunst spreken noch schrijven,
zonder de abstrakte kunst te vermelden. Maar w a t i s abstrakte kunst?
Indien vroeger al wat maar enigszins modern scheen of was, bestempeld werd met
het woord Picasso, ligt thans dat ander woord abstrakt gedurig voor de hand, zo
aanlokkelijk of afstotelijk dat men het gebruikt en misbruikt dat het een lust is. En
niet alleen het woord, maar ook de kunst zelf. Heel wat schilders, ook ten onzent,
zijn ervan overtuigd abstrakt te werken, wanneer zij een figuratief onderwerp tot op
een min of meer uiterste grens abstraheren. De oningewijde toeschouwer meent dan
ten onrechte een abstrakt werk te bekijken, zonder er zich van bewust te zijn dat hij
in werkelijkheid te doen heeft met een gecamoufleerde figuratieve kunst. Voor dit
soort tussenstadium vond men enkele jaren geleden te Parijs de benaming art
non-figuratif uit. Het negatief karakter van deze benaming kon zeker niet in
aanmerking komen om de abstrakte kunst te bedoelen.
Evenzeer kan men enkel beroep doen op het woord abstraksie, wanneer men wil
beduiden dat een bepaald figuratief onderwerp door de kunstenaar geabstraheerd
werd, zonder dat hij nochtans een abstrakt werk realiseerde.
Een schilderij is een a b s t r a k t schilderij, wanneer bij het aanschouwen n i e t s
ons nog herinnert aan de dingen uit de natuur, natuur hier beschouwd als het geheel
van bestaande of ingebeelde voorwerpen, die ons kunnen omringen. Een werk is
abstrakt, wanneer geen enkel objektief voorwerp uit de realiteit meer wordt
voorgesteld, en de kunstenaar nog alleen beroep doet op de nieuwe werkelijkheid
van zijn innerlijke subjektiviteit om zich uitsluitend uit te drukken bij middel van de
zuivere elementen van kompositie en kleur.
Toch kan het gebeuren dat een kunstenaar een figuratief onderwerp, dat hem bij
het vertrekpunt inspireert, zo fel abstraheert dat n i e t s de ingewijde toeschouwer
nog herinnert aan dat onderwerp, zodat het eindresultaat praktisch als abstrakt kan
aangezien worden. Anderzijds kan een abstrakt werk ons onwillekeurig door een
bepaalde schikking van vormen, kleuren en lijnen, doen denken aan een figuratief
voorwerp, zoals kinderen bij voorbeeld figuren zien, gevormd door de samenloop
van boomtakken. Dergelijke niet-bedoelde toevalligheden moet de abstrakte
kunstenaar natuurlijk schuwen.
Benamingen als abstraksie, non-figuratief, konkreet - door Theo Van Doesburg
een jaar vóór zijn dood, dus in 1930, uitgevonden toen hij deze benaming gaf aan
een tijdschrift waarvan slechts één nummer verscheen (april 1930). Kandinsky
aanvaardde deze term in 1938, later ook Arp en Max Bill. In Zwitserland en Argentinië
wordt deze benaming veel gebruikt, echter zonder aanleiding tot misverstand) -,
voorstellingsloos, non-objektief (Herbin), kunnen slechts, in verband met authentieke
abstrakte kunst, tot misleidende dubbelzinnigheden en verwarrende misverstanden
leiden.
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Alleen het woord abstrakt is juist, volledig en duidelijk, te meer daar het door de
grote grondleggers van deze nieuwe schilderkunst zonder de minste aanleiding tot
twijfel vooropgezet en bestendig gebruikt werd.
Een titel als Abstrakte Kunst in Vlaanderen doet logischerwijze veronderstellen
dat wij Wallonië uit deze bijdrage uitsluiten. Indien zulks inzake letterkunde
gemakkelijk is, dienen wij echter voor de schilderkunst mild te zijn en, ook elders,
als Vlaams erkennen wat Vlaams is.
Ik meen niet het bestaansrecht van de abstrakte kunst nog te moeten verdedigen.
Dat zij bestaat kan niet geloochend worden. Dat zij floreert, bewijst haar levenskracht.
Wie, zoals Picasso, beweert dat abstrakte kunst onmogelijk is, verschuilt zich
spitsvondig en tevens domweg achter wat een algemeen aanvaarde benaming aan
absurditeit in zich kan schijnen te verbergen. Dergelijke argumenten kunnen geenszins
au sérieux genomen worden. Verdediger van de abstrakte kunst sinds mijn jeugdjaren,
heb ik trouwens reeds menig verwoed tegenstander van de abstrakte kunst na enkele
jaren haar beste propagandist weten worden...
Het heeft mij steeds verwonderd dat het zogenaamd kunstminnend publiek wel
het abstrakt karakter van de muziek en van de architektuur aanvaardt, ja, zelfs min
of meer begrijpt, maar dat hetzelfde publiek zulks niet duldt van de beeldende kunsten,
of deze snobistische mode hoogstens een kortstondig bestaan voorspelt. Dat de
abstrakte muziek en de abstrakte architektuur eeuwen hebben getrotseerd en niet de
minste aanstalte
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maken om een figuratief kleed aan te trekken, heeft dit publiek doorgaans nog steeds
niet opgemerkt. Het abstrakt karakter van de architektuur voerde Mondriaan over
het kubisme (klassicisme-statiek) naar de abstrakte schilderkunst, terwijl het abstrakt
karakter van de muziek Kandinsky over het fauvisme (romantisme-dynamiek) de
mogelijkheden van een abstrakte schilderkunst deed ontdekken. Na eeuwen
dienstbaarheid, hebben deze pioniers, - zij echter niet alleen -, de schilderkunst bevrijd
van wat de kunstschilder belette zichzelf vrij en volledig uit te drukken, de
onafhankelijkheid en de zelfstandigheid van het schilderij eindelijk uit te roepen en
de schilderkunst een n i e u w e , a n d e r e t a a l te schenken.
Wat tussen 1910 en 1917 in verscheidene steden van Europa voorvoeld, gezocht,
ontdekt en toegepast werd, zou ook (waarom niet?) in ons land wortel schieten.
Welke rol heeft Vlaanderen in de geschiedenis van de abstrakte kunst gespeeld en
sinds wanneer?
Vóór alle andere, moet Victor Servranckx (1897) vermeld worden. Schitterend
leerling aan de Akademie te Brussel, werd hij in de eenzaamheid van zijn atelier
(ongezien door het publiek en onbewust van de gelijkaardige eksperimenten, door
andere kunstenaars in het buitenland ondernomen) de avant-garde schilder bij uitstek.
Reeds hadden de titels van de in 1914 geschilderde doeken Euritmische kompositie
met de bogen van een vrouw en Het gulden getal van ovoïden in de ruimte,
teruggebracht tot de eenheid van het plat vlak de betekenis van een gans nieuw,
welbedacht programma. Reeds bestudeerde de akademiestudent de konstruksie-wetten
in de kunst der Vlaamse primitieven. Hij ontdekte de negerkunst, maakte collages,
schilderde op een wijze die later dadaïstisch zou genoemd worden en onderzocht de
praktische mogelijkheden van een zuivere beelding. Op het raam van het schilderij,
waarmee hij de grote prijs der Akademie had gewonnen, spande hij een nieuw doek
en schilderde er een abstrakte kompositie op. In hetzelfde jaar, 1917, toont hij in de
Galerie Giroux, toen nog in de Koninklijke Straat, zuiver abstrakte schilderijen, d e
e e r s t e i n B e l g i ë g e ë k s p o s e e r d . Hij is dan ook d e p i o n i e r van de
abstrakte kunst in ons land, een pionier van internationaal formaat.
Georges Vantongerloo, te Antwerpen geboren in 1886, werd na de val van
Antwerpen in 1914, in Nederland geïnterneerd. Hij leerde er Theo Van Doesburg
kennen in 1916, ondertekende het manifest van De Stijl en werkte aan het tijdschrift
mede van zijn ontstaan af, in 1917, tot in 1920. Van 1919 tot 1927 verbleef hij te
Menton, waarna hij zich definitief te Parijs vestigde, waar hij bevriend werd met Piet
Mondriaan en Michel Seuphor (eveneens uit Antwerpen), ook met Max Bill en
Antoine Pevsner (met deze twee laatsten eksposeerde hij in 1949 in het Kunsthaus
te Zurich 60 werken). Vantongerloo nam in 1930 deel aan de tentoonstelling Cercle
et Carré, tijdschrift en groep door Seuphor in 1929 geslicht. Hijzelf richtte op 15
februari 1931 de groep Abstraction-Création op, samen met Arp, Herbin, Kupka,
Gleizes en anderen. In zijn schilderijen en beeldhouwwerken vindt men tot in 1937
de hoofdprincipes van De Stijl weer, namelijk het horizontaal-vertikaal ritme. Daarna
doet hij opzoekingen op het gebied van het onbepaalde, dit onbepaalde nochtans
gebaseerd op ingewikkelde mathematische berekeningen. Had hij niet in 1924 bij
De Sikkel te Antwerpen het boek L'Art et son avenir uitgegeven, een onleesbaar
boek met zeer veel getallen en tabellen, en heeft hij zich niet gedurende een bepaalde
periode ingespannen om de mathematische juistheid van de doeken van Mondriaan
te bewijzen? Deze Vlaming heeft dus eveneens tijdens de eerste wereldoorlog (zeker:
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1917) abstrakte werken gemaakt. In De Stijl III, pag. 19, schrijft hij: Quelquefois on
prétend que ma conception d'art est de la science. Qu'entend-on par la science? La
science et l'art ont les mêmes lois. Van deze wereldberoemde Vlaming vindt men,
bij mijn weten, geen enkel werk in een Belgisch museum.
Prosper de Troyer, sterk onder invloed van het Italiaans Futurisme, heeft op zijn
beurt kort na de oorlog, heel zeker in 1918, abstrakte werken gemaakt. Hun aantal
is echter beperkt.
De grote stoot werd in ons land wellicht gegeven door de Nederlander Theo van
Doesburg. Uitgenodigd door Vantongerloo, die nog even te Schaarbeek heeft
verbleven, gaf hij in januari 1920 een voordracht in het Maison des Artistes, aan de
Coudenberg te Brussel. In dit huis, waar Pierre Bourgeois, zijn broer Victor, Pierre
Flouquet en René Magritte vergaderden, werden boeken verkocht en tentoonstellingen
gehouden. Van Doesburg sprak over De Stijl, en wel in het Nederlands. War van
Overstraeten moest vertalen, doch fantaseerde er zo duchtig op los, dat Van Doesburg
herhaaldelijk moest rechtzetten. De avond was uiterst rumoerig en dreigde te ontaarden
in handgemeen...
Van 1920 af begonnen dus heel wat schilders in België abstrakt te werken. Er
ontbrak echter een tijdschrift. Doch op 15 juni 1921 verscheen te Antwerpen het
eerste nummer van H e t O v e r z i c h t , Halfmaandelijks Tijdschrift,
Kunst-Letteren-Mensheid, onder leiding van Fernant Berckelaers (Michel Seuphor)
en Geert Pynenburg; later (november 1922) onder leiding van Fernant Berckelaers
en Jozef Peeters. Wij vinden in dit merkwaardig tijdschrift, waaraan beroemde
buitenlanders medewerkten, de namen van de avant-garde, dezelfde die in 1920 het
eerste Kongres voor Moderne Kunst zou organiseren. Men vindt in Het Overzicht
abstrakte lino's en reproduksies van abstrakte schilderijen en beelden van Jozef
Peeters (in het decembernummer van 1921 een lino van 1920), Karel Maes, Prosper
de Troyer, Paul Joostens, Victor Servranckx, Jos Leonard, Felix de Boeck, Alf.
Francken en H. Dubois, en
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ontwerpen van de architekten Victor Bourgeois, Jasinsky en Francken. Het Overzicht
verdween toen Seuphor zich in 1925 definitief te Parijs vestigde.
Jozef Peeters heeft dan nog op eigen hand D e D r i e h o e k uitgegeven van 1
april 1925 tot januari 1926 (tien nummers). In het Driehoek-Manifest (nr. 7, oktober
1925) verklaart Jozef Peeters: De meest essentiële wet is: een vlak animeren zonder
andere bedoeling dan de animatie zelf. Heden kan de animatie slechts door geometrale
vlakken geschieden. Iedere nabootsende vorm, en zelf een werk dat als uitgangsvorm
de lijn in sé nam, wijst op bedoelingen die buiten de zuivere animatie van het vlak
liggen. En verder: Een schilderij dat met andere middelen dan geometrale
kleurvlakken de toeschouwer boeit, is vicieus, omdat het de zinnen niet harmonieus
spant en ontspant met zuiver schilderkunstige middelen.
Jozef Peeters gaf ook mappen linosneden uit (zuiverder abstrakt werk kan men
zich moeilijk indenken) en reeksen postkaarten, reproduksies van werken van andere
kunstenaars als Jos Leonard, Victor Servranckx, Karel Maes en M. Gaspard. In zijn
Cahiers van de Driehoek zou ook De Trust der Vaderlandsliefde van Paul van
Ostaijen het licht zien. Van Ostaijen, die geregeld aan Het Overzicht en De Driehoek
medewerkte, was goed op de hoogte van de moderne kunst. Hij schreef er
lezenswaardige bijdragen over en gaf reeds tijdens de eerste wereldoorlog boeiende
beschouwingen ten beste over abstrakte kunst. De zogenaamde abstrakte plastieken
van van Ostaijen, vermeld in de kataloog van het 2de Kongres voor Moderne Kunst
te Antwerpen in 1922, werden door Peeters niet aanvaard en dus niet tentoongesteld.
De gebroeders Jespers hadden deze dadaïstische voorwerpen aan elkaar geflanst om
Peeters te verschalken, waarin zij echter niet gelukten.
Te Brussel verscheen van 1922 tot 1928 het franstalig tijdschrift 7 Arts dat, onder
de leiding van Pierre en Victor Bourgeois, Pierre Flouquet, Karel Maes en Georges
Monnier, de abstrakte kunst gloedvol verdedigde. Ook de integratie der beeldende
kunsten, de toegepaste kunsten, de architektuur werden op verrassende wijze
vooropgezet.
Wie Het Overzicht, De Driehoek en 7 Arts inziet en leest, herleeft een heroïsche
tijd. De wereldoorlog had alles neergehaald. Een nieuwe wereld moest opgebouwd
worden. Het kontakt met het buitenland nam groter uitbreiding; vreemde tijdschriften
kwamen binnen, internationale tentoonstellingen boeiden de kunstenaars en
verontwaardigden het publiek, kunstcritici lokten heftige debatten uit. Kongressen,
voordrachten, vergaderingen, ontmoetingen, uitdagingen, publikasies, manifesten!...
Helaas, de eerste generatie abstrakte kunstenaars (een tweede zou eerst enkele
jaren na de tweede wereldoorlog, omstreeks 1950, volgen) heeft geen publieke
overwinning geboekt. Het Vlaams ekspressionisme rukte op naar zijn hoogtepunt en
triomfeerde. Het bleef immers een figuratieve kunst met romantisch-realistische en
folkloristische inslag, in het bereik van het begripsen aanvoelingsvermogen van de
Vlaamse intellektueel. Het haalde zijn slag thuis, ook dank zij een voor ons land
fantastische publiciteit. De critici, op een paar gelukkige uitzonderingen na, snapten
toen nog niet de evolutie der moderne kunst. Promotors van het Vlaams
ekspressionisme hebben geschreven (en zij hebben het durven laten drukken) dat
abstrakte schilders als Servranckx in ons land te vroeg zijn gekomen. Te vroeg
inderdaad, maar dan in die zin dat zij 35 jaar vooruit waren op het Vlaamse uur van
het officiële en commerciële kunstleven, zodat zij eerst in 1950 volledig in het gelijk
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zouden gesteld worden. In dit land van regionale grootheden enerzijds en laffe
bewondering voor al wat ons van uit het buitenland toewaait anderzijds, heeft men,
helaas, de betekenis der eerste generatie abstrakte kunstenaars niet begrepen en
aldus voor Vlaanderen een rijke bron van kulturele en artistieke aktiviteit laten
doodbloeden. Alleen Servranckx (Seuphor en Vantongerloo weken, zoals gezegd,
uit naar Parijs) is ten onzent de abstrakte kunst zijn leven lang trouw gebleven, terwijl
al zijn vroegere strijdmakkers, rond 1926, bij gebrek aan een gunstig klimaat en bij
gemis aan doorzettingsvermogen het gevecht opgaven, door de schilderkunst te
verzaken of definitief tot de figuratieve kunst terug te keren. Voegen wij hier aan
toe dat Jozef Peeters sinds verleden jaar het penseel terug ter hand genomen heeft
en met zeer gunstig resultaat opnieuw abstrakt schildert.
Hoe kon een schilder tussen 1910 en 1917 tot de abstrakte kunst komen?
Toen Servranckx nog maar 16 jaar oud was (1913), werkte hij reeds buiten de
akademielessen als kleurenonderzoeker in een fabriek van behangselpapier. Aldaar
is hem een fantastische en beslissende revelatie te beurt gevallen toen hij in de grote,
brede kuipen de kleuren zag mengen. Zij vertoonden zulke wonderbare vormen- en
kleurenschakeringen, dat de jonge kunstenaar er tot in zijn diepste wezen door
getroffen werd en dat hem toen reeds onmiddellijk de mogelijkheid werd geopenbaard:
te kunnen ontroerd worden u i t s l u i t e n d d o o r k l e u r e n v o r m , z o n d e r
d e m i n s t e v o o r s t e l l i n g v a n d e n a t u u r . Maar reeds als kind had hij
vormen en kleuren van niets gezien en vormen in klei gekneed tot zuivere beelden,
waar hij geen naam aan kon geven.
Natuurlijk kon dit alles tijdens en na de eerste wereldoorlog in ons gezegend
Vlaanderen nog niet au sérieux genomen worden. Alles, maar dat niet. Figuratieve
kunst, hoe modern ook, ja. Maar abstrakt, neen. Stellen wij ons even voor dat P.G.
Van Hecke en A. De Ridder, in plaats van enkele jaren later het ekspressionisme te
lanceren, zich voor de abstrakte kunst hadden ingezet: de evolutie van de moderne
kunst in Vlaande-
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Victor Servranckx - Opus 47 - 1923

Prosper de Troyer: Schilderij 1921
(Het Overzicht, december 1922)

Georges Vantongerloo: Constructie in de ruimte 1917
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Lino van Edmond van Dooren

Lino van Jozef Peeters, 1920
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Lino van Karel Maes

Tekening van Alfons Francken
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Lino van Jos. Leonard

DE GENERATIE VAN ‘HET OVERZICHT’ (1921-1925)
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ren ware wellicht een gans andere richting uitgegaan. Want het abstrakt werk van
Servranckx, Vantongerloo, Peeters, De Troyer, Leonard, Joostens, Karel Maes, e.a.
kan een vergelijking met het buitenlands werk best doorstaan. De tentoonstelling die
Servranckx op 26-jarige leeftijd in januari 1924 in de Galerie Royale te Brussel hield
(100 werken, uitsluitend met het volgnummer en het jaartal vermeld) was volgens
Léon Degand sensationeel. Het ensemble, ingeleid door Pierre Bourgeois, kon
wedijveren met het beste, tot op dit tijdstip in Europa gemaakt. Het moet ons dan
ook niet verwonderen dat Servranckx van dat ogenblik af geregeld uitgenodigd werd
in het buitenland in beperkte groep te eksposeren met schilders en beeldhouwers die
thans aangezien worden als behorend tot de allerbeste van hun generatie.
Zeker, al de anderen hebben de strijd opgegeven. Men kon dus aan hun overtuiging
en aan hun kracht twijfelen. Want ook zonder gunstig klimaat moet een waarachtig
kunstenaar, spijt alles en allen, kunnen dóórzetten. Maar zij die dit gunstig klimaat
in Vlaanderen hadden moeten in het leven roepen en het niet konden, dierven of
wilden, treft eveneens grote schuld. Ik bedoel de Vlaamse critici, conservators,
galerijen, tijdschriften, officiële instanties, allen die van ver of nabij iets te maken
hadden met de verdediging en de verspreiding van de levende kunst. Zij hebben hun
taak niet begrepen. Zij schoten te kort en de tijd heeft hen in het beschamend ongelijk
gesteld.
Het is duidelijk dat de eerste generatie weinig of geen invloed heeft uitgeoefend
op de tweede, die het verleden van de eerste niet eens scheen te kennen. De jongeren
ondergingen na de bevrijding hoofdzakelijk de rukwinden die ons van uit Parijs
toegeblazen werden. (Eén dezer was de tentoonstelling Jeune Peinture Française in
1945 die, o ironie, de klok in feite meer dan 40 jaar achteruit zette en voor abstrakte
kunst geen oog had). Maar dat op het ogenblik dat de abstrakte kunst ook ten onzent
eindelijk dóórdrong (1950-1955), de eerste generatie uit onwetendheid of moedwil
haast volledig doodgezwegen werd, is in geen geval goed te praten. Is het niet grof
dat men in een Vlaams dagblad kan lezen dat de eerste abstrakte schilderijen in ons
land, geschilderd werden door Delahaut in de jaren 1946-1947? Is het aanvaardbaar
dat in de kataloog van de tentoonstelling van Hedendaagse Belgische Kunst (te Lyon
in 1950) vijf inleidingen opgenomen werden en daarin niet één der eerste abstrakten
vermeld werd? Hoe is het mogelijk dat in De schilderkunst in België van de
primitieven tot heden, F.C. Legrand (De Sikkel, 1954) kan schrijven dat de abstraksie
sedert zeven of acht jaar tot uiting komt in het werk van enkele der meestbegaafde
vertegenwoordigers van de artistengeneratie, die rond 1914 geboren werd, geboren
dus op een ogenblik dat Servranckx en Vantongerloo reeds volop de abstraksie
toepasten... En heeft het niet aan een zijden draadje gehangen of de Belgische abstrakte
kunst zou op de grote tentoonstelling van Moderne Kunst (Ekspo 58) helemaal niet
vertegenwoordigd zijn? Gelukkig hebben de inrichters op het nippertje en dank zij
algemeen protest in dit verzuim kunnen voorzien en zullen wij er, e als onbetwistbaar
representatief specimen, het prachtig Opus 47 van 1923 van Servranckx kunnen
bewonderen. Hoe komt het verder dat het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel tot
op heden nooit een retrospektieve van de abstrakte kunst in ons land heeft
georganiseerd? Geven wij toe dat het thans vijgen na Pasen zouden worden!... Talrijk
zijn dus de pijnlijke voorbeelden die bewijzen dat men de eerste generatie kost wat
kost heeft willen in de doofpot steken. Het is voor velen natuurlijk niet plezierig te
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moeten bekennen zich zovele jaren in de evolutie van de moderne kunst te hebben
vergist.
Niet te onderschatten als uiterst merkwaardige Vlaamse bijdrage tot de bloei van
de abstrakte kunst, is de aktiviteit van drie kunstcritici, die naar Parijs uitweken:
Michel Seuphor, Léon Degand en Roger van Gindertael.
Men kan over de abstrakte kunst niet schrijven zonder de boeken van Seuphor te
raadplegen. Hij is op internationaal vlak beroemd geworden, dank zij een ongewoon
vinnige werkgeest, een zeer rijke dokumentasie en een uiterst verfijnd kunstcritisch
inzicht. Hij stichtte te Antwerpen in 1921 Het Overzicht en te Parijs in 1929 het
tijdschrift en de groep Cercle et Carré. Hij organiseerde, samen met Torrès-Garcia,
te Parijs de eerste internationale tentoonstelling van abstrakte kunst (Galerie 23, rue
de la Boétie 23, in april 1930). Vermelden wij ook het boek Un renouveau de la
peinture en Belgique flamande (1932), dat velen ten onzent hem ten onrechte kwalijk
namen. In 1949 organiseert hij met Clayeux twee tentoonstellingen in de Galerie
Maeght: Les premiers maîtres de l'art abstrait en publiceert naar aanleiding daarvan
in 1950 L'Art abstrait, ses origines, ses premiers maîtres (Maeght), het eerste groot
en gezagwekkend standaardwerk. Daarna volgen de twee monumenten: Mondrian
en Dictionnaire de la peinture abstraite (Hazan, 1957). Desbetreffend organiseert
hij in de Galerie Creuze de belangwekkende tentoonstelling 50 ans de peinture
abstraite. Verdediger van Mondriaan in de jaren dat te Parijs haast niemand van deze
wilde weten, uitstekend tekenaar (ingeleid door Arp), schrijver van talrijke
monografieën, romans en gedichten, is Seuphor een prachtig voorbeeld van Vlaamse
werkkracht, die hij in het buitenland veel beter heeft kunnen ontplooien en benutten
dan in het bekrompen Vlaanderen.
Zeer boeiend is ook het boek van een ander Vlaming, Léon Degand, Langage et
signification de la peinture en figuration et en abstraction (L'Architecture
d'Aujourd'hui, 1956). Het is een zeer wetenschappelijk boek, maar helder en leerrijk.
Als criticus heeft Degand een scherpe blik en een even scherpe pen. Hij levert
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bijdragen in talrijke internationale tijdschriften en zijn medewerking wordt fel op
prijs gesteld.
Meer naar de informele kunst gericht, heeft Roger Van Gindertael zijn naam
verbonden aan het tijdschrift Cimaise. Hij is ook de verwezenlijker van het na de
bevrijding uitgegeven en thans reeds gezochte boek Témoignages pour l'art abstrait.
Ik heb tijdens de bezetting, toen het erg neutraal figuratief animisme tamelijk getrouw
het klimaat van die duistere jaren weergaf, steeds volgehouden dat na de oorlog de
abstrakte kunst het openbaar kunstleven zou overspoelen.
En toch moest ik na de bevrijding nog heel wat geduld oefenen. In oktober 1946,
eksposeerde Servranckx, samen met de Franse schilder Herbin, in de Galerie Apollo
te Brussel onder de titel Art Abstrait. Het was de eerste Vlaamse (en Belgische)
manifestatie van abstrakte kunst in ons land, na vele jaren. Twee maanden later, in
januari 1947, had in het Paleis voor Schone Kunsten een merkwaardige retrospektieve
Servranckx plaats. Beide tentoonstellingen gingen haast ongemerkt voorbij... Na 25
jaar kwam de abstrakte kunst in 1947 n o g s t e e d s te vroeg.
Oktober 1947: Eerste tentoonstelling te Brussel van de Jeune Peinture Belge. Op
34 schilders, slechts één abstrakte: Delahaut. Kommentaar overbodig.
Ikzelf eksposeerde abstrakte werken in februari 1948 in de Galerie Dermine, te
Elsene.
In 1952 wordt door Delahaut de groep Art Abstrait gesticht en heeft in het Paleis
voor Schone Kunsten een tentoonstelling plaats, uitsluitend van werken van abstrakte
schilders der tweede generatie, leden van dezelfde groepering. De vereniging geeft
een album uit van werk van de Vlamingen Burssens en Jan Saverijs, de Brusselaar
Milo, en de Walen Bury, Carrey, Collignon, Delahaut, Haurer en Plomteux, ingeleid
door Roger van Gindertael en Albert Dupuis. In 1953 verschijnt een tweede album,
ingeleid door René Massat, Maurits Bilcke (in het nederlands) en Sélim Sasson, met
werk van Burssens, Carrey, Delahaut, Forani, Ray Gilles, Holley, Kerels, Mels, Milo,
Rabus, Rets en Jan Saverijs. De Vlamingen zijn nog steeds in de minderheid.
In 1954 (het ritme is regelmatig) wordt de spatialistische beginselverklaring
ondertekend door twee schilders, Delahaut en Bury, en door twee critici, Elno en
Jean Séaux. Vanwege de Vlaming Elno baarde dit ietwat verwondering, vermits hij
vier jaar vroeger in zijn boek over Slabbinck niet erg mild was voor de waaghalzen
die aan de uitputting van de abstraksie in de schilderkunst werken...
In 1956 behoort de groep Art Abstrait reeds enigermate tot het verleden. Het derde
album (10 seriegrafieën) verschijnt inderdaad nog wel onder de titel Art Abstrait,
maar met een bijtitel in groter, belangrijker letters: Formes. Vandenbranden is de
enige Vlaming, naast Delahaut, Holley, Kurt Lewy en Jean Rets. (Inleidingen door
Pierre Bourgeois, Demayer, Dupréau en Sosset).
In september 1954 ontdekten de jongeren plots hun voorgangers van 35 jaar
vroeger. Inderdaad, Delahaut, Toussaint, direkteur van de bekend geworden Galerie
Saint-Laurent, en ikzelf organiseerden de eerste (en laatste) tentoonstelling van De
eerste Belgische abstrakten. Uiteraard bescheiden, maar betekenisvol initiatief dat
heel wat onwetenden in de gelegenheid stelde kennis te maken met het werk van
Eemans, Daenens, Baugniet, De Boeck, De Troyer, Flouquet, Gailliard, Joostens,
Maes, Peeters, Servranckx, Wolfs, Xhrouet, Leonard en met foto's van werken van
Vantongerloo. In de inleiding schreef ik dat wij poogden de tirer d'un long oubli ces

West-Vlaanderen. Jaargang 7

précurseurs à qui nous devons une réelle admiration pour des oeuvres qui prennent
rang parmi ce que la peinture de ce premier demi-siècle, a produit de plus valable
dans notre pays.
In de lente van 1956 hergroepeerden kunstcriticus Jean Séaux en schrijver dezes
enkele leden van de groep Art Abstrait en enkele andere kunstenaars in de nieuwe
groep Formes. Het Vlaams element was nu sterker. De leden: Art, Bury, Delahaut,
Gilles, Holley, Lewy, Noël, Rets, Vandenbranden, Van der Auwera, Van Hoeydonck
en Van Marcke. Tentoonstelling te Morlanwelz in mei 1956. Tentoonstelling te
Antwerpen in de ‘Galerij Aksent’ in juni 1957. (Inleidingen tot de kataloog: Seuphor,
Jean Séaux en Maurits Bilcke). Twee nieuwe leden hadden zich aangesloten: Van
der Lenen en Vonck.
Art Abstrait en Formes groepeerden vooral koud-abstrakten. Maar ondertussen
hadden de tachisten en informelen zich elders niet onbetuigd gelaten. Een der
autentiekste tachisten is Henri Kerels geweest. Integraal abstrakten vindt men echter
onder de informelen minder dan men wellicht vermoedt. Zij vinden hun inspiratiebron
inderdaad niet zelden zoniet rechtstreeks in de natuur, dan toch in indrukken uit de
natuur. Trouwens, de benaming un art autre wijst er voldoende op dat de benaming
abstrakt niet meer geschikt was voor deze schilders. Deze opmerking laat de zuivere
pikturale waarde van hun werk natuurlijk buiten beschouwing.
Surrealisme, fauvisme, ekspressionisme, ja zelfs kubisme, ontdaan van hun
figuratieve tematiek, vindt men geregeld weer bij onze abstrakten, zoals overal elders.
Of onze abstrakte schilderkunst dan nog wel specifiek Vlaams is, durf ik sterk
betwijfelen. Maar ik zie ook niet in dat deze afwezigheid van een nationalistisch
karakter op enige verzwakking zou duiden, vooral in een tijd van overwonnen
afstanden en van een internationale geest van solidariteit. De hedendaagse
schilderkunst spreekt een universele taal, die niet meer is een samenraapsel van oude
talen, zoals het esperanto, maar wel een andere, nieuwe taal. Om die taal te begrijpen
moet men ze aanleren.
MAURITS BILCKE
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Schilderij van Orix

Emiel Bergen
Hulde aan Gropius 1957
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Dialoog met kunstenaars en kritici
Enkele beschouwingen naar aanleiding van de moderne kunstkritiek
I
De moderne schilderkunst is niet alleen ontroerend of onthutsend. Zij stelt
problemen...
Laten wij ons een ogenblik een schilderij van Mondriaan voor ogen stellen:
gekleurde meetkunde? Reliëf zonder obstakels met alleen enkele gekruiste
kleurvlakken in het fond? Kunst voor het intellekt alleen? Niettemin heeft de kunst
van Mondriaan in de evolutie van de moderne stijlen school gemaakt. Ben Nicolson
heeft bewezen dat de uiterste konsekwentie van de abstrakte kunst en vooral van het
neoplasticisme altijd iets absurds zal blijven: het witte vlak met hier en daar enkele
stippels om een te dodelijke eentonigheid te breken. Mondriaans opzet was nochtans
van mystieke oorsprong. Het uitgangspunt van zijn gevoelloze geometrische figuren
was de ontdekking dat de wetten van de picturale vormentaal tegelijk ook
manifestaties zijn van een verborgen kosmische orde. Nu kan niemand beweren dat
de omgang met Mondriaans werk rechtstreeks dit uitgangspunt kan duidelijk maken
of een soortgelijke gedachtengang kan opwekken. Wij weten dit echter uit Mondriaans
eigen geschriften:
Hoe langer hoe meer sloot ik alle booglijnen uit, tot mijn werk nog alleen uit
vertikalen en horizontalen bestond, die kruisen vormden, elke lijn bleef nochtans
gescheiden en afgezonderd van de andere. - Vertikalen en horizontalen zijn de
uitdrukking van twee tegengestelde krachten. Dit evenwicht van tegenstellingen
bestaat overal en beheerst alles... In de zuiver beeldende kompositie is het
onveranderlijke (het geestelijke) uitgedrukt door het universeel ekspressiemiddel,
de absolute tegenstelling, horizontalen en vertikalen die zich rechthoekig kruisen en door de nietkleurige vlakken (zwart, wit, grijs).
Mondriaans doel is een ‘vernietiging van de bijzondere vorm in de konstruktie
van een ritme, bestaande uit zuivere vormverhoudingen.’
Deze nieuwe aanschouwingswijze gaat niet van een bepaald punt uit, zij heeft
haar blikveld overal. Grenzeloos, ongehinderd door tijd of ruimte, net zoals de
relativiteitstheorie.
In dezelfde gedachtengang als weleer Malewitch - (wiens kunst eindigde met een
wit punt in een zwart vlak: een werk dat de naam droeg la sensibilité à l'absence de
l'objet!) betoogde Mondriaan dat het einddoel van àlle kunst erin bestond zichzelf
overbodig te maken in een ideale wereld, waarin alles de vormvolmaaktheid van de
kunst zou bereiken.
Dan zullen wij geen schilderijen en beeldhouwwerken meer nodig hebben, want
wij zullen leven in een wereld van verwezenlijkte kunst. De kunst zal verdwijnen in
de mate dat het leven zelf aan evenwicht zal winnen.
Ook Klee werd verketterd en verafgood. Zijn kunst gaat terug op de magie van de
runen, op het demonische van de totems en de maskers. Haftmann schrijft in zijn
Malerei des 20. Jahrhunderts over de plaats die Klee in de moderne schilderkunst
inneemt:
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Wat zich schijnt af te tekenen is een totaliteits- en identiteitsvoorstelling, die beide
gebieden als een eenheidsgebied tracht te ervaren. Hier vooral is de fijne geest van
Paul Klee tot gelding gekomen. In een even diepzinnige belevenis van de vormelijke
uitdrukkingskracht en van de natuurlijke sfeer en van de psychische sfeer stootte hij,
alleen door zijn vermoeden geleid, op de gemeenschappelijke voedingsbodem, waaruit
alle beelden stammen. Hij geraakte het dichtst bij dit punt waar het ‘buiten’ en
‘binnen’ ophouden als tegenspraken te verschijnen... Wat zich de laatste decennia
dus zeer duidelijk begint af te tekenen is een stijl van een zeer grote elasticiteit, zich
uitstrekkend over ‘dat gehele elementaire, konkrete en inhoudrijke stylistisch gebied’
waarvan Klee droomde. Alleen droomde!
Wat Haftmann suggereert is dat Klee erin geslaagd is de kloof te overbruggen,
waarmee de filozofie der laatste vijftig jaren nog niet helemaal in het reine is gekomen:
of de subjektieve ervaring van de werkelijkheid in feite overeenstemt met de
objektieve wereld zelf?, of de intelligente bespiegeling echt in staat is tot de kern
van de dingen door te dringen?
Er zijn ontelbaar vele interpretaties van Klee-pleidooien voor instinktivisme,
primitivisme, zelfs infantilisme, meestal in een soort baarmoederlijke beeldspraak.
Henri Michaux, een bekend Frans dichter, heeft in zijn inleiding tot een Frans
standaardwerk over Klee, het eigenaardig karakter van deze kunst trachten te
verwoorden:
Een lijn ontmoet een lijn. Een lijn ontwijkt een lijn. Avontuur der lijnen.
Een lijn alleen omwille van het plezier een lijn te zijn, te bewegen, een lijn. Punten.
Een poeder van punten. De lijn van een droom. Vroeger had men nog nooit een lijn
laten dromen.
Een lijn wacht. Een lijn hoopt. Een lijn denkt zich opnieuw een gezicht in.
Lijnen van een groeiproces. Lijnen ter hoogte van een mier maar wat men er niet
ontwaart zijn mieren. In de tempels van deze natuur zijn weinig dieren en dan nog
alleen
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zulke die van hun dierlijkheid totaal bevrijd zijn...
Ziehier een lijn, die denkt. Een andere beëindigt de gedachte. Lijnen van een inzet.
Lijnen van een beslissing.
Een lijn richt zich op. Een andere lijn gaat kijken. Kronkelend doorkruist de lijn
van een melodie twintig lijnen van een stratifikatie.
Een lijn ontkiemt. Duizend andere daarrond zjin zwanger van de dracht. Grasperk.
Plantengroei op de duinen...
De lijn van een bewustzijn heeft een nieuwe gestalte gevonden...
Er is niet alleen een moderne kunst, waarin elke ekcentriciteit bestaansrecht opeist
en waar elke buitenissigheid haar bewonderaars vindt, zodat de echte schepping en
de karakterloze namaakabstrakties in één adem worden opgehemeld of verguisd. Er
bestaat dus ook een hedendaagse kunstkritiek die in een duistere sophistiek ernaar
streeft gelijkwat gelijkhoe goed te praten.

II
De hedendaagse schilderkunst loopt, spijts uitzonderlijke hoogtepunten gevaar te
ontaarden in geïmproviseerde massaproduktie en even waardeloze kunstkommentaren.
Zelfs als wij de bijna onbeperkte vrijheid van de scheppende geest in principe
aanvaarden, blijven wij ons verzetten tegen een kunstkritiek die alleen aan
improvizaties van eksperimentele dichters of atonale beeldspraak doet denken. Wij
kunnen beter de soms ongelukkige kommentaren van de kunstenaars zelf verdragen;
het feit dat men niet goed kan filozoferen is nog geen bewijs dat een primair niet
goed kan schilderen. Maar wanneer een kunstkritikus ideeën de nek kraakt om zijn
beate bewondering voor veelal steriel abstractionisme nog wat pathetischer te maken,
beginnen onze oren te suizen. Is er dan geen maatstaf meer om het koren van het kaf
te scheiden? Of moet men gelijk geven aan Alazerd, dekaan van de Fakulteit der
Letteren te Alger, wanneer hij, zich bezinnend over het modernisme, schrijft:
‘Niemand wil nog geschakeerd zijn in zijn gedachten. Hier is echt een pathologisch
fenomeen aan het werk, uiterst zorgwekkend in de mate dat het openbaart dat wij
helemaal uit ons evenwicht gebracht zijn!’
Van de kunstkritiek verwacht men ten minste intelligente analysen en kommentaren.
Ten minste de durf - al was het alleen als werkhypothese! - de gegrondheid van veel
modernisme in twijfel te durven trekken. Het fanatisme waarmee heel de vroegere
schilderkunst naar de duivel gewenst wordt omdat men zonder tabula rasa de
niet-figuratieve kunst niet kan grondvesten is o.i. het werk van krankzinnigen. Een
kunstkritiek die haar hedendaagse sympathieën niet in een zekere overeenstemming
kan brengen met de plastische kunst in haar geheel, moet noodzakelijk in een
tyrannieke voorkeur ontaarden.
De plastische kunst geniet heden een belangstelling die ze in vroegere generaties
nooit kende. De moderne mens leeft ook meer op ogenblikkelijke sensaties, of de
‘valeur-choc’ van een hoe langer hoe meer visueel geworden kultuur. Het diskursieve
denken blijkt werkelijk in regressie te geraken. Toch wordt die hedendaagse kunst
beheerst door de vele onverzoenlijke tegenstellingen van onze tijd. Incoherentie is
de enige totaalindruk, pathetische incoherentie, zowel in de verschillende gelijktijdige
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stijlrichtingen als in de verschillende gelijktijdige stijlen van een en dezelfde
figuratieve ekspressie! Eclectisme over de gehele lijn: alle stijlvormen, alle
ekspressiemiddelen, alle levensvormen zijn gelijkwaardig. Vele kunstenaars zijn zo
magisch aangelegd dat zij alle onderscheid tussen het echt primitieve en het moderne
primitivisme bijkomstig achten. Als Malraux juist is in zijn bewering dat wij enkel
metamorfozeren wat wij nodig hebben dan is er een gans procent kunstenaars die
behoefte heeft aan de restauratie van bandeloos instinctivisme. Toch is veel nieuws
helemaal niet nieuw: Picasso's profielverbrijzelingen zijn van Egyptische herkomst,
het gedrochtelijk-wanstaltige is algemeen archaisch en zelfs de grottentekeningen
hadden de dynamiek van een elliptische stijl. Wat in veel modernisme wel nieuw is,
is echter het opzettelijk zoeken naar een onnatuurlijke inspiratie, het artificieel
verwekken van automatismen. Wil men de incoherentie van de moderne kunst onder
een term vatten dan dient hierin een vluchthouding van de moderne mens gezien.
Het rationele heeft ons ontgoocheld want wij hebben ook de grenzen van ons
kenvermogen leren kennen. Het irrationele obsedeert ons, hetzij als iets absurds
waartegen wij revolteren, hetzij als een magisch oerfenomeen waarin wij ons extatisch
trachten te verliezen. Het is dan ook duidelijk dat zulk een stuurloze samenleving
geen harmonische kunst kan scheppen.
Om iets nieuws te scheppen moet soms eerst veel vernietigd worden. Veel
kunstkritiek heeft zich blindelings ten dienste gesteld van deze vernietigingsdrang
en hierdoor veel problemen ontweken die echte goede kunstkritiek zich in de eerste
plaats stellen moet: hoe kan het simultaneïsme van figuratieve en niet-figuratieve
kunst in de evolutie van de plastische kunst ingeschakeld worden? Is het hedendaags
inzicht in het artistiek scheppingsproces in staat meer licht te werpen op een dualisme
- oud als de mens - tussen de realiteit en de kunst, tussen het rationele en het
irrationele? Hoe zijn verschillende modernistische stijlrichtingen te verzoenen met
de noodzakelijkheid en het wezen van de kunst?

III
Deze vragen zijn nu misschien aktueler dan ooit omdat de abstrakte kunst zelf in
haar eigen ekcentriciteiten verstard is en tot een akademisme aanleiding heeft gegeven.
Maar er zijn ook nog enkele andere oorzaken, die deze essentiële vragen weer aan
de belangstelling opdringen.
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Enerzijds stelt men vast dat de plastische kunsten sedert de tweede oorlog een
belangstelling genieten, die ze nooit te voren kenden. Anderzijds is de breuk tussen
kunstenaars en plubliek ook totaler dan ooit het geval was. Niet alleen heeft de kunst
zich van religieuze en laïeke opdrachtgevers vrij gemaakt maar ook van alle religieuze,
morele en sociale waardemaatstaven. De kunstenaar zelf is vooral bewust geworden
van de grootsheid van zijn roeping. Deze bewustwording bestrijkt de kurve van de
meest tegenstrijdige gevoelens: van de nederigheid als zedeles uit de omgang met
genieën tot de vergoddelijking van de kunst in het teken van de menselijke hoogmoed.
(En misschien zijn er maar twee soorten kunstenaars: diegene die de gave van
bewondering bezitten en andere voor wie kunst alleen een middel is tot hoogmoedige
zelfverwezenlijking!) Ondertussen heeft deze breuk met het publiek tot gevolg gehad
dat de kunst uitsluitend een zaak van kunstenaars geworden is. En de grootste onder
die kunstenaars hebben tot in hun hoge ouderdom - cfr. Picasso, Matisse, Klee e.a.
- bijna alle stijlen doorlopen, zodat hun evolutie tot geen enkele stijlrichting kan
beperkt worden. De soepelheid van de ekspressievormen blijkt zelfs een algemeen
attribuut van alle geniale kunstenaars te zijn, eveneens in de muziek en in de
dramatische kunst. Denken wij maar even aan Strawinski, Strindberg, O'Neill en
Brecht. Er is dus niets relatievers dan het begrip ‘modern’ maar er is ook niets
absoluters dan de afzijdigheid van alle publiek ten overstaan van die werken waarin
werkelijk een originele scheppingsdrang zijn unieke vorm en gestalte heeft gezocht.
Het sukses van veel modernismen heeft hierin geen grondige wijziging meegebracht.
Men kan vaststellen dat de visuele kultuur bij middel van de moderne
reproduktietechniek, de film en de televisie een aanvullende secundaire kultuur aan
het vormen is, vol gevaren in de mate dat zij de passiviteit in de hand werkt en de
mens zou inschakelen in deze instrumentele, op louter prestatiekennis gerichte
technische wereld. De onderwijsmethodes trachten deze stijgende ontmenselijking
te voorkomen door de vroege ontwikkeling van de totale mens. Er zijn plannen om
het onderricht in de plastische kunsten veel intenser uit te breiden. Het probleem van
de kwaliteit en de orientatie in de plastische kunst zal dus ook pedagogische betekenis
krijgen.
Heden blijkt zelfs een verschuiving van de abstrakte vormenschema's plaats te
grijpen van de absolute schilderkunst naar de dekoratieve en toegepaste kunsten.
Klees geheimschrift in kleur en Mondriaans geometrische abstrakties en vele andere
abstrakte vormen hebben een ruime toepassing gevonden in de binnenhuisarchitektuur,
de affichekunst, de typografie, de ontwerpen van juwelen en klederstoffen. Het
eigenaardige is weer dat het publiek hier absoluut niet vijandig reageert tegen de
‘valeur-choc’ van abstrakte motieven in het modieus-moderne dekor noch in de
industriële vormgeving, waar er tussen de kunst en de machine een soms ijzig-kille
harmonie tot stand kwam. Er is zelfs veel kans dat deze half-abstrakte, half-machinale
vormentaal zich tot een soort twintigeeuws naturalisme zal ontwikkelen.
Maar als er één reden doorslaggevend is om de essentiële vragen van de kunstkritiek
weer aan de dagorde te brengen dan is het wel de vaststelling dat de interpretatie van
de abstrakte kunst in de meest flagrante tegenstellingen vastgelopen is. Dit verklaart
misschien ongeveer te gelijkertijd in alle landen de hevigheid van de aanvallen tegen
de abstrakte kunst. Wij laten hier echter twee niet altijd te onderschatten faktoren
volledig buiten beschouwing: de invloed van de geleide - en soms betaalde - reklame
in de kunsthandel en de kunstkritiek. In elk geval kan dit anti-abstraktionisme één
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resultaat bespoedigen: de reduktie van de abstrakte kunst tot haar wezenlijke betekenis,
zodat zij niet langer het aureool zou usurperen de enige echt moderne ekspressievorm
te zijn.
*
Een van de op schilderkundig plan meest overtuigende interpretaties van de abstrakte
kunst berust op de analyse van het ritme in de vormentaal. Beschouwingen over dit
ritme liggen te grondslag aan de esthetiek van Mondriaan, Elie Faure, Read en De
Gruyter. De plastische kunst heeft zich altijd bewogen tussen twee polen: het
naturalisme en het anti-naturalisme, het reële met de nadruk op het thema en het
ideëele met de nadruk op de vorm. De imiterende schoonvormelijkheid van de
Renaissance was een kompromisoplossing. De abstrakte kunst transcendeert de ene
pool, de vorm, tot iets absoluuts. De emotionele geladenheid van een werk berust
dan uitsluitend op het ritme, op de ritmische verhouding van lijnen, vlakken en
kleuren. Terecht noemt Read de abstrakte kunst de organizatie van een motief tot
een instinktief patroon, geschapen op het plan van het onderbewustzijn. Ritmische
aanvoeling en ritmische ekspressie behoren tot de instruktieve zijnssfeer maar zijn
ook even vaag en onbepaalbaar als de opwellingen die er aan te grondslag liggen,
m.a.w. deze ritmische vormentaal blijft plurivalent, vatbaar voor meerdere
interpretaties, magisch-vaag als muzikale akkoorden. Wat Elie Faure in Equivalences
over de ritmiek van de maskers schrijft, geldt in dit opzicht als een bepaling en tegelijk
als een beperking voor geheel de abstrakte kunst.
Het masker beantwoordt het zuiverst aan de ritmische behoeften. Door zijn vorm,
zijn kleur, zijn symmetrisch dekor,zijn louter willekeurige ordening van naturlijke
bestanddelen, zijn koppige afwijzing van alle eenvoudige en gewone nabootsing, zijn
onbeperkt vermogen tegelijk werkelijkheid en droom ineenverstrengeld voor de
verbeelding op te roepen geeft het masker ontstaan aan een totaal oorspronkelijke
schepping, waarvan het ritme alleen het eigenlijke voorwerp uitmaakt. Zonder meer
belang te hech-
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ten aan de schijn dan hij verdient gaat het masker recht op het essentiële af, namelijk
wat het gemeen heeft met de wetten van herhaling, op- en neergang en periodische
wedergeboorte - kenmerken van het heelal zelf.
Abstracter dan abstract is alleen het niets en dat is dan ook doorgaans wat deze
kunst in de consequente doorvoering van haar beginsel aan de geest biedt... De
gedachte is deze: dat het anti-intellektualisme in de huidige cultuur-faze geleid heeft
tot een overwoekering van het geestesleven door een pathologische verschijningsvorm
van het magisch-primitieve denken... de desintegratie van een hogere geestesstruktuur,
gevolgd door een pathologische reïntegratie op een lager niveau, een proces zoals
de psychiatrie dat beschrijft bij psychotische toestanden.
Hoe dikwijls heeft men Freud en Lucifer niet tegen de abstrakten in het gelid
gejaagd?... Tegen abstrakten, die men dikwijls alleen abnormaal kon noemen in de
mate dat zij tot op zeer hoge ouderdom van een onverminderde luciede creativiteit
blijk gaven?
In een omgekeerde gedachtengang heeft men dan ook de abstrakte kunst pogen
te verklaren als een daad van revolte tegen het absurde, als de schepping van een
autonome wereld, waar de werkelijkheid geen greep meer op had. Abstrakte kunst
wordt dan de schepping van een anti-chaos, zoals bij Camus, van een anti-noodlot,
zoals bij Malraux. Deze voorstellingsloze, niet-academische wereld is gelouterd van
alle sterfelijkheid, van alle betrekkelijkheid, van alle kompleksen.
*
Ontzetting voor de chaos of drang naar eversie in een nonfiguratieve vrijheid, in
beide gevallen zou de abstrakte kunst een vorm zijn van wat Audiberti zeer
kenschetsend het abhumanisme noemde, de moderne levenshouding die berust op
een ontwaarding van het menselijke.
Andere kritici gewagen echter van de abstrakte kunst als de meest vergeestelijkte
kunstvorm. Zo schrijft Marcel Duchateau:
De non-figuratieve kunst is de meest treffende uiting van de anti-naturalistische
tendenzen en als dusdanig een symbool van de menselijke drang naar een
vergeestelijking van de realiteit.
In hetzelfde artikel, dat destijds in De Linie verscheen, vermeldt hij verder dat het
onzinnig is in abstracto over kunst te discussiëren:
Kunst is in eerste instantie een kwestie van vorm en elke vorm is individueel.
Wanneer men in een bepaald werk het noodzakelijk karakter van een vorm heeft
ingezien, heeft men terzelfdertijd zijn zinnebeeldig karakter begrepen en gevat wat
deze vorm schraagt, wat deze vorm incarneert. In abstracto heeft dergelijke discussie
geen zin.
Maar kan een noodzakelijke vorm zinnebeeldig zijn, indien hij abstrakt is en
tegelijk aan alles en niets kan herinneren? Vergeestelijking van de vorm betekent
toch persoonlijke zingeving bij middel van de plastische uitdrukking. Zingeving
vereist toch een minimum van kommunikatief gehalte. Abstracte kunst heeft alle
universele themata uitgesloten: de liefde, het lijden, de dood, de wereld en God. Hoe
kan die kunst dan een vergeestelijkte vorm zijn?
Er is een symbolische vergeestelijking mogelijk, die niet beantwoordt aan de logika
van het verstand maar aan wat men in de kunst de logika van de gevoelens noemt:
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vrije associaties, droomsymbolen, magische vervreemding. Het doordrijven van
dergelijke beschouwingen is echter meestal niet van een zekere willekeur vrij te
pleiten. Zo schrijft A. Deblaere s.j. naar aanleiding van Moores Vorst en Vorstin:
Gestalten, die algemeen blijven, waarin het geindividualizeerde, gedifferentieerde
van een afgewerkt gelaat, handen of voeten vermeden wordt (nauwelijks een
aanduiding, want iedere verdere bewerking zou de symbolische kracht van het
grondmotief begrenzen, beperken en dus verarmen); tronende figuren... doch ook
hier niet gedifferentieerd, algemeen gehouden met de algemeenheid, waarmee het
symbool het archetype moet vertolken.
Maar wat dan, indien een ander kritikus zou schrijven: Moores Vorst en Vorstin
zijn geen archetypes van het gezag maar zielige en gatige mensjes, op zijn Becketts
in En attendant Godot, nietige schepseltjes verloren in het Middelheim, beeld van
de grote alnatuur in haar gevoelloze altijddurendheid. Wat blijft er van de archetypes
als iedereen ze naar eigen gading of willekeur gaat interpreteren?
De abstrakte kunst is een magische schepping. Reeds Gauguin noemde de kleur
een enigmatisch element in de mate dat zij ons de zonderlingste sensatie kon
suggereren. Kandinsky sprak over de tijd die hij in zijn werk zocht te incarneren.
Een abstrakt werk ontleent zijn suggestieve kracht aan zijn ongewone
geheimzinnigheden. Huizinga gaf blijken van een merkwaardige intuïtie waar hij
schreef over Chagall:
Voor velen is de kunst van Chagall een probleem. Maar zij is in wezen volstrekt
niet problematiek, zij is een kunst die onmiddellijk uit een verwondering spruit en
uit een overgave aan de mythe van het leven, zonder bedenking, zonder inmenging
van het intellekt. Zij heeft een religieuze gevoelsondergrond. Daar is haar bron, in
het hart, zo gij wilt, of in het bloed, of in het mysterie van het leven zelf... Tenslotte
is er nog wel een ‘mysterie’ als een mystiek van de kunst, is er ook een kunst met een
‘magisch vermogen’, die mededeling doet ‘niet aan het verstand maar aan alles
waarvoor wij slechts over vage begrippen beschikken’.
Volgens Huizinga zouden er meerdere soorten kunst bestaan, een vormentaal die
zich ook tot het denken richt en een andere die het denken uitschakelt. Zou deze
aanduiding geen suggestie zijn in welke richting de vele tegenspraken in de moderne
kunst met elkaar een overeenstemming kunnen vinden... Chagall was nu echter ook
geen abstrakt schilder; zijn werken zijn herkenbare visioenen, ongehinderd door de
beperkingen van tijd en ruimte.
*
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Louter vormelijke ritmiek, uitdrukking van het absurde of afwijzing van de
werkelijkheid in een autonome vormentaal, vergeestelijkte vorm uit kracht van zijn
louter vormelijke harmonie of uit kracht van zijn symbolische of magische inhoud
- zoveel is zeker dat voor de verklaring van de abstrakte kunst alle filozofische stelsels
in de wacht werden gesleept: het materialisme, het nihilisme, het existentialisme, het
immanentisme, het transcendentisme... Alleen de rechtvaardiging van de abstrakte
kunst is er niet duidelijker door geworden en in geen geval de inschakeling van deze
kunst in de evolutie van de gehele plastische kunst.
Zou Gabriël Marcel gelijk hebben, wanneer hij schrijft: Het kwaad ligt in de
vervanging van het konkrete door het abstrakte. Of Robert Ray die in een vurig essay
Contre l'Art abstrait de gehele abstrakte kunst mode en zwendel noemt op grote
schaal? Of Wyndham Lewis in zijn werk The demon of progress in the Art die het
abstraherend ekstremisme een ziekte van de geest noemt.
Radicalisme is de heersende tendentie, het zoeken naar altijd radikalere
vernieuwing tot artistiek doel te verklaren. Daarbij schrijdt deze vernieuwing altijd
verder door in de richting van een absoluut nulpunt van de volslagen abstraktie van
het lege vlak.
Wyndham Lewis beschuldigt echter niet de schilders die hij weinig intelligente,
louter visuele schilder-dieren noemt, maar wel de kritici die door hun absurde
redeneringen in schilderskringen de invloed van een nefaste intelligentzia uitoefenen.
In tegenstelling tot de moderne kunstenaars wijst hij er herhaaldelijk op hoe alle
geniale kunstenaars, van Michel-Angelo tot Picasso altijd vanuit een geestelijk niveau
hun werken hebben geschapen. In dezelfde gedachtengang nemen wij nota van Urbain
Vandevoorde's herhaalde waarschuwingen en pleidooien Voor handhaving der
tijdeloze waarden in schilderkunst en letterkunde. Ook de anti-abstrakte kunstkritiek,
die soms even fanatieke contra's formuleert, vraagt gehoor in dit debat dat sommigen
nutteloos kunnen achten, maar waarvan tenslotte de richting zal afhangen waarin de
verdere evolutie van de schilderkunst zich zal voltrekken...
En in de grond zijn er tekens die erop wijzen dat het debat allesbehalve nutteloos
geweest is. Feit is dat te Parijs anno 1958 alleen nog aan anti-abstrakten
eersterangsbetekenis wordt toegekend: Buffet, Lorjou e.a. In een van zijn kritieken
citeert U. Vandevoorde de pejoratieve benaming, die men in de Franse pers al meer
voor de abstracten begint te gebruiken. Men noemt ze de fossielen van de
voorstellingsloze kunst.

IV
Voor de verklaring van het simultaneïsme van figuratieve en niet-figuratieve
schilderkunst laat de klassieke esthetica ons praktisch totaal in de steek. Wat kan ze
ons anders bieden dan een psychologische interpretatie van de klassieke en de
italianiserende kunst, die het enig uitgangspunt vormde van haar kunstbeschouwingen?
Noch de idealiserende. schoon vormelijkheid, noch de figuratieve imitatie, noch de
psychologische diepte zijn maatstaven waarmee men de moderne kunst kan
beoordelen. Moet men echter toegeven, dat de breuk tussen vroegere kunst en moderne
kunst zo groot is dat men van twee schilderkunsten en twee totaal onverzoenbare
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artistieke ideologieën durft gewagen? Is er dan geen moderne esthetiek, die klaarheid
brengt?
Er bestaat inderdaad een moderne esthetiek... maar buiten alle systematische
esthetika om. Men vindt ze tegelijk bij filozofen, schrijvers, schilders en critici, bij
Bergson, Valéry, Alain, T.S. Eliot, Brecht; bij Cézanne, Van Gogh, Braque; bij
Berenson, Read, Haftmann, Sedlmayer, Focillon, Huyghe, Cassou, Lhote, Raynal,
Malraux en Picon. Het gaat over ideeën, die over honderde essays en artikels verspreid
zijn en die alle dit gemeen hebben dat ze als artistieke fermenten op de wording van
de moderne kunst hebben ingewerkt. Er bestaat voor het ogenblik nog geen
overzichtelijke synthese van al deze ideëen, maar er werden reeds overzichtelijke
bloemlezingen in deze zin gepubliceerd.
Volgende konklusies kunnen in elk geval tot nadenken en tot voorzichtgheid
stemmen. De wereld, die door de kunstenaar geschapen wordt is altijd tegelijk de
weerspiegeling van zijn tijd en van waarden, die men eeuwige waarden kan noemen
en die zich nu eens laten bepalen in funktie van het verleden, dan weer in funktie
van de toekomst. Gelijk welke taal, een plastische of een andere die totaal nieuw is
zonder enige verwijzing naar de vormen uit het verleden zou onverstaanbaar en
bijgevolg ook zonder uitwerking zijn.
Artistieke intuïtie, wat is zij? Zij is fantazie: zij is verbeelding: zij is vooral
overschrijding van de deductieve kennis. Feit is dat zelfs de meest talentvolle mens
nooit een kunstwerk zal maken op grond van zijn intelligente berekeningen alleen en dit is onafhankelijk van zijn uitdrukkingswijze, nabootsend of niet. Wat te denken
over diegenen, die de vrije mogelijkheden van het talent door een puriteinse methode
vervangen? Zij verloochenen het specifiek vermogen van de kunst in naam van
pseudo-mathematische bewijsvoeringen. Zo komt het dat in de werken van de puristen
de organisatie van het schilderij het thema uitsluit; deze organisatie wil alleen om
haarzelfswil bestaan en maakt zich door haar ontpersoonlijking steriel. Hier is een
fundamentele vergissing in het spel, een academisme van de abstraktie dat wij moeten
ontmaskeren, ten zelfde titel als dit andere academisme dat ten slotte een misbruik
was van het onderwerp.
ROGER FIEUW
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De surrealistische schilderkunst in Vlaanderen
Zolang gij het mij niet vraagt weet ik wat het is; vraagt gij het mij dan weet ik het
niet meer. Deze woorden van Sint Augustinus over de tijd zijn mij voor de geest
gekomen nu ik, dit opstel schrijvend, gedwongen ben zo nauwkeurig mogelijk te
zeggen wat het surrealisme is. Surrealisme is inderdaad een van die termen die
duidelijk zijn zolang men niet probeert ze te verduidelijken; termen waarmee men
gemakkelijk over de baan kan zolang men in de praktijk blijft maar die vervagen tot
het onwezenlijke wanneer men ze aan theoretische beschouwingen onderwerpt.
Het woord surrealisme is nu sinds jaren gemeengoed. Met wordt gebezigd voor
al wat bevreemdt, voor alles wat zich bevindt of zich vertoont buiten de kring van
wat ons vertrouwd, normaal toeschijnt. Het ligt voor de hand dat deze laatste termen
rekbaar zijn. Nemen wij echter als gegeven aan dat ergens een grens zou bestaan aan
de overzijde waarvan de ‘normale’ mens het spoor bijster is.
Eens de term in omloop gebracht - circa 1925 - heeft men hem retrospectief of,
zo men wil, posthuum gebruikt voor zaken die gemaakt werden eeuwen voor het
woord bestond. Van surrealisme heeft men b.v. gesproken in verband met de helleen verzoekingsvisioenen van Hieronymus Bosch. Gaandeweg heeft men dan een
verband gelegd tussen deze kunst en het huidig surrealisme. Van Bosch is men naar
Breugel gegaan, van Breugel naar Teniers, van Teniers naar Ensor, van Ensor naar
Magritte en Delvaux.
Zodoende heeft men zeker enige verwarring gesticht en grenzen uitgevaagd.
Alhoewel het een hachelijke onderneming is wil ik vooraf trachten zo goed en zo
kwaad als het gaat het kroondomein van het surrealisme af te bakenen. M. a.w. het
verschil duidelijk te maken tussen het surrealisme en de fantastische kunst.
*
Fantastische kunst is, het woord zegt het, kunst die de vrucht is van de fantasie, van
de verbeelding. Wel is waar dat alle kunst een product is van de fantasie; het is door
de fantasie dat de persoonlijkheid van de kunstenaar haar stempel drukt op het beeld.
Anders gezegd: de verbeelding is de bakermat van de stijl. Deze stijl groeit op samen
met de waarneming van de werkelijkheid; hij verenigt er zich mee en uit deze
vereniging zijn de talloze werken gesproten die, met meer of minder recht, als
realistisch worden bestempeld.
Gaat de verbeelding haar eigen weg dan brengt zij fantastische beelden voort;
beelden die uitsluitend - of nagenoeg - tot het rijk van de fantasie behoren; beelden
die het werk zijn van een ‘fantast’, van iemand die met een abnormaal sterke
verbeelding is begaafd en geen onderscheid maakt tussen werkelijkheid en droom.
Dit rijk van de fantasie heeft steeds bestaan en heeft zich in de loop der tijden op
reusachtige wijze uitgebreid; het is door ontelbare handen gebouwd want de mens
heeft steeds getracht over de grenzen van
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het waarneembare en het weetbare te gaan en aan anderen mede te delen wat hij,
gedreven door hoop en door angst, in deze raadselachtige gebieden heeft ontdekt.
Eeuwen lang heeft dit rijk stand gehouden op de grondvesten van geloof en
bijgeloof. De zone van het zichtbare, waarin goed en kwaad, schoon en lelijk in
wisselende mate zijn vermengd, zat geklemd tussen twee andere zones, waarvan de
ene bevolkt is door monsters allerhande en de andere door de onvergelijkelijke
schoonheid van verrezen lichamen: de wereld en de mens tussen hel en hemel.
Mettertijd hebben de iconografische traditie en orthodoxie de fantastische wereld
gestereotypeerd. Slechts wanneer een geboren fantast zich aan deze traditie heeft
ontrokken heeft de fantastische kunst een harer hoogtepunten bereikt. Dit is b.v. het
geval met Hieronymus Bosch. Om het met een Frans auteur te zeggen: niemand heeft
ooit zoveel bestaan gegeven aan wezens die niet bestaan.
Naarmate men zich van de middeleeuwen verwijdert krimpt het domein van het
fantastische om praktisch geheel te verdwijnen in de negentiende eeuw, de eeuw
waarin onder de invloed van de positieve wetenschap de werkelijkheid verkleind
wordt tot het meet- en waarneembare. Toen het schrikbewind van het positivisme
voorbij was en de mens weer het gebied aan de overzijde ging verkennen, lag het
eeuwenoude rijk in puin. Kunst was inmiddels de allerindividueelste expressie van
de allerindividueelste emotie geworden. In de fantastische kunst ging nu ook ieder
vlijtig aan zijn helletje timmeren, want van een hemeltje was er nog alleen sprake in
de brave spreukjes die het interieur van de brave burgerij ontsieren. Van de hel was
men in de psychanalyse verzeild; van Dante bij Freud.
Deze strikt persoonlijke, deze confidentiële fantastische kunst is nog geen
surrealisme. Van Ensor b.v. heeft men een groot fantast en een surrealist gemaakt.
In beide gevallen heeft men zich echter vergist. Ensors fantastische wezens zijn niet
bestand tegen een waar surrealistisch klimaat, evenmin als die van Frits Vanden
Berghe. Dit steekt de ogen uit wanneer men beelden van deze schilders in een
filmmontage over het surrealisme inschakelt.
*
Officieel dagtekent het surrealisme van 1924; het is nl. in dit jaar dat André Breton
het eerste Manifeste du surréalisme in het licht heeft gegeven. Het surrealisme is een
kind van het dadaïsme. Met zijn negatieve politiek: alle gevestigde waarden - en
liefst de meest eerbiedwaardige - niet alleen van de kunst maar ook van het leven
grondig af te takelen heeft het dadaïsme ook een positief resultaat opgeleverd. Het
heeft getoond dat alles, zelfs het meest waardeloze, zelfs de afval geladen is als een
‘booby trap’ die door een geschikt zinsverband tot ontploffing kan gebracht worden.
Een trambiljet is ten slotte even uniek als gij en ik. Het komt er alleen op aan het
feitje tot het bewustzijn van de mens te brengen op de meest treffende manier.
Het thema van liefde en dood, het thema van de vergankelijkheid is een van de
centrale motieven van de menselijke overpeinzingen. Grünewald heeft er in zijn tijd
een doek aan gewijd: de dode gelieven in het museum van Straatsburg. Uitgemergelde,
verdorde lichamen van een jonge man en van zijn beminde die onder de ogen van
de toeschouwer door allerlei kruipgedierte op weerzinwekkende wijze worden
verslonden. Al deze mise en scène ten spijt heeft dit doek op mij veel minder indruk
gemaakt dan de armzalige dadaïstische montage die onlangs door de jonge Fransman
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Christian d'Orgeix in de Galerie Hélios Art te Brussel werd ten toon gesteld. Deze
montage bestaat uit een grauw karton, 15 × 20 cm., waarop met de opening naar
onder, het kistje van een luciferdoosje is geplaatst. Daaronder, evenwijdig met de
onderkant van het doosje, twee goedkope, kartonnen, uitgebrande lucifers. Op de
bovenste staat geschreven: ‘à Christiane’, op de onderste: ‘Christian’. Treffend
symbool van een dode, uitgebrande liefde, schrijnender dan het weerzinwekkend en
veel te explicite doek van Grünewald. Tenminste voor mij...
Het dadaïsme had de aandacht gevestigd op een nog onontgonnen gebied; een
gebied waarvan de ontginning maar kon worden aangevat wanneer verbeelding en
sensibiliteit zich zouden hebben vrijgemaakt van de kluisters waarin zij telkens weer
door de traditie en de heersende opvattingen worden geklonken. In feite, zoals zou
blijken uit het tweede manifest dat Breton in 1930 publiceerde en waarin hij handelt
over het poëtisch motief van deze strekking, zou de activiteit van het surrealisme
niet beperkt blijven tot de kunst maar zich tot al de gebieden van het menselijk leven
uitstrekken. Het surrealisme zou zijn geest uitzenden en het aanschijn van de aarde
zou veranderen.
In zijn eerste manifest had Breton het surrealisme geprezen als de uitdrukking van
de zuivere activiteit van de geest in zijn ongerepte, oorspronkelijke staat, los van
elke organisatie in het verband van redenering, van tijd en ruimte, van oorzaak en
gevolg, van aesthetiek of moraal. Al de bestaande wetten worden opgeheven: het
surrealisme moet de onmiddellijke manifestatie zijn van de diepste menselijke
waarheid, van de ongeschonden vrijheid die zich uitdrukt uit naam van haar eigen
levenskracht.
Totale vrijheid van de verbeelding ook tegenover haar eigenaar, tenminste
tegenover het bewuste gedeelte ervan. Breton heeft gepoogd in de mens een bron te
ontsluiten die alleen kan opwellen wanneer alles onschadelijk wordt gemaakt wat
niet alleen van buiten,
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maar ook van binnen het opborrelen hindert of remt.
De sterkste rem is het bewustzijn, waardoor de mens in een georganiseerd leven
wordt ingeschakeld, een organisatie waarin alle dingen in een vast verband zijn
gevangen. Laten wij desorganiseren, zei Breton, dan treden uit de chaos vanzelf
andere, gloednieuwe, verrassende en voor ieder oorspronkelijke associaties te
voorschijn, ingegeven door motieven uit het onderbewustzijn. Poëtisch zullen deze
associaties in de hoogste mate renderen. Van de toeschouwer of waarnemer vereisen
zij een ontvankelijkheid welke uit dezelfde houding voortspruit zoniet is er een dove
in het gesprek. Bevinden kunstenaar en toeschouwer zich op hetzelfde vlak dan
ontstaan in de sferen van het onderbewuste zeer actieve en vruchtbare contacten.
Hoe vruchtbaar deze contacten zijn kunnen heb ik zelf ondervonden tijdens mijn
bezoek aan de grote retrospectieve tentoonstelling van Magritte in 1954. In deze
tentoonstelling was een van de oudere werken van de schilder opgenomen, nl. de
voorstelling van een zwart bord waarop, in net afgetekende vakjes, verschillende
voorwerpen zeer getrouw zijn afgebeeld. Onder elk vakje heeft Magritte in
negentiendeeuws schoonschrift de naam geschreven van het ding; ik bedoel de nieuwe
naam. Onder een ei stond b.v. de accaciaboom, onder een hamer, de woestijn. Ik
had, zoals de meeste bezoekers vermoed ik, eerst de indruk dat het alleen bedoeld
was als grap om de wijsneus kwaad bloed te zetten en de wijsgeer eventjes te doen
glimlachen. Tot ik plots tot geheel andere gevoelens werd gebracht. In een van de
vakjes is een brandende kaars afgebeeld. Weet U hoe Magritte dat ding heet? ‘De
zoldering’. Ik was diep getroffen. Deze benaming is, daarvan was ik volstrekt zeker,
niet zo willekeurig als men zou denken. Iets in mij dwong mij deze associatie van
ding en naam te aanzien als treffender dan de koppeling van het ding met zijn
gangbare benaming.
Ik heb er lang over gedaan eer ik de uitleg gevonden heb van wat mij was
overkomen. Mag ik u de oplossing vertellen? Ik heb mijn kinderjaren doorgebracht
in een klein dorp in het Noorden van de Kempen. Mijn beste kameraadjes waren de
zonen van de schoenlapper die schuin tegenover het huis van mijn ouders woonde.
De schoenlapperij was een grote, lege kamer, met rode stenen gevloerd. In de
rechterhoek liep een trapladder naar de zolder. Hoe dikwijls heb ik, in de wintertijd,
de schoenlapper niet met een kaars naar de zoldering zien gaan. Deze beleving die
diep in het verleden en in mijn onderbewustzijn was begraven is door het schilderij
van Magritte uit de schijndood opgestaan. Zo waar is het dat de kunst de mens aan
zichzelf reveleert.
*
Neemt men in acht wat voorafgaat dan is het duidelijk dat de ware surrealisten
niet zo dicht zijn gezaaid. Schilders die speculeren op het groteske en het
monsterachtige, die gedrochten vervaardigen en hellegespuis, die hun best doen om
ons weerzin en gruwel in te boezemen zijn minder zeldzaam. Zeker in het Vlaamse
land. Léon Spilliaert heeft een zeer eigenaardige kunst beoefend waarin wij, door de
scherpe afbeelding van onschuldige dingen, in een eigenaardige sfeer worden gebracht.
Maar een surrealist in de ware zin van het woord is hij toch niet. Over Ensor en Frits
Vanden Berghe heb ik reeds gesproken. Met de kunst van Vanden Berghe is die van
Landuyt verwant. Nadat een zekere sereniteit in zijn doeken was aangebroken - ik
spreek hier over de doeken die Landuyt één jaar geleden te Oostende heeft
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geëxposeerd - is hij nu weer verder dan ooit te voren gegaan in de afbeelding van
weerzinwekkende dingen. In dit opzicht spant zijn recente tentoonstelling in het
Paleis voor Schone Kunsten te Brussel de kroon. De wereld die door Landuyt wordt
opgeroepen is een uitermate troebele wereld; een wereld van angst, vertwijfeling,
deernis en gruwel. Het is mogelijk, het is onvermijdelijk dat de meesten van deze
wereld niet willen weten. Maar ik denk dat iedereen zijn petje zal afnemen voor de
suggestieve kracht waarmee Landuyt zijn sfeer realiseert. Men kan natuurlijk de
vraag stellen of het wenselijk of gewoon behoorlijk is deze hoek van de sluier op te
lichten. Dit is een vraag die wij liever onbeantwoord laten.
Drie andere schilders in het Vlaamse land hebben een orthodox surrealisme
beoefend: Robert Geenens, Maxime Van de Woestijne en Paul Joostens. Van Joostens
heb ik onlangs te Brussel een hoopje collages gezien waarin hij tracht aan de
toeschouwer de surrealistische schok te geven. Voor mijn gevoel is hij hierin zelden
geslaagd omdat het verband tussen de dingen te litterair is of te gezocht. Het geeft
vanzelfsprekend wel een schokje wanneer men een portret van Margaretha van
Oostenrijk ziet met een pepsodent-gebit. Maar meer dan een goedkope grap is het
toch niet; in ieder geval geen bestanddeel van een algemene visie. Maxime Van de
Woestijne heeft enkele surrealistische doekjes gemaakt van zuiver allooi. Ik denk
b.v. aan het schilderij met de druipende kaarsen. Maar zijn werk is zelden verrassend
en uitgegist als dit van Magritte. Geenens heeft een tijdlang orthodox surrealistisch
geschilderd, allerhande dingen die in het dagelijks leven met elkaar niets te maken
hebben verenigend in een verrassende combinatie. De jongste tijd is hij overgegaan
naar een fantastische kunst in de trant van sommige werken van Max Ernst waarin
ons vreemde landen worden onthuld, puinen van rijken die wellicht nooit hebben
bestaan.
MARCEL DUCHATEAU
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[Literatuur]
[Gaston Duribreux]

Geen kunstenaar-van-het-woord - geen waarachtig artiest tout court - of z'n leven is
kamp, strijd. Indien hij zich bezondigt aan het te boek stellen van lieve
waardeloosheden, verminkt hij zichzelf en speelt een vals spel. Zijn verschijning op
het podium is een zeepbelletje dat in het niet verdwijnt. Het is een ongevaarlijk soort
dat de adellijke titel van kunstenaar onwaardig is en niet eens het onderscheid weet
tussen het levensvolle en het levensvoze. Deze zogenaamde schrijvers vullen de
lange rij onzer slechtste rederijkers aan. Het zijn niet eens ééndagsvliegen.
Antipoden aan deze kunstenmakers, hoewel uiteindelijk hetzelfde lot beschoren,
zijn de onwaarachtige gezellen, die vanuit de katakomben hunner eenzelvigheid
ellenlange tiraden opdissen, waarin de hoofdtoon is een opstandigheid tegen het
wààrachtige leven met z'n lach en z'n traan of, erger nog, verleerd hebben de dingen
bij hun naam te noemen. Het sublieme duel van ziel en zinnen is hun onbekend. Niet
zelden is hun onware, dus kunstmatige woord, klinkklare nonsens, of het alles behalve
interessant relaas van hun verblijf in de donkere bochten waaruit angstvallig leven
en licht, diepe vreugde en menselijke smart, wordt geweerd. Via een krachtpatserij
van een voze, vervelende en holle verbolatrie, bewijzen ze hun beklagenswaardig
tekort aan levensmoed. Ze vluchten dit aardse waar géén geluk mogelijk is zonder
kamp, en hebben het voortdurend over veel weten. Ze hebben de spontaniteit verleerd,
tevens de juiste zin van wat des levens is. De echo van hun eigendunk is hoorbaar
in elk hunner geschriften. In de literatuur kunnen ze hoop en al als taalkundigen
vermeld worden. Hun stijl is een koud diadeem.
Maar er zijn ook de uitdiepers van het leven. Die de mens in de artiest niet
verloochenen kunnen, omdat een oorspronkelijk begaafde, in de eerste plaats een
mens is. Niet ieder begenadigde staat vanaf z'n eerste boek in de stralen van een hel
en fel licht. Hij groeit van binnen naar buiten. Maar zelden is z'n debuut waardeloos.
Hij is brutaal noch hyper-fijn; hij houdt het bij het spontane en direkte, het
wezens-échte, en beijvert zich in het vak tot ook de vorm z'n benijdenswaardig
aandeel is. Het taal-bezit is voor hem een onontbeerlijk ingrediënt om vollédig op
te biechten wat hij belééft. Niet van eerstafaan is hij de puber ontgroeid; hij vermeit
nog graag in de atmosfeer der romantiek; de paniek-stemming die inhaerent is aan
het léven, wordt eenmaal z'n aandeel; ongaarne geeft hij dadelijk het vergulde woord
en de litteraire tirlantijnen prijs, maar de inhoud van z'n woord duidt reeds op
waarachtigheid, op het be-lééfde, en is op z'n minst de weerklank van hetgeen het
eigen-ik beroert. Er is een onloochenbare kern van oorspronkelijkheid. Uit de vele

West-Vlaanderen. Jaargang 7

geroepenen, komt de uitverkorene naar voren. Niet altijd onweerstaanbaar, maar
onverdacht; iemand voor wie het schrijven geen devoir is, evenmin een zogenaamde
noodzaak, maar een opdracht, gedikteerd door het leven zelf.
*
Aldus Gaston Duribreux. Bij hem - zoals trouwens bij alle waarachtige, dus
oorspronkelijke kunstenaars, overheerst de mens. Niets bij hem is banaal. En hoewel
antipodisch aan een ander allerpersoonlijkst artiest, met name Marcel Matthijs, toch
hebben beide autentieke kunstenaars, eenzelfde karaktertrek gemeen: hun
belangstelling spitst zich algeheel op het individu. Voorzeker, bij Duribreux valt de
krachtige zegging van Matthijs minder op, er is méér woordenomhaal, en de direkte
wijze van vertellen van Matthijs is niet de sterkste zijde van Duribreux, wanneer
deze laatste z'n voorkeur geeft aan de analyse, het uitdiepen van de kern, de binnenste
pit. Maar evenzeer als bij Matthijs - ofschoon de verwoording een totaal ander
klankbord heeft - is het werkelijke leven hem lief, het onbevangen, het oprechte, het
wàre leven. Bij Duribreux missen
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we hetgeen de verdiende bijval van Matthijs uitmaakt, nl.: het direkte, het pittige,
het pikante, het on-middellijke; maar daarentegen is het proza van Gaston Duribreux
krachtig en vol, litterair rijker. Men zal ons terecht zeggen: het loopt wel eens een
tijdje aan vooraleer de auteur - gewild trouwens, én verantwoord - de lezer boeit met
een geenszins simpele tematiek, maar niemand ontkent bij Duribreux die vaste toets
en diens beschrijvings-kunst die ons aan enkele voortreffelijke romans uit de recente
Franse letteren herinneren. Zulks wil nog niet zeggen dat Duribreux zich via onze
Zuiderburen een eigen stijl verwierf, al heeft een jarenlang verblijf in het Zuiden de
auteur ongetwijfeld ten goede geïnspireerd. Overigens, in meer dan één werk (Derina,
De Bron op de Berg) is het Zuiders temperament, welke z'n innerlijk-getormenteerde
personages niet kunnen deserteren, herhaaldelijk aan bod. Duribreux' voorkeur gaat
naar het eeuwenoude gevecht met de engel, en heeft er lak aan
simplistisch-matematisch tewerk te gaan; steeds is er bij hem een onmeedogendheid
welke door geen valse klank ontsierd wordt. Hij is de gelukkige bezitter van hetgeen
we heten: het subliem-wrange, een kenmerk hem alleen eigen en waarvan z'n hele
werk is door-drenkt, niét opgesmukt. Z'n ganse oeuvre wordt er door geschraagd.
Dit subliem-wrange is voor Duribreux, de mens en de kunstenaar, een wààrachtigheid
en is derhalve het element dat in al z'n romans en novellen op de voorgrond treedt.
Een ander element dat het specifiek Duribreux-etiket draagt, is dit van het verheven
gebeuren. Reeds in z'n eerste verhaal - Karoen, in 't aanschijn van de zee.
Levensroman onder schuilnaam Jan van Wieren - betoogt de auteur voor het goede
in de mens. De zin voor rechtvaardigheid is bij Duribreux allerminst het vertolken
van een bemiddelingsrol of het werpen van een brug tussen de eeuwige (zwakke tot
zondige) mens, maar ook het onafwendbaar negatieve in het individu, nl. het kwaad,
wordt bij de auteur een verheven gebeuren; er blijft stééds die verbondenheid tussen
het aardse en het eeuwige, het schepsel en de Schepper. Hoe kan het ook anders voor
een kunstenaarstemperament als Duribreux die als het ware in een fysieke eenheid
leeft met de zee, dan dat er wel degelijk van een bestendige wisselwerking tussen
z'n wezen en dat van de zee mag gewaagd worden, de zee, naar het woord van de
Oostendse dichter August Vanhoutte: hét Wonder, het felst en schoonst gebeuren!
We zeiden het reeds: niets is banaal bij Duribreux, wanneer het de mens betreft.
We denken aan het mooie verhaal De Bron op de Berg dat allerminst een meesterwerk
is geworden, maar een boek waarin het verheven gebeuren overtuigt! In dit verband
herinneren we aan de fel-geboetseerde figuur van de vissersdochter Irma en aan haar
strijd om het behoud van de bron op de berg, haar duurbaarste bezit, het enige nog
dat haar aan de zee herinnert. Het is een tafereel dat men niet gemakkelijk vergeet.
Het is evenmin een toeval dat de beste passages uit dit boek vol van een zware
romantiek (A. Van Duinkerken) de nacht tot podium hebben. Hier verhaalt Duribreux
met z'n hele hart, zich thuis voelend in de duisternis welke z'n figuren voor tal van
problemen stelt: het instinkt, de zucht naar verovering, het klandestiene verlangen
en verweer. De evolutie van de romancier Gaston Duribreux lijkt ons het best in dit
boek te achterhalen, Duribreux met z'n niet-geringe mogelijkheden en - op dit tijdstip
althans (1945) - opvallende tekorten, of de mens-kunstenaar die het nog niet vermag
wat hij in De zure Druiven (1952) amper zeven jaar later wél zal vermogen: de greep
naar de volle aren, een bredere en ook diepere horizont, een werkelijkheid ten slotte
waarin de gemoedsroes van het individu, het pro en contra, psychologisch nagenoeg
feilloos, hoewel in een o.i. nog te zwaartillende formulering, wordt verwoord. Het
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is opvallend dat in dit sterke proza de auteur midden-in de door hem opgeroepen
wereld staat en een spontaneïteit exhibeert die ons vanwege een outsider in de
Vlaamse letteren, ten zeerste verbaast. Aldus Gaston Duribreux. Niet volks genoeg,
zeggen de enen; te overwegend anatomisch, zeggen de anderen. De waarheid ligt
o.i. in het midden: de romankunst van Duribreux bevat het proces van de
innerlijkgekwelde mens, hét tema dat de auteur het liefst is en zijn terrein is. En door
weinige auteurs-met-naam benaderd, laat staan overtroffen werd.
*
Wat boeit ons eigenlijk in het werk van Gaston Duribreux? We zijn het nagenoeg
volledig eens met de mening van een bestendig lezer van Duribreux' werk, waar deze
laatste, allerbondigst, maar trefraak, verklaarde: Hij is een serieus auteur! Waarmee
zeker niet bedoeld wordt dat Duribreux te plechtstatig, te hoogernstig, of te cerebraal
zou aandoen, maar iemand die vanwege de lezer de algehele aandacht opeist. De
auteur die het kust- en vissersleven veelal als hoofdmotief inschakelt, heeft als
eigendommelijke trek: hij staat vrijwel alleen, een beetje te eenzaam zelfs, naar het
ons voorkomt. Maar hijzelf zou ons toevertrouwen: Ik vraag me af of ik niet eenzijdig
ben. Ik ben niet erg plooibaar, en wil het ook niet zijn. Hoe paradoksaal voor velen
wellicht ook, dat eenzijdige - we denken hier aan Streuvels - heeft z'n bijval in de
hand gewerkt. Voor wat Duribreux betreft, moet alleszins vastgesteld - daarom nog
niét betreurd! dat er weinig of geen kontakt is tussen de auteur en het publiek. Naar
aanleiding van het verschijnen van deel I van Mens en Kunstenaar, waarin ook Gaston
Duribreux z'n plaats heeft, stelde de recensent van de Noordbrabantse Courant
volgende, o.i. betekenisvolle vraagjes: Wie is die Duribreux eigenlijk die we bij name
kennen, die iemand moet zijn, maar zich opvallend aan de zelfkant houdt? Wie is
toch die man?
Gaston Duribreux is een serieus auteur! Er is van-
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wege de doorsnee-lezer inderdaad een kleine dosis denkarbeid vandoen om de auteur
met een volkomen begrip te vereren! En toch, bij het lezen van z'n boeken, komt ons
de overweging van Schopenhauer te binnen: Wanneer we lezen, denkt iemand anders
voor ons: we herhalen slechts ‘zijn’ gedachtengang. Vandaar die voelbare opluchting,
wanneer we van zelf-denken op lezen overgaan. Zo is het ook. Want die passus uit
Schopenhauer zal de lezer des te voortreffelijker heten wanneer hij, binnen eenzelfde
week, een roman van Duribreux en een verhaal van Fred Germonprez door-leest.
Beide auteurs staan - op grond van het leidmotief in hun werk - naar de schijn althans,
dicht naast mekaar, maar zijn anderzijds heel ver van mekaar verwijderd, al bepleiten
ze, met overtuiging, eenzelfde motief. Alleen reeds de vizie die de ene én de andere,
over een en hetzelfde gegeven er op nahouden, maakt ze tot volslagen antipoden,
beiden schrijvers van de zee! Over Fred Germonprez zullen wij het eerlang hebben,
maar dit alvast boeit ons in het werk van Duribreux: hij diept een motief vollédig
uit, bij voorkeur in een epische stijl, doch vaak worstelend met zichzelf, waarbij
vanwege de lezer een zekere inspanning wordt gevergd; hij leest niet altijd vlot,
hetgeen op zichzelf nog geenszins op het passief van de auteur moet geplaatst; neen,
hij is géén verteller in de betekenis die wij er aan geven; zijn onderwerpen zijn
letterlijk uit hem gegroeid; hij voelt het zó, vandaar: hij formuleert het zó, in zijn
stijl. Maar steeds is en blijft hij zichzelf: oprecht en mannelijk.
*
Onze kennismaking met Gaston Duribreux gebeurde via Toussaint van Boelaere.
Ten jare 1939 verscheen Bruun. Het was z'n eerste boek onder eigen naam. Het was
Toussaint die ons zei dat we Bruun moesten lezen, als Westvlaming vooreerst, maar
evenzeer om de moed waarvan een ons onbekende Duribreux blijk gaf om de zee en
het vissersleven in onze letteren burgerrecht te doen verwerven. Ook nog op vandaag
is Bruun een leesbaar én verdienstelijk werk gebleven. Meer nog: toén schreef de
auteur vrij vlot; hij verhaalde méér; er was nog niet die worsteling van thans waarbij
Duribreux er blijkbaar àlles wil uithalen om de psyche van de visser een
absoluut-definitieve als gave gestalte te geven.
Neen, in onze letteren kunnen we niet verwijzen - vóór Duribreux aan het woord
kwam - op een degelijk boek dat dit wonder van leven en bewogenheid dat de zee
is, onder woorden bracht. Daarin ligt ongetwijfeld de gelukkige start van de schrijver.
Zee en visser hebben hem tot schrijven aangezet; het bleef niet bij een aspekt, een
fragment; het werd hem een noodzaak. Duribreux toch is onze allereerste auteur die
de gemeenschap vertrouwd maakte met nog iets ànders dan le littoral uit illustraties
allerhande. Dank zij deze auteur leerden we het vissersbedrijf kennen. In de visser
- dat steeds veronderstelde ruige, rauwe en ruwe individu - leren we een mens kennen,
een mens zoals gij en ik. Niet beter, niet slechter, ook niet anders, maar een mens in
zijn wereld. Maar van meetaf aan is het overduidelijk dat wij, die niet van de zee-kant
zijn, de visser niet kennen, en ons al te gemakkelijk een misvormd beeld voorstelden
en ons inbeelden dat een visser zoiets als een rabauw moét zijn die spuwt en vloekt
en drinkt; dat er binnen-in de man die zwalpt op zee niets teer is. En hoe verwonderlijk
kijken we op wanneer wij over die Bruun lezen dat hij vàst en diep gelooft, niet uit
schrik of overlevering, niét omdat men het hem heeft aangeleerd, maar uit zichzelf.
We lezen in die eerste roman: Bruun voelt de aanwezigheid van God, 's nachts,
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wanneer de zee duistert. Een God die ongenaakbaar wegschuilt en heimelijk verenigd
is met de zee. In de bidplaatsen te lande kan hij die God niet vinden. Hij ontwaart
Hem alleen op zee. Hij is de Macht die hij vreest en tegelijk liefde toedraagt, zonder
met Hem een vertrouwelijke, minzame omgang te hebben, zoals de landmensen met
hun opperste Heer. Het goede en het kwade krijgt hij van Hem, en zonder geneigd
te zijn z'n wezen te ontkennen, kan hij die God boosaardig en onmeedogend achten.
Net zoals de zee kan Hij iemand verschalken en verraderlijk aanvallen. Dan moet
die God bevochten worden en z'n listen tegengewerkt. Bruun denkt er nauwelijks
aan z'n God om barmhartigheid te smeken. Intussen blijft Hij echter, in de diepe
branding van Bruuns bestaan, het Wezen zonder hetwelk hij niet weg kan, dat hem
de golving van 't verlangen aanjaagt, 't leven in stand doet houden, het doel is
waarnaar Bruun streeft.
Bruun heeft de zee lief, meer dan zichzelf. Tot en met het uur van Prosje's heengaan,
had hij geen andere behoefte dan de zee, en de taak op zee. Maar de dood van z'n
vriend laat een te grote leemte welke door iets anders moet aangevuld worden. Hij
verlangt naar de vrouw, hij Bruun, de visser, die alleen de zee lief had. Maar hij gaat
er niet op af zoals we menen dat een zeerob zulks doen zal: alles of niets; neen, het
gaat heel, heel geleidelijk, via het hart, het gemoed, het verstand, het instinkt; Bruun
beseft dat er in het leven van een mens, die geen hogere roeping involgt, een verlangen
is naar de vrouw dat zich als het ware opdringt: een oergezonde noodzakelijkheid.
Dit verliefdheidsproces bij Bruun weet Duribreux ongewoon kies, maar niet minder
precies, vrij van alle bombast of vervelende romantiek, te formuleren.
Maar er is niet alleen Bruun. Naast de geslaagde uitdieping van de hoofdfiguur,
heeft de auteur er een handje van weg om, onverhoeds, ondergeschikte taferelen in
z'n verhaal in te weven. Hij weet méér dan hij schrijven wil, en vandaar dat o.m. in
Bruun, iemand als Boenke, al even fel en kompleet op het podium komt, en Prosje
die Bruun de weg toonde naar de liefde, naar de vrouw, nog een àndere iemand is
die er zijn moét om de lezer de hoofdpion Bruun béter te leren
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kennen. Het leven van Bruun is niet denkbaar zonder Prosje en Boenke.
We zeiden het reeds: Bruun geldt, overigens zeer terecht, als de allereerste,
opmerkelijke roman uit het Vlaamse vissersleven.
*
De evolutie van Duribreux' talent als romancier is o.i. het beste te achterhalen in de
verhalen Derina, of het tere spel der Liefde (1942) en De Roeschaard. Een
vissersroman (1943). Twee zeer verscheiden opgaven. Twee waagstukjes die het
overigens met een III of voorbehouden lektuur - voor grote mensen dus! - moesten
stellen. In beide verhalen levert Duribreux het bewijs van de mogelijkheden welke
in hem schuilen. Andermaal worden we herinnerd aan de Franse analytische zinsbouw.
Hetgeen bij Duribreux eenmaal z'n kracht wordt, tevens z'n onbestreden ‘gave’, heeft
in geciteerde romans z'n aanloop: een merkwaardige poging om de algehele mens,
tot in z'n diepste roerselen, te ontdekken, en voor de lezer te onthullen. Inderdaad:
in Derina en De Roeschaard komen mensen aan de beurt, geen goêlevers, geen
herkuuls, ook geen primairen of zwakkelingen: de mens, zoals Duribreux hem ziet,
benadert, begrijpt. Het verhaal Derina herinnert ons in sterke mate aan het eerste
proza van de Oostendenaar, getiteld: Karoen, in 't aanschijn van de zee. Levensroman
(1934), zoals reeds gezegd, verschenen onder schuilnaam Jan van Wieren. Want in
die Karoen - het gaat om een Oostends visser die lang geen dwaze klant is, want hij
weet te redeneren, houdt er een gezonde vrijage op na met een Antwerpse
burgersdochter, en na een paar perikelen zonder allure komt het tot een huwelijk in die Karoen herkennen we typen die we in Derina en De Roeschaard weer-vinden,
maar thans vollediger, hechter.
De ortodokse lezer mag ons niet verkeerd begrijpen wanneer we van oordeel zijn
dat Duribreux er goed aandeed beide boeken te schrijven. De belangstelling van de
auteur voor het vermeend buitenissige of verondersteld moreel-niet-onverdachte,
mag in géén geval verkeerd geïnterpreteerd worden, zoals zulks, in een paar

recensies bij verschijnen van geciteerde romans, werd gedaan. Gaston Duribreux
wou zeker allerminst kuriositeit verwekken, ànders doen, of zich... te buiten gaan.
Maar de auteur had het niet bepaald stichtelijke - of het zogenaamd realistische klimaat als het ware vandoen. En in dit verband is het goed er aan te herinneren dat
de begaafde man die Duribreux in beide werken bewees te zijn, er geen ogenblik aan
dacht verstoppertje te spelen onder het mom van die zogenaamde noodzaak. Neen,
hij neemt z'n volle verantwoordelijkheid wanneer hij o.m. bij z'n heldin Derina het
ongetoomdinnerlijke aan een reaktie van haar wezen toeschrijft, én bewijst; terwijl
anderzijds in die forse figuur van Manjerik (uit De Roeschaard) de kwade geest
allerminst een verzinsel is, omdat de mysterieuze aanwezigheid van gezegde vreemde
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geest niet zo maar een sprookje-van-de-kust is, doch een vermeende werkelijkheid
die nog steeds bij onze vissers voort-leeft.
Hetgeen ons bij het hernemen van beide boeken - die o.i. vrij juist de mogelijkheden
van de prozaïst Duribreux bepalen - meer nog dan vroeger geboeid houdt, is het
onloochenbaar feit dat we zó de karaktertrekken van de hoofdfiguren kunnen
achterhalen. In beide werken bewijst de auteur een uitmuntend dekoratief artiest te
zijn die zich mocht verheugen in een benijdenswaardige vakmanskunst. En hetgeen
geen onbevooroordeeld lezer loochenen kan: in beide verhalen is een gentlemen aan
het woord, een door en door ernstig mens die er - wat een uitzondering in het
ortodokse gild! - nooit aan denkt te moralizeren. Meer dan één tafereel zal de lezer
uit gezegde boeken bijblijven, omdat Duribreux voldingend bewees een waarachtig
roman-schrijver te zijn. Derina of het tere spel der liefde en De Roeschaard zullen
- naar we vermoeden - de auteur Duribreux wel biezonder duurbaar blijven, omdat
ze hem zékerheid schonken betreffend de mogelijkheden die geen twijfel meer lieten.
*
Zoals bij alle schrijvers, hoe begaafd ze ook zijn en die van een regelmatige
produktiekracht blijk geven,
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kan het niet anders of er zijn hoogten en laagten vast te stellen, en wisselt werk van
minder met werk van uitzonderlijke kwaliteit. Wanneer we een roman als De zure
Druiven (1952) zeer hoog schatten, overtuigd dat het sterke verhaal de tijd zal trotseren
en degenen die het een eerste maal ter hand namen, tot een nieuwe lezing dwingt,
dan wil zulks nog niet zeggen dat de verhalen Het gouden zeil (1950), De grote
Hemme (1950), Tussen duivel en diepzee (1953) en Schipper Jarvis (1954),
minderwaardig zouden zijn, al moeten ze - beslist! - voor De zure Druiven onderdoen.
Niemand zal onze mening als al te oppurtunistisch brandmerken, wanneer we
onomwonden verklaren dat in het hele oeuvre van Duribreux, dat tot nog toe 16
nummers beslaat, waaronder twee novellen en een paar verhandelingen over kust en
vissersleven, niets in feite minderwaardig is, hetgeen op zich toch een referentie is.
Het zou ons evenwel te ver leiden indien we hogergeciteerde verhalen uitvoerig
moesten bespreken. We wensen evenwel enkele ogenblikken maar stil te staan bij
de top-roman De zure Druiven. Indien we deze roman als een uitzonderlijke prestatie
betitelen, dan is zulks o.i. omdat Duribreux het vermocht - in tegenstelling tot
hogergeciteerde titels - z'n analyse in zo 'n mate aanvaardbaar te maken dat in deze
roman van een beperking geen spraak is. De zure Druiven is een vollédigheid. Een
vlugge vergelijking aandurvend moeten we durven zeggen dat in een nochtans graag
gelezen en herdrukt verhaal als De grote Hemme - om ons tot één voorbeeld te
beperken - Duribreux het niét vermag, alvast niet zoals in De zure Druiven, de
vollédige mens in z'n gezichtssfeer te omvatten, hoewel, in beide romans, de opgaven
paralleel lopen. Dit nochtans boeiend verhaal (we hebben het nog steeds over De
grote Hemme) lijkt ons onvoldoende warmbloedig geschreven en er is te weinig
stemverheffing, we bedoelen: het diepe motief dat de hoofdkwaliteit van De zure
Druiven uitmaakt, is al te weinig aan bod. Zou zulks - naar het oordeel van de kritiek
- wellicht uitsluitend liggen aan de manier waarop Duribreux z'n verhaal inkleedt?
We weten het niet, maar het waardecijfer van een roman als De zure Druiven is
ontegensprekelijk hoger dan dit van het verhaal De grote Hemme.
Met De zure Druiven schonk Gaston Duribreux ons z'n - tot nog toe - beste, ook
rijpste vrucht.
Het is niet mogelijk, in een paar tekstregels, de inhoud van deze volumineuze
roman (370 blzn.) te vertellen. Eigenlijk speelt het grootse verhaal zich af op een
drievoudig plan. Vooreerst is er het gezin Lallemans dat van de ‘zure druiven’ ruim
haar deel krijgt en waarin de bezetting een diepe, morele wonde heeft geslagen; de
verzetsmannen, of althans de aanhangers van een vaderlandslievende ideologie die
zich in het verzet uitleefden, en waarin vanzelfsprekend allerhande typen, de ene al
gewaagder dan de andere, en waarbij o.i. de ongedurige zoon Lallemans de
interessantste figuur is en ten slotte is er de roman van de Vlaamse SS-kerel
Vandijlstadt, die we gaarne met het etiket van held zouden willen vereren, maar
wiens zelf-opstand ons maar half kan overtuigen, ook al staat hij lijnrecht - in
averechtse mening dan - tegenover z'n ex-studiemakkers. Met dien verstande dat die
jeugd, vóór of tégen, binnen-in, geen andere dan goede bedoelingen had.
Ziedaar een minimum-panorama van een groots gewrocht, dat door niemand anders
kon geschreven worden dan door Gaston Duribreux. Met Schaduw over Brugge van
Marcel Matthijs, is de roman De zure Druiven o.i. het beste waarheen
West-Vlaanderen - voor wat het proza betreft - sinds 1935 kan verwijzen. In dit
verhaal is Duribreux gewoon zich-zelf, zoals Matthijs, naar onze bescheiden mening,
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in Schaduw over Brugge het maksimum presteerde. Vandaar dat we ons terecht
mogen afvragen waarom de top-roman van Gaston Duribreux - de outsider, de
eenzame, de man die buiten het officieel litterair leven staat - geen genade vond bij
de jury van de Driejaarlijkse Staatsprijs voor het Proza.
Hetgeen, in geciteerd verhaal, de kracht van Duribreux uitmaakt is z'n scherpe
vizie op de essentiële problemen en ideeën die de onrustige oorlogsjeugd in haar
voortvarendheid zo juist uittekent. Wie die akelige periode van dichtbij beleefde,
geslingerd als onze opkomende jongens en meisjes waren - niet het minst de
studerende jeugd - van het ene uiterste in het andere, zal volgaarne toegeven dat
Duribreux in niets overdreven heeft. Méér nog: dit indringend vermogen vanwege
de auteur op de innerlijke wereld van onze Vlaamse oorlogsjeugd - of
jeugd-in-oorlogstijd - bleek een gezonde tegenpool van heel wat litteraire produkties
welke eenzelfde gegeven behandelen. Die absolute rechtzinnigheid, waardoor een
precies objektiveren van de gedachten- en gevoelswereld van jonge mensen in zware
worsteling, vaak tot schade van eigen eer en geweten - hoe kon het ook anders! -,
die onbestreden eerlijkheid die de mens-kunstenaar Duribreux in z'n handel en wandel
kenmerkt, ligt ten grondslag aan deze levensechte roman.
De zure Druiven is een werk met kern, en naar waarheid geschreven.
*
In z'n recente roman Kantwerk en Zwanen (1958), behandelt Duribreux een nogal
gekompliceerd, tweevoudig driehoeksgeval: een gehuwd man en vader van een gezin,
Paul Tervaete, bureeloverste van een Brugse handelszaak, ervaart na een tien jaar
lange tête-à-tête met z'n sekretaresse, Hermine Merhaeghe, eveneens gehuwd, dat
de aanwezigheid van deze vrouw voor hem een noodzakelijkheid is. Hoewel het duo
zich het gevaarlijke, tevens ongeoorloofde van hun verlangens en gevoelens bewust
is, willen beiden, vooraleer Tervaete zich definitief te Antwerpen gaat vestigen alwaar
hij, z'n firma ten bate, de leiding van een bijhuis neemt, de
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volheid van hun sedert jaren gedoken hunkeringen. Ze brengen een tweetal dagen
aan zee door. Maar twintig jaar later wil het toeval dat ze mekaar tijdens een treinreis
opnieuw ontmoeten. De vrouw is thans weduwe en heeft een dochter van ongeveer
19 jaar. Gaat het hier om ‘zijn’ kind? Tervaete bevroedt, ofschoon in hem een hevig
verlangen naar haar oplaait, dat de vrouw totaal onverschillig is geworden, en het
verleden sedert lang uit haar leven is weggevaagd. Tijdens dit voor hem
verschrikkelijk uur ervaart hij de waarde van z'n leven. Hij kreunt: ‘God, Gij alleen
zijt de volmaaktheid. Gij zijt het enige wat men vindt en waarop men eindigt. Dat is
Uw betekenis, de volmaaktheid waarop onze verwachting uitloopt en die ons wreekt
voor de ellende van ons bestaan.’ De 60-jarige Tervaete fluistert voor zich uit: ‘Ik
wou dat het deel van mijn leven met Hermine er nooit geweest was!’
Aldus in grote lijnen de inhoud van Duribreux' jongste proza. Waarin ongetwijfeld
uitnemende bladzijden, naast minder geslaagde, we zouden haast zeggen, overbodige
taferelen, o.m. het gekrakeel tussen de beide broers, leiders van de handelszaak. In
dit uitgesponnen verhaal ligt een aarzeling die we van deze auteur niet gewoon zijn.
Maar die we wellicht eerst veel later zullen vatten. Want Duribreux - aldus komt het
ons voor - moet een welbepaalde reden hebben om een dergelijk, lang niet-banaal
konflikt te behandelen, een tema dat, naar we voor de auteur verhopen, de waardering
zal kennen als nieuwe poging tot verdieping. Duribreux bewijst afdoende, dat het
geweten - ook in deze roman waarin, naar ons gevoelen, de ietwat gesystematiseerde
geestelijke afstraffing beide hoofdpersonnages niet wordt gespaard - het eerste, tevens
het laatste woord heeft.
*
Is het noodzakelijk dat we nog even bij de katolieke auteur Duribreux halt houden?
In een vraaggesprek dat we met hem hadden, verklaarde hij ons woordelijk: In m'n
afzondering aan zee, tegenover het oeroude element, dat stroomt of bladstil ligt,
kracht of bezinning uitbeeldt en licht geeft, zelfs in de nacht, wanneer alles duister
is rondom, heb ik gepoogd, sinds meer dan tien jaar, de taak van de katolieke
romancier voor mezelf klaar te omschrijven. De Kerk beschouw ik als een lichtbaak
met daaromheen de chaos van ons hartstochtelijk leven. De personages van m'n
romans zwalken op die chaos van verwarrende duisternissen, hun lichaam en ook
hun ziel is er van doorkneed, maar altijd blijft hun gelaat door het verre lichtpunt,
hun bestendig doel, bestraald. Zij kunnen niet uiteindelijk twijfelen! Het licht
daarginds, is te sterk! Waarom er niet met meer aandrang op gewezen dat we in de
Kerk veilig zijn? François Mauriac schrijft ergens dat wij het bovennatuurlijke
kunnen bereiken ‘par le bas’. Gewis dat kunnen we! Of dat kunnen enkelen, maar
met welk gevaar, en welke verwording? En waarom altijd langs de onderkant van
ons wezen de genade gezocht? Waarom zouden we niet een poging wagen om de
diepmenselijke strijd van onze personages langs de hoogten van hun ziel uit te
beelden? Waarom niet eens, in vervanging van hun twijfelen, hun bezoedeling, en
hun wanhoop, éven levensecht, hun andere gevoelens, die evenzeer in hen werkzaam
zijn, geraadpleegd: hun wilskracht en hun heldhaftigheid, hun drang naar
zelfbeheersing, hun absoluut vertrouwen en hun rijzende vlucht naar God? Dààrin
ligt de stof voor de gewichtigste problemen die elk katoliek schrijver van deze tijd
zich stellen moet.
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*
Doorheen het werk van Gaston Duribreux waait de adem van het schoonmenselijke
en proeft men het zoute water van de zee. Weinig auteurs te lande, vermogen die
bestendig-nobele atmosfeer in hun werk te handhaven, terwijl hij tevens tot de
zeldzamen behoort die in het kader van de gezonde roes, vanwege het individu, de
echtmenselijke als onbevangen onthulling weet af te dwingen.
Gaston Duribreux: ekskluzief romancier van de zee? Men doet de auteur onrecht
aan hem in een beperkte gezinskring te willen situeren. Voorzeker: het bloed kruipt
waar het niet gaan kan, doch wie in deze artiest alleen maar een voortreffelijk
uitbeelder ziet van zee en vissersvolk, blijft op te grote afstand van de hele Duribreux
die zich allerminst vergenoegt met een rake als gevoelige impressionistische opgave
van zeden en gebruiken van de westelijke uithoek van dit land. Z'n mensen - ontdoet
ze van de rode windhelm, laat ze de grootstad binnen of daalt met hen af in de
mijngroeven - zijn lévende gestalten. Het is z'n kracht. Het is ook z'n verdiende faam.
LOUIS SOURIE
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Ontmoetingen

Alfons Blomme: Paschen (1944)

Alfons Blomme: Herleving van Roeselare (1925)
(Plaat LI van I. Van Beugem Alfons Blomme, Uitg. Lannoo)
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Interview met Alfons Blomme

Alfons Blomme is ongetwijfeld een grote naam in de hedendaagse schilderkunst
hoewel zijn hoogtepunt een dertigtal jaren geleden moet geplaatst worden, wat
trouwens normaal is voor een schilder, die toekomend jaar zeventig wordt.
Een grote naam, die overigens een teken van tegenspraak is in onze kunstwereld.
‘Blomme vernieuwt zich niet’ zegt men graag. Maar is dat niet het geval geweest
met de meeste grote schilders, die, eenmaal zij hun eigen stijl en taal hadden gevonden
er trouw aan gebleven zijn tot het einde toe. Een andere kritiek, die men tot hem richt
is eveneens gegrond: hij verkoopt zijn werk graag (als Roeselarenaar heeft hij het
aan deze stad eigene handelsgenie meegekregen). Een humorist heeft op schalkse
wijze deze kentrek van Blomme beschreven:
Je n'ai cure,
de faire la nomenclature
de toutes les toiles, de tous les dessins,
et de toutes les eaux fortes, qui sortirent de ses mains.
C'est par milliers,
qu'il faudrait les compter.
Mais... s'il les créa par milliers
il sut aussi les vendre sans hésiter,
avec un allant,
et un talent,
de véritable docteur Knock de la peinture.
Je sais bien qu'ici certains le critiquent
mais il s'en fout et leur dit ‘bernique’.
Fabriquer
sans écouler,
c'est bon pour les niais, ces sots,
ou les rêveurs idiots!
Car créer et vendre sont pour lui deux jouissances,
qui s'égalent en puissance,
et qu'il ne veut ni ne peut séparer.

Maar waarom zou een schilder een sukkelaar moeten zijn, die met
minderwaardigheidscomplexen behept is en ervoor terugschrikt zijn waar aan de
man te brengen: als de zin voor publiciteit een beletsel is voor ware kunst dan mag
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men gerust tientallen onder de grootste namen der schilderkunst - en niet het minst
der hedendaagse schilderkunst - in de prullemand gooien.
Alfons Blomme is in elk geval een zeer typische figuur in onze kunstenaarswereld,
een man met een eigen visie op de kunst en met een reeds lange en rijke
schildersloopbaan achter de rug. Daarom zijn wij hem gaan opzoeken om hem te
horen vertellen over deze loopbaan.
Hij verscheen ons als een joviale figuur, die Roeselaarse rondborstigheid paarde
aan Hollandse hoffelijkheid. Dezelfde humorist, die wij hoger reeds aan het woord
lieten, typeert hem als volgt:
Imaginez vous un vieux matou,
plein de longs poils gris, dans le cou,
sur les babines,
et dans les narines,
et, sur le devant,
un ventre bedonnant,
tout rond et bien serré,
de vieux curé,
voilà pour le physique...
Une espèce de prophète, genre antique,
qui aurait du vivre au temps de Salomon,
et édictant
ses propres dix commandements.
Quant au moral
un phénomène intégral;
qu'il manie le piano,
le pinceau,
la pointe du graveur,
le crayon de dessinateur,
et même l'épigramme,
aussitôt on sent, qu'il sort de l'ordinaire,
l'étrange compère.
Et quelles mains!... des espèces de noeuds,
noueux, lourds,
rien qu'en apparence;
ce sont des mains qui dansent.

Deze karakterizering is wel enigszins karikaturaal bedoeld, maar zij geeft toch iets
weer van de indruk, die Blomme maakt op de bezoeker. Maar laten wij hem zelf
vlug aan het woord komen.
- Hoe zijt U schilder geworden?
Ik ben geboren hier te Roeselare op 2 februari 1889. Mijn ouders Pieter Blomme en
Mietje Cracco hielden de herberg Ma campagne in de Keizerstraat, de tegenwoordige
Jan Mahieustraat. Vader had gedurende zijn legerdienst te Antwerpen avondlessen
gevolgd aan de Antwerpse Academie en kwam aldus in het schildersbedrijf. Eerst
was hij bij de kerkschilder Verlinden om tenslotte zelf schildersbaas te worden. Zijn
herberg was een echte stamcafé; het muziek repeteerde daar; er werd veel gepraat
en gediscussieerd; de kunstenaars van de streek vonden er elkaar. Zo kreeg ik
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algauw de smaak te pakken voor de muziek en voor de schilderkunst. Voor de
muziekstudie moest de huiselijke piano en viool volstaan. Voor het schilderen volgde
ik de avondlessen in de Roeselaarse Academie, die bestuurd was door een bekwaam
man, Ferdinand Callebert, en waar Gaston Vallay reeds les gaf; ook leerde ik het
tekenen aan de Nijverheidsschool, bij Alidor Bouquet, in wiens atelier ik bij dage
werkzaam was. Zo kreeg ik de Prijs in Uitmuntendheid van de Roeselaarse Academie,
de vergulde eremedaille, die sedert meer dan twintig jaar aan de Academie niet meer
was toegekend geworden. Dat was in het jaar 1909, het jaar der Rodenbachviering
toen het Rodenbach-monument van Juul Lagae op het St. Amandsplein werd onthuld.
Het was een jaar waarin de artistieke waarden hoog gekwoteerd werden te Roeselare
en zo kreeg ik een beurs van het stadsbestuur voor mijn prijs van uitmuntendheid:
voor verdere studies zou mij 75 F per jaar gedurende drie jaar uitbetaald worden.
- Dat bracht U aan de Academie te Brussel?
Het begin was daar niet al te hoopgevend. Ik had een portemonnee gekocht om er
mijn 75 F in te steken, maar de dag zelf van mijn aankomst te Brussel werd hij me
gestolen: mijn jaargeld was weg.
Wat nu gedaan? Ik moest wel zien aan mijn kost te komen. Het mizerabel
zolderkamertje dat ik gevonden had in de Schouwburgstraat 11, koste 11 F per maand,
en ik moest ook nog eten. Een tijdlang werkte ik gedurende de vrije uren bij een
tandarts, tegen vijfenzeventig centiem per week; maar het was daar niet om uit te
houden en ik zocht iets anders. Ik gaf wat pianolessen en ik verhuurde me als pianist
in een kinema; er waren toen natuurlijk nog maar stomme films en ik moest dus
zorgen voor het aangepaste gerucht; ik improviseerde Chopin in de sentimentele
scenes en Wagner in de bloeddorstige scenes, maar moest Wagner gehoord hebben
wat ik met zijn muziek deed hij zou mij de nek omgedraaid hebben. Ook in een

balzaal te Anderlecht heb ik zo wat centen verdiend. Ik verzamelde aldus zeven of
acht F per week, waarmede ik toekwam. Mijn kameraden van de Academie hadden
algauw Blomme's buitenschoolse activiteiten ontdekt en zij zijn op zekere dag samen
naar mijn kinemazaal getrokken en ze hebben me een luidruchtige ovatie gebracht
nadat ik de Walkurenrit van Wagner er door getrokken had: het publiek begreep er
niets van.
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Maar spijts de triestige financiële omstandigheden zijn mijn academiejaren te
Brussel gelukkige jaren geweest. Ik heb de beste herinneringen eraan bewaard. Op
een zekere dag kwam mijn oom, ook Alfons Blomme geheten en die priester was in
Amerika, me bezoeken op mijn zolderkamertje; maar hij was nog maar juist met een
voet binnen of hij gleed lang uit onder de tafel; het was immers halsbrekerij van U
op mijn kamertje te begeven; ge kondt er u niet roeren, zo klein was het, en daarom
had ik mijn boeken onder het tapijt geplaatst, maar dat kon mijn goeie heeroom niet
weten. Mijn lijfspreuk was te lezen tegen de muur: A Paris, sur les hautes mansardes,
travaillent les démons.
De muziek was mijn verpozing in mijn zwoegen om de schilderstechniek helemaal
onder de knie te krijgen. Ik had natuurlijk geen piano op mijn kamertje, maar ik had
me een versleten viool aangeschaft op de Brusselse oudemarkt en ik waagde het zelf
om me als leerling aan te bieden op het Conservatorium. Maar de bestuurder, Edgard
Tinel, die nogal dikwijls aangeschoten was, zag me van ver aankomen en ik hoorde
hem zeggen aan de leden van de aannamecommissie: Regardez moi ce phénomène;
ik moest het ‘Concerto van Viotti’ (?) spelen en had natuurlijk geen idee van wat me
overkwam, maar ik hield me kloek en begon maar op goed valle het uit... maar even
vlug werd me de deur gewezen.
Natuurlijk is mijn schilderwerk uit die tijd academisch opgevat, omdat mijn
meesters het zo wilden, maar mijn hart ging uit naar het neo-impressionisme en Emile
Claus was mijn god. Ik deed in 1913 mede in de voorproef voor de prijs van Rome,
maar hoewel ik in de eerste dertig uitkwam (op 108 kandidaten), toch ging het niet
goed want vader stierf toen ik me voorbereidde op de wedstrijd. In april 1913 was
mijn studietijd aan de academie om en kon ik uitkijken om als kunstschilder mijn
weg door de wereld te slagen.
- Het buitenland trekt een jonge schilder altijd aan. Was dat ook met U het geval?
Voor niemand, geloof ik, meer dan voor mij is het buitenland steeds vol bekoring
geweest, hoewel ik uiteindelijk toch van mening ben dat er geen schoner land is dan
de Vlaamse streek tussen de zee en de lijn Brugge-Veurne. Het lelijkste vind ik de
Verenigde Staten, welke ik laatst nog doortrokken heb van New-York tot Los-Angeles.
In mijn Brusselse studententijd was ik in de gelegenheid een reis naar Lausanne
te maken. Nog in 1913 bezocht ik Italië. Maar het is vooral in Nederland dat ik veel
verbleef. Het is op het eiland Schouwen te Zierikzee, een oud romantisch stadje, dat
ik mijn eerste tentoonstelling hield; een vriend had me van Zierikzee gesproken en
van zijn oude toren, die Kelderman had gebouwd. Daar vond ik ongerepte natuur en
eenvoudige goede mensen. Daar heb ik ook
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Hugo Verriest (Ets)

Kaatje gevonden, met wie ik getrouwd ben. Thans heb ik er nog een huis met atelier
in de duinen en telken jare trek ik er voor een tijdje heen en het is als een nieuw mens
dat ik terugkeer.
De gehele eerste wereldoorlog bracht ik in Nederland door, waar verscheidene
vlaamse schilders elkaar terugvonden. In het voorjaar van 1914 had ik enkele maanden
verbleven te Nuunen bij Nijmegen in Noordbrabant, een streek waar de herinnering
aan Van Goghs verblijf nog leefde. Ik borstelde er mijn groot doek, dat ik bestemde
voor de Godecharle-wedstrijd: In afwachting der lijkaanspoeling na de schipbreuk.
Het werk werd aanvaard voor het Driejaarlijks salon en kreeg een zeer goede kritiek.
Een bekende nederlandse kunstcriticus Aleida Neyland schreef erover in de Nieuwe
Rotterdamse Courant: ‘Men kan zien dat Blomme zijn modellen onder de stoere
bruingebrande visserstypen heeft gevonden; hun verweerde blik staart in de
oneindigheid.’ Toen ik haar later, ik geloof bij Stijn Streuvels, ontmoette, heb ik haar
gezegd dat ik het schilderij gemaakt had te Nuunen, dus op 200 km van de zee, met
modellen, die nooit de zee gezien hadden. Zij antwoordde me: ‘Juist daarom is uw
schilderij goed; u hebt de zee lief; het heimwee naar de zee, die ver van u af was,
ligt op uw doek...’
Ik exposeerde veel in Nederland o.a. te Utrecht: ik zie nog altijd de onderwijzer
die er de zaal bezocht en aan zijn leerlingen verklaringen gaf; hij had zich vergist
tussen de nummers en verklaarde een doek Kinderkopje als Maanlicht te Utrecht en
omgekeerd; ik heb hem niet durven terecht wijzen. In die tijd ook schilderde ik Idylle,
dat velen mijn beste werk heten. Ik ben toen ook met mijn streepjestechniek begonnen,
waaraan ik steeds trouw gebleven ben, tot spijt van wie 't benijdt. Hoe ik daartoe
kwam weet ik niet goed; men zegt soms dat er iets in ligt van een zekere periode uit
Van Goghs werk. Dat is mogelijk, maar het is toch nog anders. Het is iets origineels,
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dat tot geen ander -isme kan herleid worden. Dr. Fieuw zei in een toespraak korte
tijd geleden, dat hij het slechts met de naam Blommisme kan betitelen.
- Het is het eerste jaar na de eerste wereldoorlog dat u de grote prijs van Rome hebt
behaald, geloof ik?
Juister gezegd, het is in 1919 dat mijn oude meester en vriend Alidor Bouquet uit
Roeselare me schreef dat ik volstrekt mede doen moest voor de Romeprijs. Ik voelde
er niet veel voor; ik vond het eerder een hachelijke zaak, maar ik liet me tenslotte
toch overtuigen en schreef me in, zonder me veel illusies te maken.
Tegenwoordig gaan de juryleden naar de ateliers van de artiesten om de Romeprijs
toe te kennen; er is ook geen spraak meer van opgelegde onderwerpen. Maar in 1920
gold nog het oude reglement, dat heel wat zwaarder was. Alle candidaten moesten
een eerste eliminatieproef doormaken (een kop) om de dertig besten aan te duiden.
Deze dertig werden dan in het Museum van de Venusstraat te Antwerpen opgesloten
elk in een hokje of ‘loge’. Er stond daar een bed en een schildersezel. Men werd
nauwkeurig afgezocht en mocht zelfs geen ondergoed medehebben om zich te
verversen. De hokjes waren afgemaakt in een grote zaal en waren dus van boven
open, wat aanleiding gaf tot een

Gelukskop (Verz. Delaere) (Pl. XX van Is. Van Beugem, A. Blomme, Uitg. Lannoo)
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Alfons Blomme:
Portret van Albert Einstein

hoop fratsen en gestoei, vooral 's avonds. De eerste avond had ik mijn hemd
uitgegooid om me te wassen, maar plots was het verdwenen; alle reclamaties bleven
nutteloos; de bewakers zochten alles af; Blomme's hemd was niet te vinden en
Blomme moest maar zijn plan trekken zonder hemd. De laatste dag van de afzondering
dook mijn hemd weer op; het was een fantastisch schilderij geworden, want elk der
dertig mededingers had er een hoekje van beschilderd naar zijn eigen trant.
Als onderwerpen hadden we gekregen: Gelukskop. De liefdadigheid die de
mensheid troost.
De laatste dag werden alle schilderijen verzameld in een zaal. Iedereen vond mijn
Gelukskop prachtig, maar mijn Liefdadigheid bleef onbegrepen; de meesten hadden
immers verpleegsters en soldaten uitgebeeld, zoals het te verwachten was, aangezien
men pas uit de oorlog kwam. Ik had dat niet willen doen omdat ik voorzag dat iedereen
het zou doen en ik had een Christusfiguur uitgebeeld die onder de mensen nederdaalt
terwijl zij hun handen naar hem reiken. Voor mijn Gelukskop had ik, eveneens in
geest van contradictie, een lelijke boerin gekozen, met gesloten ogen en met een
geluk dat zo innig en besloten is dat de gelaatsuitdrukking aan de smart gaat gelijken.
- Zo hadt ge dus reeds de eliminatieproef en de eerste proef achter de rug.
Ja, maar we waren op verre na nog niet aan het einde. Nu volgde een proef, waarin
we onze anatomische kennissen moesten bewijzen. Het model dat we uitbeelden
moesten was Suske, een oudgediende, die zeer bekend was onder de schilders.
Toen de proef beëindigd was stond iedereen, met vrienden en familieleden te
wachten in de tuinen van de Antwerpse Academie, aan de deur van de zaal waar de
jury delibereerde. Suske, die model was en geen jurylid, maar toch een gezag was,
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kwam buiten en verklaarde me: ‘Ge zijt de laatste; ze hebben u aan de kant gezet.
Dat is niet schilderen dat ge doet, dat is krabbelen’.
Ik was overtuigd dat alles verloren was en wilde weg; de kameraden konden het
me nog tijdig beletten, want daar kwam de jury reeds buiten. De voorzitter riep: Waar
is Blomme? Ik kwam schoorvoetend bij en hoorde toen: Wij moeten u geluk wensen,
omdat ge in alle proeven zonder uitzondering de eerste zijt. Dat is in de annalen van
de prijs van Rome nog nooit gebeurd! Zo bleek het dat Suske de eerste voor de laatste
had gepakt.
Van de dertig bleven er nu nog zes man in koers. We kregen acht dagen vrijaf en
kwamen dan terug voor de voorbereiding van de eindproef. Het onderwerp moest
door het lot aangewezen worden en als jongste van de zes moest ik trekken. Ik trok
L'âge d'or. Maar ik wist niet wat dat zeggen wilde; zij wilden het niet verklaren;
maar toen zei ik: Je veux la traduction en flamand. Men haalde een woordenboek
voor de dag en men las er: De gulden eeuw. Dat was juist iets voor mij.
Wij werden wederom voor een week opgesloten in een ‘loge’. Wij moesten een
schets maken van 1,80 m op 1,10 m. Ik heb me van de opgegeven maten niets
aangetrokken en
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schetste op 50 cm / 40 cm; als centrale figuur plaatste ik een extatische jonge
verloofde, omringd van een gekrioel van figuren.
Daarna werden de schetsen opgesloten en verzegeld. Wij kregen nu drie maand
tijd om de schets, naar het geheugen, volkomen nauwkeurig uit te werken in een
definitieve uitvoering, waarvoor wij van levende modellen dienden gebruik te maken.
Intussen leefden wij op staatskosten.
Zo kwam dan de triomfantelijke dag dat ik de Grote Prijs van Rome kreeg (grote
prijs, omdat ik in alle proeven de eerste plaats had behaald). Het was de bekroning
van jaren inspanning en maanden gezwoeg.
Zo ben ik dan voor drie jaar naar Italië getrokken. Vooral Venetië, waaraan ik
zoveel etsen en doeken heb gewijd, had mijn aandacht; en onder de grote Italiaanse
meesters was het vooral Cimabuë, die me getroffen heeft.
- Een andere belangrijke episode in Uw leven is, meen ik, de ontmoeting die ge met
Einstein hebt gemaakt?
Dat was bijna een sprookje. Het is in 1933 dat Einstein te Den Haan a/zee belandde,
waar ik een villa en een atelier heb, en waar ten allen tijde kunstenaars hebben
gewoond.
Einstein was er ‘incognito’ samen met Prof. Mayer, een Duitse vriend, maar weldra
werd zijn huis van alle kanten bestormd door bezoekers, waarvan geen enkele binnen
geraakte, zelfs President Edouard Herriot niet. Ook vele schilders wilden hem
conterfeiten, maar ze kregen hem niet te zien.
Volgens gewoonte trok ik zekere dag met mijn schildersgerief de wijde natuur in,
toen ik in de verte een meisje zag zitten, dat een geit aan het schilderen was. Ik maakte
een omweg om niet te storen, maar vier uur later keerde ik terug en zag dat ze nog
altijd met de geit bezig was. Ik ernaar toe; ik zag weldra dat de geit op haar doek aan
een wolkenkrabber geleek; ik vroeg haar stout weg: Geef me eens uw palet. Met
enige borsteltrekken gelukte ik erin de geit tot leven te brengen, zodat het meisje me
van enthousiasme bijna om de hals vloog. Zij wilde speciale lessen, want ik had haar
een kaartje getoond waarop er stond ‘Bestuurder der Academie van Oostende’ (U
moet weten dat ik daar de Academie gesticht hebt, maar daar praten we een andere
maal wel eens over). Maar ik weigerde beslist: ze moest maar naar Oostende naar
de Academie komen. Het meisje wuifde me na. Dat trof me en ik keerde op mijn
stappen terug; zij had frans gesproken met een sterk vreemd accent: wie zou ze wel
zijn? Bij haar gekomen vroeg ik wie ze was en kreeg toen het verbluffende antwoord:
Ik ben de dochter van Albert Einstein.
Dat veranderde alles; onmiddellijk nodigde ik haar uit reeds 's anderendaags naar
mijn villa te komen voor de eerste les.
En zo werd Einstein een geregelde bezoeker der villa Memlinc, tot mijn grote
fierheid. Ik bood hem aan bij mij te komen werken, omdat zijn woning door iedereen
bestormd werd. Prof. Mayer kreeg de huissleutel en dag na dag kwamen zij samen
in mijn studio werken. Ik moet bekennen dat ik steeds weigerlijk het papier bewaard
heb dat Einstein daarbij gebruikte en met zijn berekeningen beschreef, en ook
dreigbrieven die hem uit Duitsland toekwamen en gericht waren aan ‘de grootste
misdadiger van onze eeuw’: hij gooide ze gewoon in de scheurmand.

West-Vlaanderen. Jaargang 7

Zo heeft hij ook een zekere dag, eenvoudig om me genoegen te doen, aanvaard
dat ik zijn portret maakte; hij kon mij geen grotere eer aandoen.
- Werkt U nu nog, Mr. Blomme?
Meer dan vroeger misschien. Na de operatie die ik over enkele maanden heb
ondergaan voel ik me frisser dan ooit en werk dikwijls tot een uur 's nachts. Dat is
mijn levensvreugde. Ik ben bezig met een groot werk bestemd voor de H. Hartkliniek
te Roeselare: De aanbiddang van het heilig Hart. Ik wil er de mensheid in al haar
verscheidenheid verzamelen aan de voet van het H. Hart. Ik voel dat dit een schoon
werk is, een soort bekroning van mijn levenswerk. Ik had graag dat in dit nummer
van West-Vlaanderen een reproductie ervan zou hebben kunnen verschijnen, maar
het werk is spijtig genoeg nog niet helemaal af en ik wil er een echt goed werk van
maken.
A.S.

Over de pantomine en M.A.J. Hoste
Over het algemeen kijken vele mensen, zelfs verwoede toneelliefhebbers, verbaasd
of onbegrijpend op, wanneer ze over pantomine horen spreken. Dat is begrijpelijk,
vermits deze vorm van dramatische kunst bij ons haast volledig in de vergeethoek
is geraakt.
Een vijfentwintig, dertig jaar geleden behoorde de pantomine nochtans tot het
domein van de man-uit-de-straat. Want haast elke circusvoorstelling eindigde toen
met een pantomine, waarin de clowns, als slot van de avond, de hele tent deden
schaterlachen. Sedertdien werd de pantomine uit de circustent verdreven, ondanks
het feit dat ze soms werd beoefend door beroemdheden als Grock en de Fratellini's,
die de ‘côte farce’ van het genre meesterlijk wisten uit te beelden.
Ook in de periode van de stille film waren zelfs de meest gewone mensen, zonder
het echter te beseffen, vertrouwd met de pantomine. Want wat was de stille film
anders dan een groot mime-recital? De filmakteurs uit die tijd waren immers volledig
aangewezen op gebarenspel en mimiek om het publiek te boeien. Vermits er nog
géén verklanking was, moesten zij de onderteksten geluidloos interpreteren en
illustreren.
Reeds meer dan veertig jaar geleden deed Charlie Chaplin, de grootmeester van
de filmpantomine, zijn intrede. Zonder het te weten wierp hij zich op als de waardige
erfgenaam der grote mimespelers. Hij slaagde er zelfs in met zijn Charlot een
universeel type te scheppen dat, méér nog dan de traditionele Harlekijn uit de periode
van de Comedia dell' Arte, onweerstaanbaar komisch en triestig tegelijk, over alle
grenzen heen bekendheid verwierf. Ook in zijn ‘sprekende’ filmen heeft Chaplin de
pantomine niet opgegeven. Denken we maar even terug aan zijn wereldboldans in
De Dictator.
Op Charlie Chaplin zijn de volgende woorden van Marcel
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Marceau, wellicht de grootste mime van onze tijd, toepasselijk: ‘Pantomine is het
gevecht van de mens met de stilte, op zulke wijze dat de stilte welsprekender wordt
dan alle redevoeringen. De pantominespeler grijpt naar het wezen zelf van het
menselijk probleem.’
Ondanks de klaarblijkelijke betekenis van de pantomine werd deze, in onze gewone
toneelwereld, géén plaatsje ingeruimd. Op uitzonderingen na wordt het mimespel
meestal slechts terloops aangeraakt, ook in de onderscheiden toneelkursussen.
Voor ingewijden is pantomine nochtans de meest oorspronkelijke, maar tevens de
meest moeilijke vorm van toneelspeelkunst. Omdat zij in de eerste plaats op de
fantasie en op de... improvisatie beroep doet. Iemand die zin voor verbeelding en
talent voor improvisatie mist, kan hoogtsens als automaat de mimebewegingen
aanleren, maar nooit een groot speler worden. Want de indringende kracht van elke
pantomine hangt af van de persoonlijkheid van élke speler afzonderlijk, van zijn
bloedeigen manier om het opgegeven thema uit te beelden.
De mimespeler beschikt niet over het woord om de toeschouwers te binden. Hij
bezit géén gedetailleerd tekstboek, hoogstens een schets van de te volgen
ontwikkeling. Hij past zijn spel aan bij de reakties van het publiek. Hij moet de
bewegingen, de handen, de vingers en het gelaat een specifieke taal doen spreken.
Soms geeft een gebaar, een vinger, een beweging van de ogen de dramatische of de
humoristische zin van de aktie aan. Dit alles zonder de vaste wetten van het rhythme
te forceren.
Uit deze vaststellingen blijkt direkt hoe moeilijk het is om een perfekte mimespeler
te worden. Want pantomine eist niet alleen een voortdurende training van het lichaam,
soms op het akrobatische af, en een training van de geest; maar de waarachtige
pantominespeler moet ook beschikken over een sterke dosis psychologie en over de
gave der karakterontleding. Eerst dan zal hij er in slagen de mens (in dit geval de
toeschouwer) met zichzelf te konfronteren en de klassieke impulsen (liefde, leed,
angst, vreugde enz.) te populariseren.
Het is een feit dat de pantomine, op de prestaties van de Groep Marceau na, in de
twintigste eeuw véél van de wervende kracht heeft verloren die ze in vroegere eeuwen
vaak bezat. Omdat de pantomine alleen nog wordt uitgedragen door alleenstaande
figuren en door kleine groepjes die geen publiek trekken. Slechts de naar Parijs
overgeplante Straatsburger Marceau is er in gelukt met zijn ‘Compagnie’
wereldtriomfen te boeken. Niet alleen op de festivals van Berlijn, Edinburg en
Florence. Maar ook in Japan en in New-York, waar hij op Broadway, wekenlang,
voor drieduizend toeschouwers optrad.
Het geval Marceau bewijst dat de waarachtige pantomine nog in staat is de massa
te beroeren. Wanneer dit niet meer gebeurt, tenzij uitzonderlijk, komt het in de eerste
plaats omdat de pantomine-traditie in haar ruimere betekenis is teloor gegaan, omdat
het ras der grote mimes is uitgestorven, omdat de pantomine als dramatisch genre
officiëel wordt verwaarloosd, en tevens omdat de konjunktuur van onze tijd haar niet
gunstig is, omdat de mens van onze tijd méér en méér de geestelijke inspanning
ontvlucht, ook de geestelijke inspanning die de pantomine vereist.
De pantomine is nochtans altijd innig verbonden geweest met het wezen van vele
volkeren. Om te beginnen van primitieve volkeren. We hoeven slechts naar onze
eigen Kongo te kijken om vast te stellen hoe de stammen uit het binnenland, in hun
dansen en zangen, de mimische uitbeelding een grote plaats laten innemen. Primitieve
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volkeren en stammen hebben altijd het mimische element bij grote gebeurtenissen
(oorlog, vrede, rampspoed, huwelijk enz.) betrokken.
Andere volkeren, zoals de Chinezen, de Japanners en de Indiërs, die reeds vóór
onze tijdrekening een hoge kultuur bezaten, hadden het pantominegenre tot
gemeengoed gemaakt. De Oosterlingen waren (en zijn nu nog) virtuoze mimespelers.
Ze werden daarbij aangemoedigd door een publiek dat iedere mimische beweging
begreep en dat ingewijd was in alle specifieke symbolen (kleur, dekorrequisieten,
betekenis van hand-, hoofd-, vinger- en lichaamsbewegingen, kostumering enz.) van
het genre. Het aantal mimespelers was groot, de belangstelling algemeen, zodat de
pantomine in het Oosten in de letterlijke betekenis van het woord tot het volksdomein
behoorde.
De oorsprong van de Westerse pantomine ligt natuurlijk in Griekenland. De Griekse
pantomine was niet ‘stil’, zoals dit tegenwoordig het geval is, maar bestond uit een
verstrengeling van dans, zang, recitatie, akrobatie en mime. Met een vaak zéér sterke
nadruk op het mimische gedeelte. Dans en mime liggen ten andere dikwijls heel dicht
bij elkaar. Bepaalde moderne ballettroepen (Diaghilieff bv.) vertoonden een sterke
mimische inslag. Evenals de Oosterlingen droegen de Griekse mimespelers maskers.
Eerst in de moderne tijd zal de traditie der maskers wegvallen, om plaats te maken
voor het wit-gemaakt aangezicht, waarmee de huidige mimespeler optreedt.
De Romeinse pantomine zette de Griekse traditie voort. Rome was het luilekkerland
der mimespelers. Ten tijde van Nero leefden er duizenden vrouwelijke en mannelijke
mimes in de Italiaanse hoofdstad. Te Rome werd de pantomine een op zichzelf staand
dramatisch genre van een ongehoorde perfektie. De val van Rome maakte een einde
aan de grote elan die de pantomine had genomen. Het interesse verdween. De traditie
ging verloren. Tijdens de middeleeuwen werd het mimische element nog alleen
gediend door de troebadoers, de jongleurs en de foorartisten.
Maar met het ontstaan van de Comedia dell' Arte in Italië (later ook naar andere
landen, in 't bijzonder Frankrijk, overgewaaid) begint ook voor de pantomine een
nieuwe bloeiperiode. De pantomine hernieuwt zich. De mimespelers spelen tevens
toneel, zijn koorddansers, grappenmakers. Talrijke groepen doorreizen het land en
de klassieke types, zoals Harlekijn, Colombine, Pierrot worden populair in alle
bevolkingsklassen.
Grote pantominespelers duiken overal op, maar de allergrootste blijkt wel de
Fransman Deburau te zijn geweest, geboren in Bohemen in 1796 en gestorven in
1846. Als Pierrot zal Deburau onvergetelijk blijven. In deze typering bereikte hij een
zeldzame volmaaktheid. Door de Parijzenaars werd Deburau als een koning gevierd
tijdens zijn optreden in het ‘Théâtre des Funambules’. Deburau was tevens de man
die de ‘stille’ pantomine opnieuw haar volle waarde schonk.
Na Deburau kwam opnieuw de inzinking. De pantominebeweging doofde uit.
Slechts enkele namen bleven over tot op het huidig ogenblik. Momenteel kunnen we
slechts beroep doen op een Marceau, op een Jean Louis Barrault,
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op een Chaplin om de betekenis van de pantomine te onderlijnen.
Ons land is nooit rijk geweest aan pantominespelers. Bij mijn weten hebben slechts
Marcel Cornelis van het vroegere ‘Théâtre Flottant’ en de Gentse kunstschilder
M.A.J. Hoste dit genre uitgesproken beoefend.
Hoste is zelfs verder gegaan, want een zevental jaren geleden stichtte hij, tesamen
met zijn vriend-schilder Noël Vermeulen, het Sabbattini-theatertje, tot hiertoe het
enige pantominetheatertje in ons land. Aanleiding tot die stichting was het herhaald
verblijf van Hoste te Parijs, waar hij niet alleen kennis maakte met Barrault, maar
bovendien wekenlang samen was met Marcel Marceau in het Théâtre Sarah Bernhardt.
Vooral het kontakt met Marceau heeft Hoste aangezet om zijn pionierswerk voor de
pantomine in ons land aan te vatten.
Voor enkele getrouwen treedt Hoste geregeld op in zijn Sabbattini-theatertje. Deze
kleine instelling bevindt zich, typisch genoeg, onder de bekende Gentse St. Pieterskerk
en wel aan de achterkant. Om het theatertje te bereiken moet men naast de kerk weg,
het stukje Tweekerkenstraat door, tot men op een aardewegel komt, waar men slechts
te voet verder geraakt.
Deze wegel, midden pittoreske tuintjes, loopt dood op de Schelde. Er staan nog
een paar van de weinig overblijvende Gentse gaslantaarns. Aan de kronkeling van
de wegel ligt, onder het massale kerkbouwsel, het atelier van de schilder Hoste, dat
op bepaalde avonden en dagen als vestzak-theatertje dienst doet. Waarschijnlijk is
dit theatertje het kleinste van het land, vermits het slechts plaats biedt aan circa veertig
toeschouwers. Het beschikt over een scene van een paar stappen groot, over een
miniatuur-lichtorgel en over een kleedkamertje waar de medewerkers elkaar
voortdurend op de tenen trappen.
Nochtans ontbreekt er noch stemming, noch atmosfeer in dit klein theater. De
geïnteresseerde toeschouwers vertoeven er in een intieme sfeer, midden een artistieke
omgeving die uitstekend past (zowel binnen, als buiten) voor het pantominegenre.
Bij zover dat Parijse vrienden van M.A.J. Hoste dit hoekje typeren als een stukje
Gents Montmartre.
Het is vooral M.A.J. Hoste zelf, bijgestaan door een
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paar jonge actrices en enkele kinderen die hij opleidt, die dit theatertje met zijn
onmiskenbaar talent in het leven houdt. Hij speelt het hele gamma van de pantomine:
naar Grieks voorbeeld met recitatie, verder Japanse zwaard-spelen, herinneringen
aan de Comedia dell' Arte, aan de Funambules van Deburau. Daarnaast herschept
hij bekende types, vergeet Chaplin niet en past zich aan bij de moderne stromingen.
Nu eens humoristisch en populair, dan weer fel dramatisch slaagt Hoste er in zijn
klein publiek voortdurend in de ban van zijn spel te houden.
Hoste staat praktisch alleen in ons land. De meeste zijner pantomines ontwerpt hij
dan ook zelf, zoekt er de muzikale begeleiding bij, schildert er een dekortje voor en
zorgt voor de kostumering. Hij plakt, nagelt, timmert, bijgestaan door een paar
vrienden en herbegint steeds opnieuw zijn gevecht tegen geld- en materiaalgebrek.
Er is wel af en toe de genoegdoening van een optreden in de provincie, van een
invitatie der kamertonelen te Antwerpen, Gent, Oostende en Kortrijk, van een
presentatie voor de TV, maar tenslotte is dit niet voldoende om de pantomine en het
verbazend talent van Hoste de ruchtbaarheid te geven die ze verdienen. Want de
prestaties van Hoste zijn, inzake artisticiteit en afwerking, van die aard dat ze ook
buiten onze grenzen hun waarde zouden behouden. Hoste heeft het klaargespeeld
om in zijn Gents vestzak-theatertje een stukje van het universele
pantomine-repertorium binnen te voeren. Dit alleen reeds verdient méér dan gewone
aandacht.
Jan D'Haese
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Vakliteratuur voor kunstenaars
Duitse kunsttijdschriften
De Duitse kunsttijdschriften zijn altijd prima geweest zowel wat inhoud als uiterlijk
betreft. Bijna iedere grote Duitse uitgever heeft een belangrijk artistiek of kultureel
tijdschrift in zijn fonds, en als er dat niet is, dan toch zeker de jaarlijkse kunstkalender.
Sommige tijdschriften hebben reeds een bijzondere naam ook in het, buitenland,
zoals de Westermans Monatshefte waarin geregeld flinkgeillustreerde bijdragen over
kunst en letteren verschijnen, Das Münster, het reeds bejaarde doch steeds even
verzorgde tijdschrift dat specifiek over vraagstukken van religieuze kunst handelt,
en vele andere.
Onder de jongst geborenen in deze bonte bende vermelden wij er twee, die als zij
het volhouden, het gerust met Franse, Zwitserse en Italiaanse kunsttijdschriften zullen
kunnen opnemen.
Wij bedoelen allereerst Das Schönste, het maandschrift voor alle vrienden van de
schone kunsten. (Uitg. Kindler und Schiermeyer, Schneckenburgerstrasse 22 München
8 - abonnement per jaar 25 DM). Das Schönste wil een boulevardblad zijn, o.i. een
soort Duitse Match, maar dan specifiek over kunst en letteren; groot formaat,
heliodruk, veel meer foto's dan tekst. Het is dus in eerste instantie, een kijkblad, maar
het biedt dan ook wat te kijken. In ieder nummer wordt uitvoerig gehandeld over
nieuwe in Duitsland gecreërde toneelstukken en balletnummers, telkens worden een
paar bekende artisten aan het publiek voorgesteld, zoals Chagall, Nolde, Maurois,
e.a. Zeer interessant zijn reeksen artikels over een bepaald onderwerp: zoals ‘Het
zelfportret’ bij verschillende bekende schilders; ‘De dokter in de schilderkunst’; ‘De
kunstschilder in zijn eigen omgeving’; enz. De enige grotere teksten handelen over
een maandelijks overzicht van het kunstleven in verschillende wereldsteden, waarbij
natuurlijk wel even een tipje van de sluier wordt opgelicht betreffende de
koopmanschappen in kunstzaken; en een zeer uitvoerig overzicht van nieuwe boeken.
De methode door Das Schönste gevolgd lijkt zeer interessant: liever dan een groot
artikel, met enkele foto's erbij, geeft dit maandblad praktisch alleen foto's, met bij
ieder een tiental regels ondertekst. Deze tekst situeert het werk of geeft een objectieve
kijk op de waarde ervan. Dit is misschien wel een toegeving aan de moderne mens,
die de gemakkelijkste weg zoekt om kennis en ervaring op te doen. En waarom niet
eigenlijk? Het zal ook wel daarom zijn dat dit tijdschrift zich ook in ons land in een
goede afzet mag verheugen.
Het andere tijdschrift is ook helemaal anders; de titel ervan luidt Magnum, het is
een ‘tijdschrift voor het moderne leven’ (Uitg. M. Du Mont Schauberg, Köln abonnement per jaar 18 DM). Het verschijnt om de twee maanden op een honderdtal
bladzijden eveneens van groot formaat. Voor zover ons bekend moet dit wel het
schoonste thans verschijnende tijdschrift zijn in Duitsland; het mag gerust gelegd
worden naast het fameuze Domus van de architect Ponti in Milaan. Hoewel de lay-out
van een bijzonder speelse en soepele beheersing getuigt, toch is het tijdschrift ernstig
en in de talrijke door bekende auteurs en critici geschreven bijdragen gründlich. In
ieder nummer wordt een bepaald thema behandeld. Zo bijvoorbeeld in december
1957 werd de vraag gesteld ‘Hoe zouden wij kunnen leven?’ waarbij zeer ruim
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werden betrokken alle omstandigheden zo geestelijke als materiële die het leven
aangenamer en zinvoller zouden kunnen maken. Het maartnummer dan van 1958
stond in het teken van de vrouw. Magnum werkt ook hier met een aantal bijzonder
sprekende foto-reportages, telkens met korte inslaande tekst begeleid, bijv. over de
vrouw aan het zenuwenfront, ‘eine Sache wie die Liebe’; almacht van de vrouw; nog
immer moeder en kind; de vrouw vervangt de man; de vrouw in de maatschappij;
extremen van onzin bij de vrouw; de eenzame vrouw; de vrouw in de moderne kunst;
vrouw en mythe enz. Tussenin schrijven auteurs als Karl Pawek, Friedrich Heer,
Clara Malraux, Alfred Andersch e.a. over ‘de vrouw in de moderne literatuur’, over
‘flirt’, over ‘de vrouw in het tijdperk van de mens’. ‘Man en vrouw’ is ook de titel
van een reeks bijzonder geslaagde cartoons, samengebracht uit de verzamelingen
van 's werelds grootste tekenaars-sociologen. Magnum is kijkblad ook, maar veel
meer nog is het een tijdschrift dat men twintigmaal opnieuw ter hand neemt en
doorbladert en waarin men sommige artikels herleest, omdat ze zo hoog aktueel zijn
en u verrijken. Magnum dat nu zijn derde jaargang is begonnen, kan op het
geestesleven en het artistieke leven van West-Europa een stempel drukken van een
up to date humanisme, dat wel illusieloos, maar niet hopeloos is en dat de mens
situeert in zijn juiste verhouding tot die geestelijke waarden, die hem ten slotte mens
maken.

Gewijde kunst
Enkele weken geleden verscheen bij Grasset te Parijs een merkwaardig boek: Mort
et Résurrection de l'Art Sacré (392 blz.). De auteur ervan is Yves Sjöberg, die enkele
jaren geleden reeds de aandacht op zich vestigde met een uitvoerige studie over
Rembrandt en het Lukasevangelie. Er gaan niet veel maanden voorbij of er verschijnt
een nieuw boek over gewijde of religieuze kunst. Het moet een bewijs zijn dat de
belangstelling voor de kunst in het algemeen en voor de gewijde kunst zelf steeds
groeit, dat de problemen in verband hiermede actueel zijn. Meer en meer en steeds
intenser wordt de mens immers geplaatst voor een dillemma: ofwel het materialisme
aanvaarden met alle ontwaardende gevolgen, ofwel een uitweg zoeken naar een hoger
geestelijk leven. Deze uitweg te zoeken en te helpen vinden is de taak onder meer
van de hedendaagse artist. Waar dit waar was ten tijde van de vroegchristelijke en
bijzantijnse kunst, tijdens de Middeleeuwen en tot in de 18de eeuw zelfs, daar viel
dit evenwicht van schoonheid volledig weg tijdens de 19de eeuw. Ondergronds
nochtans werkte de
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stroom voort. Tussen de burgerlijke gemeenschap met zijn gegaloneerde artisten en
de avonturiers van een vrijgevochten kunst, naturalisten, symbolisten en
impressionisten gaapte een kloof. De gewijde en religieuze kunst teerde voort op
kopie. De gewijde kunst was in feite dood. In de school der symbolisten stonden
toen enkele schilders op, gesteund door bevriende schrijvers, die poogden nieuwe
levenskleuren te zetten op een verkild systeem van vegeterende artisticiteit.
Uitvoerig en scherpzinnig ontleedt de auteur van dit boek de oorzaken van de
ondergang van de religieuze kunst en van de kunst in 't algemeen tijdens de voorbije
eeuw. En in een tweede deel overziet hij de huidige toestand. Hij vraagt de lezer de
toelating zich te mogen vergissen en aanziet zichzelf als de samensteller van een
grammatica, hierbij duidelijk onderlijnend dat wanneer een grammatica wordt
gemaakt, de taal reeds bestaat. Hij richt zijn boek niet tot de snobs, niet tot de
dogmatiekers, niet tot de sluwe wijzen, die met een glimlach werken afwijzen die
jaren pijn en inspanning hebben gevraagd. Maar tot de onwetenden, tot zij die inzien
dat ze niets of weinig weten, tot de artisten zelf, die zoeken en voelen dat zij iets te
vertellen hebben dat hun medemensen kan verheffen, tot de jongeren, die nog
enthousiast kunnen zijn.
Daarom is zijn werk ook zo interessant, zo fris; hij praat niet na; hij citeert wel
veel geleerde mensen, maar stoft hun vooropgezette ideeën handig af en toont er
voor- en nadeel van. Het is wel jammer dat de auteur zich diende te beperken tot wat
in Frankrijk of door Franse artisten wordt gepresteerd en slechts heel even, bij wijze
van vergelijking, naar den vreemde verwijst.
Na een eerste deel over de ondergang van de gewijde kunst in de negentiende
eeuw, door de wandaden van het academisme, de steriele archeologie, wijdt Sjöberg
een zeer uitvoerig deel van zijn boek aan de verrijzenis van de architectuur, waarbij
hij een overigens verdiende hulde brengt aan de grote voorgangers van de hedendaagse
kerkelijke bouwkunst, Dom Belot en Auguste Perret. In dit deel van zijn werk lijkt
de auteur overigens volledig thuis; hij is bij tot in de nieuwe basiliek van Lourdes
en het nieuwe klooster van Le Corbusier te Eveux.
Het derde deel, een overzicht van hedendaagse (helaas altijd Franse) schilderkunst
en toegepaste kunsten is veel meer verward. Men voelt dat hij over iedereen zijn zeg
wil zeggen, en dat stoort soms. Zijn beschouwingen, ieder afzonderlijk, over een
Maurice Denis, een Desvallières, een Rouault, een Bourdelle en vele anderen blijven
nochtans zeer lezenswaard. Onder de schilders van de jongste tijd lezen wij treffende
nota's over Caillaud en over Buffet, maar ik vind geen woord over Manessier, die
nochtans niet alleen een beter schilder is dan de laatstgenoemde, altijd m.i., maar
ook een beter religieus kunstenaar.
Al met al is dit lijvige boek van Sjöberg een hele prestatie en absoluut een verrijking
voor de reeds uitvoerige literatuur ter zake. Het werd met enkele full-page foto's fraai
geïllustreerd.

Jazz
Ik ben altijd een beetje op mijn hoede voor mensen, die U de indruk geven: ik zal
het U nu eens gaan vertellen, buig weg in diepe nederigheid, de kenner spreekt.
Marshall W. Stearns, de auteur van het uitvoerige werk Wezen en geschiedenis der
Jazzmuziek (360 pp - 295 F - Zuidnederlandse uitgeverij, Antwerpen) geeft niet alleen
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die indruk, hij zégt het ook in de eerste alinea van zijn werk: dertig jaar lang heb ik
alle geschriften over de jazzmuziek gelezen, alle grammofoonplaten gehoord en alle
jazzmusici gesproken,

die ik maar heb kunnen ontdekken. Chapeau, dus. Want het resultaat van die
dertigjarige confrontatie is hier verzameld in een indrukwekkend en overrompeld
boek, dat men oprecht niet lezen moet ter ontspanning.
Jazz is helemaal geen ontspanningsmuziek overigens, en al te dikwijls wordt de
jazzliefhebber ten onrechte verwezen naar het kermisgetingel en naar de buurt van
de rode lantarens. Jazz is een 300 jaar oude Amerikaanse mengvorm van twee grote
muziektradities, de west-Afrikaanse en de Europese. Het ontstaan ervan ligt
ongetwijfeld in Afrika. Ritme, blues, responsorium, de signifying song, de ringshout
zijn alle integrerende jazzelementen die met de negerslaaf naar Amerika kwamen.
Daar, in Amerika, heeft de neger van zijn blanke meester een volkszang gehoord,
die hem vertrouwd in de oren moet hebben geklonken: de ritmisch-sterke en
dynamisch-melodische muziek in de Latijns-Romaanse koloniën en de milde vorm
van syncopering in de Britse koloniën. Het is een minder bekend grondwater waaruit
echter een nieuwe muziek zal opborrelen, waarvoor de eerste stappen werden gezet
in New-Orleans. Dit is het tweede grote deel van Stearns boek. Omstreeks 1800 was
in de Verenigde Staten een godsdienstige massabeweging ontstaan Het grote ontwaken
die de wedergeboorte door de geest voorstond en die een religieuze muziek door en
voor het volk in de wereld bracht. Het werd het ontstaan van de ‘negro-spiritual’ en
de ‘revival hymns’ die beiden een blijvende invloed zullen uitoefenen op de nieuwe
muziek. Hier ontleedt de auteur van dit boek, op treffende en sterk gedocumenteerde
wijze, het arbeidslied, de blues, de minstrel, de spiritual, de ragtime. Deze
hoofdstukken van Stearns werk vormen een brok jazzmuziekgeschiedenis, die wel
al in het Nederlands geschreven werd, maar nergens zo af en zo logisch uit en in
elkaar vloeiend. De vertaler van het boek, die zijn taak gewetensvol heeft opgevat,
laat niet na hier en daar een nota toe te voegen om bepaalde toestanden voor het
Nederlandstalige publiek beter te belichten.
De grootste massabekering tot de jazzmuziek dateert van 1935-1945, een periode
die bekend staat in deze geschiedenis als het swing-tijdperk, later, na 1940-45
culminerend in de bop-

West-Vlaanderen. Jaargang 7

186
periode, tegenover de swing een veel subtieler belevenis van de maatritmiek. In het
laatste deel van zijn werk neemt Stearns enkele theoretische kwesties onder de loupe:
hij zet de Europese traditie van de harmonie tegenover de uitdrukkingskracht van de
jazzmuziek en biedt de lezer een buitengewoon leerijk hoofdstuk ten beste over
melodie en ritme, over de aantrekkingskracht van de jazzmuziek en over de toekomst
van jazzmuziek.
Wezen en geschiedenis van de jazzmuziek is een ernstig boek, dat in het Nederlands
een standaardwerk mag heten. Achteraan in het boek werden overigens een twintigtal
bladzijden bibliografie opgenomen, en ook werden enkele suggestieve foto's geplaatst,
die de groten van de jazzmuziek voorstellen, van Bessie Smith, the Empress of blues
tot Charlie Parker, de man van de ascetische bop. Het boek werd zeer keurig
uitgegeven onder een zwarte band met sobere tekening in blauw en wit.
fb

L'Art de la peinture
Pierre Seghers en Jacques Charpier gaven reeds in de Collection Melior der uitgeverij
Marabout een bundel uit gewijd aan de poëzie van alle tijden onder de titel L'Art
poétique. Thans hebben dezelfde auteurs een soortgelijk opzet verwezenlijkt voor
de schilderkunst.
L'Art de la Peinture is een anthologie van teksten met betrekking tot de
schilderkunst en geschreven door de grootste figuren uit de geschiedenis van de
schilderkunst van alle tijden. In beginsel gaat het om uitspraken van de schilders
zelf. Natuurlijk is het plastisch werk der kunstenaars de eerste kenbron voor wie hun
opvattingen wil vernemen; de verzamelaars dachten er geen ogenblik aan deze
grondwaarheid te loochenen; maar waarom de teksten verwerpen, waarin de schilder
met zijn eigen bewoordingen zijn opvattingen en strevingen heeft verklaard. De
anthologie bevat bovendien ook een zeer rijke keus teksten over schilderkunst uit
het werk van critici, wijsgeren en schrijvers.
Voor de Prehistorie werd beroep gedaan op G. Bataille en zijn Lascaux ou la
naissance de l'art. Voor de Grieks-Latijnse oudheid hadden de auteurs het gemakkelijk
enkele teksten te kiezen uit de Textes Grecs et Latins relatifs à l'Histoire de la
Peinture ancienne van Ad. Reinach; zij hadden echter een beter gebruik kunnen
maken van Plato's dialogen. Voor de Middeleeuwen koos men enkele zeer goede
teksten van de Griekse monnik Dionysius (Byzantijnse kunst), de Duitse monnik
Theophilus (XIIde E.) en de Italiaanse schilder Cennino Cennini (leerling van Giotto);
zeer duidelijk komt in deze teksten het artisanaal karakter der middeleeuwse kunst
tot uiting evenals haar mystische Godsverbondenheid. De renaissance is
vertegenwoordigd door Alberti, Michel-Angelo en Leonardo da Vinci; men kan
slechts de afwezigheid van Dürer en ook van onze Karel Van Mander betreuren; de
voorrede van zijn Schilderboeck bevat immers zeer belangrijke algemene
beschouwingen over schilderkunst, welke een scherp licht werpen op onze oude
meesters uit het Zuiden en het Noorden der Nederlanden. Dit doet niets af van de
merkwaardigheid der gekozen teksten, vooral dan de uittreksels uit de Vier dialogen
over Schilderkunst van Francisco de Hollanda, een Portugees van Hollandse
afstamming die ‘Interviews’ afnam van voorname schilders van zijn tijd; daaruit
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blijkt sterk het ‘expressionisme’ van Michel-Angelo. Bovendien komt dezes zakelijk
karakter sterk tot uiting; hij verkiest de Italianen en Fransen die geen begrip hebben
van schilderkunst(?) maar er goed voor betalen, boven de Spanjaarden en Portugezen,
die enthousiaste minnaars zijn maar niet kunnen betalen; dat herinnert de gezegden
van Picasso en Dali over Europa en Amerika.
Voor de zeventiende eeuw bevat de anthologie enkele goede citaten uit Rubens
geschriften (vooral over de menselijke figuur in de schilderkunst), naast langere
uittreksels uit een paar academische tractaten van Félibien en Roger de Piles; van de
grote Spanjaarden wordt geen gewag gemaakt, terwijl Rembrandt maar enkele regels
krijgt.
Met de achttiende eeuw treedt de kunstkritiek voor het eerst naar voor met Denis
Diderot, een kunstkritiek die echter zeer subjectief en litterair is en waarbij de anecdote
de voornaamste rol speelt; zij biedt nochtans het voordeel op de hedendaagse kritiek
dat zij niet vervalt in esoterische phraseologieën, in ijdele woordenkramerij. De
schuld hiervan ligt misschien aan de wijsgeren, die in de negentiende eeuw de
schilderkunst hebben aangepakt en in sommige gevallen geteisterd. Op de drempel
van deze negentiende eeuw verschijnt immers Hegel en zijn diepzinnige
beschouwingen zijn uiterst nuttig geweest om een grondiger inzicht te veroveren op
de wezenheid der schilderkunst. Het loopt echter verkeerd uit als de schilders zelf
beginnen in het wilde te filosoferen en allerlei pseudo-wijsgerige stelsels gaan
brouwen, in plaats van hun schildersinstinct aan het woord te laten en schoonheid te
scheppen. Alle negentiendeeuwse schilders waren daar nog niet aan toe. Het
verwondert bv. de vormelijk academische Ingres te zien schrijven: N'étudiez le beau
qu'à genoux... On n'arrive dans l'art à un résultat honorable qu'en pleurant. Qui ne
souffre pas ne croit pas. Delacroix, zijn tegenstrever, is de kampioen van de
verbeelding en van de nieuwe tijd meteen, hoewel hij verklaart: Le nouveau est trés
ancien, on peut même dire que c'est toujours ce qu'il y a de plus ancien; het picturale
heeft voor hem slechts een dienende rol: La couleur n'est rien, si elle n'est convenable
au sujet, et si elle n'augmente pas l'effet du tableau par l'imagination. Het is dan ook
vanzelfsprekend dat iemand als Baudelaire een enthousiaste bewonderaar was van
Delacroix en in de grond met het impressionisme geen vrede kon nemen. Spijtig dat
Cézanne, die nochtans een theoreticus was en een zoeker op het gebied der estetiek,
zo weinig geschreven heeft. Van Gogh integendeel heeft zeer veel geschreven en
was zich zeer duidelijk bewust van wat hij deed: Dis-lui que mon grand désir est
d'apprendre à faire de telles inexactitudes, de telles anomalies, de tels remaniements,
de tels changements de la réalité, qu'il en sorte, mais oui, des mensonges si l'on veut,
mais plus vrai que la vérité littérale. De samenstellers der anthologie hadden echter
meer teksten van Ruskin en van R.M. Rilke moeten opgeven: Rilke wordt niet
vernoemd terwijl Ruskin maar een bladz. krijgt.
Het deel over de twintigste eeuw is natuurlijk het meest uitgebreide, vermits een
dergelijke uitgave uiteraard op de actualiteit gericht is; bovendien was de keuze hier
het gemakkelijkst. Immers in geen periode der kunstgeschiedenis hebben de schilders
meer
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gepraat over hun werk, dan in de hedendaagse periode, die zich nochtans veelal als
anti-litterair en zuiver picturaal aanbiedt. Bovendien heeft de kunstkritiek en de
kunstfilozofie nooit zo weelderig gebloeid als heden. De meest anti-litterairen, de
abstracten, zijn schijnbaar de ergste woordengoochelaars. De verzamelaars hebben
er goed aan gedaan, wat de abstracten betreft, zich hoofdzakelijk te beperken tot
lange uittreksels uit Kandinsky's Du spirituel dans l'art; zij hebben ook de goede
smaak gehad slechts één bladzijde te citeren uit de onzinnige praat van Salvador
Dali. Verder zijn er teksten van de meeste grote namen der hedendaagse scholen,
ten minste voor zo ver zij met de Parijse School betrekking gehad hebben; men zoekt
dus te vergeefs vermelding van Ensor of van de Vlaamse expressionisten, van het
Duitse expressionisme, van het Italiaanse futurisme, enz. Eens te meer hebben we
dus te doen met een werk dat exponent is van Frans chauvinisme.
Maar spijt deze tekorten, die zeer groot zijn, is dit boek een merkwaardige
verzameling documenten, die voor vele schilders en kunstminnaars een revelatie zal
zijn. Zij wordt opgelucht door een reeks reproducties, die goed gekozen zijn en
vergezeld van korte verklarende citaten. Ook is de typering die over elk der
behandelde schilders gegeven wordt ongemeen raak. (Uitgave Marabout en Pierre
Seghers, Parijs, 1957; 730 blz.; 24 zwart-wit reproducties buiten tekst; gebonden;
157 b. F).
A.S.

Erratum
In ons vorig nummer, op pag. 132, werd gemeld dat de h. Luc Peire voor de
Volkshogeschool voor Kunst en Wetenschap te Brugge een lezing hield over de
actueelste stromingen in de schilderkunst. Dat is verkeerd. De h. Peire heeft deze
lezing wegens ziekte niet kunnen houden, en werd hiervoor vervangen door de h.
Drs A.C. Roose, Directeur van de academie voor Schone Kunsten te Brugge, die
hetzelfde onderwerp behandelde.

Kunstaktualiteiten
Brugge
* Tijdens de maanden maart-april heeft het wakkere comité voor kunstambachten
en -nijverheden in West-Vlaanderen in het Bestendig Expositiecentrum, Dijver te
Brugge een tentoonstelling ingericht van hedendaagse religieuze kunst. Er werd werk
geëxposeerd van Michel Anneesens (keramiek en glasramen), Roger Bonduel
(sculptuur), Charles Bresous (drijfwerk), Maurice Claeys (kelken, wierookvat), Paul
De Bruyne (grafiek), Lucien De Gheus (beeldhouwwerk, keramiek), Georgette
Tanghe (email), Kristina Depiere (email), Albert Hoet (grafiek), Huis A.E. Grossé
(kazuifel, palla, ciboriekleed), Raymond Leroy (altaar), Cyril Maertens (tekeningen,
bronzen reliefs), Michel Martens (glas in beton), Jan Nolf (keramiek), Perignem
(keramiek), Albert Setola (sculptuur), Marc Speybrouck (grafiek), Instituut H. Familie
(viltapplicatie), Rogier Vandeweghe (keramiek, glasraam), José Van Gught (staties
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van kruisweg te Veurne), Camiel van Walleghem (glasraam, keramiek), Paul Vermeire
(keramiek).
* Wij hebben in deze rubriek geregeld de activiteiten aangekondigd van de Brugse
kunstkring Raaklijn, die een goed jaar geleden door een groep jongere kunstenaars
werd opgericht. Ongetwijfeld heeft dit onafhankelijk kultureel forum, in zijn nog
maar kort bestaan, een gunstige invloed uitgeoefend op het kulturele en artistieke
leven te Brugge. Er is nog enorm veel te doen, maar het feit dat deze groep bestaat
en werkt laat voor de onmiddellijke toekomst het beste verhopen.
Enkele weken geleden heeft Raaklijn een manifest gepubliceerd dat in de pers
werd opgenomen betreffende de bouwpolitiek te Brugge. Het vraagstuk ‘Nieuwbouw
in oude steden’ en bepaald te Brugge is lang niet nieuw; het is ook niet zo maar in
een handomdraai op te lossen. Er is te Brugge de laatste weken al wat gesproken en
geschreven over het ontwerp tot verbouwing van het meisjesinstituut in de Giststraat,
een ontwerp van zuivere functionele architectuur in een stijl die van onze tijd is. Het
is trouwens naar aanleiding van dit ontwerp, dat naar blijkt, nog altijd door de
kommissie van stedenschoon niet werd goedgekeurd, dat Raaklijn het bedoelde
manifest publiceerde.
Er zijn te Brugge een aantal commissies, die nog altijd werken met het plan van
Marcus Gheeraerts, en die ieder verbouwing, die maar iet of wat ‘oud’ aandoet gepast
en verrijkend beschouwt voor het algemeen uitzicht van de stad. Dat er over bestaande,
authentieke, oude gebouwen en gevels stipt moet worden gewaakt, dat restauraties
van deze werken gebeuren onder kundige leiding, akkoord. Maar dat men geen
gotische gevels opricht waar er nooit geen bestaan hebben. En dat men, in de nieuwe
wijken van de stad, oog houdt voor een praktische en (waarom niet?) speelse
urbanisatie en een bouwlijn die getuigt van smaak. Dit laatste geldt overigens voor
geheel de provincie, op enkele uitzonderingen na. Het bedoelde ontwerp voor het
Brugse meisjesinstituut moet worden opgetrokken in een zielloze, banale straat, die
met esthetiek of archeologie maar dan ook niets heeft te zien. Welk beletsel er daar
is om een gebouw op te trekken dat getuigt van de kunde en de kunstzin van onze
hedendaagse architecten, kan waarachtig niemand bedenken. Alleen, misschien, dat
het een precedent zou scheppen. Maar als het zo is, moet er blijkbaar iets veranderen
in de geest van de mensen die op gebied van bouwpolitiek te Brugge de lakens
uitdelen. Het buitenland is er om te bewijzen dat volstrekt nieuwe gebouwen niet
mis staan naast oude, wel integendeel. Zie Rome, het Terministation, zie trouwens
op vele plaatsen in Italië, zie Keulen, waar het nieuwe theater zijn trapeziumvorm
in het silhouet van de stad steekt naast de oude Domtorens. Er zijn voorbeelden te
over. Nochtans is het vraagstuk niet gemakkelijk en er zijn bepaalde gevallen, die
echt delicaat worden. West-Vlaanderen bereidt voor volgend jaar een aflevering voor,
die geheel aan het probleem van nieuwbouw in
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oude steden zal worden gewijd. Het is onze bedoeling een ruim overzicht te bieden,
en zowel binnen- als buitenlandse architecten over dit probleem aan het woord te
laten.
* Een andere activiteit van Raaklijn die moet onderlijnd is de retrospectieve Victor
Servranckx, die van 12 tot 28 april werd ingericht, onder de auspiciën van het
Stadsbestuur, in de nieuwe zaal van het Concertgebouw. Elders in dit nummer wordt
uitvoerig gehandeld over het oeuvre en de betekenis van deze zestigjarige Vlaamse
artist, die in het buitenland beter bekend is dan ten onzent. Tijdens de
openingsplechtigheid van deze expositie werd de kunstenaar en zijn werk aan het
publiek voorgesteld door Marcel Duchateau. Wij hopen dat de activiteit van deze
dynamische groep jongeren stelselmatig zal kunnen worden voortgezet en dat de
overheid begrijpend en steunend zal helpen. Zo zal men te Brugge, waar sinds enkele
jaren, op het terrein van hedendaagse kunst, nagenoeg niets meer merkwaardigs te
noteren viel, opnieuw geregeld werk van levende artisten leren kennen.
* Intussen zijn de voorbereidingen in volle gang voor de Praalstoet van de Gouden
Boom. E.H. Antoon Viaene heeft, zoals uiteengezet in vorige nummers van
West-Vlaanderen, het algemeen ontwerp gemaakt van deze stoet, niet volgens de
historisch-kritische visie van deze tijd, maar volgens de visie van 1468, het jaar van
de blijde inkomst. Algemeen regisseur van de stoet is Drs. Frans Vromman, die op
stuk van inrichting van feestelijkheden, reeds heeft bewezen dat hij zin heeft voor
stelselmatige vernieuwing en dynamische doorzetting. Het muzikaal gedeelte van
de stoet zal bijzonder worden verzorgd, en wel zo dat aan verschillende toondichters
opdracht werd gegeven nieuwe muziek te componeren speciaal voor deze gebeurtenis.
Wij noemen Jules Bouquet, Maurits Deroo, Remi Ghesquiere en Honoré Janssens.
Bandopnamen voor verschillende wagens worden bezorgd door Herman Bernolet.
Arno Brys, die met het Rodenbachspel te Roeselare en zijn creaties voor de groep
Thor, reeds heeft bewezen dat hij inzake kostuumontwerp tot de beste artisten van
het land mag gerekend worden, ontwerpt ook voor deze stoet de kostumes. Fernand
Boudens en Albert Setola, twee andere Brugse kunstenaars, zijn aan het werk voor
de decoratie van de praalwagens, terwijl de choreografie werd toevertrouwd aan
Juliette Lams uit Torhout. De rondgang van de stoet zal 4 km bedragen en de data
zijn 6 juli en 17 en 24 augustus.
* Alhoewel de onderhandelingen tussen het Brugse stadsbestuur en de Spaanse
overheid mitsgaders de Spaanse kunstverzamelaars tot het tijdelijk overbrengen van
in Spanje thuishorende Vlaamse meesterwerken naar Brugge niet van een leien dakje
lopen, kan toch reeds worden voorzien dat de tentoonstelling ‘Vlaamse kunst uit
Spaans bezit’ een hoogstaande kunstgebeurtenis zal worden en een der grootste
attrakties onder de kulturele manifestaties extra-muros van de Wereldtentoonstelling.
Uit de befaamde verzameling van het Escoriaal, gesticht door Filips II, komen
wereldberoemde schilderijen, nl. het drieluik van Jeroen Bosch, voorstellende de
Hooiwagen, verder nog van Bosch de prachtige Doornenkroning. Uit het Escoriaal
nog, het portret van Filips II door Antonio Moro, en St. Kristoffel door J. Patinir.
De meeste Spaanse musea waar Vlaamse schilderijen worden bewaard, hebben
hun medewerking toegezegd. Ook een aantal kerken en een 15-tal kunstverzamelaars
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lenen schilderijen uit. Uit de kollektie van de hertog van Alva komen twee werken
van Rubens, waaronder het portret van Filips IV, verder een interieur van Teniers
en het portret van Alva door Willem Key.
Naast werken uit de scholen van Van der Weyden, Memling en David, zullen
volgende meesters vertegenwoordigd zijn: Martin de Vos, Adriaan Isenbrandt,
Ambrosius en Willem Benson, Bernard van Orley, Juan des Flandes en Albrecht
Bouts. Van Pieter Bruegel zal een Boerenkermis uit het museum van Vigo aanwezig
zijn.
Te Madrid bestaat nog steeds de Vlaamse Stichting van 1545 genaamd San Andrès
de los Flamencos: St. Andreas van de Vlamingen. Het was een oord waar de
Vlamingen onderdak en verzorging ontvingen op hun doorreis te Madrid. Boven het
altaar van de kerk prijkt een werk van Rubens voorstellende de marteling van St.
Andreas. Ook dit doek zal te Brugge worden tentoongesteld. De inrichters hopen
aldus niet alleen de kunstwaarde van een authentiek schilderij van Rubens in het
licht te stellen, maar tevens nieuwe kontakten te leggen tussen deze oude Vlaamse
stichting te Madrid en onze landgenoten. Enkele Brugse wandtapijten uit verscheidene
verzamelingen en Vlaamse wapenuitrustingen uit de Real Armeria, zullen in de
tentoonstelling voor afwisseling zorgen.
De tentoonstelling wordt op 1 juli geopend, doch een Spaanse dag met de officiële
vernissage wordt op 6 juli gehouden, datum van de eerste uitgang van de Praalstoet
van de Gouden Boom.
* Op de volksavonden van het Provinciaal Tussenstedelijk A.B.N.-Tornooi 1958
ging ruim en verdiend applaus naar het vokaal sextet Die Scalmeye.
Deze groep maakt deel uit van het gelijknamig kunstgezelschap uit Brugge, dat
ook voordrachtkunst, solozang, uitvoering van kamermuziek, volksdans en
vendelzwaaien op zijn programma heeft. Sekretariaat Gerard Davidstraat 18, Brugge,
tel. 343.11. Het sextet bestaat uit de sopranen Magda en Frieda Geerolf, de alten
Lieve Isselée-Geerolf en Rika Geerolf, de tenor Juliaan Busschaert en de bas Xavier
Geerolf, leider van de groep. 'n Familie-onderonsje dus, maar van welk artistiek
gehalte!
Die Scalmeye zingt bij voorkeur a capella. Op de A.B.N.-volksavonden hoorde
men: Wilt heden nu treden, bewerking Ivo Mortelmans, - Harba Lorifa, Hertog Jan
I, - Speleman, 1685, N. Zangius, - En daar zat ene uil, bewerking M. Andries, Heimweeliedje uit het Scheldeland, G. Feremans, - Van 't Maseurken, Em.
Hullebroeck, - Lied van de vlo, en Op den Bibbelebomsen berg, L. Janssens. De
groep wil haar uitgebreid repertorium verder aanvullen met moderne bewerkingen
van oude Vlaamse liederen. Ook nieuwe komposities voor klein koor worden onder
ogen genomen.
Die Scalmeye onderscheidt zich door haar grote muzikale onderlegdheid en haar
keurige en levendige voordracht. Zij laat bovendien een in-
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druk na van natuurlijke gratie en frisse voornaamheid. Maar misschien is het niet
meer nodig deze kwaliteiten te onderstrepen, nu Vlaanderen het stilaan zover brengt
dat ook de hoofsheid in optreden en omgang tot de natuurlijke deugden wordt
gerekend.

Brussel
* Ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling te Brussel, heeft de Sabam beslist
in 1958 een prijs uit te loven voor een oorspronkelijk avondvullend gesproken
toneelstuk, met de duur van ten minste 120 minuten. Het genre is vrij.
Het bedrag van de prijs beloopt 15.000 F in elke taalsektie.
De prijs is voorbehouden aan de auteurs die al hun rechten, grote rechten
inbegrepen, aan de Sabam hebben afgestaan. Komen alleen in aanmerking, stukken
gesteld in het Nederlands en in het Frans. Dialekten zijn uitgesloten.
De leden mogen slechts mededingen in de taalsektie die zij voor hun betrekkingen
met de Sabam hebben gekozen. Aan de prijsvraag mag slechts met één stuk, en dit
geldt ook voor samenwerkende auteurs worden deelgenomen. De Sabam zal de
nodige stappen doen om het geprimeerde stuk door een beroepsteater te doen spelen.
Tevens zal zij zich inspannen om het werk te doen vertalen.
De deelnemers verbinden er zich toe aan de jury enkel oorspronkelijke en
onuitgegeven werken voor te leggen, die nooit werden opgevoerd, verfilmd of
uitgezonden door de radio of televisie, of reeds bekroond onder welke vorm ook.
Zij verbinden er zich tevens toe geen uit een vreemde taal vertaalde of bewerkte
teksten in te sturen.
Werken van de juryleden of van hun naaste verwanten, komen niet in aanmerking.
De jury behoudt zich het recht voor het uitgeloofde bedrag gedeeltelijk of niet toe
te kennen.
Tegen de beslissingen van de jury kan geen beroep worden ingesteld.
De resultaten zullen omstreeks 1 oktober 1958 door de pers, de radio en de televisie
worden bekend gemaakt.
De uiterste datum voor het inzenden van de manuskripten is 15 juli 1958 (datum
postmerk als geldig bewijs).
De teksten moeten in drievoud en aangetekend ingezonden worden op adres van
de Sabam, Wetstraat 61, te Brussel 4, met de vermelding: ‘Prijsvraag voor Toneelstuk
1958’. Alleen duidelijk getypte teksten, rekto alleen, op niet-doorschijnend papier
en behoorlijk gebundeld, worden aanvaard.
De inzending moet naamloos zijn. Zij mag geen enkel teken of aanduiding dragen
die de identiteit van de auteur of samenwerkende auteurs, zou kunnen verraden. De
naam van de auteur of van de samenwerkende auteurs zal door een kenspreuk, gevolgd
van drie cijfers, worden vervangen.
Het getypt eksemplaar zal vergezeld zijn van een gesloten omslag, die op de
buitenkant de kenspreuk en de drie cijfers zal vermelden en binnenin een biljet zal
bevatten met de volgende aanduidingen: de kenspreuk gevolgd van de drie cijfers;
de naam, voornamen, event. pseudoniem, en adres van de auteur of van de
samenwerkende auteurs, dat hun werk aan de voorwaarden voldoet, gesteld door het
onderhavige reglement, waarvan zij al de bepalingen aanvaarden; de handtekening(en);
de dagtekening.
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* Een prijs van 50.000 F genoemd naar Anto-Carte en uitsluitend voorbehouden aan
Belgische schilders tussen de 30 en 40 jaar, zal om de twee of drie jaar worden
uitgeschreven, afwisselend voor een atelierschilderij en voor een decoratief werk,
beiden bij voorkeur figuratief. Dit jaar zal deze prijs voor het eerst worden toegekend
op 8 december. Ieder kunstschilder zal 3 tot 5 werken mogen insturen. Candidaturen
voor deze prijs worden ingewacht op het adres Prijs voor Schilderkunst Anto-Carte,
Leuvense straat 4 te Brussel, waar ook nog bijkomende inlichtingen kunnen worden
bekomen.
* Het Departement van Openbaar Onderwijs richt verschillende wedstrijden in, die
moeten leiden tot de toekenning van reisbeurzen. Deze worden toegekend aan
Belgische kunstenaars, die op 1 januari 1958 geen 35 jaar waren. De eerste reeks,
voor een globaal bedrag van 50.000 F, zal worden toegekend op basis van een proef
uitgeschreven onder de beeldhouwers. De tweede, 75.000 F ieder, zal worden
uitgeschreven onder schilders, karton-ontwerpers voor tapijtwerk, beeldhouwers die
bepaald medailles ontwerpen en architekten. De jurys, die over deze inzendingen
moeten oordelen, zullen in september vergaderen. Gedetailleerd reglement is te
bekomen bij de Directie voor Kunst en Letteren, Troonstraat 2 te Brussel.

Benelux
Een prijsvraag wordt uitgeschreven door de Stichting Groot-Kempische Kultuurdagen
te Hilvarenbeek onder auspiciën van de Benelux-Studentenraad te Amsterdam. Aan
deze prijsvraag kan worden deelgenomen door Universiteits- en Hogeschoolstudenten
uit Luxemburg, België en Nederland, waar ook studerend.
Er zijn twee prijzen, nl. een eerste prijs van f 100 en een tweede prijs van f 50. Het
met de eerste prijs bekroonde essay zal worden gepubliceerd in het maandblad
Brabantia.
De jury bestaat uit Prof. Mr. A. Pitlo, Hoogleraar te Amsterdam, Dr. L. Meerts,
Hoofdredakteur van de Gazet van Antwerpen te Antwerpen en Apr. P. Mutsaers,
bestuurslid van de Stichting Groot-Kempische Kultuurdagen.
Het essay dient tot onderwerp te hebben ‘De Nederlandse Kultuur in de groeiende
Benelux’, De schrijvers kunnen dit naar eigen voorkeur uitwerken, b.v. met of zonder
historische achtergrond, beschrijvend en/of normatief beschouwend, een proeve van
kultuurpolitiek, enz.
De omvang van het in te zenden essay zal niet meer mogen bedragen dan 10 vellen
normaal getypt of daarmede overeenkomend. De essays moeten onder motto, bij
voorkeur in machineschrift, worden ingezonden aan P. Mutsaers, Wilhelminapark
143, Tilburg. Bij de inzending moet een gesloten omslag worden toegevoegd, waarop
aan de buitenzijde het motto van de inzender moet vermeld worden. Het omslag moet
inhouden de werkelijke naam en adres van de auteur, alsmede de vermelding aan
welke universiteit hij/zij staat ingeschreven. De inzendingstermijn sluit 15 juni '58.
De uitreiking van de prijzen zal plaats vinden op zondag 27 juli 1958 des namiddags
om 3 uur tijdens de zitting waarop de gedachtenwisseling
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over dit onderwerp zal plaats vinden. De ingezonden essays kunnen in dit debat
worden betrokken. Het juryrappart zal worden uitgebracht door Prof. Mr. A. Pitlo.
De uitreiking van de prijzen zal geschieden door de Voorzitter van de Benelux
Studentenraad.
De uitspraak van de jury is bindend. Over de prijsvraag zal generlei korrespondentie
worden gevoerd.
Door het simpele feit van inzending verklaart men zich akkoord met bovenstaande
voorwaarden.

Gent
Het 25e Koninklijk Landjuweeltornooi zal plaats vinden gedurende de maanden
december 1958 en januari 1959. De toneelverenigingen die het volledig reglement
wensen te ontvangen, moeten hun aanvraag richten tot de voorzitter van de
Koninklijke Kommissie van Toezicht: dr. Paul Van Aerden, Kammerstraat, 20, te
Gent. Voor dit 25e tornooi wordt het repertorium beperkt tot oorspronkelijk Vlaams
werk.

Heist
Het gemeentebestuur van Heist schrijft een poëzieprijs uit ter gelegenheid van de
folklorefeesten die gedurende het zomerzeisoen 58 te Heist zullen plaatshebben. De
prijs werd vastgesteld op 5.000 F. Twee aanmoedigingspremies van resp. 2.000 en
1.000 F. worden eveneens uitgeschreven.
Iedere mededinger mag maximum twee gedichten inzenden. Deze zullen in het
Nederlands gesteld, in getypt schrift en op 3 eksemplaren ingediend worden, uiterlijk
tegen 7 juni, bij de h. J. Deroose, sekretaris van de poëzieprijs, Pannestraat 116, te
Heist.
De gedichten dienen het tema De Zee of De Visser te behandelen.
De gedichten mogen niet reeds gepubliceerd zijn. Ieder ingezonden eksemplaar
zal een schuilnaam dragen en uit niets zal de identiteit van de auteur mogen blijken.
Samen met de inzendingen zal, onder gesloten omslag, de naam en het adres van de
inzender worden ingediend. Op de buitenzijde van deze gesloten omslag zal de
schuilnaam vermeld staan.
De jury, bestaande uit de hh. Jan Vercammen, A. Demedts en Jos. De Haes, onder
voorzitterschap van de h. J. Storme, bestendig afgevaardigde, kan beslissen de prijs
al dan niet toe te kennen. Dan zal het bedrag van 5.000 F geheel of gedeeltelijk in
aanmoedigingspremies omgezet worden.

Kortrijk
* Ook te Kortrijk werd een expositie van gewijde kunst ingericht in het studio Roeland
Savery, waar reeds verschillende opgemerkte tentoonstellingen plaats grepen. In
tegenstelling tot Brugge, waar hedendaags religieus werk werd getoond, zagen wij
te Kortrijk een prachtige verzameling oude religieuze sculptuur. Tussenin waren
enkele reproducties gehangen van de onlangs overleden Franse schilder Georges
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Rouault. Het initiatief van deze tentoonstelling is het onderlijnen waard, gezien het
merendeel van deze werken afkomstig was uit partikuliere verzamelingen en zelden
of nooit voor het grote publiek toegankelijk. In West-Vlaanderen aflevering van
september 1958 dat gewijd wordt aan de kunst van Kortrijk en de Leiestreek, hopen
wij enkele van de mooiste werken van deze verzamelingen te kunnen tonen.
* Op maandag 14 april had te Kortrijk de rondgang plaats van de vernieuwde H.
Haarprocessie. Een beetje in alle steden wordt aangedrongen op verjonging en
vernieuwing in de processies. Ook Brugge pakt op 5 mei uit met een H.
Bloedprocessie waarin verschillende nieuwe presentaties worden voorzien. Naast
een nieuwe geest in de stijl van de kerkarchitectuur en van de binnendecoratie van
onze kerken, wordt het inderdaad meer dan tijd, dat, waar het geloof getuigend op
straat komt, dit gebeurt in een vorm die aan de esthetische smaak van onze tijd
beantwoordt. Na de Eucharistische stoet te Brugge in 1956, waarin verschillende
groepen uit diverse Westvlaamse processies meestapten, en waarin men de
kunstenaarshand van een Heiko Kolt voelde, kondigt de vernieuwing van de Kortrijkse
en Brugse processies een heilzame innovatie aan, die hopelijk op andere steden van
het land mag overslaan.

Knokke
Van 28 juni tot 31 augustus 1958 wordt te Knokke in het Casino een internationale
tentoonstelling gewijd aan de naivistische schilders vanaf Douanier Rousseau tot op
onze dagen.

Oostende
* In de tentoonstellingzaal van het stedelijk museum werd een tentoonstelling geopend
gewijd aan Britse aquarellen en tekeningen van de 20e eeuw. Een zeventigtal
uiteenlopende werken, behorende aan de British Council werden samengebracht en
geven een overzicht van de tegenwoordige stromingen der grafische kunst vooral,
welke in Engeland zich op een stevige traditie beroepen kan. De tentoonstelling bleef
open tot 12 april.
* Het Davidsfonds Oostende huldigde Georges Rouault in een zeer geslaagde
vergadering. Drs Jan Cocle behandelde de grote Franse religieuse schilder en
illustreerde zijn voordracht met een aantal uitstekende diapositieven. Bovendien
werd de film Miserere voorgesteld die opgemaakt werd naar een scenario van abbé
Morel.
* De Oostendse Kunstkring beoogt een internationale kunsttentoonstelling in te
richten in de Koninklijke Galerijen van 1 juni tot 31 augustus.

Leuven
* Het Leuvens Universitair Kunstcentrum dat vroeger reeds een tweetal
kunstmanifestaties, gewijd aan het Vlaams expressionisme in de schilderkunst en
aan het Vlaams Volkstoneel, had ingericht, heeft nu een derde initiatief aangevat.
Van 17 mei tot 18 oktober wordt nl. in het gerestaureerde koorgedeelte van de
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welbekende gothische Sint-Pieterskerk te Leuven een tentoonstelling gehouden,
onder het motto Ars Sacra '58, gewijd aan de moderne sacrale kunst. De inrichters
hebben het jaar der W.T. te baat willen nemen om aan onze landgenoten en ook aan
de buitenlandse bezoekers de prachtige mogelijkheden te tonen, welke de hedendaagse
plasti-
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sche kunsten bieden in verband met het kerkinterieur en tevens deze bezoekers willen
confronteren met het mysterie, waarin het sacrale en de artistieke creativiteit
onnaspeurbaar en harmonisch in mekaar opgaan.
De expositie zal zeer verscheiden zijn: schilderijen, beeldhouwwerken en grafiek,
goudsmeedwerk, mozaïeken, gebrandschilderde ramen, keramiek, textiel in de vorm
van kazuifels, processievaandels, baldakijnen en gouden voorwerpen uit de eredienst.
Een goed ontworpen licht-architectuur en gewijde muziek uit oude en moderne
meesterwerken zullen de juiste sfeer mee helpen scheppen. Wereldvermaarde
kunstenaars zullen met hun werken vertegenwoordigd zijn, o.m.: Brancusi, Moore,
Manzù, Mastroianni, Minguzzi, Mascherini, Manessier, Wotruba, Rouault, Schilling,
Heiliger, Lipchitz, Laurens, Matisse, Léger, Kokoschka en anderen.
Een sierlijke catalogus van ongeveer 150 bladzijden met een uitgebreide illustratie
zal worden uitgegeven. Al bij al, geldt het hier een grootscheepse onderneming, die
voor het eerst een poging wil zijn om de gedachte der moderne gewijde kunst, zoals
zij thans kan worden geformuleerd, in het kader van een aangepaste ruimte, zichtbaar
voor te stellen.
* Ter gelegenheid van de Xde verjaring van de overdracht van de Koninklijke
Hoofdrederijkkamer Het Kersouwken aan de Koninklijke Toneelkring De Margriet,
heeft de raad van beheer van de v.z.w.o. Het Kersouwken, besloten een Letterkundige
Toneelprijskamp in te richten.
Een prijs van 15.000 F wordt toegekend aan de schrijver van het bekroonde werk.
Alle Belgen, die in het Nederlands schrijven worden uitgenodigd aan deze wedstrijd
deel te nemen.
Het ingestuurde werk moet oorspronkelijk in het Nederlands geschreven zijn,
onuitgegeven en nog niet opgevoerd.
De duur van de vertolking moet deze zijn van een stuk in drie bedrijven.
De werken moeten ingestuurd worden vóór 15 augustus 1958.
De uitslag van de prijskamp zal bekend gemaakt worden vóór 15 oktober 1958.
De prijs zal overhandigd worden op een later te bepalen datum.
De jury is samengesteld als volgt: Voorzitter: Herman Teirlinck, lid van de
Koninklijke Vlaamse Academie. Leden: Marcel Coole, diensthoofd, luisterspelen
N.I.R. Maurits Balfoort, regisseur, Nationaal Toneel. Paul Van Aerden, voorztiter,
Koninklijke Commissie van het Landjuweel. Secretaris: Marcel Dujardin.
Alle briefwisseling moet gericht worden tot de secretaris van het inrichtend comité:
Marcel Dujardin, Blijde Inkomststraat, 102, Leuven.
Alle onvoorziene gevallen zullen door de raad van het inrichtend comité en op
advies van de jury beslecht worden.

Merendree
Dit jaar zal Merendree terug aanknopen bij haar poëtische naam en traditie, de
nalatenschap van wijlen E.H. Pastoor De Craene.
Het ligt in de bedoeling van het komitee der 1e Jong-Nederlandse-Poëziedagen de
letterkundig geinteresseerde jongeren uit Vlaanderen, Nederland, Frans-Vlaanderen
en Zuid-Afrika samen te brengen met het doel elkaar door de poëzie beter te leren
kennen en dichter te brengen. De aanwezigheid van deze laatsten is zeker niet
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denkbeeldig in het kader van de Wereldtentoonstelling.
Met medewerking van letterkundigen en literaire kringen uit bovenvermelde landen
en gewesten, gaan deze eerste Jong-Nederlandse-Poëziedagen door te Merendree op
zaterdag en zondag 19 en 20 juli 1958.
Men richt zich in hoofdzaak tot de studenten van poësis, retorika, wetenschappelijke
of gelijkwaardige instellingen.
Om geen verwarring te stichten met de Vlaamse Poëziedagen, die vroeger in
Merendree werden gehouden en dit jaar opnieuw doorgaan te Wemmel, willen wij
er de nadruk op leggen dat het podium van deze 1e Jong-Nederlandse-Poëziedagen
voorbehouden zal blijven aan de jeugd. Daarom ook de nieuwe formule: het in
werking betrekken van jonge voordrachtkunstenaars, jeugdtoneel, jeugdkunstgroepen.
Een dubbele prijs wordt uitgeschreven: debutanten en -schoolprijs.
Verdere gegevens hierover zal men kunnen vinden in alle jeugd- en letterkundige
tijdschriften. Een bevoegde jury zal de ingezonden werken beoordelen. In een drietal
zittingen zal een letterkundige, het wezen der hedendaagse literatuur naar voor
brengen. Een toneelopvoering zal het slot vormen van de eerste dag. Door de
leerlingen in voordracht aan Nederlandse en Vlaamse konservatoria en muziekscholen
zullen de best gerangschikte werken voorgedragen worden tijdens deze zittingen.
Voor deze deelnemende instituten is er trouwens een tornooi voorzien. Verdere
inlichtingen zullen langs de pers, in jeugd- en letterkundige tijdschriften bekend
gemaakt worden of kunnen bekomen worden op het sekretariaat, Dorp, 43, Merendree.

Veurne
* Ter gelegenheid van de Goede Week te Veurne werd dit jaar voor 't eerst een
Tentoonstelling van de Sodaliteit georganiseerd. Deze omvatte een historische stand,
die aan de hand van fotografisch materiaal en vergelijkende geschiedenis van de
Boetprocessies in Spanje en Vlaanderen enerzijds en een geschiedenis van de
Sodaliteit en de Boetprocessie van Veurne anderzijds, voorstelde. Deze tentoonstelling
omvatte verder nog: twee
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Dit is een schets van José Van Gucht naar een der staties van de door hem getekende kruisweg die
voor 't eerst volledig werd tentoongesteld in de Tentoonstelling der Sodaliteit te Veurne. Deze
tentoonstelling wordt voorts ingericht te Kortrijk van 25 april tot 7 mei, te Gent van 30 mei tot 10
juni en te Antwerpen van 27 juni tot 9 juli.

staties uit de Boetprocessie en een Kruisweg die in het Veurnse decor geplaatst is
en gemaakt werd door kunstschilder José Van Gucht.
* ‘In het panoramisch decor van het Stadspark, Veurne Herleeft, een feeërie in kleur
en klank.’ Aldus luidt de tekst van de affiche, die thans voorbereid wordt en handelt
over de grootse realisatie, die deze zomer vanaf Pinksteren tot midden september,
drie maal per week zal plaats grijpen in het Stadspark te Veurne.
Deze evocatie van het verleden van Veurne, een der merkwaardigste en meest
traditiegetrouwe gemeenten van ons land, zal ongetwijfeld een grote belangstelling
wekken en veel volk naar ‘Het hart van de Westhoek’ brengen.
* Door het gemeentebestuur van Veurne wordt tijdens het jaar 1958 een Prijs der
stad Veurne voor journalistisch werk uitgereikt, ten bedrage van twee duizend frank.
Deze prijs zal toegekend worden aan een beroepsjournalist, voor verdienstelijk
journalistisch werk, dat handelt over Veurne.
De beroepsjournalisten, die naar de prijs willen dingen, moeten vóór 6 augustus
in sturen: hun artikels, reportages, kronieken en andere journalistische werken die
over Veurne handelen, en in 1958 verschenen in dagen weekbladen, of uitgezonden
werden door een radiozender, waaraan de inzender verbonden is.
Ieder stuk moet op vijf exemplaren gecopieerd worden, waarbij voorkeur wordt
gegeven aan fotocopie.
Voor radioreportages e.a. uitzendingen, is een attest van de dienstoverste vereist,
waaruit blijkt dat bedoelde uitzending op bepaalde datum plaats had en door de
inzender opgesteld werd.
Voor niet ondertekende persartikels is een attest van de hoofdredakteur vereist,
waaruit blijkt dat bedoelde werken door de inzender opgesteld zijn.
Alle persartikels, ondertekend of niet, dienen vergezeld van de originele
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edities van het blad, waarin de werken verschenen. De ingezonden copie moet identiek
zijn aan het verschenen artikel. Indien de opsteller van verdienstelijke werken zelf
niets inzendt, kunnen collegas dat in zijn plaats doen.
De jury wordt samengesteld door de heren Burgemeester en schepenen en dhr.
Jan de Groeve, toeristisch adviseur van de stad Veurne.
Alle beroepsjournalisten worden aangespoord aan deze prijs deel te nemen. De
jury vergadert dadelijk na de sluiting van de inzendtermijn. Het journalistisch werk,
dat in aanmerking komt voor deze prijs dient vóór 6 augustus 1958 ingestuurd te
worden aan de heer Jan de Groeve, toeristisch adviseur, St. Sebastiaanstraat, 4,
Knokke. De prijs wordt uitgereikt vóór 15 september 1958.
De juryleden zijn tot geheimhouding gehouden.

Personalia
* A l f o n s B l o m m e uit Roeselare heeft tijdens de maand april zijn werken
tentoongesteld in de rookzaal van de Schouwburg te Kortrijk.
* M a u r i t s C l a e y s heeft een werk van grote afmetingen, een koperen
beeldhouwwerk dat de zee voorstelt en een Neptunusfiguur, gemaakt dat op de
Wereldtentoonstelling te Brussel geplaatst werd.
* Tijdens de maand april heeft de jonge kunstschilder F e r n a n d D e c o c k zijn
werk geëxposeerd in het Concertgebouw te Brugge. Bij de opening werd de inleiding
uitgesproken door Gaby Gyselen.
* De groep Cantores onder leiding van A i m é D e H a e n e zal op dinsdag 6 mei
Carmina Burana van Carl Orf ten gehore brengen in de Kursaal te Oostende.
* Op 23 maart greep de kreatie plaats van Requiem voor koor, soli en orkest van
B r o e d e r I l d e f o n s in de nieuwe koncertzaal te Brugge door het Lutgardiskoor
van Brugge, onder leiding van Kamiel D'Hooghe. Eenzelfde uitvoering greep plaats
te Knokke op 24 maart.
* Met de steun van de staat, de provincie West-Vlaanderen en de stad Brugge
verscheen bij De Sikkel te Antwerpen een eerste deel in het Nederlands van het
Corpus van de Vijftiende eeuwse schilderkunst in de Nederlanden. 1. Stedelijk
Museum voor Schone Kunsten te Brugge, van de hand van D r . A. J a n s s e n s d e
B i s t h o v e n . (268 illustraties waarvan 4 in kleur, 142 pp, geb. 480 F).
* Kunstschilders Arthur en Constant L a m b r e c h t hebben tijdens de maand maart
hun jongste werken geexposeerd te Deurle aan de Leie.
* Kunstschilder E d g a r d L o c k s (atelier: Molenstraat 12, Knesselare) stelde
bloemenstukken en stillevens ten toon te Mechelen, Brussel, Torhout, Roeselare,
Izegem, Charleroi en wordt verwacht te Antwerpen (zaal Breckpot), Brugge en in
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Duitsland. Te Roeselare, in ‘De Lier’ Ooststraat, is een doorlopende tentoonstelling
van zijn werk ingericht.
* Naar een ontwerp van de Oostendse kunstenaar J o M a e s heeft de Brugse edelsmid
G e o r g e s Ve r s t r a e t e een koperen beeldhouwwerk gemaakt van meer dan 2 m
hoog, dat geplaatst werd op de toren van het paviljoen van de stad Oostende op de
Wereldtentoonstelling.
* Kunstschilder R o v e r stelt zijn werk ten toon in de galerij Zodiaque te Brussel
tot 5 mei.
* De Brugse kunstschilder J o s é S t o r i e exposeert zijn werken tot 2 mei in de zaal
Jordaens, Kouter te Gent. Hij zal tevens eerlang met enkele werken deelnemen aan
de ‘Grand Prix de la Peinture’ te Cannes.
* In de keurreeks van het Davidsfonds verscheen voor kort een essay van Raf van
de Linde over ‘Het oeuvre van S t i j n S t r e u v e l s sociaal dokument’.
* Te Aartrijke, Avelgem, Merkem, Kortemark en Eernegem heeft R e m i Va n
D u y n vorige maand passie-avonden geregisseerd. Voorts nam hij de regie waar
van Wegens gebrek aan bewijs door ‘Meer Vreugde’ van Oostrozebeke en De Banier
van de Koning door de Rederijkerskamer van Hooglede.
* De Oostendse beeldhouwer W i l l y Va n H u y s e stelde van 5 tot 20 april
beeldhouwwerken en schilderijen ten toon in de Casino van Middelkerke.
* Tijdens een plechtigheid te Ieper werd door de kunstkring Richten hulde gebracht
aan de regisseur Staf Bruggen, naar aanleiding van zijn 65 jaar. Tijdens deze huldiging
werd de gevierde Vlaamse regisseur toegesproken door Antoon Va n d e r P l a e t s e .
* Vanaf volgende maand verschijnt in het nieuwe jeugdtijdschrift Wij jongeren in
vervolgvorm een sprookje van de hand van P o l Ve r p o o r t uit Brugge, met als
titel Prinses Meibieke. Het maakt deel uit van een bundel sprookjesverhalen voor
grote en kleine mensen, die binnenkort zal verschijnen onder de titel Tien
kinderschoentjes.
* De Brugse kunstschilder H.V. Wo l v e n s heeft tot 25 april zijn werken
tentoongesteld in de Galerie Vyncke-Van Eyck te Gent.
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[West-Vlaanderen 1958, nummer 4]
[Wereldtentoonstelling 1958]
Wij hopen vurig dat zij, die deze tentoonstelling zullen bezoeken, ééns
weergekeerd in hun land, zullen getuigen, dat een nieuw humanisme op
komst is, dat zegevierend, over de oude beschavingen heen de wereld kan
veroveren zonder nochtans aan de schatten te tornen, die deze
beschavingen sedert eeuwen hebben vergaard. Mogen zij de stellige
overtuiging meedragen dat alleen in vrede en samenwerking, dit
humanisme zal ontluiken. De techniek volstaat niet om de beschaving tot
stand te brengen: dit kan enkel gebeuren indien zij samengaat met een
gelijkwaardige ontwikkeling van onze morele opvattingen, van onze
onderlinge verstandhouding en van onze vaste wil gezamenlijk de toekomst
op te bouwen.
(Koning Boudewijn I, bij de plechtige opening van de Wereldtentoonstelling
1958 te Brussel).

Apocalyps
Foto L. Vandenheuvel - Cliché Les Beaux-Art
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De mens het thema van de wereldtentoonstelling

Jonge Hoveling uit het votiefmozaïek van Keizer Justinianus in de San Vitalekerk te Ravenna (ca.
547).

Lof van de techniek
Op dit ogenblik staat ons land in het middelpunt van de belangstelling voor de ganse
wereld; gedurende enkele maanden wordt dit kleine gebied van West-Europa een
soort verzamelplaats, waar mensen uit alle landen zullen naartoe komen, waar zij
elkaar zullen ontmoeten, waar zij elkaar zullen leren kennen en waarderen langs de
hoogste producten van hun kunst en vaardigheid. Deze universele ontmoeting is een
poging om de grenzen tussen de volkeren te overschrijden, om aan alle mensen het
bewustzijn bij te brengen dat zij behoren tot de ene en zelfde grote gemeenschap die
de ganse wereld bestrijkt; het is een poging om de verbrokkeling van de wereld te
overwinnen, om vrede en eendracht onder de volkeren tot stand te brengen door
wederzijds begrijpen; de geest en het hart van de mensen moeten opengaan om
ontvankelijk te staan tegenover de anderen, om in een grootste visie de verbroedering
van alle volkeren te betrachten. Aldus betekent deze wereldtentoonstelling 1958 een
historisch moment in de geschiedenis van ons land.
Als thema voor deze internationale ontmoeting werd gekozen de mens, het mysterie
van ons eigen bestaan, het ondoorgrondelijk geheim van het eeuwig menselijke. Dit
geheim laat ons niet los, het achtervolgt de mens doorheen de ontwikkeling van de
geschiedenis: hoezeer hij ook moge bekoord worden door het schouwspel van de
wereld, steeds keert hij op zichzelf terug met deze eeuwige vraag: wat is de mens?
Een Griekse dichter heeft hierop geantwoord, dat er in de wereld vele
schrikwekkende dingen zijn, maar dat het

West-Vlaanderen. Jaargang 7

199
meest schrikwekkende de mens is. Deze dichter bevroedde dat er in de mens
verbazende mogelijkheden aanwezig zijn, mogelijkheden die kunnen leiden tot
geniale inzichten en verwezenlijkingen, maar die ook kunnen uitlopen op sombere
vernieling en tragische ondergang. Dat kleine wezentje dat de mens is, dat zo
hulpeloos ter wereld komt dat het zonder de voortdurende zorg van anderen niet kan
in het bestaan blijven, dat gedurende jaren op de steun van anderen is aangewezen,
bergt in zich een patrimonium van mogelijkheden, die door de ontwikkeling van de
geschiedenis steeds duidelijker worden in het licht gesteld. De mens is groot tot in
de kleinheid van zijn diepste verval. In de Bijbel wordt gezegd dat de mens werd
gemaakt naar het beeld van God: over geen enkel ander wezen vinden wij een
dergelijke uitspraak. Er wordt gezegd dat de geest Gods zweefde boven de wateren;
maar waar het gaat om de schepping van de mens, dan zweeft de geest Gods niet
boven het menselijk lichaam, maar hij dringt binnen in dat lichaam, hij bezielt dat
lichaam. Er is iets goddelijks in de mens binnengevaren, een afstraling van de
goddelijke volmaaktheid, een adem van de goddelijke scheppingskracht, een vonk
van de goddelijke geest. De Franse dichter Alphonse de Lamartine zegde over de
mens dat hij als een gevallen godheid is, die in zich de onuitwisbare herinnering
draagt aan een verloren paradijs; de mens smacht naar een geluk dat alle aardse
bevrediging ver overschrijdt. Met heel zijn wezen ziet hij uit naar een andere wereld:
de herinnering aan een verloren paradijs is in werkelijkheid de betrachting naar een
geluk dat hem steeds ontglipt tijdens het aardse bestaan. Die kleine mens is vooral
groot in zijn verlangens, in datgene wat hij nog niet bezit en waarvan hij zich nochtans
niet kan losmaken als van het meest innerlijke van zijn wezen.
In de Sixtijnse kapel van het Vaticaan werd door Michelangelo het allergrootste
moment van de wereldgeschiedenis uitgebeeld, de schepping van de mens, een
moment zonder hetwelk er eenvoudig geen geschiedenis zou zijn: de vinger van God
raakt even de menselijke hand en op dat unieke moment ontwaakt de mens tot het
bewustzijn van zichzelf, van de wereld en van God. En men kan zeggen dat in en
door de mens de gehele schepping tot bewustzijn ontwaakt: immers dat kleine
wezentje zal de gehele schepping in zich opnemen, het gehele scheppingswerk zal
hij mede denken en mede verwezenlijken. Zo is dat menselijke bewustzijn een hele
wereld, het is niet een stukje wereld, maar het overkoepelt de gehele wereld. En
sedert de eerste mens is de geest Gods in ontelbare mensen binnengevaren: ieder
mens is een beeld van God. Indien er in heel de wereld geen enkele kerk meer bestond,
dan nog zou God zich laten zien in en door de mens: God spreekt ons voortdurend
aan langs zijn beeld dat de mens is; het is niet nodig dat wij zouden afbeeldingen
maken van God; Hij heeft er ons zelf ene gegeven die onovertrefbaar is.
De Franse beeldhouwer Rodin heeft de mens voorgesteld als een hoofd dat oprijst
uit een ruwe blok marmer; het menselijk denken beheerst de stof, het brengt klaarheid
in de stof, het maakt de materie doorzichtelijk. De menselijke gedachte gebruikt ook
de stof en geeft aan de wereld een voortdurend nieuw uitzicht. Er is een oud
spreekwoord dat zegt dat er niets nieuws is onder de zon: mensen komen en mensen
gaan, dezelfde kwalen en moeilijkheden komen steeds maar terug. Anderzijds is het
ook waar, dat er veel nieuws is onder de zon: de ene generatie volgt de andere en de
wereld staat niet stil; nieuwe uitvindingen worden gedaan, nieuwe kunstwerken
worden voortgebracht, nieuwe inzichten komen tot stand, de geest Gods is nog steeds
in de mens aanwezig en hij werkt als een onuitputtelijke kracht die het wereldgebeuren
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leidt en beheerst. Zo groot is de mens dat God zelf in de menselijke geschiedenis is
binnengetreden; de gelijkenis tussen God en de mens werd door de menswording
van Christus op goddelijke wijze bezegeld.
De geest Gods is in de mens binnengevaren; de mens is een afstraling van de
goddelijke volmaaktheid: dat weet men reeds lang, daar het behoort tot het authen-
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tische patrimonium van de joods-christelijke traditie. En toch hebben deze woorden
een rijkere, vollere betekenis gekregen door de ontwikkeling van de moderne cultuur,
niet dat de mens zou groter geworden zijn in de ontwikkeling van de tijden, maar de
onvergelijkelijke grootheid van de mens is met de dag beter tot uitdrukking gekomen;
inderdaad datgene wat de mens doet, openbaart ons wat hij is; datgene wat de mens
voortbrengt, is een uitstraling van zijn diepste wezen. Dat de mens een afbeelding
is van God, geldt ook voor iemand die behoort tot de meest primitieve cultuur, maar
het is minder duidelijk. Iemand die zich bezint op de vooruitgang van de moderne
techniek, op de vele uitvindingen die werden gedaan, en die niet blijft staan bij het
voortgebrachte, maar die doordringt tot de maker van dit alles, die zich bezint op de
mens zelf, kan niet anders dan de menselijke verhevenheid bewonderen; hij moet
erkennen dat er iets goddelijks in de mens aanwezig is.
God heeft de mens de heerschappij gegeven over het universum en men moet
getuigen dat de mens deze heerschappij op merkwaardige wijze heeft weten te
ontwikkelen: hij heeft de aarde gebouwd om in zijn levensonderhoud te voorzien;
onvruchtbare gronden heeft hij bewerkt en ontgonnen en hij heeft ze geschikt gemaakt
om vruchten voort te brengen; ook de rijkdommen van de ondergrond heeft hij weten
te gebruiken om in zijn dagelijkse noodwendigheden te voorzien. Hij heeft huizen
gebouwd, waarin hij zich kan beschutten tegen de onguurheid van de jaargetijden:
kortom hij heeft de wereld gemaakt tot een tehuis voor de mens, tot een ruimte die
aangepast is aan zijn dagelijkse noodwendigheden, tot een verblijf waar hij vertrouwd
is met de dingen van iedere dag. De wereld is vol met instrumenten, die allemaal
werden tot stand gebracht door de mens en die voortdurend door de mens worden
gebruikt; alles in de wereld spreekt ons over de mens, draagt de sporen van een
menselijke aanwezigheid. Vondel getuigt over God: ‘Hij liet na 't planten in den hof
zijn stappen staan’; iets gelijkaardigs kan men zeggen over de mens: overal in de
natuur vindt men de voetsporen van de menselijke aanwezigheid.
In de wetenschappelijke laboratoria heeft de mens zich gebogen over de kleinste
stofdeeltjes om de geheime bouw van de materie te achterhalen; de stof heeft hij niet
zelf gemaakt, hij was niet aanwezig toen God deze wereld in het bestaan heeft
geroepen, de wereld werd hem geschonken als een arbeidsveld. Door een
onvermoeibare studie is de mens ertoe gekomen de geheime bouw van de stof te
achterhalen en de rijkdommen die daarin besloten liggen te gebruiken voor de
ontwikkeling van zijn bestaan. Anderhalve eeuw geleden beweerde Malthus dat de
bestaansmiddelen over korte tijd niet meer zouden voldoende zijn voor de snelle
aangroei van het menselijke geslacht; het aantal geboorten moest volgens hem worden
beperkt, wilde men niet uitmonden in een overweldigende catastroof van pauperisme.
Wat al verborgen rijkdommen werden sedertdien ontdekt in de natuur, rijkdommen
waarmede Malthus geen rekening heeft gehouden. De studie van de stof heeft de
mens ertoe gebracht een wondere harmonie te ontdekken tussen de wereld van het
kleine en de bouw van het universum; tot in de kleinste stofdeeltjes vindt men een
weerspiegeling van de orde en de regelmaat die het universum beheerst.
Op dit ogenblik beleven wij een soort reusachtige poging vanwege de mens om
ook de meest verafgelegen ruimten te onderzoeken. Tot nu toe was alleen de aarde
de thuis voor de mens, weldra zal hij zich wellicht kunnen bewegen in de cosmische
ruimten en wordt het totale universum voor hem een arbeidsveld. Reeds vanaf het
begin van de wijsbegeerte is men bezig geweest met het onderzoek van deze verre
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gebieden: eerst nu schijnt de afstand te zullen overwonnen worden en zal een
eeuwenlange droom kunnen in vervulling gaan.
Ook het geheim van het leven werd in het menselijk onderzoek betrokken: men
is teruggegaan in de geschiedenis om de eerste sporen van levende wezens op de
wereld te gaan onderzoeken; men is vooral teruggegaan in de geschiedenis van de
mens zelf om te gaan ontdekken welke ontwikkeling hij in de loop der tijden heeft
doorgemaakt. Men heeft zich gebogen over de meest eenvoudige vormen van levende
cellen om te ontdekken waarin zij verschillen van de levenloze stof en men koestert
weleens de droom uit levenloze stof een levend organisme te doen ontstaan. Alle
organen van het menselijk organisme werden bestudeerd met de ziekten die erin
voorkomen en de geneesmiddelen die er eigenlijk voor aangepast zijn.
Dat alles openbaart ons de grootheid van de mens; dit alles heeft nochtans de
rijkdom van zijn psyche niet uitgeput. Door de eeuwen heen heeft de mens zijn
diepste aspiraties uitgezongen in kunstwerken, die buiten elke praktische bekommernis
een lied laten horen van smachtend verlangen naar het oneindige. Paul Valéry zegt
over de kunst dat zij een soort vertwijfeling in ons oproept: ieder mens draagt in zich
iets van een eeuwige muziek, van een onsterfelijke poëzie, van een onvergetelijke
tragedie, van een onvergankelijk beeldhouwwerk, iets van de rijzige lijnen van onze
gothische kerken die ons uit de aardse regionen opnemen en ons verheffen tot de
aanblik van oneindige verten.
Meer dan ooit is het duidelijk in deze tijd dat de geest Gods in de mens is
binnengevaren.

Bezinning op de mens
Alles wat de mens in de loop van de geschiedenis heeft voortgebracht is een
openbaring van zijn uitzonderlijke grootheid; vooral het historisch moment dat wij
be-
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leven, is rijk aan verwezenlijkingen die de verheven dimensies van de menselijke
gestalte openbaren. En toch is het menselijk bestaan op dit ogenblik beklemd door
een soort angst, een gevoel van hopeloosheid, van hulpeloze verlatenheid, waarover
voortdurend wordt gesproken in de hedendaagse literatuur. De moderne mens voelt
zich onzeker en onveilig, zelfs tegenover datgene wat hij zelf heeft voortgebracht.
Men zou normaal moeten verwachten dat de grootste verwezenlijkingen van de
laatste decennia de mensen zouden vervullen met een hoopvolle gespannenheid naar
de toekomst, dat de mens vol zelfvertrouwen de komende tijden zou tegemoet zien,
en toch is dat niet zo. Integendeel het moderne denken biedt ons een zeer sombere
visie op de mens en op de menselijke geschiedenis, alsof ons bestaan in zijn diepste
kern zou worden beheerst door een overweldigende onzekerheid, een angst voor het
onbekende, voor het ondoorzichtelijke, voor het onmetelijke, voor het ongrijpbare.
De moderne mens heeft angst voor zichzelf.
Het is waar dat de techniek zeer veel is vooruitgegaan en dat zij ons dagelijks het
schouwspel biedt van verbazende realisaties; maar met angst stelt iedereen zich de
vraag: waartoe zal dat alles worden gebruikt? Zal het worden aangewend om mensen
te vernielen, om te doen ineenstorten datgene wat men met moeite heeft opgebouwd?
Ofwel zal heel deze vooruitgang worden ten dienste gesteld van de menselijke
ontwikkeling, om aan ieder mens de weldaad van een waardig bestaan te bezorgen?
Het antwoord op deze vraag ligt voor de hand: het gebruik van de technische
vooruitgang hangt af van de mens, hij zelf bepaalt en zal ook in de toekomst bepalen
waartoe hij zijn eigen ontdekkingen zal aanwenden. Ligt het dan niet voor de hand
dat men met vertrouwen de toekomst zou tegemoet zien? Dat zou inderdaad zo zijn,
indien de mens vertrouwen had in zichzelf, maar juist dat vertrouwen is in deze tijd
diep geschokt; het menselijk bestaan wordt soms overheerst door een soort duistere
krachten, die drijven tot waanzinnige handelingen en beslissingen. Daar waar het
bestaan niet wordt geleid door de lichtbaken van de christelijke naastenliefde en
broederlijkheid, zal men onvermijdelijk uitmonden in een onderlinge strijd en een
hopeloze vernieling. Er is een oud Latijns spreekwoord dat zegt: ‘De ene mens is
een wolf voor de andere’; dat is inderdaad het schouwspel dat ons wordt geboden
door het oude en het moderne heidendom: de machtigen van een kortstondig ogenblik
worden van kant gezet door anderen, die met een begerige hartstochtelijkheid hun
plaats komen innemen.
De mens heeft angst voor zichzelf: hij zou deze angst niet hebben, indien iedereen
bezield was met een geest van naastenliefde, van goedheid voor de anderen, van
medelijden voor diegenen die in nood zijn, van hulpvaardigheid voor diegenen die
arm zijn, van dienstbaarheid voor diegenen die ziek zijn, van eerbied voor diegenen
die misdeeld zijn. Kortom indien iedereen bezield was met eerbied en liefde voor de
mens, indien iedereen ervan overtuigd was dat de mens iets onvergelijk groots is,
indien iedereen zich met een heilige eerbied en schroomvalligheid neerboog voor
het ontluikende leven, indien iedereen doordrongen was met een diepe liefde tot het
leven. De mens heeft angst voor zichzelf, omdat hij twijfelt aan de waarde van het
leven; deze twijfel nu leidt tot vertwijfeling, de voedingsbodem van het bestaan wordt
er door aangetast.
Ieder mens is een arbeider; de arbeid geeft inhoud aan ons bestaan; deze arbeid
heeft trouwens ook een historische betekenis; wij arbeiden met anderen voor het
welzijn van allen, ook voor de komende geslachten. De toekomstige generaties zullen
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onze arbeid voortzetten, zij zullen voortbouwen aan de wereld die wij hun hebben
achtergelaten; ook zij zullen werken voor een betere wereld. De moderne vooruitgang
heeft niet altijd geleid tot een verheffing en verbetering van de menselijke arbeid:
meer dan ooit zijn er ontelbare arbeiders die hun werk verrichten in een soort
anonymaat, in een naamloos verband, waarin zij niet opgenomen zijn als levende
cellen van een organisme; dagin daguit en soms ook wel tijdens de uren van de nacht
verrichten zij zonder belangstelling een eentonig werk zonder te weten voor wie zij
arbeiden. Zij werken aan de band voor een naamloze maatschappij als naamloze
eenheden. De uitbreiding van de industrie in ons land, zoals in de andere landen,
heeft zich vooral laten leiden door de vermeerdering van de winst, niet door de
bekommernis om de mensen die de winst zullen mogelijk maken. Ook hier is een
sociale bezinning nodig die veel verder moet reiken dan de zorg om het materiële
bestaan. De vooruitgang van de techniek heeft meer welstand gebracht onder de
mensen: de spreiding van de stoffelijke goederen is ook meer gelijkmatig dan dit
vroeger het geval was: er zijn meer mensen die genieten van de economische
vooruitgang en die aldus in staat zijn om hun bestaan op menswaardige wijze uit te
bouwen. En toch bestaat er onder dit opzicht een zeer groot verschil tussen de
volkeren: wat men vroeger aantrof bij verschillende standen, wordt ook thans nog
teruggevonden bij de verschillende landen; er zijn rijke volkeren en arme. Wanneer
men de toestand gaat bekijken van het standpunt van de ganse wereld, constateert
men dat er ontelbare mensen in de grootste armoede verkeren, dat zij het hoogst
noodzakelijke moeten derven om in hun eigen onderhoud en in dat van hun kinderen
te voorzien, dit terwijl anderen leven in overvloed.
De vooruitgang van de techniek heeft de afstanden overwonnen; er is echter één
afstand die men nog niet heeft overwonnen en die men met technische middelen ook
niet zal overwinnen, het is de afstand van de éne mens tot de andere: deze afstand
wordt alleen overwonnen door de densiteit van de ware naastenliefde.
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In het oude Griekenland werd Socrates ter dood veroordeeld omdat hij de mensen
wilde tot inkeer brengen; zijn zending bestond erin de mensen te redden uit een soort
zelfverlorenheid, een onachtzaam voorbijgaan aan zichzelf, een koortsachtige omgang
met de wereld, waardoor men het het diepste van zichzelf prijsgeeft. Dit gevaar van
zelfverdorvenheid dat reeds in de oudheid bestond, komt zeker in veel hogere mate
voor op dit ogenblik. Het rhythme van het moderne leven is veel zenuwachtiger dan
dit vroeger het geval was: de grote centra zijn een typisch voorbeeld van de agitatie
van het moderne leven; het is er nooit rustig, het is er nooit volledig stil, de avond
en de nacht brengen er geen vrede, het leven gaat door, zoals het ook niet rustig is
in vele werkhuizen die dag en nacht blijven doorwerken. Ook binnen in de huiskring
is het niet altijd rustig: de moderne techniek achtervolgt de mens in de intieme ruimte
van het familieleven. Ook daar rinkelt de telefoon, ook daar worden de laatste
nieuwsberichten van de ganse wereld beluisterd, ook daar dringen de beelden en
gebeurtenissen van de buitenwereld binnen langs het televisiescherm.
En toch heeft de mens stilte nodig als zuurstof voor zijn innerlijk leven; zonder
stilte en bezinning zal hij aan de periferie van het leven voorbijgaan; hij zal wellicht
vele dingen gezien hebben, maar zichzelf zal hij nooit ontmoet hebben; hij zal wellicht
vele dingen gehoord hebben, maar hij zal nooit zichzelf beluisterd hebben; hij zal
wellicht met vele mensen omgang hebben gehad, maar hij zal nooit intiem geweest
zijn met zichzelf; hij zal wellicht vele ruimten hebben doorreisd, maar de inwendige
ruimte zal hem onbekend zijn. Ook nu nog blijft het waar, wat een Nederlandse
dichter heeft geschreven:
Min de stilte in uw wezen
Min de stilte die bezielt;
Zij die alle stilte vrezen
Hebben nooit hun hart gelezen
Hebben nooit geknield.

En wat Gezelle heeft gedicht:
Als de ziele luistert
Heeft het al een taal dat leeft
't Lijzigste gefluister
Taal en teken heeft.

De rijkdom van een menselijk leven hangt grotendeels af van de graad van bezinning
die er in voorkomt, de graad van inkeer en zelfbewustzijn; niet een ziekelijk
bekommerd zijn met zichzelf of een egoïstische zelfbetrokkenheid, maar een
bekommernis om de diepere zin van het bestaan. Diegene alleen zal echt leven die
zich niet door de uitwendige gebeurtenissen en bedrijvigheid laat overweldigen, maar
die midden de koortsachtige beweging van onze tijd kan terugkeren in zichzelf als
tot een tabernakel van stilte, een oasis van vrede, een landhuis van kalme bezinning.
Wanneer Augustinus in de Belijdenissen zijn bekering beschrijft, wijst hij er
eveneens op dat zijn Godsontmoeting gebeurd is langs het binnenste van zichzelf:
eerst leefde hij buiten zichzelf, in de wereld van het veranderlijke, van het
voorbijgaande, van het stoffelijke; daarna keerde hij terug in zichzelf, in de rijkdom
van zijn eigen ziel, in de overmoede ruimten van het inwendige leven, en daar is het
dat hij God heeft ontmoet, als diegene die in ons is en toch oneindig ver boven ons,
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als diegene die voortdurend maakt dat wij onszelf zijn, als diegene die ons deelachtig
maakt aan zijn eeuwigheid door een tijdelijk bestaan. Onder dit opzicht is het leven
van Augustinus een weerspiegeling van ieder christelijk leven: wie leeft buiten
zichzelf, leeft buiten God; wie niet kan afdalen tot de inwendige ruimte van zijn
bestaan, zal nooit de rijkdom en de volmaaktheid van het goddelijk leven kunnen
bevroeden.
Ernest Renan vertelt in zijn jeugdherinneringen een oude legende volgens dewelke
een stad van Bretagne op zekere dag werd overspoeld door de zee en verzwolgen in
de golven; de mensen van de streek beweren nu dat men op zekere grote feestdagen,
zoals op Kerstdag, tussen het ruisen van de golven in de verte de klokken hoort luiden
van deze verzwolgen stad. Renan had het geloof verloren en hij beweerde dat hij nog
van tijd tot tijd in de diepte van zijn eigen ziel de klokken hoorde luiden van een
bedolven christelijk leven.
De weg naar God leidt langs de inwendigheid van de mens; de mens werd immers
gemaakt naar het beeld van God, ieder mens is een afstraling van de goddelijke
volmaaktheid. De oude volkeren stelden de goden voor als mensen: het oude
Griekenland heeft ons nog tal van godenbeelden bewaard die voorkomen in menselijke
gedaante. Ook zij bevroeden dat er een nauwe verwantschap bestaat tussen God en
de mens: God ontdekken betekent dus langs de rijkdom en de verhevenheid van de
mens opstijgen tot de oneindige volmaaktheid van God, langs het beeld opstijgen tot
het grote oorspronkelijke, de Bron van alle bestaan.
De vooruitgang van de moderne techniek openbaart ons de rijkdom van de
menselijke geest: datgene wat de geest voortdurend tot stand brengt is een revelatie
van de onbevroede mogelijkheden die in de mens besloten liggen. Meer dan vroeger
verschijnt ons de menselijke geest als iets goddelijks, iets onuitputbaars, iets
ondoorgrondbaars, iets onpeilbaars, een eindige weerglans van de goddelijke
oneindigheid.
Een bekend chirurg heeft gezegd dat hij nooit bij een heelkundige bewerking de
ziel had ontmoet; vele mensen in deze tijd beweren ook dat zij op hun levensweg
nooit God hebben ontmoet. Er zijn inderdaad ontmoetingen die ontdaan zijn van elke
uiterlijkheid, er zijn dialogen waarvan de woorden beladen zijn met stilte.
PROF. DR. GERARD VERBEKE
Leuven
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Pablo Picasso: Vrouw met blauwe blouse - 1941

Joan Miro: Ritmische figuren - 1934
(Clichés: Les Beaux-Arts)

West-Vlaanderen. Jaargang 7

206

50 Jaar moderne kunst overwegingen bij een internationale expositie

Constantin Brancusi: Torso 1924 - Gepolijst koper

Toen wij tijdens de voorbereidselen van de Wereldtentoonstelling '58 te Brussel
vernamen, dat er ook een groot salon zou gewijd worden aan de internationale
moderne kunst, de specifieke kunst van de eerste helft dezer eeuw, waren wij zeer
verheugd. Want dat zou uiteraard eens de gelegenheid bieden niet enkel kennis te
nemen van wat in de verschillende landen inzake moderne kunst is voortgebracht
geworden, maar vooral ook zou men eens kunnen vergelijken. Immers, het
voornaamste, of toch een groot deel ervan, ként men, als men sinds veertig jaar en
langer de ontwikkeling volgt. Maar dat alles eens naast elkaar te zien, in één grote
expositie, daartoe is er niet altijd gelegenheid. Wij verheugden ons trouwens niet
minder in het vooruitzicht al dit werk eens terdege te kunnen toetsen aan de
beoordeling van een zekere binnen- en buitenlandse kritiek, van een zekere
geschiedschrijving ook van de kunst der twintigste eeuw, die ons allang eenzijdig,
vooringenomen, en hopeloos in steriele vooroordelen bevangen was voorgekomen.
Want wij waren natuurlijk niet zo naïef te verwachten, dat de expositie die men ons
bieden zou wezenlijk zou verschillen van het beeld der xxste-eeuwse kunst, zoals het
ons sinds jaren inzonderheid door Duits-Joodse kunsthistorici en -critici wordt
voorgehouden. Julius Meier-Graefe voor de schilderkunst, Alfred Kuhn uitsluitend
voor de beeldhouwkunst, maar beiden in hun uitstippeling der evolutie eensluidend
met elkaar: ze zijn wellicht de eersten, die een artistiek en historisch belang hebben
gehecht aan zekere verschijnselen, die de beeldende kunsten, zoals deze sinds altijd
in de antieke en in de avondlandse kultuur verstaan werden, in het gedrang begonnen
te brengen. Het is mogelijk dat bij deze schrijvers oeroude atavismen van hun
beeldvijandige godsdienst meespraken en dat ze dus van hun, wellicht niet eenmaal
bewust ingenomen, standpunt geneigd konden zijn het verval van het beeld, d.w.z.
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van de projectie van natuur en leven in de kunst, en het vervangen ervan door het
teken, als een welkome ontwikkeling toe te juichen. Wij echter zien het anders,
moéten het anders zien als wij de Westerse artistieke kultuur, die de onze is, die onze
oereigenste schepping is zonder de bijstand van één enkele Jood, neger of Chinees,
niet willen verloochenen en laten overwoekeren door elementen, die niet in wezen
tot de eigenlijke
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kunst behoren. Wij mensen van Westerse kultuur hebben steeds een onderscheid
gemaakt tussen de kunst, die wij terecht de beeldende hebben genoemd, en de kunst
van het ornament. Deze laatste is voor ons ten allen tijde van dekoratieve orde geweest
en aan de beeldende kunst ondergeschikt. Daar onze religie ons niet verbood God
en zijn schepping in beelden te verheerlijken, daar Hij toch zelf in de Menswording
beeld was geworden, waren wij niet als bijv. de Arabieren verplicht onze kunstdrang
uitsluitend in het ornament (dat overigens vaak een tot het uiterste gestyleerd, haast
onherkenbaar geworden beeld is) bot te vieren in een wellicht onoverzienbare
veelvuldigheid van arabesken, een prachtige sierkunst, maar zonder echte
ontwikkelingsmogelijkheden. De moderne Oosterse tapijten zijn nog altijd dezelfde
als diegene, die wij afgebeeld zien op sommige panelen van Jan van Eyck of Memling.
Wij echter beschikten over het beeld om onze kunstbehoeften tegemoet te komen en
dat heeft een skulptuur en vooral een schilderkunst mogelijk gemaakt, die nu al acht
of negen eeuwen lang heeft geduurd en nergens ter wereld haar weerga heeft. Als
het aangezicht der Westerse kunst eens niet meer het beeld, maar de abstraktie zijn
zal (zoals enkelen beweren dat het reeds is) dan is het ook met de Westerse kultuur
als zodanig afgelopen. Wij allen moeten ons eens ter dege afvragen of wij dat wensen.
*
Wij intussen vermoeden, dat niemand van ons dat ernstig wenst, en daarom is het
dan ook te betreuren, dat de tentoonstelling 50 jaar moderne kunst een
ontwikkelingsgang ervan veraanschouwelijkt, zoals ze door bovenvermelde schrijvers
werd uitgestippeld en in dezelfde geest voortgezet door later gekomenen als Werner
Haftmann, Will Grohmann, E. Trier e.a., schrijvers van uitvoerige, maar zeer
eenzijdige en betwistbare overzichten, die alle de plastiek en de schilderkunst van
deze eeuw voorstellen als uitlopend in de abstraktie. Dienovereenkomstig (in de
katalogus wordt overigens aangestipt, dat de boeken van bovenvermelde schrijvers
over de kunst van heden werden geraadpleegd: wij zullen ze geen kunsthistorici
noemen, daar ten eerste hun stof nóg niet eigenlijk historisch is en ten tweede omdat
van geschiedschrijvers een onbevangener en breder georiënteerde blik gevergd wordt
dan waar hun geschriften van getuigen) dienovereenkomstig werd ook de expositie
waarover het hier gaat georganiseerd: zij begint met enkele schilders en beeldhouwers
die als voorlopers van de moderne kunst worden beschouwd (ofschoon veelal absoluut
niets toelaat de huidige ontwikkeling met hun werk te verbinden) en eindigt, of liever
loopt uit, op de abstraktie.
Komt deze voorstelling van zaken met de werkelijkheid overeen? Naar onze
mening is dit maar gedeeltelijk het geval. Er zou een ander beeld van de huidige
kunst kunnen gegeven worden, door wat minder dadaïsten en abstrakten naar voren
te schuiven en ze te vervangen door enkele kunstenaars, die in deze eeuw hebben
gewerkt en veelal nog werken en hier, de hemel moge weten waarom, naar de
buitenste duisternissen blijken verwezen te zijn geworden; wij noemen voor ons land
Jakob Smits, Servaes, Spilliaert, voor Frankrijk en de Ecole de Paris Marie Laurencin,
Pascin, Kisling, Foujita, onder de beeldhouwers een figuur als Mestrowic, voor wie
een Naum Gabo of een Barbara Hepworth zeer voordelig de plaats hadden kunnen
ruimen. En er zijn er zeker nog veel anderen, wier namen ons op het moment niet te
binnen vallen of die wij niet kennen. De inrichters van de tentoonstelling hadden ze
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wellicht kunnen kennen, jongeren bij voorbeeld ook als Bernard Buffet en Carzou,
die men had kunnen vertegenwoordigen al was het alleen maar om te bewijzen dat
er, naast de abstrakten, toch ook nog figuratieven zijn (men vergeve ons het woord,
dat belachelijk pleonasme!) die kunnen meetellen, of anders om te tonen dat men
spijt eigen voorkeur toch breed van geest genoeg was om jongere gevierde
kunstenaars, die het beeld niet bannen, insgelijks hun plaats te geven in een overzicht
der hedendaagse kunst. Maar men behoort nu eenmaal tot die internationale
vrijmetselarij van critici en snobs, die Giorgio de Chirico onlangs aan de kaak stelde,
en voor wie het abstrakte en primitief-monstrueuze het laatste woord is der kunst.
En men kan of durft natuurlijk niet zelfstandig genoeg denken om een
kunstontwikkeling zoals ze door bovengenoemde schrijvers over kunst en door andere
goden van mindere rang voorgesteld wordt als funest te beschouwen; en men kan of
durft niet zelfstandig genoeg oordelen om een eigen beeld van de moderne kunst,
dat tot op
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zekere hoogte het hunne zou corrigeren, ertegenover te stellen. Men weet wat een
moeite het heeft gekost de oorspronkelijk voorziene Belgische deelneming ietwat
uit te breiden (ze was, in eigen land! tot slechts vijf kunstenaars beperkt: Ensor, Rik
Wouters, Permeke, Magritte en Delvaux). Aanvankelijk waren wij zelfs geneigd dit
voornemen niet onredelijk te vinden, eerlijk menend dat, althans van het standpunt
van bedoelde internationale kunstkritiek uit, slechts het neusje van de zalm der typisch
moderne, of juister modernistische kunst zou getoond worden. Maar nu wij hebben
kunnen vaststellen hoeveel dusdanig werk van het tweede plan (zelfs uit de
modernistische gezichtshoek beschouwd) door verschillende landen ingezonden
werd, dan verwonderen wij ons over bewuste tegenstribbelingen. Niet alleen hadden
wij gerust nog een paar onzer schilders kunnen tonen, maar zelfs diegenen die in het
salon opgenomen werden, had men ruimer kunnen vertegenwoordigen: waarom de
geniale Ensor alleen met die fameuze faux chef-d'oeuvre van een Intrede van Christus
te Brussel en niet enkele van zijn wonderbare stillevens, marines, duivelarijen of
maskarades? Want wij hebben kunnen doen wat wij hierboven zeiden: vergelijken.
Wij hebben kunnen merken hoe de besten onzer moderne schilders in persoonlijkheid
en kwaliteit het grootste deel van dit internationale bent niet enkel evenaren maar
zelfs gewoon overtreffen; en als wij ons daarbij nog memoreren dat, behoudens soms
Ensor, en een enkele maal, Permeke, niet één onzer grote schilders, in de boeken van
een Grohmann of een Haftmann worden vernoemd, dan weten wij eerst recht wat
wij van hun historische kennis en artistieke inzichten te denken hebben.
*
In zijn onlangs te Rome gehouden lezing, waarop wij hierboven zinspeelden, stelt
Chirico de Fransen verantwoordelijk voor het verval der moderne kunst. Dit is juist
in die zin, dat de kunstvernieuwing zich voor een niet gering deel in de eerste jaren
dezer eeuw op Franse bodem heeft afgespeeld (en ook voorbereid), en in Frankrijk
ook woordvoerders heeft gevonden, die méér dan hun geestgenoten in andere landen,
met hun zienswijze rekening wisten te doen houden. Dat is niet altijd zo geweest:
men herinnere zich maar de grote moeite, die de impressionisten gehad hebben zich
door te zetten. Men kent de rol die de dichter Apollinaire, deze Fransschrijvende
Pool, gespeeld heeft in de opkomst van het kubisme. Deze geheel nieuwsoortige
formule wist de manier der fauves, deze erfgenamen van het impressionisme en van
Van Gogh te verdringen. Apollinaire proklameerde Cézanne tot de vader van het
kubisme, wat van dan af de roem van deze schilder inluidde, een roem, die zijn werk
geenszins motiveert. Van dan af ook kwam er een cerebraal element in de kunst, dat
haar o.i. geen goed heeft gedaan. Cézanne blijkt, naar men weet, eens gezegd te
hebben dat alle vormen van natuur en leven tot enkele elementaire geometrische
figuren kunnen herleid worden. Hij zelf heeft dat in zijn schilderijen nooit geprobeerd,
maar de kubisten deden het in zijn plaats en zo werd Cézanne, zonder het vermoedelijk
te hebben gewild, het uitgangspunt van een ganse beweging, die de vormen der
zichtbare wereld allengs van hun inhoud heeft geledigd en met Kandinsky
onrechtstreeks, met Malevitsj direkt en met Mondriaan principieel tot de abstrakte
kunst heeft geleid. Dit gebeurde in de jaren onmiddellijk vóór het uitbreken van de
eerste wereldoorlog. Er is, inzonderheid rond het kubisme, in Frankrijk ontzaglijk
veel te doen geweest; de critici, ook in andere landen, ontging natuurlijk de
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verwantschap niet tussen het kubisme en het abstrakte, men zag er het resultaat van
een logisch-organische ontwikkeling in, die in feite niet bestond omdat de
uitschakeling van het beeld door de voorstellingslozen geen evolutie maar een breuk
is, een afgrondelijke breuk met alles wat zich beeldende kunst kan noemen. Maar
velen, en inzonderheid ook de Duitse schrijvers van grote overzichten der moderne
kunst, begingen al of niet moedwillig de fout, van die vermeende ontwikkeling het
leidmotief van hun beschouwingen te maken. Het door en door pikturaal fauvisme
en zijn Duitse tegenhanger het expressionisme werden, niet zonder een eresaluut te
krijgen, als voorbijgestreefde etappes beschouwd, het sinds lang gestolde kubisme
als de levende overgang naar het abstrakte voorgesteld (zodat zowaar opeens ook de
Fransen abstrakt gingen schilderen, zij die dit in de jaren der vernieuwing en nadien
niet of nauwelijks gedaan hadden) en zo kreeg het beeld der kunst van de xxste eeuw
de trekken die men kent. Dadaïsme en surrealisme ontbreken natuurlijk niet in dit
beeld, als ontsprongen aan dezelfde geest van vernietiging en nihilisme als de abstrakte
richtingen, maar meer programmatisch en openlijk, alsmede met een morbied en
uitdagend karakter. Of dit beeld definitief zal zijn of enkel maar voorlopig, dat zal
de toekomst leren. Intussen geloven wij voor ons, dat men de geschiedenis der kunst
van deze eeuw binnen vijftig jaar anders zal schrijven dan sommigen het nù proberen
te doen. Want zelfs al mocht er niet veel kunst van waarde uit de gehele of halve
duisternis opstijgen, waarin ze zich nù bevindt omdat de zoeklichten der overheersende
kritiek van vandaag hun schijn in een andere richting werpen, dan nog zullen de
aksenten veelal anders worden gelegd, en zal er zeer veel, méér dan uit welk ander
kultuurtijdperk wellicht, in de vergetelheid terecht komen.
*
Wat de tentoonstelling waarover het hier gaat de onvooringenomen bezoeker al
dadelijk leert, is dat het kwalitatief overwicht der moderne Franse kunst op die van
alle andere landen goeddeels een fiktie is. Er is, als
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Franz Marc: Grote blauwe paarden - 1911

gezegd, over de moderne Franse kunst ontzaglijk veel geschreven - in Frankrijk zelf,
maar ook elders. Want wat er in Frankrijk op kunstgebied gebeurt en wordt gezegd,
wordt in het buitenland opgemerkt, maar het omgekeerde is niet het geval. Het heeft
lang geduurd vooraleer men in Parijs ook maar de minste aandacht schonk aan de
Duitse expressionisten (zonder van de Vlaamse te spreken, die er nù nog veelal
onbekend of weinig gewaardeerd zijn). Maar juist die Duitse schrijvers over kunst
als J. Meier-Graefe en Alfred Kuhn, hierboven vermeld, (men kan er Carl Einstein
bijvoegen) besteedden in hun overzichten steeds veel aandacht en hechtten veel
belang aan de Franse kunst, die ze haast regelmatig als superieur tegenover de Duitse
stelden, en aldus uitspeelden tegen de schilders en beeldhouwers van eigen land,
zoniet van eigen volk. Over het Duitse expressionisme en bijgaande verschijnselen,
als het abstrakte en Dada, werd er over de Rijn nochtans ook onoverzienbaar veel
papier zwart gemaakt, maar, om welke reden ook, blijft de invloed van het Duitse
kunstleven, zowel wat de voortbrengst als wat de kritiek betreft, in het buitenland
gering. Méér invloed hebben in feite de grote Duitse overzichten, waarin Frankrijk
trouwens meestal het leeuwenaandeel krijgt. Zo twijfelt er niemand aan de superioriteit
der moderne Franse kunst, aangezien zelfs Duitse kunstgeleerden e.d. dit erkennen
en proklameren! Dat sommige dier schrijvers van overzichten niet veel meer Duits
zijn dan van taal is doorgaans minder bekend. Zo zijn er tal van scheve voorstellingen
gangbaar geworden, welke hen die op deze affirmaties te goeder trouw afgaan
verrassingen en ontgoochelingen bezorgen. Zo ziet men hier dadelijk dat de Duitse
expressionisten zeer grote schilders zijn, die voor de Franse meesters geenszins
moeten onderdoen, integendeel. Het zijn veelal kunstenaars der kleur van de eerste
rang, en dit springt dadelijk in het oog als men de tweede zaal van de expositie
binnentreedt, waar enkelen hunner samengebracht zijn met de Franse fauves. In de
eerste zaal had men de voorlopers van de moderne kunst gezien, Cézanne, Gauguin,
Van Gogh, Lautrec, Ensor, Munch en een paar anderen, samen met beelden van
Rodin, Maillol en Renoir. Cézanne heeft ons voor de zoveelste maal onverschillig
gelaten: een landschapje met vrij eentonige groenen, een kompositie met een pierrot
en een arlekijn (Vastenavond) en een der versies van zijn Montagne Ste-Victoire:
wij slagen er aan de hand van zijn doeken niet in, de ontzaglijke betekenis, die men
aan deze schilder toeschrijft, in te zien, noch op het gebied van de vorm, noch op dit
der kleur. Naar ons gevoel is Gauguin hier veel oorspronkelijker en rijker, subtieler
ook van koloriet in zijn evokatie der bedwelmende exotische atmosfeer, zonder van
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Van Gogh te spreken, die duidelijk een onbetwijfelbare voorloper is van het moderne
door zijn hoog opdrijven van de kleur. Merkwaardig is het bordeelinterieur van
Toulouse-Lautrec in zijn violetachtige grondtoon en zijn morbied klimaat, iets dat
wellicht nog sterker tot uiting komt in de grote raadselachtige kompositie van Munch
De Levensdans, die een zeer sterke indruk maakt. Vooral emotioneel
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zijn Lautrec en Munch voorspel tot heel een stroming van Schwermut en perversiteit
in de moderne kunst. Veel minder geldt dit voor de allegorie Euritmie van Hodler
en het landschap Waterlelies van Claude Monet, waarvan naar ons inzien niets
opvallends naar het expressionisme, het fauvisme, het kubisme, noch, wat Hodler
betreft, het surrealisme uitgaat, - iets wat natuurlijk wél het geval is voor Ensor met
zijn Intocht van Kristus te Brussel. Nog veel minder naar de kunst van nu wijzend
zijn de skulpturen van Maillol en Renoir: indien, volgens Em. Langui, inleider van
de katalogus, de sacro-sancte tradities van de xixde eeuw en, meer in het algemeen,
de oude Grieks-Romeinse beschaving er schuld aan hebben dat de moderne kunst,
zoals hij althans ze blijkt te zien, als een brutale en betreurenswaardige breuk met
ons artistiek verleden wordt gevoeld, wat komen die op antieke voorbeelden uit de
Griekse kultuursfeer geïnspireerde statuën van Maillol en Renoir hier dan doen?
Toch die breuk niet aanschouwelijk maken? In feite worden die beeldhouwers, evenals
de Franse impressionisten en pointillisten tot de moderne kunst gerekend (er is hier
o.m. een fraaie Seurat, terwijl de andere minder geslaagd is). Gelet op de basis van
formeel realisme waarop voornoemden zowel schilders als beeldhouwers steunen,
lijkt ons dat tegenover het essentieel irrealisme van alle typisch moderne kunst een
inkonsekwentie. Maar men durft ze blijkbaar niet goed als modernen uitschakelen,
evenmin als Rodin, die eigenlijk maar alleen in zijn groot beeld van Balzac met de
woest-expressieve kop op een haast vormloze, in een gedrapeerd tijdeloos gewaad
gehulde romp, de hedendaagse skulptuur aankondigt.
Dit zijn, wandelend in de eerste zaal, enkele der overwegingen, die men zoal maken
kan. Treedt men de tweede zaal binnen, dan krijgt men opeens een schok. Daar
hangen aan de muur links een half dozijn expressionistische schilderijen van E.L.
Kirchner, K. Schmidt-Rottluff, Erich Haeckel en Otto Mueller, en de glans die daarvan
uitstraalt overtreft alles wat men reeds in de eerste zaal zag, en wat men nog verder
zien zal, tenzij het weer om Duitse expressionisten ging: Emil
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Nolde, Franz Marc, Oskar Kokoschka e.a. Toen wij ze hier de eerste maal zagen,
waren de Matisse's en andere uit Rusland gekomen Franse schilderijen nog niet
tentoongesteld. Nu is er in die tweede zaal een wand met vijf, zes grote doeken van
Matisse en die kan nu ongetwijfeld wedijveren met de Duitse wand, waar men een
klein, nogal week portret van Rilke door Paula Modersohn-Becker vervangen heeft
door een prachtig blauw landschap (dat men de eerste weken der tentoonstelling
a.h.w. weggestopt had in een lege gang) van de Tsjech Vaclav Spalla, dat wonderbaar
in harmonie is met de Duitse expressionisten. In luister van gloed en lichtgeworden
kleur kan de wand Matisse ongetwijfeld de vergelijking met de Duitsers doorstaan,
maar de andere Franse fauves (van de zachte post-impressionisten Bonnard en Vuillard
spreken wij hier niet) bereiken niet die kracht van kleurexpressie, al zal men anderzijds
niet ongevoelig blijven voor de verfijnde modulaties van een Dufy, de fraai
samenluidende, in effen vlakken opengestreken, zeldzame kleurenkombinaties van
Derains Westminster-brug en het kloeke schilderstuk van Kees van Dongen, het
liggend naakt Anita. Te midden van die Franse wilden hangt het eerlijk doek van de
Vlaamse wilde Rik Wouters: Verjaardagsbloemen. Slechts de Duitsers overtreffen
hem, doordat deze expressionistische schilders aan hun fulgurant en nochtans veeleer
bescheiden palet tevens ditgene weten te paren dat men de grote vorm zou kunnen
noemen. Wàt dat eigenlijk is voelt men eerder dan dat men het zeggen kan. Het is
een syntetische visie, die natuurlijk vereenvoudigt, maar niet tegelijk schetsmatig
wordt of verarmt, veeleer zich tot het monumentale verhevigt. Men zie de Drie
naakten van Schmidt-Rottluff in hun warme, steenrode, tot de juiste toonhoogte haast
mirakuleus getemperde gloed; of men zie tegen diezelfde wand De kunstenaar en
zijn model van Kirchner, met die formidabele oranje aksenten van de lange gestreepte
kamerjas der mannelijke figuur: onmiskenbaar - en hetzelfde geldt voor de Zigeuners
met zonnebloem van Otto Mueller - heeft de vorm hier overal zijn volle plastische
geldigheid bekomen, alle bijwerk is kunnen wegvallen zonder dat het kunstbeeld ten
opzichte van het natuurbeeld verschrield lijkt en zo heeft de vorm waarlijk grote
allure gekregen. Het is niet anders gesteld in de derde zaal bij Franz Marc, Feininger,
Nolde, Javlensky (Macke is niet goed vertegenwoordigd en Pechstein ontbreekt);
verderop in de andere zalen zal men nog andere schilderijen van Emil Nolde
ontmoeten, alsmede van Kokoschka en Max Beckmann. Er is ook een prachtige
Georg Grosz, een fantastisch stadsgezicht met wolkenkrabbers en een soort
gemaskerde begrafenisstoet, gehouden in zwart en rood, als dominanten: een dergelijk
makaber visioen zou wellicht Jeroen Bosch, gewisseld noch gekeerd, gekoncipieerd
hebben, indien hij in onze tijd had geleefd. Of enkele dier expressionisten iet of wat
van het kubisme geleerd hebben is moeilijk te zeggen, - tenzij wat Feininger betreft,
die hun wel wat te danken heeft. Maar het heeft hen niet tot de kunstmatig verstrakte
vorm van een Braque, een Juan Gris, een Picasso gebracht en ze zijn essentieel
schilders gebleven. Naar onze bescheiden mening konsakreert de tentoonstelling 50
jaar moderne kunst de triomf van het Duits expressionisme. Het feit zal misschien
velen verwonderd hebben, maar te goeder trouw is het niet te ontkennen. Waaruit
men leren kan dat de propaganda niet alles is, noch de prijzen, die men op de
wereldmarkt betaalt. De kubisten, wier werk men met dit der vertegenwoordigers
van aanverwante richtingen, als het orphisme, insgelijks in de derde zaal kan zien,
blijken vooral vormkunstenaars te zijn. Maar omdat hun vorm, cerebraal en in dode
schema's geperst, niet de goede is, lijkt hun werk reeds verouderd. Wij althans kunnen
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er niets voor gevoelen, te meer daar hun kleur, in haast neutrale tinten gehouden:
grijs, beige, bruin, misschien wel zeer verfijnd is, maar toch naast de gloed die de
expressionisten uitstralen, verdwijnt. Apollinaire, die de kubisten hoog heeft geprezen,
blijkt tenslotte maar een bedenkelijk kunstkenner geweest te zijn: wat hier hangt van
Braque, Juan Gris, Picasso, Fernand Léger, Robert Delaunay, Roger de la Fresnaye
e.a. mist zelfs het bekoorlijk koloriet van sommige hedendaagse abstrakten... Beide
laatstgenoemden schilderen zelfs slecht. Dat de dode abstraktie, inzonderheid de
geometrische, voortkomt van het kubisme is sommige doeken hier duidelijk aan te
zien: de dood kan de dood slechts baren. Des morts parmi les morts, zoals die
onwaarschijnlijke kunstrechter van een André Malraux dekreteert - van Rafaël, o.m.!
Veel levender gebleven zijn daarentegen de futuristen; het zijn allen Italianen:
Boccioni, Severini, Cara; hun beweging heeft zich in hoofdzaak tot Italië beperkt,
al is het een der voornaamste nieuwe richtingen van de jaren vóór 1914 geweest. Ze
stelden hun dynamiek tegenover de statiek der kubisten, weshalve zij bij voorkeur
bewogen visies van moderne, grote steden schilderen, of treinen in volle vaart, of
het dynamisme van een fietser, e.d. ten bewijze dat ze naar de toekomst gericht waren,
- ontstellende naïeveteiten, ten slotte, even naïef als de stelling van diegenen die nu
beweren dat het onderwerp geen belang heeft, en alles te zamen bewijzend hoe
tegenstrijdig en verward de kunst der jongste vijftig jaar in feite is. Maar spijt hun
beperkende teorie hebben die futuristen vrij goed stand gehouden, want zij blijken
echte schilders, waarachtige kunstenaars der kleur geweest te zijn. Althans is wat op
de Heysel van hen te zien is van zeer goede kwaliteit als schilderkunst en dat redt
hun nogal vreemdsoortige komposities ook in de formele orde. Misschien is het ook
daarom dat men de doeken van Giorgio de Chirico in hun nabijheid heeft opgehangen;
o.i. zou zijn plaats meer bij de surrealisten geweest zijn, maar hij schildert anders,
béter, dan de meesten dezer laatsten, die nu
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eenmaal opzettelijk schokeffekten trachten te bereiken - veelal berustend op valse
tonen.
Van de zaal af, waar de futuristen hangen, wordt de tentoonstelling minder
overzichtelijk. Men ziet in die zaal nog werk van een zekere Marcel Duchamp, een
broeder van de, in spektrale kleuren schilderende kubist Jacques Villon, die vast niet
zonder talent is, en van de beeldhouwer Duchamp-Villon, een van de eerste nihilisten
inzake kunst. Een destruktieve geest is overigens ook de schilder Marcel Duchamp.
Wat hier van hem hangt, in of vóór 1914 voortgebracht, heeft iets van het futurisme,
iets van het kubisme, en iets van het dadaïsme, dat spoedig nadien, tijdens de oorlog,
zou ontstaan. Het is alles te zamen, vooral in die tijd gezien, een uitdaging niet enkel
aan de kunst der xixde eeuw en van de Grieks-Latijnse en avondlandse tradities, het
is tevens een aanfluiting van alle artistieke betrachtingen. Als schilderkunst volslagen
waardeloos, ware het hier niet op zijn plaats, indien deze tentoonstelling niet de
opvallende eerzucht had, van een bepaald moment af bij voorkeur de nadruk te leggen
op de ontbindende verschijnselen. Die eerzucht zal hoogtij vieren in de
vertegenwoordiging der schilders en beeldhouwers van nà 1945, waar abstrakte
prutsers bij de vleet de plaatsruimte delen, zodat er geen meer blijkt te zijn voor een
Buffet en een Carzou, of, onder onze landgenoten, een Slabbinck en een Dudant, waarom niet, als een Wols, een Corneille, een Japanner als Inoue er mochten zijn,
welke laatste zo oorspronkelijk is, dat men voorbeelden van zijn kalligrafieën bij de
xviiide eeuwse houtsnijders van zijn land kan aantreffen. Was er, nà de surrealisten
Magritte en Delvaux, in België waarlijk niemand meer voor wie men op de 50 jaar
internationale geldigheid kon opeisen? Het is juist, als men achteraf ziet, hoeveel
onbelangrijk en ongetwijfeld efemeer werk ons van internationale zijde is toegekomen
dat men zich afvragen kan of wij wel zo weigerig en angstvallig onze eigen jongere
krachten, en voor ons part zelfs abstrakten, uit de 50 jaar moderne kunst moesten
verwijderd houden. Te veel bescheidenheid schaadt ook.
Wij zeiden dus, dat van het zaaltje af waar de futuristen hangen, de tentoonstelling
nogal onoverzichtelijk wordt. Tot dan toe had men buiten het werk der voorlopers,
een kijk gekregen op de grote stromingen der vroege moderne kunst: fauvisme en
expressionisme, kubisme en futurisme. Deze kunst was positief, leven- en
kultuurbevestigend. Ze was vernieuwd, verjongd, door een niet overmatige a.h.w.
instinktief juist gedoseerde aanbrengst van vreemd kultuurgoed van nieuw en krachtig
bloed voorzien. Wel traden ongeveer tezelfdertijd verontrustende verschijnselen op:
wij spraken reeds van het geestelijk negatief en artistiek onbeduidend werk van
Marcel Duchamp en Duchamp-Villon. Maar reeds vroeger had het toenmaals
heersende Russisch nihilisme zijn kulturele uitdrukking gevonden in het abstrakte
werk van Kandinsky. Deze moge nu achteraf beweerd hebben dat zijn betrachtingen
van zuiver geestelijke orde waren en wel een religieus-mystische zin hadden,
toenmaals zat hij in cerebrale, louter formeel-teoretische redeneringen bevangen die,
écht Russisch, de opheffing der ervaarbare wereld inhielden. De Russische kunst is
een erfgenaam van Byzantië, die met haar transcenderend-figuratieve hiëratiek steeds
een zeer grote plaats aan het ornament heeft ingeruimd. Als vanzelf kon Byzantië
aldus opgaan in de beeldvijandige Moslemse sfeer: volgens Spengler omvat de
kultuur, die hij de magische noemt, zowel de Grieks-orthodokse als de Mohamedaanse
volken. Wat er van zij: in Westerse kunst hebben ze nooit aandeel gehad, de echte
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Russische kunst bleef in hoge mate transcenderend en vergeestelijkt en daarenboven
zuiver tweedimensionaal; de Arabische, waarmee Rusland in kontakt bleef door zijn
Islamitische volkeren, was van oudsher ornamenteel. Wat sinds de europeaniserende
Peter de Grote in Rusland aan Westerse kunst ontstond was louter imitatie en geheel
oppervlakkig. De daad van Kandinsky was nu het beeld uit de kunst weg te werken:
voor zijn kultuursfeer was dit konsekwent met haar diepste wezen. Voor de onze
echter was het fataal. Kandinsky's operatieveld was Duitsland. Hij die eens, zei het
in nogal los verband aan het expressionisme had deelgenomen: men ziet hier een
groot abstrakt of althans reeds sterk abstraherend werk van hem nog te midden van
de Duitse expressionisten, zou te midden van de hoogste bloei der nieuwe Duitse
kunst een destruktief element aanbrengen, dat twee van de grootste schilders van dat
land zou op een dwaalspoor brengen. Franz Marc sneuvelde te spoedig nadien dan
dat men met zekerheid zou kunnen weten of hij zijn abstraherende experimenten zou
hebben voortgezet; Paul Klee echter, het kind-magiër, zou levenslang in het
grensgebied blijven van het beeld en het ornament en daarin een haast onoverzienbare
produktie verwezenlijken, waarvan men nog niet met zekerheid kan zeggen of het,
op een klein deel na, niet aan een halve vergetelheid ten prooi zal vallen of niet. Op
deze expositie is geen, buiten Picasso, zo overvloedig vertegenwoordigd als Paul
Klee: negen schilderijen, dat is evenveel als de beroemde Spanjaard, en twee meer
dan Matisse. Vijf ware overigens voldoende geweest: de vijf die naast elkaar aan de
éne wand van het, op dat der futuristen volgende, zaaltje hangen. Daar heeft men de
beste Paul Klee, de kinderlijke, maar tegelijk magisch onthullende. Ertegenover
hangen de vier andere, in de nabijheid van de plaksels van de dadaïst Kurt Schwitters;
ze zijn met dit uitdagend kultuurvijandige werk verwant en luiden met hem, met
Duchamp, met Kandinsky, de problematiek en het nihilisme in, dat na 1945 een
hoogtij zou vieren, dat op heden nog niet is uitgevierd. Maar een veertig jaar geleden
kon niemand voorzien dat de met Matisse, Dufy, Van Dongen, met de Duitse en
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Ben Nicholson: Compositie - 1942

Kasimir Malevitch: Suprematische compositie - 1915
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Paul Klee: Park bij Luzern - 1938

Alfred Manessier: Nacht - 1956
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Vlaamse expressionisten levende ontwikkeling der nieuwe kunst door hen en door
het uit het kubisme voortgekomen neo-plasticisme van Piet Mondriaan en het
suprematisme van Malevitsj eenmaal schaakmat zou worden gesteld. Vooralsnog
hield de bloei aan, de jaren tussen de beide oorlogen, tijdens dewelke er van abstrakte
kunst haast geen sprake was, zijn getuigen van het belangrijk werk van Modigliani,
Utrillo, Georges Rouault, Soutine, Chagall, van Permeke, Gust de Smet, Frits Van
den Berghe, Brusselmans, van Joseph Kutter, de knappe Luxemburger, en veel
anderen die hier niet vertegenwoordigd zijn, van het moderne idool Picasso eveneens,
die hier als schilder meer in zijn zwakte dan in zijn - eventuele - kracht aan de dag
treedt: op de kop van Ambroise Vollard na, op het kubistisch portret van deze
kunsthandelaar, is Picasso's kubistisch werk, met dat der ganse richting, verouderd.
Tussen twee Modigliani's hangt er voorts van hem een Arlekijn met spiegel, vertonend
een ergerlijk wassen gezicht; zeer weekjes geschilderd. En naast een prachtig schilderij
van Frits Van den Berghe, een duivelachtige optocht getiteld Genealogie, ziet men
van Picasso een kompositie met monsterachtige gedaanten: Twee vrouwen op het
strand: benijdenswaardige ingewijden zullen misschien diepzinnige beschouwingen
ten beste geven over het waarom dier antidiluviaanse gedrochten die Picasso voor
vrouwen doet doorgaan. Maar geen proza, en zeker geen van het hermetische soort
dat sommige gewichtige kunstkritische breinen erop nahouden, zal ons diets maken
dat dit provokant lelijk ding goed geschilderd is.
Wij kunnen hier nu onmogelijk blijven stilstaan bij het vele dat in de eerstvolgende
zalen te zien is. Stellen wij terloops vast dat de Vlaamse expressionisten over het
algemeen voortreffelijk hun man staan: Permeke overtreft opvallend Max Beckmann,
wiens werk naast het zijne hangt, en die de enige Duitse expressionist is, die ons is
tegengevallen. Brusselmans is goed vertegenwoordigd met een sneeuwgezicht in
grijze schakeringen, en in de groep der naïeven komt Tytgat goed tot zijn recht.
Sommigen zullen wellicht achten dat hij, ten slotte geheel volwaardig schilder, daar
niet helemaal op zijn plaats is. Maar een prachtig klein doekje als dit van de Kroaat
Ivan Generalic bewijst toch dat men ook als folkloristisch schilder van volstrekt hoge
klas zijn kan. Van de min of meer geisoleerde figuren kunnen wij, daar het ons te
ver zou brengen, geen namen noemen, maar een uitzonderig willen wij toch maken
voor Giorgio Morandi: zijn klein stilleven met flessen in grijze en beige tonen is
gewoon een wonder van schilderkunst: wie dat kan, zo in alle eenvoud, is voorwaar
een groot artist, iemand in de lijn van Vermeer en Chardin. In alle bescheidenheid
is het een der schoonste werken van de ganse tentoonstelling. Op de bovengenoemde
groep der naïeven volgt die der surrealisten met onze landgenoten Delvaux en
Magritte; hier bewijst vooral Max Ernst een merkwaardig schilder te zijn, speciaal
met een soort van magische of fantastische tuin, in prachtig blauw-groene tonaliteiten:
overigens een zeer groot doek, dat een sterke indruk maakt. Salvador Dali van zijn
kant onderscheidt zich meer door zijn verbeelding dan door zijn schilderkunstige
kwaliteiten.
En na de grote zaal der Sovjetschilders en -beeldhouwers, die hier met hun, formeel
op een niet hoogstaande periode der Westerse kunst georiënteerd sociaal realisme
niet op hun plaats zijn en wier werk men als moderne kunst gewoonweg had moeten
weigeren: als Rusland niet anders heeft aan moderne kunst dan dat oneigen, onrussisch
werk, zo is dat onze schuld niet - na de zaal met de Russen dus, komt men - les
extrêmes se touchent! - opeens in het rijk der abstrakten van alle pluimage. Wij zullen
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er niet nader over uitweiden: in de loop van dit artikel bepaalden wij reeds
herhaaldelijk onze houding tegenover de abstrakte kunst als zodanig. De hun
voorbehouden drie of vier grote zalen, waar men trouwens ook enig figuratief werk
aantreft, o.m. een prachtige Chagall, die hier als een erratische steen uit onheuglijke
tijden, - zo lijkt het wel, is komen aanrollen, bieden een uiteraard zeer heterogene,
zoniet chaotische aanblik. Hier en daar ziet men iets dat in zijn aard niet
onverdienstelijk is. Maar het meeste boeit niet. Men gaat er onverschillig aan voorbij
en betwijfelt geen moment dat geheel die abstrakte beweging zonder toekomst is.
Wie wat verder kijkt dan zijn neus lang is, ziet haar nu reeds in haar eigen absurditeit
doodgelopen.
Wij moeten het hierbij laten. Graag hadden we nog een woord gezegd over de
plastiek. Maar dat kon wel een artikel worden op zichzelf. Misschien schrijven we
het eens. Want op het gebied der skulptuur werken op dit moment wellicht de
krachten, die de beeldende kunsten van de totale ondergang zullen redden. De
zinloosheid van de abstrakte kunst is inzake skulptuur wellicht nog evidenter (men
zie de mobiles van Calder en dergelijke speelgoedachtige produkten) dan in de
schilderkunst. In elk geval leven, of leefden nog vóór kort, in Italië en de Duitse
landen beeldhouwers die absoluut overtuigend werk hebben voortgebracht: Manzu,
Marini, Mascherini, Greco, Barlach, Blumenthal, Seitz, Wotruba - om maar diegenen
te noemen die hier vertegenwoordigd zijn - alles werk in de levende traditie van
West-Europa, maar vernieuwd, in moderne geest en sensibiliteit geëvolueerd. En
vergeten wij vooral Lehmbruck niet, de grootste beeldhouwer der xxste eeuw, wiens
grote knielende in brons men hier ziet vlak voor de wand waar de Kirchners, de
Schmidt-Rottluffs, de Otto Mueller en de Erich Haeckel prijken en die van deze zaal,
waar zich overigens de Matisse's, de Dufy's, de Rik Wouters bevinden, benevens
een prachtig landschap van Lovis Corinth en het schitterend portret van Jozef Muls
door Opsomer, waarlijk de haut lieu van de ganse tentoonstelling maken.
URBAIN VAN DE VOORDE
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Architectuur voor zes maanden

Oostenrijk
Foto: Photindus - Cliché La Maison

Engeland
Foto: Sergysels en Dietens - Cliché La Maison
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Duitsland
Cliché: Les Beaux-Arts

Na een drietal wandelingen in versneld tempo over het expo-terrein is het alleen
mogelijk enkele doorsnee-indrukken ten beste te geven over de
tentoonstellingsarchitectuur, onder voorbehoud dan nog dat nieuwe ontdekkingen
achteraf het gegeven totaalbeeld komen wijzigen.
In deze vluchtige balans mag een eerste meldenswaardig positief feit naar voor
worden gebracht: het publiek, vroeger blijkbaar onwennig tegenover moderne
architectuur, aanvaardt in de expositie deze architectuur als een natuurlijke zaak. Dit
aanvaarden gebeurt nog wel niet met voldoende zin voor kwaliteit, niet allen begrijpen
dat er een wereld ligt tussen de banaliteit van het Congolees paviljoen en de verfijnde
klassiek van het Duitse, niettemin is het reeds de moeite waard wanneer het publiek
moderne architectuur niet meer ‘raar’ vindt, het betekent reeds heel wat voor
architecten en ontwerpers wanneer bepaalde ingewortelde vooroordelen verdwijnen
die tot nu onoverkomelijke hindernissen bleken te zijn.
Een tweede positief feit ligt hierin dat, waar men aan de moderne architectuur
verweet een eentonige en koud-nuchtere formule te zijn, iedereen onder de indruk
moet komen van de rijke verscheidenheid en de grote verfijning waartoe deze
architectuur in staat is. Het duidelijkst blijkt zulks bij een wandeling door de
buitenlandse afdelingen waar enkele paviljoenen een meer dan gewone kwaliteit
bezitten. Het beste dat we er te zien krijgen haalt het, niet door gezochte decoratieve
vormen noch door camouflage-gevels, maar door een authentiek gebruik van
materialen en constructiemiddelen in een klare en geraffineerde structuur.

Japan
Cliché: La Maison
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Nederland
Foto Cies de Boer - Cliché La Maison

Joego-Slavië
Cliché: Les Beaux Arts

Duitsland
Cliché: La Maison
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Wellicht zijn de meest voorname uitingen hiervan: het Duitse en Joegoslavische
paviljoen, verder ook de paviljoenen van Noorwegen en Japan en zeker niet minder
boeiend dat van Spanje. In deze rij en in dezelfde geest komen ook te staan de
paviljoenen van Nederland, Turkije, Zwitserland. Het paviljoen van de Verenigde
Staten, dat buiten een enigszins blufferig geval is geworden, vertoont echter binnen
een buitengewoon aantrekkelijke ruimtelijke oplossing. Een zelfde discordantie
tussen buiten en binnen treft ons in het Finse paviljoen, buiten eerder stroef binnen
een verfijnde ruimtelijke inrichting.
Het enthoesiasme voor het Franse paviljoen kan ik slechts gedeeltelijk delen, een
buitengewoon stout stukje techniek is het ongetwijfeld, de zware geledingen van de
lange gevel, die het dak niet ondersteunt of dit althans niet zou mogen doen, geven
echter willens nillens de indruk een dragende rol te vervullen, zodat veel van de
structurele indruk verloren gaat.
Na het bezoek aan de buitenlandse sectie bieden de Belgische paviljoenen, er zijn
gelukkig enkele uitzonderingen, een ontgoochelende indruk, te veel decor en te veel
droge structuren. Ook het atomium, dat ongetwijfeld een technische prouesse is, mist
structurele gaafheid en echt architecturale kwaliteiten.
Een ander negatief aspect wordt ons geboden door de algemene aanleg van de
tentoonstelling, of beter gezegd door de afwezigheid van aanleg. Waar een poging
werd gedaan is het op een tamelijk vervelend monumentalisme uitgelopen. Waar
een poging tot originaliteit werd gedaan heeft men ons het onogelijk gevaarte van
de loopbrug opgedist.
Alles samen dus veel goeds en veel zwakke dingen, enkele schitterende
buitenlandse prestaties tegenover een minder briljante Belgische bijdrage.
P.F.

Frankrijk
Cliché: Les Beaux-Arts
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W.T.-journaal
Heeft het wel zin en nut te schrijven over de aanbreng van Westvlaamse artisten in
de Wereldtentoonstelling, in deze world-show, die precies alle grenzen wil opheffen,
en waar, althans tijdens enkele maanden, de meest tegenstrijdige industrieën, landen
en levensbeschouwingen broederlijk en grenzeloos in elkaar vloeien? Het zal
misschien vernepen lijken en klein als wij in dit concert van de schoonste kunstwerken
en helaas ook van de meest patente kitsch, even willen wijzen op enkele werken en
prestaties die Westvlaamse artisten er leverden, of op andere artistieke manifestaties
en gebeurtenissen die ons bijzonder hebben getroffen. Dergelijke onderneming is
gedoemd onvolledig te blijven, want drie maanden nà de opening waren er nog
artisten die zelf niet wisten wààr men hun werk had opgesteld; andere kunstwerken
werden zonder aanduiding van naam geplaatst. Wij kunnen niet alles weten, en
West-Vlaanderen is vooralsnog en gelukkig niet verplicht over alles te schrijven.
Aan talrijke inzendingen zijn anecdoten verbonden, die ons te ver zouden leiden.
Wij hebben ook enkele zeer spijtige gevallen meegemaakt, die een bedenkelijk licht
werpen op de instanties die in ons land op kunstgebied de lakens uitdelen. Zo werd
- om maar één geval te onderlijnen - een bekende Brugse kunstenaar, nadat men hem
officieel en zwart op wit opdracht had gegeven voor een belangrijk kunstwerk in een
bepaald paviljoen, gewoon geweerd, toen uit zijn curriculum vitae ook zijn
levensbeschouwelijke overtuiging was gebleken. Hij werd zonder meer en nog prompt
ook door een andersgezinde vervangen. Voor de betrokkene artist en voor al wie het
woord eerlijkheid nog niet dubbelzinnig is, wegen dit en andere dergelijke staaltjes
gevaarlijk door in de ‘balans voor een humanere wereld’.

Het paviljoen van West-Vlaanderen
Wij gunnen iedereen zijn pint en zijn er gaarne bij wanneer men de bloemetjes buiten
zet. Maar een paviljoen als dit van de provincie West-Vlaanderen is niet op zijn
plaats tussen die honderd en één kroegen en souvenirwinkeltjes. Het doet mij ergens
pijn, ik weet niet juist wààr, wanneer ik van de inderdaad mooie kunstwerken die in
ons paviljoen zijn uitgesteld, naar buiten kom en mij plots bevind in een inrichting
waar men mij witte en zwarte pens wil aansmeren. Ik weet niet hoe de zaken in elkaar
steken; misschien was er geen andere plaats, maar ik heb vastgesteld dat een stad als
Oostende in ieder geval fameus haar plan heeft getrokken. Maar laten wij de omgeving
voor wat ze is, papier maché, en treden wij binnen in het Westvlaamse paviljoen. Er
zijn daar authentieke Westvlaamse hostessen en men kan er bier drinken dat genoemd
wordt naar de Roeselaarse dichter (om eens in N.-I.-R.-termen reclame te maken).
Boven, op de eerste verdieping, is er een tamelijk ruime expositiezaal ingericht, waar
periodisch verschillende Westvlaamse artisten hun werk zullen exposeren. De
inrichting zelf, en het artistiek advies hierbij, werd uitgedacht door de Oostendse
artist Jo Maes, die hierbij bewees dat hij voor dergelijk werk een eerste kracht aan
het worden is. (Wij signaleren dat hij ook de bestendige expositieruimte van het
‘Provinciaal Comité voor Kunstambachten’ te Brugge heeft ingericht). Enkele
kunstwerken blijven er permanent, zoals een vloerkleed van Marcel Notebaert, een
glasraam van Michel Martens enz. Maar periodiek worden de uit verschillende
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kunstgenres bestaande tentoonstellingen omgewisseld. Men zal er gedurende de
ganse cyclus kunstwerken kunnen zien van de glazeniers Michiel Anneessens, Michel
Martens, Roger Vandeweghe en Kamiel van Walleghem; schilderijen van Alfons
Blomme, Maurice Boel, Willy Bosschem, Octave Landuyt, Marcel Notebaert, Luc
Peire, Gilbert Swimberghe, José Van Gught; keramiek van Jan Nolf, Jos Noreille,
Perignem, Jan Van de Kerckhove en Paul Vermeire; beeldhouwwerken van Michel
Ballion, Roger Bonduel, Lucien De Gheus, G. De Groote-Tanghe, Emile Raes, Albert
Setola; koper- en ijzersmeedwerk van Charles Bresous, Yves Parmentier, F.W. Van
Hinsberg; grafische werken van Boudewijn Delaere, Albert Hoet, Jos Noreille, Marc
Speybrouck en Ernest Verkest; boekbanden van Arthur Decoster; emailwerkjes van
Kristina Depiere; naaldwerk van Johanna Schelpe. Een vrij grote lijst dus, waarin
alle kunstgenres zijn vertegenwoordigd, en waarbij men heeft rekening gehouden
met de hedendaagse stromingen, zoals het overigens hoort. Zuiver
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Raymond Leroy: Sculptuur Paviljoen Kunst in België

Michel Martens: Moses Glas en beton - 1957 Paviljoen Civitas Dei
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artistieke maatstaven mag men hier niet altijd aanleggen; het komt er in eerste instantie
op aan onze provincie en dus ook de kunst, die er wordt gemaakt, aan de wereld
bekend te maken. En daarin is men alvast geslaagd; het Westvlaams paviljoen krijgt
vanwege het buitenlandse publiek een prettige waardering.

Kunst in België
Ook in het paviljoen van de Belgische kunst (paleis 7) zijn talrijke Westvlamingen
aanwezig, té veel zelfs; er zijn vele werken met de haren bijgesleurd en dat geldt
voor het hele paviljoen. Onder de schilders zijn de beste artisten, die in onze streek
woonden of er nog werken, doorgaans met uitstekende inzendingen vertegenwoordigd:
James Ensor, Constant Permeke, Leon Spilliaert (met o.a. een buitengewoon werk
‘Meisjes met witte kousen’, waardoor andermaal blijkt dat wij deze Oostendse artist
niet genoeg kennen, althans niet op zijn volle waarde schatten), Octave Landuyt,
Frans Masereel, Luc Peire, Rik Slabbinck en Jules van Paemel (in de afdeling grafiek).
Onverstaanbaar blijft het hoe figuren als Van Hecke, Swimberghe, Notebaert, Boel
daar niet werden geinviteerd, wanneer men er bepaald minderwaardige doeken kan
zien van een Keunen, een Paulus, een Howet... Inmiddels mogen wij hier gerust
veronderstellen dat ook extra-artistieke elementen hun rol hebben gespeeld. Maar
dat geldt, zoals men weet, voor alle groepstentoonstellingen. Er zijn, wat de
schilderkunst betreft, hier enkele buitengewone werken te zien van Evenepoel, van
Hippolyte Daeye vooral, deze laatste een figuur die zeker in de 50 jaar moderne
kunst ons land schitterend zou vertegenwoordigd hebben.
In hetzelfde gebouw is een afdeling ondergebracht van de kunstambachten. Zij is
ongetwijfeld de beste van deze tentoonstelling, zowel wat de inzending als de
presentatie betreft. Treffend wordt er geïllustreerd hoe de kunstambachten sinds de
oorlog in ons land, als elders trouwens, een bijzondere hoge vlucht namen. Dit is uit
te leggen o.m. door de intense werking van de provinciale comité's voor
kunstambachten en van verschillende plaatselijke initiatieven, zoals ‘Nieuwe Vormen’
en het Museum voor Sierkunst te Gent. Het is meteen een pleidooi voor een
federatieve en tegen een dirigistische formule inzake kunstpolitiek. Wij zouden op
gebied van zuivere beeldende kunsten en literatuur in het buitenland een veel
objectiever kijk toelaten, indien men meer rekening zou houden met wat er buiten
Brussel gebeurt, of ten minste het advies meer zou spreiden. De kunstwerken moeten
een algemeen aanvaarde grens van kwaliteit bereiken; daarover is iedereen het eens.
De keuze en de kwaliteit van de kunstvoorwerpen, die hier ten toon zijn, is zeer
goed; ook de Westvlamingen zijn er met goed werk, zoals Lucien De Gheus, Roger
Vandeweghe, met enkele keramiekwerken, die bij hem getuigen voor een gelukkige
come-back, Michel Martens, met een uitstekend abstrakt glas-in-betonraam, dat
echter niet in beste condities werd opgesteld; Maurice Claeys met een schelpachtig
koperen werk van grote afmetingen, waarin een groot emailmedaillon, het beste deel
trouwens van deze compositie is. Ook Roger Bonduel is hier met een paar eigenaardige
sculpturen, die wat afwijken van wat wij van hem kennen; Raymond Leroy toont er
eveneens beeldhouwwerk.
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Vlaamse Letteren
Toen wij voor de derde maal de afdeling Vlaamse letteren (eveneens in paleis 7)
gingen bezoeken, was die nog niet klaar. Op de dag van de opening was men er
nauwelijks begonnen; hier en daar was een foto aangebracht, alles samen een
twintigtal losstaande koppen van Vlaamse auteurs, die ontsteld keken naar de leegheid
van wanden en panelen. Er was niet één boek! De Franse letteren waren er wél en
bovendien goed vertegenwoordigd, met een vrij tam decoratief paneel door Paul
Delvaux en twee van zijn leerlingen, maar met foto's, manuscripten, boeken en auditie
van het museum van het woord. Naar het schijnt was de inrichting van de Vlaamse
afdeling in handen gegeven van de architect-dichter Bontridder. En het moet gezegd,
ware die afdeling klaar geweest, ze zou een veel beter, moderner en artistieker figuur
hebben kunnen slaan dan de Franse.
De tweede maal was men er nog aan het werk, want er stonden enkele laddertjes
en er lagen zagen en hamers.
De derde maal, ongeveer twee maanden na de opening, was er al een lijf te
bekennen, maar de afdeling was nog niet klaar. In die dagen hebben overigens de
Vereniging van Vlaamse Letterkundigen en de Koninklijke Academie voor Taal- en
Letterkunde in een officieel bericht geprotesteerd tegen de onvergeeflijke traagheid
waarmede men daar opschoot. Reeds duizenden hadden inmiddels ook dit paviljoen
bezocht en dus niet alleen een fragmentair en verminkt inzicht gekregen, maar zelfs
niets. Het officieel uitzicht moest nog komen, en kan er nu wellicht al zijn. Wij
hebben gezocht naar enkele portretten en namen die wij er hadden verwacht. Wij
zochten ook naar West-Vlaanderen, onder de talrijke interessante tijdschriften die er
zijn geëxposeerd. Wij zijn geen literair tijdschrift inderdaad, maar moeten wij namen
noemen van literaire blaadjes, die er wel zijn, en die qua literatuur alles samen nog
niet presteerden wat ons tijdschrift in een helaas te klein gedeelte van zijn bladzijden
voor de Vlaamse letteren weglegt? Opnieuw hebben wij hier duidelijk de hand van
de ambtenarij gevoeld, die alle draadjes vasthoudt. En we hebben die hand op de
namiddag van de opening veel excuusgebaren zien maken. Zij was er ellendig aan
toe, want er waren aardig wat auteurs, uitgevers en perslui
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Hippolyte Daye: Naakt - 1938 Paviljoen ‘De Belgische Kunst’
(Cliché Drukkerij Vermaut, Kortrijk)

opgekomen om die manifestatie van Vlaamse letterkunde ten aanschouwe van de
wereld bij te wonen. Meer dan een ellendig geschilderd panoramisch overzicht kon
men toen niet aanwijzen. Alsof er in Vlaanderen geen schilder zou zijn, die deze
kaart - in tegenstelling tot die van Delvaux - fris overzichtelijk en met de nodige
humor had kunnen uitvoeren? Misschien is intussen toch alles in het reine gekomen.
Wij hopen het, maar de achterstand van een paar maanden is onvergeeflijk. Misschien
is thans ook de nederlandse cataloog van dit paleis 7 reeds voorhanden; men heeft
hem een week of vijf lang beloofd voor ‘la semaine prochaine’...

Oostende
Oostende is de enige Westvlaamse stad die op de WT een apart paviljoen staan heeft;
het is bovendien gelukkig geplaatst tussen ‘Vrolijk België’ en het attractiepark. Een
licht en doorzichtig huis met veel glas en met een aangenaam watertje ervoor, prettig,
frivool en charmant als de bekende koningin zelf. Ook hier hebben vanzelfsprekend
Oostendse artisten gewerkt. Jo Maes, de rusteloze, heeft het stompe torentje van het
paviljoen met een elegante zeemeermin gekroond (uitgevoerd in gedreven koper
door Geo Verstraete uit Brugge) die tegen de witte wand en gedeeltelijk uitstekend
tegen de
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hemel uitmuntend goed tot haar recht komt. In hetzelfde paviljoen heeft Maes ook
een in keramiek uitgevoerd wapenschild van Oostende geplaatst, terwijl een ander
zeer goed keramiekpaneel van zijn hand de verdiende aandacht trekt in het paviljoen
van de ‘Kunsten van het Vuur’.
Een ander Oostends artist, Willy Bosschem, die decorateur is van de Oostendse
kursaal en een gezocht publiciteitstekenaar wordt, heeft in hetzelfde paviljoen ook
een zeemeermin binnengeleid, een groot werk in koper eveneens.

Imago Christi
In het Paviljoen Civitas Dei, dat vrij vol is en waar nogal wat kitsch wordt
tentoongespreid, ontmoetten wij eveneens veel werk van Westvlaamse artisten. Albert
Setola heeft er zijn gaaf en sterk uitgepuurd blank familiebeeld geplaatst, terwijl
Michel Martens en Joost Maréchal er glas- en betonramen exposeren. Marcel
Notebaert stelt er een paar staties van zijn kruisweg ten toon. De pontificale gewaden
die tijdens de opening van dit paviljoen werden gebruikt, stammen uit het kunstatelier
Grossé van Brugge.
De kerk zelf, hoofdzakelijk het werk van Duitse artisten, draagt - terloops gezegd
- geen sacraal karakter, zoals men dat tegenwoordig gaarne uitdrukt. Dus een
samenspel van architecturale en artistieke elementen waardoor de bezoeker onder
een indruk komt die hem verheft en veredelt. Men praat er. Er is voor mijn part veel
meer sacraal karakter in het eigenaardig ingerichte schatkamertje van het Oostenrijks
paviljoen, waar nochtans meer niet-religieuze maar merkwaardige oude kunstschatten
zijn geëtaleerd.
Een van de mooiste afdelingen van het paviljoen ‘Civitas Dei’ is ongetwijfeld de
expositie Imago Christi, een klein overzicht van enkele eeuwen Christusuitbeelding
aan de hand van een honderdtal kunstwerken. Er waren hier natuurlijk enorm veel
kunstschatten voorhanden, maar de keuze die gedaan werd is goed en verantwoord.
Het ontwerp van deze tentoonstelling ging uit van Mgr. J. Hoster en Dr. V. Elbern
uit Keulen, terwijl Drs. A. Claerhout uit Antwerpen de technische leiding in handen
had. De opstelling van de werken had beter kunnen verzorgd zijn; met een beetje
meer verbeelding zou hier iets zeer origineels van gemaakt zijn. Maar het bekijken
van de werken zelf is de moeite overwaard. Er zijn er uit de Vaticaanse verzamelingen,
uit verschillende Duitse musea, uit het Louvre, Nederlandse, Belgische en Italiaanse
musea en kerken. Het oudste werk, een Goede-Herder-figuur, dateert uit het midden
van de vierde eeuw. Het jongste is een Sainte Face van Georges Rouault. Tussenin
liggen enkele goedgekozen sculpturen, ikonen en schilderijen, stuk voor stuk
hoogtepunten van zuivere christelijke kunst: Dirk Bouts, Bellini, Cranach, Vanucci,
Van Cleef, Morales, Greco, Zurbaran, Ingres en dan de naamloze auteurs van
bijzonder mooie ivoorplastieken en wandtapijten. Dit is een tentoonstelling met
weinig reclame, maar wat de inhoud betreft, één van de beste van de hele expo.

Wetenschap
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In de paviljoenen van de Verenigde Arabische republiek en in dat van Israël kan men
fragmenten zien van de Dode-Zee-rollen en worden gegevens verstrekt over de
Qumrangemeenschap. Ook in Civitas Dei wordt bijzondere aandacht verleend aan
de geschriften van kerkvaders en kerkelijke schrijvers, waaruit werd opgebouwd wat
wij de traditie noemen. De moderne wetenschap helpt de mens een critisch
verantwoord inzicht te verwerven in deze geschriften. Zij is ons behulpzaam bij het
ontcijferen ervan, bij het beter leesbaar maken van gedeeltelijk vergane teksten, bij
het reconstrueren van de onderliggende tekst van palimpsesten. Dank zij de fotocopie
en de microfilm kan de geleerde thans veel gemakkelijker dan vroeger de teksten
die over de ganse wereld in archieffondsen, openbare en private bibliotheken verspreid
zijn, bijeenbrengen en vergelijken.
Het opzoeken, klasseren, uitgeven en bestuderen van deze teksten bezorgt ons niet
alleen een preciesere kennis van de bronnen van het geloof, maar verschaft tevens
kostbare en soms unieke gegevens aan de filoloog, de geschiedkundige, de kunst-,
rechts- en cultuurhistoricus, de wijsgeer. Deze kleine, maar interessante afdeling
werd voor het grootste gedeelte samengesteld door de Sint-Pietersabdij van
Steenbrugge, die trouwens op stuk van wetenschappelijke navorsing grote bekendheid
bezit. Er worden daar geschriften getoond van Augustinus (De Civitate Dei in
verschillende uitvoeringen) en teksten in het arabisch, armenisch, koptisch, ethiopisch,
georgisch en syrisch, alsook de moderne uitgave van de Corpus Scriptorum
Christianorum Orientalium, zoals die thans wordt bezorgd door de universiteit van
Leuven. Verder zijn er een aantal buitengewoon kostbare manuscripten en uitgaven
verzameld afkomstig uit de Vaticaanse bibliotheek (o.a. de marginalia van St.
Fulgentius van Ruspe uit 532). Tijdens de middeleeuwen werden deze teksten in
abdijen gecopieerd (zoals de hier tentoongestelde Philosophiae Consolatio van
Boethius uit de 10de eeuw) en soms met mooie miniaturen verlucht (zoals De Civitate
Dei van Augustinus door Jan van Eyck voor de bisschop van Doornik). Later werden
deze teksten gedrukt en niet weinig incunabelen bevatten precies de kerkvaderteksten.
De grote humanisten brachten nadien de eerste critische uitgaven tot stand (Erasmus
bijv.), en vanaf de 17de eeuw ontstonden de bekende reeksuitgaven, zoals die van de
Bollandisten vanaf 1643 en die op onze dagen nog wordt voortgezet; die van de
Benediktijnen-Mauristen, en de bekende Griekse en Latijnse patrologie van Migne.
Sinds 1954 ontstaat thans onder de leiding van de St. Pietersabdij
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Jo Maes: Zeemeermin - Koper - Paviljoen van Oostende rechts: Keramiekpaneel - Paviljoen ‘Kunsten
van het vuur’

Roger Bonduel: Sculptuur - Paviljoen Kunst in België
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een nieuwe grote reeks, ‘Corpus Christianorum’ genoemd, waarin alle oud-christelijke
teksten op critisch verantwoorde wijze zullen uitgegeven worden. Voorlopig beperken
de uitgevers zich tot de Latijnse teksten. Meer dan 2.000 bewaarde teksten, vanaf
het begin van de 4de eeuw tot in de 8ste eeuw, zullen in 180 delen worden uitgegeven.
Thans zijn reeds 15 delen verschenen van dit standaardwerk, dat terecht over de
wereld al bekendheid begint te verkrijgen, en dat men in dit paviljoen ook kan zien.

Kunst in Kongo
Luc Peire moeten wij niet meer voorstellen. Deze begaafde artist bouwt met een
bewonderenswaardige moed en logische doorzetting aan een abstract oeuvre dat
thans reeds tot de gaafste van het land mag gerekend worden. Hij is in Kongo geweest,
en men heeft het in zijn werk kunnen zien, niet welke invloed deze reis heeft
uitgeoefend, maar welke ommekeer zij heeft verwekt. De inrichters deden er goed
aan hem de inwendige architectuur op te dragen van de afdeling aan de kunst gewijd
in het reusachtige paviljoen van Kongo. Hij was er blijkbaar in zijn element.
Verschillende voorstellingen, diegene vooral waar hij de vrije hand had, dragen zijn
spoor. De opstelling van de kunstwerken, het plaatsen van de lichtpunten verraden
daar een preciese en smaakvolle berekening.
Deze ‘Kunst in Kongo’ afdeling omvat vijf groepen: de voorstellende kunst, de
toegepaste kunst en kunstambachten (waar wij als secretaris de Bruggeling Lic. Jan
Viérin ontmoetten), de muziek, de letterkunde en de toneelkunst. Onbewust bijna
gaat men dat kunsthuis vergelijken met Paleis 7, waar de Belgische kunst in al haar
facetten wordt tentoongespreid. Hier heeft het selectiecomité haar best gedaan om
zo weinig mogelijk, maar goede voorwerpen en kunstwerken te tonen, terwijl de
moederlandse kunstshow een vrij indigeste nasmaak laat. Eindelijk was er hier bij
de opening ook een Nederlandse catalogus ter beschikking, een uitstekende publicatie,
naar lay-out van K.N. Elno, die een gedocumenteerd overzicht biedt van het artistieke
gelaat van Kongo en van de Belgische artisten, die er werkzaam waren of wier werk
door Kongo werd geïnspireerd. Het boek werd merkwaardig geïllustreerd met 90
foto's, waaronder een groot aantal in kleur. Een aardig curiosum in deze expositie is
een exemplaar van het vroegst gekende werk (van 84 pp) over Kongo, het reisverhaal
van de Portugees Duarte Lopez, dat te Rome verscheen rond 1591. Het wordt centraal
getoond in de afdeling letterkunde, waar overigens alle werken zijn te vinden van
Vlaamse en Waalse auteurs, die over Kongo schreven, en ook de boeken door
inlanders geschreven.
Muziek en dans, twee essentiële uitingen van de Afrikaanse volksziel, worden op
originele wijze geïllustreerd in een donkere krocht, met enkele lichtpunten, waar een
hoek van een negerdorp werd gereconstrueerd. Men ziet er muziekinstrumenten, en
men hoort er de sterk gesyncopeerde, heerlijke muziek, die aan de basis ligt van een
heel stuk hedendaagse muziek, terwijl op tweedrie schermen dansmomenten van
inlanders worden geprojecteerd. Een indrukwekkend klank- en lichtspel krijgt men
hier te ervaren, dat meteen aansluit bij de ritmiek van de talrijke beeldhouwwerken
en ivoorstukken, die hier in verschillende toonkasten prijken. Hier is de verlichting
eerder gedempt, zodat de kunstwerken zelf in beste conditie ressorteren. Op de
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verdieping zijn de schilderijen aangebracht, zowel van de zwarten zelf (waaronder
buitengewone verschijnselen als Pili Pili) als van de Vlaamse en Waalse artisten, die
in Kongo verbleven. Daar zien wij een aantal werken van Jespers, een warmkleurig
en sterk gecomposeerd werk van Notebaert, verder doeken van o.m. Peire, De Maegd.
F. BONNEURE

Toevallige ontmoeting
Op weg naar het paviljoen van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,
ontmoet ik Zuster Godelieve met haar klas. Ik ken haar reeds vijfentwintig jaar. Zij
is oud geworden en straks zal zij op rust mogen gaan. Vierendertig leerlingen
troppelen om haar heen en zodra zij zien dat haar meesteres even stilhoudt, zinken
sommigen vermoeid door haar benen en laten zich op de trappen van
Kongo-Roeanda-Oeroendi neer.
- Wat wil je, verontschuldigt Zuster Godelieve wat geen verontschuldiging behoeft.
Ze zijn aan het einde van hun krachten.
Het is halfvier. Het programma voorziet dat zij tot zeven uur op het terrein van de
tentoonstelling zullen blijven. Er mag geen kwartier af; de ouders hebben ervoor
betaald.
- Nu wij hier zijn, trachten wij er zoveel mogelijk nut uit te halen. Maar er is te
veel. Je kunt het niet overkijken in één dag, laat staan het goed te bekijken. Wij
hebben nochtans vooraf een keus gedaan. Maar ook daar komen wij niet mee klaar.
Er blijft niet anders bij dan een algemene indruk.
- Dat is niet te versmaden, zuster.
- Zou het nochtans niet beter zijn een goed inzicht te krijgen in weinige zaken?
Natuurlijk heeft Zuster Godelieve gelijk, zoals bepaalde zusters, die bijna veertig
jaar voor de kinderen van andere moeders zorgden, dat doorgaans hebben.
Maar wat wil je?

Eigen schoon
Als op 17 oktober het paviljoen van West-Vlaanderen mét de wereldtentoonstelling
gesloten wordt, zouden wij gereed moeten zijn om van West-Vlaanderen in zijn
geheel een bestendige tentoonstelling te maken.
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H.V. Wolvens:
Hangars van Oostende - 1956 Paviljoen ‘De Belgische Kunst’
(Cliché Drukkerij Vermaut, Kortrijk)

Léon Spilliaert:
Jonge meisjes met witte kousen - 1912 Paviljoen ‘De Belgische Kunst’
(Cliché Drukkerij Vermaut, Kortrijk)
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Door de besturen van provincie en gemeenten wordt veel gedaan om toeristen aan
te lokken. Naar de kust en, waar mogelijk, ook naar enige plaatsen in het binnenland.
Kunnen wij de zaken evenwel niet nog groter zien en ernaar streven om dit land aan
de zee tot één uitgestrekte bezienswaardigheid in te richten?
Akkoord dat het zulks, voor wie zelf kan kijken en oordelen, reeds ten dele is.
Maar over het algemeen zijn de mensen er niet toe in staat. Zij moeten eerst opgevoed
en ingelicht worden. Daar ligt een dubbele taak te wachten op wie ze ter hart wil
nemen: ons bezit aan merkwaardigheden uitbreiden en er voortdurend de aandacht
op vestigen.
Wij hebben indrukwekkende godsdienstige plechtigheden, zoals de rondgang van
het Heilig Bloed te Brugge, de zeewijding te Oostende en de boetprocessie te Veurne;
Wij hebben nationale betogingen, zoals de IJzerbedevaart te Diksmuide en de
fakkeltocht naar het Groeningegedenkteken te Kortrijk, op de vooravond van de 11de
juli;
Wij hebben folkloristische feesten zoals de Kattestoet te Ieper, de Brueghelkermis
te Wingene en de Dagen van het Vlas te Wevelgem;
Wij hebben belangrijke sportgebeurtenissen, zoals de paardenwedrennen te
Waregem, nationale atletiek- en baankampioenschappen, ruitertornooien en
vinkenwedstrijden;
Wij hebben Brugge en Ieper, Kortrijk en Veurne, Nieuwpoort en Harelbeke,
Damme en Lo; de kastelen van Male en Wulveringem; abdijen en begijnhoven;
bedevaartoorden, kerkhoven en speelpleinen;
Wij hebben openluchtspelen en muziekfestivals, grote en kleine musea in talrijke
steden en gemeenten; tentoonstellingen, biblioteken en verzamelingen;
Wij hebben havens en fabrieken, werven en werkhuizen voor kunstambachten;
jaarmarkten; heerlijke oude hofsteden en huizen; duinen, vijvers en bossen, die wij
bergen heten; ontspanningsgelegenheden en eethuizen waar de gerechten van de
streek kunnen opgediend worden;
Wij hebben een traditie van werkkracht en eigenheid, met een weergaloze rijkdom
aan erfschatten uit het verleden, zodat er bijna niet één dorp in West-Vlaanderen ligt
waar niet iets te zien of te verwezenlijken valt;
Maar wat wij niet hebben is een persoon of een dienst, die alles kan ordenen en
steunen, nieuwe initiatieven mag nemen, bestaande verbeteren en zowel onze mensen
als de vreemdelingen doelmatig inlicht over wat West-Vlaanderen te bieden heeft.

Op reis door de streek
Wat wil je, Zuster Godelieve?
Ik zie het als volgt: een van je opvolgsters wil met haar klas ons land leren kennen,
omdat zij daar per slot van rekening zo weinig over weten. Zij komen naar het zuiden,
omdat ik mij toevallig in staat acht haar reisweg uit te stippelen.
De voormiddag brengen zij te Kortrijk door, waar zij de Sint-Maartens en de
Onze-Lieve-Vrouwkerk, het begijnhof en het stadhuis, het Groeningeplein en de
Broeltorens bezichtigen. Daarna bezoeken zij het museum voor het kultuurleven van
de streek. Daar zijn alle belangrijke kunstenaars uit stad en omgeving met hun
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uitgaven en hun werk, of reprodukties naar hun werk, vertegenwoordigd. Er is ook
een zaal die aan vooraanstaanden en geleerden is gewijd. Daar wordt bijvoorbeeld
de betekenis van Jan Palfijn toegelicht. Verder grijpt er een bestendige tentoonstelling
plaats, die echter geregeld hernieuwd wordt, van het beste wat de levende kunstenaars
uit het gewest voortgebracht hebben. Na het museum komt het paviljoen voor
nijverheid en ambachten aan de beurt. Daar wordt de ekonomische bedrijvigheid van
de streek, te beginnen met de vlasbewerking en eindigend met de edelsmeedkunst,
door grafieken en foto's, machines en werktuigen, grondstoffen en afgewerkte
produkten, voorgesteld.
De zuster middagmaalt met haar leerlingen in een restaurant, waar ze vriendelijk
ontvangen worden en ieder naar zijn vermogen iets kan bestellen. Maar dat iets,
hetzij voedsel of drank, is bereid en aangeboden naar 's lands wijs, die volgens het
spreekwoord ook de eer is van het land. Dat eethuis heeft een mooie Vlaamse naam
en is met smaak en verstand ingericht. (Bestaat er ten andere toeristisch gezien iets
kortzichtiger dan het oppervlakkige kosmopolitisme, dat wij nu in onze hotel-, winkelen herbergnamen, ten toon spreiden?)
Na de middag maken zij een rondreis. Er is gelegenheid tot een uitstapje naar één
van de vier windstreken.
- Oostwaarts! besluit de zuster.
Dat betekent eerst naar Harelbeke, waar het geboortehuisje van Peter Benoit en
het museum voor regionale muziekgeschiedenis toegankelijk zijn. Behalve brieven
en dokumenten, zijn er ook muziekinstrumenten en een kleine diskoteek voorhanden.
Indien de bezoekers het verlangen, kunnen zij opnamen met de werken van de
toonkunstenaars beluisteren. Er staan zeteltjes en zitplaatsen, om het zich even
gemakkelijk te maken..
Daarna gaat de tocht naar Deerlijk, waar in een paar zalen van het gemeentehuis
een tentoonstelling aan de letterkunde uit de streek is gewijd: de rederijkerskamers,
Lenaart De Bo en A.G. Christiaens uit Beveren, Peter Jan Renier, Hugo Verriest en
René De Clercq uit Deerlijk. Als de gasten erop gesteld zijn, mogen zij ook een
weverij bezichtigen. Er is een winkel bij opgericht waar alle tekstielwaren die in de
omtrek vervaardigd worden te koop liggen.
De bus rijdt verder langs Ingooigem, waar Verriest begraven ligt, langs het
‘Lijsternest’ van Stijn Streuvels, naar Tiegem. Daar wacht het Sint-Arnoldusbos dat
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Willy Bosschem: Zeemeermin - Koper Paviljoen van Oostende

Joost Maréchal: Genezing der zieken Glas-in-betonraam Paviljoen Civitas Dei
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Jan Van de Kerckhove: Keramiek Paviljoen Kunst in België

Marcel Notebaert: Vloerkleed Paviljoen van West-Vlaanderen (maquette)
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vergroot werd en een klein Bokrijk is geworden, want er liggen enige oude landelijke
woningen, een boerderij, een molen en een herberg in, opgetrokken en gemeubileerd
zoals dat in het oude West-Vlaanderen was. Hier is gelegenheid tot spelen en
wandelen, eten en drinken. 's Avonds wordt in de beste kamer van de hofstede een
film vertoond over de schoonheid en de rijkdom, de bedrijvigheid en de grote mannen
uit dit deel van West-Vlaanderen.
Hier nemen de zuster met haar leerlingen afscheid van de gids die haar de gehele
dag heeft vergezeld. Hij is een zelfstandige middenstander, gediplomeerd door de
Dienst voor Eigen Schoon, die zich, als er een aanvrage binnenkomt, gemakkelijk
vrij kan maken. Als ereloon krijgt hij evenveel als de gidsen op de W.T., 500 F per
dag. Daarvoor heeft hij alle uitleg verschaft, degelijk en gemoedelijk, als een geleerde
vriend die met oude bekenden op wandel is.

Laten wij maar ophouden
Ergens zit de man die deze doorlopende tentoonstelling van West-Vlaanderen onder
zijn beheer heeft, die ze onverpoosd aanvult en verbetert. Eigenlijk zit hij niet. Want
hij is niet gebonden aan een zeteltje, noch in zijn bewegingsvrijheid beperkt door
bekrompen reglementen. Hij reist door de provincie. Hij kent ze. Hij is vriend van
de mensen. Als er ergens een linde moet geplant worden, is hij daarvan op de hoogte.
Hij vreest niets zo zeer als spinnewebben en stof. Een verleden dat niet meer leeft.
Maar hij wekt tot het leven en in het heden schept hij reeds aan de toekomst. Er is
geen breuk, nergens, maar voortzetting van een levensstroom in steeds nieuwe
verwezenlijkingen.
Door zijn zorgen wordt West-Vlaanderen aan de wereld en aan eigen volk bekend
gemaakt. Er zijn algemene en bijzondere werken over, katalogussen, kaarten met
nauwkeurige opgaven nopens steden- en natuurschoon, plechtigheden en feesten,
tentoonstellingen en verzamelingen, reiswegen, hotels en eethuizen, vervoermiddelen
en prijzen. Het blijkt daarenboven dat men er een erezaak van maakt, zich aan die
prijzen te houden.
En nog een wonder. Er is geen afgunst bij de kleinen van ziel, geen gekonkel, zelfs
geen gevit dat alleen door eigenbelang wordt ingegeven.
- Zuster Godelieve, zouden wij niet beter een kop koffie gaan drinken?
- Maar mijn leerlingen, zei ze.
- Inderdaad. Er is altijd een maar.
ANDRE DEMEDTS

Kunstcatalogen
De W.T. was de aanleiding voor het houden van waardevolle kunsttentoonstellingen,
die op hun beurt de uitgave van prachtige kunstcatalogen medebrachten, uitgegeven
door de Ed. de la Connaissance te Brussel.
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De tentoonstelling ‘Vijftig jaar moderne kunst’ stond onder de leiding van Markies
de la Boëssière-Thiennes, die ook de inleiding schreef van de catalogus, waarin hij
de eerste rangs figuren uit de internationale kunstwereld bedankt, welke de unieke
verzameling meesterwerken, die de W.T. biedt, hebben mogelijk gemaakt. Daarop
volgt een degelijk overzicht van de ontwikkeling der hedendaagse kunst van de hand
van E. Langui; dit overzicht is met enthousiasme geschreven, enthousiasme dat
volgehouden wordt welke ook de kunstrichting zij, die behandeld wordt; tweeendertig
reproducties in vierkleurendruk en ettelijke meestal goed gekozen citaten verluchten
het exposé.
De eigenlijke catalogus bestaat uit twee delen. Eerst komt de biografie van elk der
twee honderd dertig kunstenaars, waarvan werk wordt voorgesteld aangeboden,
gevolgd door een beknopte en zeer rake beoordeling of beschrijving van ieders
kunststijl en door de zakelijke gegevens over de tentoongestelde werken. Mevrouw
R. Hammacher-Vanden Brande heeft dit deel met een zeer grote objectiviteit en
akuraatheid afgewerkt, dit schijnt ons het waardevolste onderdeel van de catalogus.
Daarbij sluit dan onmiddellijk de reproductie aan van de driehonderdzevenenveertig
doeken, sculpturen, enz. waaruit de tentoonstelling bestaat. De orde waarin deze
reproducties werden opgenomen is minder gelukkig. Immers zij komt overeen noch
met de nummering der werken, die gebaseerd is op de alfabetische lijst der
kunstenaars, noch met de orde waarin de kunstwerken in de tentoonstellingszalen
werden geplaatst. Deze regeling is ongetwijfeld zeer onpraktisch; het is overigens
de enige kritiek welke wij op deze catalogus zouden willen maken. Inderdaad de
vraag of de betekenis van sommige kunstwerken of kunstrichtingen te veel of te
weinig geaccentueerd worden door de tentoonstelling zelf, heeft niets te maken met
de waarde van de catalogus, waarvan wij ook de uitstekende typografische verzorging
door het huis Desclée De Brouwer te Brugge moeten onderlijnen. Men weet dat de
Vlaamse uitgave van de catalogus slechts weken na de Franse ter beschikking lag;
zelfs toen de doeken uit Rusland, die zo lang op zich hadden laten wachten, reeds
aanwezig waren, was er nog geen Nederlandse catalogus. De schuld hiervan ligt niet
bij de drukkers maar bij de uitgever.
Het is om te reageren tegen de minachting, waarmede de samenstellers der
tentoonstelling ‘Vijftig jaar moderne kunst’ de Belgische schilders zouden hebben
behandeld, dat in paviljoen 7 der W.T. een speciale

West-Vlaanderen. Jaargang 7

233

Zittende moeder en kind Ba-Mbala - Verz. Lambert, Brussel
(Paviljoen Belgisch Kongo)

Mannelijke figuur Ndengense - Verz. Museum van het Afrikaans Instituut - Leuven
(Paviljoen Belgisch Kongo)
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Octave Landuyt: Paneel Oost-Vlaanderen Paviljoen van Toerisme

Albert Setola: De Familie Paviljoen Civitas Dei.
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Emile Veranneman: Dressoir in eik Paviljoen Kunst in België
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Belgische kunsttentoonstelling wordt gehouden. Ofschoon de samenstellers dezer
tentoonstelling uiteraard veel ruimer waren dan deze der internationale tentoonstelling,
toch hebben de Westvlamingen deze mildheid niet speciaal ondervonden; er ontbreken
immers een aantal namen die gerust kunnen opwegen tegen veel dat wel wordt
tentoongesteld. Wij willen nochtans aannemen dat, zoals Albert Dasnoy in zijn
inleidend overzicht schrijft, de bewerkers der tentoonstelling er angstvallig over
hebben willen waken al de strekkingen te laten recht wedervaren; maar de handicap
van de verwijdering van Brussel is moeilijk te overwinnen zo de Westvlaamse
kunstenaars niet meer uitgesproken samenhorigheidsgevoel aan de dag leggen; zij
moeten leren elkaar door dik en dun te steunen en daartoe alle kleingeestigheid
overboord werpen.
Albert Dasnoy heeft gelijk waar hij schrijft dat er van ‘Belgische’ kunst in de echte
zin van het woord zeker in de laatste twintig jaren weinig of geen spraak meer is,
hoewel hij erkent dat gewestelijke invloeden toch tot uiting komen en het
predomineren van zekere tendensen veroorzaken. Dit blijkt eens te meer uit deze
tentoonstelling evenals uit de reproducties van de catalogus; van elk der aanwezige
kunstenaars wordt immers één werk weergegeven. De beknopte beschrijvingen zijn
van de hand van Mevr. Houbart-Wilkin en van dhr. en mevrouw D'Hondt; de tekst
van de Nederlandse uitgave laat op taalgebied soms veel te wensen over. Het papier
dat voor deze uitgave gekozen werd valt wat licht, maar overigens is de typografische
verzorging van de drukkerij Vermaut te Kortrijk uitstekend.
De catalogen der Expo-tentoonstellingen liggen beide in de klassieke lijn; er werd
noch voor de Internationale noch voor de Belgische kunst gestreefd naar originaliteit;
het is braaf en degelijk ambtenarenwerk. Waarom heeft men echter niet van de
gelegenheid gebruik gemaakt om iets nieuws en treffends tot stand te brengen? Men
had daarvoor iemand moeten aanstellen met een speciale zin voor artistieke
presentatie; die had er iets kunnen van maken in de aard van de catalogus der
tentoonstelling ‘Ars Sacra’ te Leuven, werk van K.N. Elno en G. Bekaert s.j.; de
catalogus ‘Ars Sacra’ overtreft inderdaad zelfs in grote mate de catalogen van de
W.T. en wij zijn overtuigd dat hij zelfs minder heeft gekost... Dit ligt niet aan de
drukkers, die maar uitvoerders zijn; het ligt aan de conceptie!
A.S.

Zoudt ge niet...
Tot nog toe heb ik tweemaal een bezoek gebracht aan de W.T., doch meer dan een
vluchtige kijk is dit niet geweest, in elk geval té vluchtig om zo maar een apodictisch
oordeel over de W.T. te mogen uitspreken. Ik ben nu precies ook niet naar de W.T.
gegaan met een notaboekje in de hand en met het inzicht er naderhand een artikel
over te schrijven. Mijn bezoek aan de W.T. was meer een uitstapje ter ontspanning
(al werd dit uitstapje wel vermoeiend op de duur!). Verder wou ik graag een algemeen
idee verkrijgen van wat een Wereldtentoonstelling eigenlijk is en het lag in mijn
bedoeling ook even na te gaan of en in hoever de W.T. mij als Vlaming kon
voldoening schenken.
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Ik zal wel niet de enige zijn die door de trotse en gedurfde architectuur van het
Franse paviljoen werd getroffen en ik moet erkennen dat ik ook onder de indruk
kwam van wat het Russische paviljoen te aanschouwen geeft, al lag de propaganda
er vingerdik op. Van de Amerikanen had ik toch wat meer verwacht. Het Engelse
paviljoen vond ik warm en rijkelijk getooid, Civitas Dei was sober doch stemmig,
het Duitse paviljoen ruim maar leeg, het Nederlandse werkelijkheidsgetrouw.
In het Paleis voor Schone Kunsten heb ik mij echt geamuseerd. De tentoonstelling
‘50 jaar Moderne Kunst’ was voor mij persoonlijk het meest belangwekkende deel
van de W.T. Ik kan er mij moeilijk mee verzoenen dat de moderne kunst zich er op
beroemt terug te keren tot het beginstadium der mensheid en de kunst der primitieve
volkeren en aldus de verworvenheden van de Grieks-Romeinse en kristelijke
beschaving misprijst en verloochent, maar anderzijds bevredigt mij ook de
hedendaagse objectieve realistische kunst niet meer. Aldus vond ik heel weinig in
de traditionele Socialistisch realistische werken van de Russen.
Onder de moderne werken - geklasseerd onder een tiental -ismen, die tenslotte
veel met elkaar gemeen hebben - heb ik werkelijk zeer mooie dingen gezien, maar
ook een viertal schilderijen (genre Franz Kline) die even goed door kinderen zouden
kunnen geschilderd worden. Ook enkele beeldhouwwerken vond ik niet veel meer
dan een mooi gepolijste steen...
Als Vlaming ben ik op de W.T. meer dan eens geergerd geworden al was mijn
eerste indruk niet zo slecht.
Ik heb menige fairhostess aangesproken die geen of gebrekkig Nederlands kende.
Het trof me pijnlijk dat onze Vlaamse bezoekers veel te inschikkelijk zijn en al te
graag de Franstalige uitleg aanhoren of zelfs aanvragen. Wij zijn de meerderheid in
het land maar een meerderheid met een sterk minderwaardigheidsgevoel... Hoe gauw
zijn wij niet tevreden met een kleine tegemoetkoming. Velen waren al blij verrast
hun taal te mogen lezen (al dan niet foutief!) in zoveel paviljoenen.
De eerbied voor onze taal moet te Brussel nog worden afgedwongen. Alle
Vlamingen zouden moeten weigeren er één woord Frans te spreken en onze pers zou
er ons volk voortdurend moeten op wijzen: Spreekt Nederlands op de W.T.! Spreekt
A.B.N. te Brussel!
Welke eerbied men daar voelt voor onze taal moge blijken uit volgende kleine
anecdote. Toen ik dichtbij het Zuidstation aan een netgeklede heer, met een bril,
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vroeg: ‘Mijnheer, is dit een tram voor de expo a.u.b.?’ keek die heer me aan vol
minachting en beet me toe, terwijl hij de tram opstapte: ‘Pas de flamand ici!’
Zoudt ge niet...?
LUC VERBEKE

Eksperimentele film
Gedurende een week werd het geduld van een internationale jury, waarin o.m.
filmmakers van grote faam als Man Ray en Mc-Laren zetelden, op de proef gesteld.
Ze moesten immers tussen 21 en 27-4 nog 123 filmen beoordelen, nadat er reeds 270
verworpen waren. Daarvan bleven 57 filmen uit de V.S., 17 uit Frankrijk, 6 uit België,
enz. over voor de proef.
Over het algemeen beschouwd voldeed het merendeel der inzenders niet aan de
vereiste van het eksperimentele, daar talrijke inzenders meenden dat het volstond
om de burger te schokken, de film een erotisch of freudiaans sausje te geven, ofwel
nog liever een abstrakte formule, of elektronische muziek of een surrealistische noot
aan te brengen om de inzending te verheffen tot het domein van het eksperiment: dit
alles gaf natuurlijk negatieve vruchten.
Zo verbond de poolse film Somnambulicy de konkrete muziek met het
schilderkunsttachisme: water en vuur of snobisme i.p. van goede ingeving.
De beste rechtvaardiging vinden we bij Ottomar Domnick, auteur van de film
Jonas.
Filmen met verdienste als Sur le zinc van de Zwitser Fred Schmid, waarin hij enkel
de projektie in reliëf van de voorwerpen brengt, bleven onvermeld, terwijl de
hoofdprijs of tweede prijs ontsnapte aan de inzender van N.Y., N.Y.
Noodzakelijkerwijze beperken we ons tot de werken, die op de slotvoorstelling van
27 april werden afgerold.
De poolse filmvoortbrengst werd aangemoedigd, men moge weten waarom: Zo
werd de kafkiaanse humor van Twee mannen en een kast van Polanski gerangschikt
tussen de acht beste films en Dom (Het huis) als eerste gerangschikt en beloond met
een half miljoen (gift der firma Gevaert).
Is het eerste werk wars van alle eksperiment, het bekroonde werd amper toegejuicht
en blijft een navolging van de surrealistische of dadaistische collages van Max Ernst
en de school. De tweede prijs van 250.000 F ging naar de ritmische beeldevokatie
van de percussion van de afrikaanse stam der Bagirmi's door energievolle witte, als
krijtstrepen op de film aangebrachte abstrakte danstekens.
Free radicals van Len Lye (V.S.) oogstte dan ook terecht de verdiende bijval, daar
hij in elk geval vóór de winnaar diende geklasseerd! Beeld- en klankbeeld
harmonieerden volkomen en onderstreepten sterk de volkomen ontketende
levenskracht der negers...
Het reeds aangehaalde N.Y., N.Y. is een dichterlijke uitbeelding met nakubistische
inslag, zoals de grote ‘bauhaus’-schilder L. Feininger en ook de neorealist J. Stella
de stad New York zagen. Door de vervorming en herhaling van dubbelbeelden krijgt
de kameramen F. Thompson de prachtigste komposities in zijn holle en bolle spiegels
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van autokoetswerk en -lampen. De kleur, nergens goedkoop, verhoogt de
aantrekkelijkheid van de steeds prachtig gekozen gezichtshoeken.
Hy Hirsh' Gyromorphosis belicht het werk van de nederlandse beeldhouwer
Constant en is ritmisch en koloristisch sterk. Chanson sans paroles van Yoram Gross
(Israël) gebruikt enkel een bolletje papier en een paar lucifers om boeiend filmwerk
op te leveren. Daarentegen ontgoochelen Highway (H. Harris), Sinfonia en no bemol
(Argentinië) en het franse buiten reeks vermelde Opéra-mouffe (men wilde kost wat
kost deze erbij sleuren) en geen van de drie zijn in kern eksperimenteel.
Ook de prijs der schiftingsjury, aan Stan Brakhage voor zijn gezamenlijk werk
toegekend is betwistbaar. We zagen zijn Loving een korte dynamische flitsvisie van
dichtbij de grond opgenomen taferelen en een koppel, maar ook op het plan van het
eksperiment staat dan de niet vermelde film van onze landgenoten P. Puttemans en
Paul Jespers Etude met muziek van de Mechelse komponist Devreesse, die wel wat
meer afgewisseld had mogen zijn. De drakerige inzending Inauguration of the
pleasure dome van Anger, die grotendeels in kleur op drie schermen dient
geprojekteerd besloot nogmaals de slotvertoning, doch hier moest men zich tevreden
stellen met één doek.
Een plezante noot kruidde de avond: Mc-Laren, die een half uur te laat het podium
betrad, gaf grif toe zich te hebben verslapen! De vele filmen die hij had moeten
‘doormaken’, hadden hem oververmoeid...
Als een algemene regel dient vastgesteld, dat de meeste inzenders er goed zouden
aan doen, zich de lessen van eksperimentelen als de fotografen-schilders L.
Moholy-Nagy, Man Ray, of de schilder F. Leger of Hans Richter ter harte te nemen
vooraleer zich te wagen aan mededinging.
Wat moet worden verstaan onder het begrip ‘eksperimenteel’ schijnt heel
klaarblijkelijk en duidelijk in de beeldende kunsten, letterkunde, muziek, ballet of
fotografie maar de film, die in zekere zin toch bestaat uit een zowel ritmisch als
filmisch aaneenschakelen van foto's (en opnamen, hoe dan ook verwezenlijkt, nl.
met een space modulator of een light display machine - als bij Moholy-Nagy - of
met een oscillograaf of een lensvervorming - Thompson -), weet ineens niet meer
wat ‘eksperimenteel’ inhoudt!!!
Al bij al dient de sekretaris van de filmoteek en bemiddelaar in de jury, Jacques
Ledoux, gelukgewenst met de inrichting en konden we ons toch nu en dan te goed
doen aan een nieuwe en vernieuwende brok filmkunst van de bovenste plank. En
zoals sommige juryleden zegden, zelden wordt hun voorkeur door de toeschouwers
bijgetreden, wat ook hier weer het geval was.
eb.
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Expo 58 Guide bleu voor de toekomst
Een wereld in miniatuur
Lucht, licht, water, ruimte! Een euforie van kleurkontrasten en waaghalzerijen in
spanbeton! Monumentale hulde aan de scheppende geest van de mens, aan Roosevelt,
Einstein, Marx, Freud, Picasso, Le Corbusier, aan alle ontwerpers van onze toekomst,
die een wereld blijkt te worden in het teken van wetenschap en techniek, als een
tweede schepping naast de andere, de natuurlijke van wie wij hoe langer hoe meer
dreigen te vervreemden. Een technische wereld, die wij graag maar nog onwennig
zoeken in ons op te nemen als die moderne groot-architectuur, die hier triomfeert en
die er tans ook, als de andere plastische kunsten in geslaagd is haar eigen
Verfremdungseffekt op te dringen: kabeldaken, stalen portieken, betonnen arabesken,
schijnbaar bevrijd van de zwaartekracht en van het stroef-funktionele en soms van
een grillige poëzie die aan de mobile's van Calder doet denken, maar in het groot.
Op 200 hectaren biedt de Expo 58 een wereld in miniatuur. Beurtelings groots van
opzet, feëeriek als een grootwarenhuis, fantastisch als een gehalveerde spoetnik of
een stel automatische handen, dan weer verleidelijk als al die nationale spijskaarten,
vol kaviaar, vodka, schaschlick's, hot-dogs en vreemde specerijen. En toch zijn de
honderdduizenden bezoekers hier niet als gewone toeristen, die luilekker van de dag
en de bezienswaardigheden genieten. Eenieder schijnt hier iets te zoeken, zodra hij
hier een tijdje rondloopt. Het wordt een verkenningstocht, op zoek naar onze tijd,
onze wereld, onszelf. Iedereen is door de jachtige evolutie, de politieke, sociale en
morele tegenstellingen van onze tijd uit het evenwicht geraakt. Niemand koestert
nog het beate vertrouwen dat technische vooruitgang en menselijke welvaart voor
onze tijd synoniemen zijn. Maar zijn deze bezoekers zelf wel tijdgenoten? Liggen
er geen generaties afstand, geen eeuwen verschil tussen diegenen die met hun tijd
meekunnen en diegenen die zich goedschiks, kwaadschiks aan alles wennen, tussen
diegenen, die liefst het Atomium op en neer liften en zich rond de giganteske rupsbaan
en het Circarama verdringen en die anderen die zich thuis voelen in al die
machinistische perspektieven?
Boven dit alles verheft zich de aluminiumsfinx, het Atomium, een elementair
metaalatoom, 200 miljard maal vergroot! Symbool van 's mensen technische
beheersing van de materie in totaal van onze normale gewaarwordingen bevrijde
wetenschappelijke voorstellingsstrukturen! Symbool ook van het labiele evenwicht
tussen het technisch kunnen en de morele ontoereikendheid van onze tijd.
Bevreemdend vooral! Hetzij men zich onderaan door het speelse gevaarte verpletterd
voelt, hetzij men zich in de bovenste bol nietig klein met zijnsgelijken op de begane
grond vergelijkt... Zo verzinnebeeldt het Atomium vooral die vervreemding, waaraan
wij, mensen, in de door onszelf geschapen wereld beginnen te lijden.

Homo faber
Zonder twijfel is deze wereldtentoonstelling een topprestatie van de Homo Faber
1958. De twintigste eeuw noemt zich trouwens niet ongaarne de eeuw van de
elektronica, de cybernetica en de atoomfysica.
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Het is de electriciteit en tijdens de laatste decennia vooral de electronica die ons
hedendaags wereldbeeld het grondigst gewijzigd heeft. Hoe ingewikkeld zijn de
eenvoudigste dingen die wij voortdurend gebruiken! Wat is electriciteit? Zij doordringt
alles, de wereld, de natuur en het leven. Toch kan de wetenschap niet bepalen wat
zij is, alleen hoe zij kan opgewekt worden. Vroeger dacht men dat zij een fluïdium
was, of een middenstof of een eigenschap van de ether - alles verkeerd! Ofschoon
electriciteit zich in veel andere energievormen laat metamorfozeren, toch is zij een
onherleidbare natuurkracht. De meeste fysici zijn sceptisch of men wel ooit tot de
ware wezenheid ervan zal doordringen. Bertrand Russell, de Nobelprijs bepaalt die
onwetendheid aldus: ‘Electriciteit is geen ding, zoals St. Paul's Cathedral; zij is
alleen een manier waarop de dingen zich gedragen. Wanneer wij vastgesteld hebben
hoe de dingen zich gedragen, wanneer zij electrisch geladen zijn, dan hebben wij
alles gezegd wat er te zeggen valt.’ Over electriciteit, electronen en kernsplitsingen
spreken zelfs de geleerden als blinden over
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kleuren; even weinig kunnen zij op dit terrein hun inbeelding aan de werkelijkheid
toetsen. Wat wij wel kunnen controleren zijn de meetapparaten. Zo kunnen wij de
electriciteit in hoeveelheden, stroomsterkten en weerstanden uitdrukken. Onze kennis
blijft dus beperkt tot het meten van krachtverhoudingen en de uitdrukking ervan in
wiskundige formules. De meetinstrumenten en de formules duiden weliswaar op
bestaande eigenschappen maar onze kennis daaromtrent blijft relatief en afhankelijk
van andere vergelijkingen. ‘Das Reale wird immer unkennbar bleiben’ had Freud op
zijn terrein voorspeld. Ook dit ultiem-reële ontsnapt aan de fysicus. Ook de wezenheid
van magnetisme en zwaartekracht is in het duister gebleven.
Ook voor de vitale funkties van het zenuwstelsel levert de bio-electriciteit de
nodige energie en niet, zoals men vroeger had gedacht, de zuurstofwisseling. Tot de
modernste vertakkingen van de biologie behoort nu de bio-electrogenese, de leer
over het ontstaan van de vitale electriciteit. Geheel ons lichaam is een uiterst complex
electrisch apparaat. Er is zelfs gebleken dat veel vernuftige vondsten van de
cybernetica alleen een reproductie waren van verschijnselen in het zenuwstelsel.
Even weinig als de electronische detector in cybernetische apparaten reageert ons
zenuwstelsel onmiddellijk. De zintuigelijke prikkel wordt eerst langs een electrische
zenuwstroom naar de zenuwknopen van de hersenschors overgebracht en pas nu
wordt de electrische prikkel in een fysiologische sensatie omgezet. De spontane
refleksbewegingen zijn in werkelijkheid een feed-back, een ‘reactieve zelfregeling’.
Ook het zenuwstelsel bezit in de zenuwknopen, de gauglion's een soort zijcircuit.
Ook bij de mens is er een centraal orgaan voor de programmering van het geheel:
de thalamus, een bepaald deel van de hersenschors.
Het jaar 1897 bracht de ontdekking van het electron en betekent dan ook een totale
kentering in de opvattingen omtrent de beheersing van de energie. Het grootste nut
van de electronen bestaat in hun traagheidsloze snelheid. Hier heeft de wet der
traagheid, naar menselijke maatstaf gemeten, geen zin meer. Dit verklaart de
mirakuleuze mogelijkheden van de electronica. Indien men er kon in slagen een
mechanische beweging of een andere vorm van energie, hoe miniem ook, door
energietransport of electronisch niveau over te brengen dan zou ook de techniek een
totaal nieuwe dimensie veroverd hebben. Dan zou ook de voorstellingswereld van
de naïeve mens nog een eeuw verder gescheiden zijn van de technische wereld in
wording. Want indien een opdracht nu met ogenblikkelijke snelheid, door
telecommunicatie zelfs op grote afstand en zelfs met enorme krachtversterking
uitvoerbaar bleek, kon ook de contrôle van deze opdracht electronisch gebeuren door
servo-mechanismen en robotapparaten. De droom was nabij dat de moderne
technologie de mens in zijn zintuigen en refleksen zou vervangen.
In de voortschrijdende techniek was de inschakeling van electronische
controle-apparaten dikwijls een dringende noodzakelijkheid. De menselijke fysiologie
is vroeger uitgeput dan het menselijk vernuft. Tijd en ruimte heeft de mens
overwonnen, energie heeft hij uit de materie vrijgemaakt maar de meeste nieuwe
uitvindingen zijn een getuigenis van de broosheid van ons weerstandsvermogen, de
kwetsbaarheid van ons gestel en de weerstand van de natuurlijke, aan de mens gestelde
beperkingen. Zonder elektronische rekenbreinen maar vooral zonder totaal
mechanische telegeleiding zou de behandeling van radio-actief materiaal in de
atoomfysica nooit mogelijk geweest zijn.
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De kennis omtrent de automaten werd in de laatste jaren zeer systematisch
uitgediept. Dit gaf aanleiding tot de cybernetica, die op haar beurt de
volautomatizering van grote bedrijven heeft mogelijk gemaakt.
Norbert Wiener, de ontwerper van deze nieuwe wetenschap, dacht zelfs de naam
ervan uitgevonden te hebben maar niemand minder dan Plato was hem vóór geweest.
In de Gorgias staat: ‘Cybernetica, stuurmanskunst, redt de zielen, de lichamen en de
zaken... maar zij is bescheiden en schopt geen herrie.’ Zal dit ook gezegd worden
over deze uiterst doorgedreven technologie, die ook totaal nieuwe sociale problemen
in het leven riep? Het voorwerp van deze cybernetica is de struktuur van alle
machinaal verwezenlijkbare bewegingen in funktie van de automatizering,
telegeleiding en zelfregeling van de nieuwe machienes. Terwijl de klassieke
mechanica altijd aan een uniform schema gebonden bleef - de herhaling en de strenge
periodiciteit van steeds dezelfde bewegingen - kan men thans in de cybernetica door
inschakeling van een electronische geheugeninstallatie ook met bepaalde
wisselvalligheden in de werking van de apparaten rekening houden. Door een code
kunnen uitzonderlijke gedragingen geprogrammeerd worden. De electronen zorgen
hier niet alleen voor energie-overdracht maar ook voor signalisatie en controle. De
signalisatie bestaat hier in het registreren van elke afwijking en in de mededeling
ervan aan servomechanismen, die de normale toestand herstellen. Daar elke afwijking
een energie vereist, die tegenovergesteld is aan het normaal bewegingsmechanisme
wordt deze signalisatie, technisch, de feed-back genoemd, de terugvoeding. Het is
deze reaktieve refleksaanpassing, die het gepaste tegenkommando uitlokt.
Het opzet van de ontwerpers van deze cybernetica was zeer edel: de mens bevrijden
van machinaal werk dat, zoals Wiener schrijft, soms maar een miljoenste van zijn
verstandelijke vermogens in beslag neemt. Niettemin is de atmosfeer waarin de
cybernetica gepland en ontworpen wordt zo typisch voor onze tijd. Men zoekt
machienes te vervaardigen die op alle gebieden superieur zijn aan de menselijke
geest. In deze kringen is men zelfs overtuigd dat binnen afzienbare tijd de hersenen
van de doorsneemens even overtollig
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zullen geworden zijn als blindedarmen. Een volledige technisering, een
Gesamtverapparatung van het bestaan bedreigt de moderne wereld. Cybernetica en
volautomatizering beperken zich immers niet tot de techniek alleen; zij zijn ook een
mentaliteit en een geestesrichting, die het materialisme en het kollektivisme in de
hand werken. Zij zijn het meest up to date-voorbeeld van de diepgaande wijzigingen,
die ons wereldbeeld onder invloed van wetenschap en techniek ondergaan heeft.

Wij leven in een wereld die wij nauwelijks begrijpen...
Het schoonheidsbegrip is totaal bevrijd van de klassikale maatstaven. Evenzo het
begrip werkelijkheid. Eeuwen lang geldende waarheden zijn ontoereikend gebleken.
De nieuwe zijn haast onvoorstelbaar en vreemd als de vierde dimensie.
De fysica heeft schoonschip gemaakt met een reeks opvattingen, waarop onze
kennis van de wereld berustte. Lang gold als onomstootbaar zeker dat energie een
overwinning was van materie en zwaartekracht, dat tijd en ruimte met elkaar niets
te maken hadden, dat de ruimte uit drie afmetingen bestond en dat de evolutie
trapsgewijze was vooruitgegaan omdat de natuur nu eenmaal geen sprongen maakte.
Hoe anders is het door de moderne fysica opgedrongen wereldbeeld! Materie is
energie en Einstein bepaalde de wet van hun gelijkwaardigheid en van hun wederzijdse
omzetbaarheid. Ook zwaartekracht is energie. Ruimte en tijd zijn één eenheid. De
grootheid van elk ding, d.w.z. zijn zwaarte is afhankelijk van zijn snelheid. De
natuurlijke desintegratietijd van één uraan-atoom, die vijf miljard jaar beloopt, werd
ingekort tot een fraktie van een sekonde. Niet alleen de energie-straling gebeurde
sprongsgewijze maar ook de biologische evolutie was vol toevalligheden, waarbij
elke logische verklaring ontoereikend bleef.
Ofschoon de gewone mens totaal immuun geworden is voor wetenschappelijke
ontdekkingen en technische mirakels, toch heeft de moderne wetenschap, vooral de
atoomfysica, de mens gedwongen tot een filozofische herwaardering van veel
verouderde concepten. Hierin heeft het nietig kleine electron, het enige steeds aan
zichzelf gelijke kerndeeltje in de subatomaire struktuur, de voornaamste rol gespeeld
en nieuwe evidenties opgedrongen, die geen enkele filozofie nog ongeacht kan laten.
Toen in 1955 het antiproton ontdekt werd bleek de absolute harmonie van de
electrische eenheidsladingen van de kerndeeltjes. Elke negatieve lading had nu een
positieve tegenlading. Deze harmonie gaf de fysici zelfs een gevoel van esthetische
voldoening in een domein dat hoe langer hoe meer subatomaire verrassingen bood.
In 1925 werd ontdekt dat een electron niet alleen een stofpartiekel was maar ook een
golfbeweging, waarvan men de lichtstralingen kon meten. Later bleek dit electron
zelfs een soort draaitol te zijn. Wetenschappelijk stond nu vast dat dit electron tegelijk
een massa en een lading was, tevens een draaitolbeweging. De botsing van twee
electronen was tegelijk een botsing van materie, energie en lichtgolven. Dit
driedubbele karakter noopte Schrödinger tot zijn zó belangrijke
Indeterminationstheorie, berustend op een onbepaaldheidsrelatie in de verhouding
van de electronen en tevens het gevolg van het feit dat elk eksperimenteel onderzoek
van de electronen hun struktuur zo beinvloedde dat zij er totaal door gewijzigd
werden, hetzij door het opdrijven van hun snelheid tot in het oncontroleerbare, hetzij
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door verandering van het electron in een ander kerndeeltje. Dit betekende het
prijsgeven van het determinisme. Op het atomaire plan speelt niet dezelfde
oorzakelijkheid als in de zintuigelijk waarneembare wereld.
Toch is in de fysica een wonderbare éénwording van basisopvattingen aan de gang.
Men heeft ontdekt dat warmte, licht, x-stralen, radiogolven alle van
electromagnetische aard zijn. Ook de kernkracht, die de stofdeeltjes in het atoom
samenhoudt zou magnetisch zijn. Einstein heeft gepoogd de zwaartekracht als derde
elementaire natuurkracht met de electriciteit in het magnetisme te verbinden. Zelfs
heeft hij in zijn laatste Unified Field Theory gepoogd de drie krachten tot één synthese
te brengen. Dan zouden er geen drie soorten krachtvelden bestaan maar slechts één
elementair krachtveld, waarin zowel het electro-magnetisme als de zwaartekracht
omzetbare energievormen zouden zijn als water, stoom en ijs. In dit geval zouden
massa, gewicht, ruimte, tijd en energie in haar drievoudige vorm alle verklaarbaar
worden door een universeel eenheidsveld toepasselijk zowel op de macro- als op de
microcosmos. Voorwaar een duizelingwekkende synthese, die onze moderne tijd ter
overweging wordt geboden!

Het techniekschone
Vermits de moderne kunst een weliswaar soms vervormende herschepping is van de
waarden, waaraan onze tijd belang hecht is het klaarblijkelijk dat ook hier het primaat
van het technische zich zal geldend maken. Wij zijn ingeschakeld in een wereld van
het instrumentele, een Umwertung der Werte, waarbij het middel veelal doel geworden
is. De ingenieur is kunstenaar geworden. In zijn inleiding tot ‘Vijftig Jaar Moderne
Kunst’ spreekt Em. Langui over de poëzie van het mekaniek als symbool van ons
tijdperk. In zijn Verlust der Mitte spreekt Sedlmayer over de houding van de moderne
kunstenaar: das Technikschöne (ist) interessanter als die Natur und der Mensch, die
beide entwertet werden en noemt hij ook in de kunst als Konstruktivistisches schaffen
in seiner quasi-wissenschaftlichen
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Rationalität de techniek: die unwiderruflichste Realität. Haftmann in zijn Malerei
des xx. Jahrhunderts citeert Mondrian Het pittoreske is min of meer door het
mathematische vervangen en vervolgt: Achter dit alles staat de op de moderne mens
zo diep inwerkende betovering door de getallen van de algebra, in wiens
onlichamelijke filigranen de moderne geest zich zijn volledig wereldbeeld kan
indenken.
Zelfs wanneer de kunst in dienst gesteld wordt van een heimwee naar het leven,
dat wij dromen en dus een revolte uitdrukt en de schepping beoogt van een
anti-realiteit, gebeurt dit nog meestal in een aan techniek en machinisme ontleende
vormentaal. Dit verklaart ook voor een groot deel de rol van het lelijke in de moderne
kunst. Wat Gertrude Stein over de moderne letterkunde schrijft is ook op plastische
kunst toepasselijk: Wanneer men begint te schrijven toeft men altijd onder de schaduw
van het recente verleden... Wanneer wij ontvluchten hetgeen ons remt is de inspanning
zo groot, dat daardoor de schijn van lelijkheid ontstaat.
Duister, tegenstrijdig en troebel als onze gehele tijd is dan ook de esthetiek die
aan de tentoonstelling ‘Vijftig Jaar moderne Kunst’ ten grondslag ligt. Hier heerst
naast schaarse momenten van serafijnse zuiverheid, de nachtmerrie, de universele
nachtmerrie van het surrealistische in het niet-figuratieve. Dit geldt ook voor de soms
geplagieerde vormen van ‘Vijftig Jaar Belgische Kunst’, met daarbij die andere
nachtmerrie dat kleine volkeren veelal gedoemd zijn van plagiaat te leven...!

Een klimaat van euforie
De Expo '58 is doorgegaan in een klimaat van universele euforie. Het inventariëren
van de stoffelijke en geestelijke rijkdommen van het mensdom onder het motto
Elkaar beter kennen om elkaar beter te begrijpen heeft de wereld door een
zelfgenoegzaam entoesiasme schijnbaar van veel angsten bevrijd.
Sedert 1900 zijn deze perioden, gekenmerkt door een dominerend ofschoon nooit
onvermengd gevoel van zich-wel-bevinden, eerder schaars en kortstondig geweest.
Onze eeuw, voor zover zij in 1900 en niet in 1914 een aanvang neemt, is in zulk
een klimaat ontstaan. Verhaeren, Walt Whitman en Jules Romains waren de tolken
van een progressief cosmopolitisme en een aan het pantheïstische grenzend
unanimisme. Men kon zich in die tijd aan litteraire introspectie en abstraherende
vormeksperimenten wijden. Het artistiek eclectisme zou zich in een tweede periode
van euforie (1920-1925) verder doorzetten: Tijdens deze periode was een
ongebreideld, ekspressionistisch humanitarisme aan bod. Vanaf 1930 overheerst in
kunst en filozofie het pessimisme. Het is de tragische generatie van Anouilh, Camus,
Sartre, Malraux, de crisis van het individualisme, de cultus van aktie en energie als
bijna enige zingevende bezigheid, de reeks hallucinante waarschuwingn van alle
cultuurfilozofen, ingeleid door Valéry: Nous autres, civilisations, nous savons
maintenant que nous sommes mortelles! Nous voyons maintenant que l'abîme de
l'histoire est assez grand pour tout le monde. Spengler: de techniek zou de steriel
geworden Europese beschaving niet redden. Weidlé: de mechanisering leidde tot
tragische ondergang. Guardini beschuldigde de West-europese kultuur de mens
verkeerd op te vatten: Het autonome subjekt, de zichzelf vrij opbouwende kreatieve
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persoonlijkheid is een voorbijgestreefd mensentype geworden, vervangen door zijn
uiterste tegenpool: de massamens. Dit woord betekent niets pejoratiefs, het doelt op
een menselijke struktuur die samenhangt met techniek en planmatigheid.
De reaktie op deze groeiende massakultuur is er echter een van angst om het feit
dat de mens in deze nieuwe kultuur zou gereduceerd zijn tot zijn machinale en
economische funktie, tot een uitsluitend sociaal fenomeen dat zijn bestaansrecht
alleen zou ontlenen aan zijn nuttigheid voor de gemeenschap. Het existentialisme
heeft deze moderne levensangst uitgedrukt, waarin al het menselijke met het
onmenselijke dient af te rekenen. de Montherlant's dilettante alternance - beurtelings
het ene kiezen en dan het tegendeel - is in de grond de tragische gespletenheid van
ons menselijk lot. De konfrontatie van onze beperkingen en onze transcendente
verlangen obsedeert de generatie van na 1944, de generatie van het absurde. Notre
âme est angoisse, het wrange besef van Bernanos' Curé de campagne is een tijdsbesef
geworden, geladen met al de disharmonieën van een schizofrene gespletenheid. Het
leek op een geworstel van de mens tegen het uitzichtloze. Orwell, Toynbee, Jaspers,
Malraux, Ortega, Huizinga, Marcel noteerden verliespunten, tekorten, fouten... Voor
de Unesco formuleerde Malraux de noodkreet: Le problème qui se pose pour nous,
aujourd'hui, c'est de savoir si sur cette vieille terre d'Europe, oui, non, l'homme est
mort?...
Maar sterker dan alles is het eeuwenoude geloof van de mens dat hij over zijn
angsten en onvolmaaktheden zal zegevieren. Dit verklaart de euforie van deze
wereldtentoonstelling, de universele behoefte aan optimisme en vertrouwen in de
toekomst van het mensdom.
Met een profetische diepzinnigheid heeft ditmaal een koning gesproken:
Wij hopen vurig dat zij die deze tentoonstelling zullen bezoeken, ééns weergekeerd
in hun land, zullen getuigen, dat een nieuw humanisme op komst is, dat zegevierend,
over de oude beschavingen heen de wereld kan veroveren zonder nochtans aan de
schatten te tornen die deze beschavingen sedert eeuwen hebben vergaard.
Mogen zij de stellige overtuiging meedragen dat alleen in vrede en samenwerking,
dit humanisme zal ontluiken.
De techniek volstaat niet om de beschaving tot stand
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te brengen: dit kan enkel gebeuren indien zij samengaat met een gelijkwaardige
ontwikkeling van onze morele opvattingen, van onze onderlinge verstandhouding en
van onze vaste wil gezamenlijk de toekomst op te bouwen.
(Koning Boudewijn I)

Zoveel soorten humanisme!...
Ongetwijfeld zal dit nieuwe humanisme moeten heropgebouwd worden op de puinen
van vergane levens- en wereldvisies. Het oude humanisme heeft zich niet ongestraft
vereenzelvigd met liberalisme, tijdelijke macht en winstbejag. Het gedroeg zich zo
transcendent, vooral ten overstaan van zijn eigen onvolmaaktheden, dat het aan
zelfverblinding ten onder ging.
Het nieuwe humanisme zal ook met twee nieuwe basisfeiten moeten afrekenen:
het sociale en het tragische. Zal het echter deze ‘transrationele’ waarden vinden
waarop alle echte beschaving berust?
Met het bestaan van dit nieuwe humanisme, is zelfs het geestelijk voortbestaan
van Europa gemoeid. De Europese kultuur is een feit zonder weerga.
Tweeduizendvijfhonderd jaar geleden ontstond de Griekse kultuur. Van louter
kollektief wezen werd de mens door zijn ontluikend daimonion een denkend en vrij
reagerend individu. Het versmeltingsproces van Griekse verfijning, Romeins recht
en christelijk spiritualisme gaf aanleiding tot een beschaving, gegrondvest op het
fundamentele feit dat de mens als persoon het hoogste is wat op aarde bestaat, en
omwille van zijn bovennatuurlijke roeping en omwille van zijn instinktieve drang
naar zelfvervolmaking.
De vrijheid, de waardigheid, de roeping van het individu: dit is Europa's
onschatbare inbreng in de beschavingsgeschiedenis van de mensheid. ‘Europa is de
naam voor deze onprijsbare erfenis’, voor deze kultuur die door persoonlijkheden
voor persoonlijkheden was gevormd. Is de herwaardering van het individu, door het
individu, is de oude vorm van persoonlijkheidskultuur in de toekomst nog mogelijk?
Doch ook dit nieuwe humanisme zal dienen gelouterd te worden van al de duistere
en tegenstrijdige complexiteiten, waarmee alle begrippen in onze tijd behept zijn.
C'est peu de dire que nous sommes en présence du complexe, du difficile ou même
de l'obscur: nous sommes en présence de l'inpensable schrijft Gaëtan Picon in zijn
inleiding tot zijn ‘Panorame des Idées Contemporaines’, een compendium van alle
nieuwe ideeën uit onze tijd, voorlopig nog een enig vade-mecum ten geleide van wie
nog de hoop heeft spoorwijs te geraken in deze tijd. In dit panorama spreekt men
over zoveel vormen van hedendaags humanisme dat men zich ontgoocheld afvraagt
of het begrip nog enige welomlijnde zin heeft. Ook in zijn inaugurale rede bij de
opening van de wereldtentoonstelling vergenoegde baron Moens de Fernig zich met
een naïeve bepaling: C'est volontairement que nous avons abandonné les thèmes
habituels pour parler d'humanisme. S'il s'agit d'un grand mot, la chose est fort simple:
celui qui s'intéresse à tout ce qui est humain, celui-là est un humaniste. Sluit het
ontoereikende van zulke tautologie echter ook geen ingebrekestelling in voor geheel
onze tijd?
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Picon overloopt in zijn schema het poëtisch, het marxistisch, het wetenschappelijk,
het tragisch-heroïsch, het existentialistisch en ten slotte het personalistisch humanisme.
Feitelijk behoren de vijf eerste tot het ongelovig, agnostisch humanisme en het laatste
tot wat men het transcendent of spiritualistisch humanisme kan noemen. Tot dit
laatste behoort dan ook het katholiek humanisme. Aan elke levensbeschouwing
beantwoordt dus een typische vorm van humanisme.
Het poëtisch humanisme streeft naar een zinvolle levensinterpretatie maar
uitsluitend in het teken van een zelfgenoegzame, zoniet tot goddelijke betekenis
verheven kunst. Het artistiek scheppingsproces gaat door al de hoogste levensdaad,
als de enige de mens toegankelijke illusie van een sakrale en misschien
bovennatuurlijke werkelijkheid. Het surrealisme heeft willen een dergelijk humanisme
in het leven roepen door de exaltatie van de vrijheid tot een zichzelf tot doel stellende
levensdrift, op zoek naar een irrationele levensvolheid gelijkend op die van de mens
in primitieve staat. Dit humanisme is zo esoterisch dat het alleen voor beperkte
cenakels toegankelijk was.
Het marxistisch humanisme berust op Marx' geloof: Het communisme is een
terugkeer van de mens tot zichzelf als sociaal wezen, d.w.z. de eindelijk eens louter
mens zijnde mens, de totale bewuste terugkeer tot zichzelf... Het communisme valt
samen met het humanisme. De marxistische moraal werd opgebouwd op de totale,
konkrete mens, bevrijd van alle metafysieke, morele en sociale beperkingen die hem
van zijn natuurlijk lot vervreemden. Voor deze konkrete mens zijn de economische
omstandigheden essentiële, primaire bestaansvoorwaarden. Voor deze konkrete mens
bestaat echter geen recht op innerlijk leven noch op oorspronkelijkheid. Het marxisme
ontwijkt alle levensvragen. Zijn stugge dogmatiek heeft veel aanhangers ontgoocheld
en soms vaandelvluchtig gemaakt. Zoals Hagon:
Je ne récrivai pas ma vie. Elle est devant moi sur la table.
Elle est comme un coeur de chair pantelant lamentable...
Pourquoi refaire au jour le jour le chemin des illusions?
Tu te faisais couper en quatre pour sauver les apparences...
Je traîne après moi trop d'échecs et de mécomptes...

Het wetenschappelijk humanisme tracht op wetenschappelijk verantwoorde wijze
een humanisme te grondvesten. Het was de wetenschap, die de gangbare moraal aan
het wankelen bracht. Kan zij voorzien in een nieuwe levenshouding? Is een
humanisme nog denkbaar tegen de wetenschap in die hoe langer hoe
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meer de toekomst van het mensdom zal bepalen? Heeft het echter wel zin het logisch
verstand, dat zich als hoogste kenactiviteit met de vooruitgang vereenzelvigt, te laten
discrediteren? Dit wetenschappelijk humanisme is gebaseerd op de intellektuele
moed, of zoals Oppenheimer onlangs tijdens een T.V.-interview te Parijs verklaarde:
Il faut avoir le courage de vivre avec sa connaissance. Gaston Bachelard noemt dit
humanisme in zijn werk Le Nouvel Esprit Scientifique (P.U.F.) een Rationalisme
ouvert: Il y a des pensées qui ne recommencent pas; ce sont les pensées qui ont été
rectifiées, élargies, complétées. Or, l'esprit scientifique est essentiellement une
rectification du savoir, un élargissement des cadres de la connaissance. Il juge son
passé historique en le condamnant. Sa structure est la connaissance de ses fautes
historiques. Zonder twijfel is dit open rationalisme al heel wat anders dan het vroeger
determinisme, op voorwaarde dat het in een veel breder verband geïntegreerd wordt.
In zijn engste vorm is het toch een nieuwe mythe van de vooruitgang en een handige
mystificatie van de vreemde levensvragen waarvoor de mens gesteld blijft telkens
hij gekonfronteerd wordt met de coëxistentie van goed en kwaad, noodzaak en blinde
wisselvalligheid. Rodin's Penseur blijft zoals in Civitas Dei verder denken...
Het tragisch-heroïsch humanisme gaat uit van het gevoel en het besef van het
absurde in onze menselijke conditie. Dit absurde is het gevolg van een generaties
oude en nooit uitgeputte introspectie in de raadselen van de ziel. Het is een opstandig
weten van eigen ontoereikendheid als eindig en toch op het oneindige geprojekteerde
wezen. Het gelijkt op een voortgezet agonisch humanisme van de Spanjaarden Ortega
y Gasset en Unamuno. De tegenstellingen in de feiten, in de menselijke verhoudingen,
in gevoelens en gedachten worden tragisch in de mate dat zij door het luciede
menselijk verstand niet kunnen in overeenstemming gebracht worden. Bij dit absurde
wordt echter niet wanhopig halte gehouden. Juist dit absurde wordt de prikkel tot
een nieuwe ethiek, tot een uitweg uit dit zinloze Niet maar hier worden van voren af
aan alle transcendente, buiten de konkrete natuur van de mens liggende, waarden
verworpen. Bij Malraux is de uitweg opeenvolgend de individuele heroïsche daad,
het heroïsme in dienst van een vrij gekozen gemeenschap en ten slotte de kunst als
enig domein waar hij zijn hoop in de mens en niet in het individu gestaafd acht. Bij
Camus leidt het absurde eerst tot een verheerlijking van de machtswellust en
vervolgens tot een verheerlijking van de valeurs moyennes in dienst van een
maatschappij die vrijheid en rechtvaardigheid tracht te verwezentlijken.
Het existentialistisch humanisme heeft ook het absurde tot uitgangspunt. Hier
vinden wij dezelfde themata: absurditeit-verlatenheid, angst, vrijheid, historiciteit
en zelfs het atheïsme terug. Alleen in een andere, meer systematisch-filozofische
toonaard. Voor Heidegger is het Dasein een ek-sistere, d.w.z. een voortdurend onszelf
overschrijden in een zinloze staat van blijvende ontoereikendheid. Het eigenlijk zijn,
basis van alle morele houding, is in de eerste plaats een moedig inzicht in de
uitzichtloosheid van alle menselijk bestaan. Voor Sartre is de mens gedoemd tot
vrijheid maar juist deze vrijheid, ofschoon onzinnig en louter toevallig, kan als vrij
engagement de relatieve waarden scheppen waarnaar elke mens, vrij en
verantwoordingsloos, zijn leven kan oriënteren. In deze zin noemde Sartre zijn
existentialisme ook een humanisme.
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Het punt omega is nog niet bereikt
Al deze vormen van humanisme beperken zich tot de louter tijdelijke orde, alsof de
konkrete mens zonder zijn religieuze gerichtheid nog wel de volledige konkrete mens
was. Zonder twijfel dient elk personalistisch, elk christelijk humanisme juist van dit
basisverschijnsel te vertrekken dat de gemeenschapszin die de mensen kan verbinden
niet uitsluitend van tijdelijke aard is maar ook berust op de gemeenschap der zielen
met Christus als middelpunt van het voortschrijdend verlossingswerk. De synthese
van het christelijk neo-humanisme dat in deze tijd werd ontworpen is zo groots dat
het alle andere humanistische programma's in de schaduw stelt. Niet alleen wordt
het in alle landen door de grootste geesten en kunstenaars vertegenwoordigd. Een
opsomming van alle katholiek-georiënteerde schrijvers van wereldfaam uit de laatste
vijftig jaar is een verbluffende vaststelling van de vitaliteit van de voorstanders van
de Civitas Dei als symbool van het enige met het wel en wee van de tijdelijke orde
verzoenende humanisme. Maar daarnaast zijn er ook die geniale ontwerpers van een
nieuwe katholiek georiënteerde levenssynthese zoals Teilhard de Chardin en Gabriël
Marcel. En alles overkoepelend is er die hoeksteen van ons geloof: de christelijke
caritas. Wat deze Expo 58 van de Ziel der Volkeren heeft geopenbaard is wel dat zo
hoopvolle feit dat het juist die sociaal gerichte caritas is die ook het Oosten - China,
Japan, Indië - voor onze godsdienst ontvankelijk maakt. Aan de basis van ons
universalisme staan het geloof, de hoop, de liefde.
Herhaaldelijk lezen wij van de hand van een Jaspers, een Teilhard de Chardin dat
ook de mens nog een wezen is in volle evolutie, dat wij evolueren naar een vollediger,
zichzelf volmaakter beheersend mensentype.
Wij, mensen, wij beginnen nog maar te leven... Of zoals Teilhard het uitdrukt: het
punt Omega in de evolutie is nog niet bereikt.
ROGER FIEUW
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Ontmoetingen
Gezelle's ‘Kerkhofblommen’ na honderd jaar onverslenst
Op woensdag 5 mei 1858, ontsproten - direct uit zijn kunstenaarsbezieling - Gezelle's
Kerkhofblommen. De dichter leefde in een beroezing van scheppingskoorts en
apostolische dadendrang. En die kerkhofblommen groeiden zo rap als gedachten
groeien, zo rap als bloemen in een leerfilm. Een paar uren botten, een paar dagen
wassen en ze stonden ‘geplukt en bewaard ter nagedachtenis van zaliger Mijnheer
Eduard van den Bussche’. Het eerste jeugdmeesterwerkje van een groot
kunstenaar-in-wording lag, de 10de juni daarop, reeds onder druk.
Die gebeurtenis werd op 4 mei 1958, - ere zij de inrichters - op voortreffelijke wijze,
in de kerk, op de openbare weg en bij 't voormalige woonhuis van de van den Bussches
herdacht.
In omgekeerde richting liepen we (een 500 man?) door een schitterende
meidagmorgen - een ouderwetse, zei iemand - van kerk naar hoeve en onderweg
droeg A. Van der Plaetse rustig-ontroerend voor: 't Was d'ure... Traagzaam trekt...
Voortslingerend in losse sliert door de delling van de Luikebeke bereikten we de
voorvaderlijke hofstede. Bij het hek beluisterden we de Kruishymne, het erf over,
bij het boerenhuis het De Profundis alsook het bezoek bij het lijk en bij de vader
(zulke beheerste dramatiek ligt Van der Plaetse best) waarna de gedenksteen werd
onthuld (de luide kraai van een engelse haan galmde als een helder ‘te velde’). A.
Demedts voerde het woord over de trouw. Wijzelf hadden tijdens de kerkdienst, bij
dit eeuwgetijde, gepreekt over vergaan en verrijzen o.i. het godsdienstig stramien
van Kerkhofblommen zelf.
Toen ik in 1955 voor de eerste keer (niet eerder, schandig genoeg, ofschoon in een
aanpalend dorp geboren en getogen) de ‘geboorte-streek’ van de Kerkhofblommen,
experimenteel en de visu verkende, ondervond ik de vergetelheid der mensen.
Aanduidingen van landlieden over ‘Het Lindeken’ brachten me nergens en overal.
En ik wou, uit beginsel, niet bij de hoge omes uit het dorp te rade gaan. Even over
de Luikebeke verzeilde ik eerst waar Van der Plaetse zijn eerste voorlezing hield.
De boerin wees mij hulpvaardig terecht. Ik belandde daarop in een 18de-eeuwse
hoeve, een ouderwetse tot groot ongenoegen van de pachters (inzonderheid van de
dochters) en tot mijn naieve verheugenis, want ik meende O.-L.-Heer bij zijn voeten
te hebben. Naderhand bleek het dat ik de duivel bij de staart had. 't Was daar dat de
boer, gewillig met raad, maar onvast in plaatselijke Gezelliana mij o.m. meedeelde:
‘Een stap van hier, rechts omdraaien, is er nog een oude hofstee. 'k Gelove dat er
daar nog nen Kerkhof geweund heeft, maar of zijn wijf een Blomme was, dat en
kanne kik niet zeggen’.
't Was nodig eens ter plaatse gedenkdag te houden!
Een dorpeling ‘plaatsenaar’ - hem zij lof! - een van den Bussche, geloof ik, - maar
geen familie - heeft me bij valavond, na een onderzoek in de Geschiedenis van Staden,
op het rechte pad van deugd en kennis gezet.
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Toen Gezelle in '58, op de steenweg naar Roeselare terugwandelde, stond het poëem
Kerkhofblommen, zo wil het me voorkomen, voluit en vast in zijn hoofd. ‘Je n'ai
plus qu'à écrire mes vers’! De spontaneïteit waarmee het poëem geschreven blijkt,
bewijst de direktheid der ‘ontvangenis’. Conceptio en vormgeving zijn tegelijkertijd
gebeurd, bij de indrukken zelf der uiterlijke ervaringen. Die vormgeving moest maar
gaandeweg vastere gestalte krijgen. En Gezelle's toestand maakte dat zeer makkelijk.
Hij was in een toestand van opgehitste euforie: het prille sukses van zijn eerste
poësisjaar, het persklaar maken van zijn Dichtoefeningen, het genoegen om 't
welslagen van zijn aangrijpende grafrede, voor de vuist dan nog, daarpas op het
kerkhof. Druk bezig inwendig, uitwendig afwezig, verslonden door die verse
belevenissen, zo en zo reeds ordenend en verwoordend wellicht, was hem die andere
euforie van sommige ‘Wandergesellen’ tenenmale ontgaan. Het zal wel het gros der
latere anti-speïsten geweest zijn, dat ‘tijdens de brandende noenestond’ te Staden,
eerst vlijtig zijn dorst had gelaafd (‘in Vlaanderen pinkelt 't Vlaamse bier / uit edel
zaal gezoden’) en nu van brouwers hondje gebeten naar huis laveerde. Achteraf
stelden ze nuchter de vraag: ‘Hebben wij te Staden dat allemaal meegemaakt?’1
Maar Gezelle had het wèl en wel zó meegemaakt. De Kerkhofblommen sprongen
eruit toen hij te Roeselare aankwam. ‘Weg met de penne over 't gladde papier’! Hij
had de sluizen maar te openen. Het vloeide, vloeide...
Heel zijn inspiratieve wereld had hem diep aangesproken: het Vlaamse landschap,
de landman (door de romantiek zo opgehemeld) met zijn taal, zijn honkvast leven,
zijn palle, soms overoude levensgewoonten. Het romantisme, waarin hij nog ijverig
rondvlotte, veroorzaakte in zijn gemoed een plotse maar heftige golfslag: het kerkelijk
leven, de eredienst, het aloude geloof kon in een vernieuwde denkhouding worden
aangevoeld en in nieuwe vormen beleefd. Met klassieke letteren was Gezelle's geest
doorkneed en gestoffeerd. Oud riep om nieuw. Homeros vooral, zijn grote inspirator,
verlokte zijn aangeboren vertelzucht naar de omstandiger epiek, ruimer van opbouw,
verscheidener van elementen. De laatste ervaring: de dood met de christelijke
dodenliturgie doorzenuwde als vanzelf die epiek met lyrische geladenheid.
De hele Gezelle was aangesproken; nu had hij slechts al zijn expressieve krachten
aan te spreken en dit in de lijn van zijn persoonlijk betrachten: eigen aard, opgang
in de natuur, dienst van Christus en het geloofsapostolaat. Het moest en zou een
goede verwezenlijking worden, dat voelde
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hij al aan, een model van nieuw-christelijke kunst (werd hij niet fier gesmaald als
‘professeur d'art chrétien’?), een model waarmee hij zijn jongens - zijn pléiade - zou
ontvlammen en aanmoedigen tot gelijkaardig pogen om heel het oude Vlaanderen
‘aan Christus onder de voet te brengen’. Hier vond ‘zijn bouwlust bouwens stof’.
Hij schreef maar... ‘Entrez!... een momentje, Eugène, een momentje patience, hier
heb je een bladzijde... Just a moment, my dear, hier nog een blad!’ en daar lagen,
voluit geschreven, drukkensklaar, zijn Kerkhofblommen, dat hevig gedicht in proza
en vers.2
De literaire waarde van dit jeugdmeesterwerkje mogen we noch onder- noch
overschatten.
A. Walgrave bewonderde het honderduit: ‘Lees het de honderdste maal, het zal u
boeien en treffen zoals de eerste. Die weemoedige bladzijden, die tranen van christen
medegevoel, waardoor de lach komt stralen van de christen hope, zullen alles
saamgenomen, wel het reinste en het helderste, en mee van 't genietbaarste blijven
dat in Gezelle en in geheel onze huidige letterkunde te vinden is’3. Baur noemt het
‘een plotse openbaring van een verheven, loutere kunst’, looft de zuivere toon ervan,
maar gewaagt onbewimpeld van ‘ontegenzeglijk storende kompositiefouten’4. A.
Verwey verwerpt het als ‘niet geslaagd, men voelt de opzettelijkheid en blijft
onontroerd’5. A. Westerlinck prijst onomwonden de prachtige uitbeelding der
patriarchale schoonheid van het oorspronkelijk volkswezen, maar wijst op de
‘poëtisch-primitieve middelen’ die werden aangewend6.
Er is af te dingen en ereschuld te betalen. Maar er is ook iets van blijvende waarde,
naast het strict literaire gewicht.
Kerkhofblommen heeft zijn blijvende waarde o.a. uit een dubbele grond: een
folkloristisch-kerkelijke (om het woord para-liturgische te vermijden) en een
religieus-ideële: het overschrijden van de dood door de overtuiging van blijven leven
en verrijzen.
De strict letterkundige waarde ligt natuurlijk elders (hoewel laatstgenoemd element
reeds tot de literaire scheppingsdaad behoort). Ze ligt vanzelfsprekend in de
omscheppende verwoording van o.m. deze twee grondelementen. Op het eerste loopt,
zweeft of toeft vluchtig de voet van de dichter. In het tweede aanschouwen wij a.h.w.
het gelaat van de dichtersziel: het is haar visie op de gebeurtenis, haar stemming en
ingesteldheid. In het derde - de strict literaire gestalte - biedt de dichter ons zijn
woord- en taalkunst. Een woord over het eerste; een uitweiding over het tweede; van
het derde een typisch, minder bekend staaltje.
Kerkhofblommen is een volkskundig document. Het vermeldt, verheerlijkt, verwerkt
de volledigheid nagenoeg van wat toentertijde een landelijke uitvaart uitmaakte,
omkranste of opriep.
Ik spaar mijn lezer een opsomming van het hele volkskundig apparaat, van de
godsdienstige geplogenheden alsook van het enigszins omslachtig en geheimzinnig
aandoende ceremonieel, die destijds bij een begrafenis kwamen kijken. Er werden
zowat een vijftiental volksgebruiken, waarvan heelwat in hun biezonderheden,
vereeuwigd. Inderdaad een documentaire film. Ook om die documentaire waarde is
Kerkhofblommen een gegeerd werkje gebleven. Pyck en Maertens zullen er
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ruimschoots uit putten om te bewijzen of te illustreren en alles rijkelijk toelichten.
Walgrave zal alles handig aanvoeren en verwerken.7
Kerkhofblommen is ook een zielsdocument. Het geestelijke gelaat van de toenmalige
Gezelle staat er ‘herkenbaar in te branden’. De dichter overschrijdt de dood en
vergankelijkheid in een zonnige, lente-, ja paasatmosfeer. In die religieuse visie zag
hij de zaken o.i. zo:
We dragen een dode ten grave, maar alles doet de dood vergeten. Alles is leven,
bevrijding, verlossing, verrijzenis, herleven. We verheugen ons om en in het
standhoudende leven van de mens. ‘De Here is zijn graan komen halen, zijn uitgelezen
terwe’; wij dragen het ijdele (d.w.z. lege) stro. We bergen een kiemkrachtig zaad in
de gewijde akker, waaruit, zoals op deze lentedag overal aanschouwbaar, eens nieuw
leven te voorschijn komt.
Wij gingen ook een edel zaad
het lijk van onze medemaat,
al blijde, wenende al,
het land besteên, 't gebenedijd,
dat vruchtbaar, op gestelde tijd,
hem wedergeven zal.

Deze strofe, vooraan in de Kerkhofblommen, is Gezelle's visie. Ze bepaalde de
geestesstemming waarin hij de begrafenis bijwoonde, verklaart de toon waarin het
werk werd geschreven. Het is de toonaard der ingetogen opgetogenheid, hoe wonder
ook die samengaan: lichte meewarigheid, heldere vreugde, nergens verdriet.
Aandoening wel. Van uit die visie componeerde Gezelle dit verrukkelijke symfonische
gedicht over het lachen ondanks het sterven.
En hier is dit symfonisch gedicht:
Meimaand, meimaand! Al bloemen en herleving en wij (na vragen en plagen)
mogen, moeten ter aarde gaan bestellen een godvruchtig Confraternity- en biechtkind,
een klasgenoot, een seminarist-in-spe. Het is het genoeglijk ochtenduur met vogels,
ontwakende wind, nijvere landelingen; een mistige meimorgen waar de zon
zegepralend door zal breken. Wijtewagens en strooien kruisen fluisteren weliswaar
hun geheimenissen van doodsbenauwing en stervensvrees, maar evenzeer hun
mysteries van berusting in den Here. De grote Landheer kwam voorbij! We voelen
ons aangedaan en klein, zinken neer in de diepten van het De Profundis, aanschouwen
het nog lachend aanschijn van de dode vriend, troosten de dodelijk getroffen vader
en dragen de lieve aflijvige weg als een strijder uit het slagveld, in een triomfantelijke
stoet, waar voorop gaat: het kruis als zegebanier, waarborg van onze absolute
overwinning over sterven, hel, lafheid, blijdschap en lijden.
We trekken naar kerk en naar, graf; een gelukkigstemmende wandeling door de
uit de nacht ontwaakte en uit de winter verrezen natuur. Wat een weelde van een
meidagmorgen! Sa komt! harbalorifa! Speels en feestelijk ligt de delling vol velden,
vogels en vee, vol Godtoegewijde landlieden. We trekken naar de mysterie-volle
rouwdienst in de kerk, waar doodsklachten kreunen, hoopgezangen heen en weer
wiegelen, schrikbare verrijzenis-visioenen opdreunen in het Dies Irae. We wonen
het sacrificie bij, waarmede het blijvende leven wordt afgebeden en verzekerd, waarna
de zegetocht, de triomftocht aanvangt In Paradisum ten paradijze.
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Terwijl boven onze hoofden een triomfante middagzonne bakelt, begraven we nu
een dode als een slapend kind in de schoot der aarde, een levende wie we smeken in
onze plaats een woord van troost te richten tot de overlevenden, een dode-levende
die na een vluchtig en voorbijgaand geveld liggen weer op zal staan in de glorierijke
verrijzenis8.
Ik heb onzin verkocht met die parafrase. U had beter Kerkhofblommen ter hand
genomen! Of doe het thans. Denk er alvast de onontbeerlijke pastorale of liturgische
muziek bij. Dan hebt u meteen een symfonie. En ik geloof dat ik de dichterlijke visie
noch opgeschroefd noch verwrongen heb.
Tenslotte (zoniet eerst en meest) is Kerkhofblommen een literair document. Een
monument zelfs dat reeds een eeuw trotseerde, en met sukses. Ik beloofde u een
staaltje, in plaats van een letterkundige ontleding, waarvoor hier geen ruimte werd
voorzien.
Bedoeld worden de slotzinnen van de natuurbeschrijving middenin. Walgrave
noemde dit middendeel terecht: ‘Het schitterendste gedeelte van het gehele werk!
Ene overkroppende gewaarwording van natuurgenot...’9. Ik schrijf de twee korte
alinea's over in vrije-versvorm. Walgrave had elders nog gelijkaardige vrije verzen
ontdekt in dit proza-gedeelte.
1 De strate ging al winkelend voort
en wij gingen al wendend er achter,
schouwend altemets naar een sterre,
die, daar vóór ons,
5 boven op de kerktoren zat te blinken,
gedoken nu en dan in de kruine der bomen.
Zo pinkelt de avondsterre,
als de koeien naar huis komen,
traagzaam en dragend aan de melk
10 die zij, gewonnen in de weiden,
goedaardig en vreedzaam naar huis brengen.10

De evocatieve straalkracht, de expressieve klank- en bewegingsvolheid, de hele
verzinnelijking van de inwendige beelden door de verwoording heen, is hier wel van
een uitzonderlijke volmaaktheid.
De eerste twee verzen mimeren, bootsen werkelijk het krinkeldewinkelen van de
weg na. De steunpunten liggen in de w's van het motorisch geladen winkelen en
wenden. Sla bij een voorlezing luidop maar eens je hoofd naar links bij winkelen,
naar rechts bij wenden! In v. 3-6 wordt de torenhaan opgemerkt en voorgesteld als
een ster. Rustig wordt rondom gekeken: ritmisch loopt de zin uit in een lange, gerekte
worp naar zijn rustpunt.
Daarop volgt, daartegenover staat de tweede strofe: een spiegelend spel op de
eerste waarvan zij een contrasterend antwoord is, in de vorm van een Homerische
vergelijking. De vergelijkings-elementen werden zelfs rechtstreeks door de Ilias
geïnspireerd. Wellicht heeft strofe 1 (de voorstelling) uitsluitend haar aanzijn te
danken aan de toepassingsmogelijkheid. Strofe 2 zit vol assonanties,
klankzinnebeelden die het ritme bepalen: het wiegelen van avondlijke koeien, huistoe
trekkend. Koeien-komen (k-k), traagzaamdragend (a-a), gewonnen-weiden (w-w),
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goedaardig-vreedzaam (rust). Merk op in v. 9 het vgw. en dat ritmisch onderstreept
het gedachtelijk verschil tussen traagzaam en dragend die verenigd worden door de
a-klank. Heb je ook de kruisopstelling opgemerkt met de woorden goedaardig en
vreedzaam uit v. 11? Alle vier samen dragen ze de rust-evocatie.
Tevens bewijst deze tweede strofe treffend hoe totaal Gezelle afwezig en wèg is
van de uitvaart, zijn volstrekte overgave aan het scheppingsmoment. (Niet altijd
hebben mijn leerlingen daar vrede mee genomen).
Ze sluit en rondt de (vorige) realiteitsstrofe, ritmisch gezien, volmaakt af (v. 11
moge nóg rustiger zijn dan v. 6, het is er toch een uitstervende weergalm van); ze
vormt er inwendig een volkomen en volmaakte antithese mee, zo voor handelende
wezens (wij-koeien, 2-8), verschijnselen (morgenzon op torenhaan-avondster, reeds
metaforisch opgeroepen, 3, 5-7), zowel als voor atmosfeer (naar kerk in de
voormiddag-naar stal en rust gaan in de avond). Dit rustig naar huis schommelen is
het naar huis gebracht worden van de dode naar de eeuwige rust in de avond van de
dood. Doch dit laatste gaat misschien een ietsje te ver inzake interpretatie.
Gezelle is hier volmaakt meesterlijk... volkomen erin. ‘Zo gingen we al peinzend
langs de weg...’ Voor die elf vrije verzen gaf ik meer dan voor veel andere, algemeen
geroemde, delen van de Kerkhofblommen.
Een laatste woord over het Kerkhofblommen-Oratorium (opus 108) een ‘Vlaams
Requiem’ van Marinus de Jong, een werk voor sopraan, alt, tenor, bariton, declamator,
koor en orkest. De piano-reductie ligt hier in handschrift voor mij. In november a.s.
vindt, als 't God belieft, de eerste uitvoering ervan plaats te Brugge, door Cantores,
wellicht met het nationaal orkest. Ik heb er nooit aan getwijfeld dat dit oratorium tot
stand zou komen. Het kostte heel wat moeite. De Heer en Mevrouw J.
Camerlynck-Vanneste uit Roeselare staken ten gepasten tijde de reddende hand uit.
Waarvoor hier mijn openbare dank.
De algemeen menselijke inhoud en klank moet in elk christen weerklank vinden.
De veelheid van inhoud (volkskunde, liturgische gebeden, natuurevocatie), de
veelvormigheid van genres en stijl zowel in proza als vers (verhaal, dramatiek,
lyrisme, beschrijving, bespiegeling, redekunst) boden de toondichter de dankbaarste
bouwstoffen. De eigen Gezelliaanse wereld met die doorvlaamse ‘onderwereld’
waarborgde een blijvende bijval.
Wat we Gezelle en de Jong toewensen.
Mocht de muzikale verzinnelijking even geslaagd blijken als die bovenzinnelijke
mooie bloemen van een kerkhof zelf. Onverslensbaar allebei!
Karel de Busschere

Eindnoten:
1 Die pikante biezonderheid vernam ik van Z.E.H. Deken J. Versele, Waregem; ze gaat terug op
mededelingen van rechtstreekse nakomelingen van Theodoor Lefèvre uit Rumbeke, een
anti-speïst met vlagen goede gevoelens.
2 Dit alles hebben wij uitvoeriger behandeld in onze uitgave. G. Gezelle. Kerkhofblommen,
Standaard-Boekhandel, 1954 (schooluitgave) blz. 11-18. In de laatste zin heb ik natuurlijk E.
van Oye op het oog; het feit wordt vermeld door A. Walgrave, o.c., blz. 94.
3 Al. Walgrave, Eene Studie over Gezelle's Kerkhofblommen, Jos. Haseldonckx, Hoogstraten
(8), 1930.
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4 F. Baur. Uit Gezelle's Leven en Werk, Davidsfonds, Leuven, 1930.
5 Jubileumuitgave van G. Gezelle's volledige Werken, Standaard-Boekhandel, 1930, deel II, blz.
210.
6 A. Westerlinck, Het Schone Geheim van de Poëzie, Standaard-Boekhandel, 1946, blz. 315-316.
7 J. Pyck, Over Dodensymboliek, artikelen-reeks in Liturgisch Parochieblad, jrg. 1923. A.
Maertens. De Lijkplechtigheden in Vlaanderen Geloofsonderricht, 1920, nr. 7. A. Walgrave,
o.c.
8 Omwille van de leesbaarheid heb ik met opzet verwijzingen naar de tekst achterwege gelaten.
9 A. Walgrave, o.c., p. 57.
10 In onze uitgave (zie boven), regels 367-373, blz. 36.
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Biennale internazionale d'arte di Venezia
Neen, hij sprak liever niet over de Biennale, onze schilderachtige hotelier van Stra,
het plekje tussen Padua en Venetië, waar we pleisterden; hij trok bedenkelijk aan
zijn baardje en schudde het hoofd; hij was zelf ‘un pittore’, ten bewijze de vele
schilderijen, die de wanden van het hotel sierden; hij wilde er natuurlijk niets kwaads
van zeggen, want het was toch een Italiaanse prestatie, maar het leek hem alleszins
dwaas de reis naar Venetië te maken om de Biennale te bezoeken; de mozaieken van
San Marco en de affreschi van het Dogenpaleis, dat was wat anders, maar al dat
moderne gedoe betrouwde hij niet. Op de Piazza di Roma te Venetië loopt al het
verkeer naar de stad uit; we vroegen er aan een paar ‘inboorlingen’ de weg naar de
Biennale; dat had voor gevolg dat er zich een hele discussie ontspon met omstaanders,
waaruit bleek dat niemand met zekerheid kon zeggen waar de Biennale, waarvoor
overal publiciteit gemaakt werd, plaats had; het zou waarschijnlijk op het San
Marcoplein zijn, beweerde de snuggerste van de groep; het was natuurlijk daar niet.
Toen we later uit de bomvolle motorboot stapten aan de halt der Giardini di Venezia,
bij de grote ingangspoort der Biennale, waar een groot publiciteitsberd was
aangebracht, was er niemand die mee afstapte; integendeel men scheen ons met
medelijden achterna te kijken van op de zonnige boot, die verder voer naar de Lido.
Op de tentoonstelling zelf hebben wij in onze vier uren lange omtocht meer
toezichtspersoneel ontmoet dan bezoekers, die blijkbaar bijna uitsluitend
vreemdelingen waren.
Men kan dus moeilijk zeggen dat de wereldberoemde Biennale van Venetië bij
de grote massa van het Italiaanse volk een weerklank gevonden heeft, die
overeenstemt met het prestige ervan op internationaal plan. De Biennale is
ontegensprekelijk een grootse verwezenlijking. In 1895 ging de eerste door met
slechts vijftien deelnemende landen; de negenentwintigste Biennale van 1958 telt er
zes en dertig, waarvan vele een eigen gebouw hebben opgericht. De schitterendste
namen der hedendaagse kunst komen voor onder de laureaten ervan; een grote prijs
van Venetië wordt beschouwd als een universele erkenning, die slechts door de
grootsten kan worden veroverd. Dit jaar was er geen algemeen thema; enkel werd
het accent gelegd op het avantgarde-karakter, zodat bijgevolg de abstracte richting
sterk op het voorplan kwam te staan. Naast wat we zouden kunnen de lopende
productie der hedendaagse kunst in de verschillende landen heten, werden
verscheidene figuren speciaal in evidentie gesteld n.l. Braque en Wols (Fr.), Klimt
(Oost.), Kandinski (Duitsl.), Brusselmans (B.), Segall (Braz.), en enkele andere
belangrijke kunstenaars.
Ge neemt de motoscavo aan het Gran Canale of, als ge over voldoende lires en
romantisme beschikt, laat ge u door een gondolier varen naar de Giardini, het
stadspark van Venetië, waarin zich de paviljoenen der Biennale bevinden. Voorbij
het monument aan de Partigiani del Veneto van Prof. Scarpa, dat doet denken aan
de verwoeste stad van Zadkine, treedt ge onmiddellijk in het Spaanse paviljoen.
Spanje schijnt het zich nogal aangetrokken te hebben dat men hen verweten heeft in
het verleden teveel het figuratieve op het voorplan te hebben gebracht: men wil u dit
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jaar blijkbaar bewijzen dat de Spaanse spanjolen niet moeten onder doen voor de
verfranste, dat er abstracten van alle plumage tussen zitten, dat ze alle knepen van
het abstracte genre door hebben. Men toont u het smeedwerk à la Chadwick van
Eduardo Chillida, dat een prijs van een miljoen en half (lires!) wegkaapte. U ziet de
schilderijen van Manuel Miliares, waarvan een onnozele bloed naast me beweerde
dat het stukken waren uit versleten aardappelzakken, die beklad waren geworden
met rode en zwarte verf. U ziet er een doek van Antonio Tapises, dat doet denken
aan een oud beschreven papyrusblad van monumentale grootte, dat men uit een
kolenkelder zou hebben opgedolven; de Unesco zal er een veelkleurige reproductie
van verspreiden over de wereld. U ziet er de ‘composizioni con spazî aperti’ van
Manuel Rivera; het zijn ramen, waarin spinnewebachtige ijzerdraadweefsels van
goede kwaliteit (het fabrieksmerk kan ik u niet mededelen) gespannen worden door
middel van afzonderlijke nu eens dikkere en dan weer dunnere stukken ijzerdraad.
Neen Madrid en Barcelona hoeven niet te blozen voor Parijs; men vertelt u ten andere
dat de abstracte richting helemaal in de lijn ligt van de ancestrale ‘eticità’, en
‘austerità’, en ‘simplicità’, die het land van Don Quichotte kenmerken.
Na Spanje val je binnen in België. Behalve een uitstekende retrospectieve van
Brusselmans, vindt u er werk van een zestal artiesten, die elk een vleugeltje of een
wand krijgen van het Belgisch paviljoen en de hedendaagse richtingen der
hedendaagse schilderkunst pretenderen te vertegenwoordigen; men zou een tiental
dergelijke lijstjes van zes artiesten kunnen opmaken, die het niet slechter zouden
doen; maar wie het lijstje der zes uitverkorenen leest weet onmiddellijk dat we weer
voor een keuze staan vanwege ambtenaren, die gewoon zijn de kunstwereld te
overschouwen met kijkers, waarop filters staan, die slechts bepaalde (politieke)
kleuren doorlaten. We beweren volstrekt niet dat alles slecht is, wat er te zien is in
het Bel-
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gisch paviljoen, integendeel; er zijn bv. uitstekende tekeningen van Lismonde, die
een prijs won (spijtig genoeg de minst belangrijke van de nochtans talrijke reeks).
Maar we denken aan de woorden die Mevr. Claes-Vetter in het T.V.-programma
‘Raakpunten’ uitsprak en die men zorgvuldig uitknipte bij de definitieve uitzending:
‘Men wil de indruk scheppen dat er bij ons maar linkse kunstenaars zijn’. Hoelang
nog zullen onze kunstenaars moeten politieke creaturen te voet vallen willen ze op
internationaal plan doorbreken? Het wordt hoogtijd dat men bij ons de kunst
‘depolitiseert’.
Hammacher, de eminente conservator van het Kröller-Müller museum, die de
keuze deed voor Nederland, heeft maar op twee paarden gewed, twee Friese paarden:
Gerrit Benner is een nog schuchter abstraherend post-expressionist, die veel te danken
heeft aan de waardevolle Hollandse expressionisten als Sluyters en Kruyder. Jacob
Nanninga heeft zich lang ter plaatse gekoesterd in de zon van de Ecole de Paris en
wil niet dat men het zou vergeten, wat hem natuurlijk belet iets persoonlijks tot stand
te brengen; hij is vanzelfsprekend naar de abstractie overgestapt, nadat zich in zijn
onderbewustzijn een crisis heeft afgespeeld, waarbij hij ontdekte dat de zuivere
vorm...: enfin, u kent het liedje, u hebt het reeds zo dikwijls horen zingen. Het deed
ons toch genoegen dat we in het Nederlands paviljoen geen Appels moesten
aanschouwen.
Italië heeft zich een expositieruimte in het Centraal Paleis voorbehouden dat bijna
uitgestrekter is dan alle andere paviljoenen samen. Het wil immers de Biennale eerst
en vooral gebruiken tot verheerlijking en bekendmaking der Italiaanse kunstenaars
en wij kunnen het daarbij niet helemaal ongelijk geven. Vooral dank zij de Biennale
is Italië erin geslaagd aan menig artist van eigen bodem wereldfaam te bezorgen; het
is immers niet meer Parijs alleen dat in de laatste jaren beslist over de betekenis der
kunstenaars: Venetië spreekt zijn woordje mee, een Italiaans woordje natuurlijk. Wat
een verschil bij de houding der inrichters van internationale kunsttentoonstellingen
in België; zij zijn van zulk minderwaardigheidsgevoel vervuld dat zij de eigen artiesten
steeds opnieuw verwaarlozen; kijkt u maar naar de tentoonstellingen Vijftig jaar
moderne kunst, Ars Sacra en Naiëve Kunst, om maar de thans nog lopende
internationale tentoonstellingen te vernoemen.
De internationale jury der Biennale schonk de voornaamste prijzen aan twee
Italianen. De hoofdprijs schilderkunst ging naar Osvaldo Licini, wiens geometrische
constructies een sterk poetisch karakter zouden bezitten; maar men gaat hem voorbij
zonder dat hij biezonder de aandacht trekt. Wat veel minder waar is voor de
beeldhouwer Umberto Mastroianni, hoofdprijs beeldhouwkunst, wiens zware hoekig
gekloven blokken brons een buitengewone patetische kracht bezitten. Prachtig zijn
ook de mooie witte vormen van Alberto Viani, die werkt in de lijn van Brancusi,
Arp en Moore, maar dan met heel wat meer gratie en sierlijkheid. Het komt ons voor
dat de Italianen een heilzame invloed aan het uitoefenen zijn op het geheel der
moderne kunst. Iedereen merkt het op voor wat de architectuur betreft: de saaie,
eentonige, onpoëtische en vervelend zich herhalende moderne architectuur heeft in
Italië een gans eigen karakter: meer fantasierijk, kleuriger, golvender, gevarieerder
in lijn en ordening: er steekt muziek in. Er steekt ook muziek in het abstract
beeldhouwwerk van Mastroianni, Viani e.a. en daarom zal hen veel vergeven worden.
Gelijk er muziek steekt in het meer figuratieve beeldhouwwerk van Angelo Biancini
en Carmelo Cappello, om twee beeldhouwers te noemen, die geprimeerd werden
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door het Instituut voor Gewijde Kunst. (Er werden heel wat prijzen geschonken op
het gebied der gewijde kunst en de vele landen hadden er aan gehouden ook werk te
zenden dat daarvoor kon in aanmerking komen: natuurlijk was dat niet het geval
voor België).
Hoe komt het toch dat Italië zoveel hoger staat op het gebied der beeldhouwkunst,
dan op het gebied der schilderkunst. Dat is nog meer waar voor de abstracte
schilderkunst, die op de Biennale zeer rijk vertegenwoordigd was; is het misschien
omdat het zo moeilijk is aan abstracte schilderkunst te doen in een land waar de
natuur zelf zulke onovertroffen weelde biedt aan kleuren en vormen. Die verklaring
kwam me te binnen toen ik uit het venster van ik weet niet meer welke Sala keek:
het gaf uit op de Rio dei Giardini, een Venetiaans reitje dat door de hovingen vloeit:
kinderen plonsden in het heldere water in de stra-
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lende Venetiaanse zon. Wat was dat mooi! en wat was dat andere lelijk waar ik mijn
rug naar keerde!
Er zou nog veel te schrijven zijn: over de prachtige, maar te beperkte
Braque-retrospectieve; over Wols, de Berlijnse Parijzenaar, met zijn landgenoot Hans
Hartung een der kopstukken van de Parijse abstracten; over de barokke Klimt in het
Oostenrijks paviljoen; over het keurige Franse ensemble; over het klassieke tempeltje
der Amerikanen waar ze heel wat gekke zaken hebben geplaatst, die je verplichten
beroep te doen hetzij op het pseudo-wijsgerig gebazel der internationale kritiek, hetzij
op het gevleugelde woord van koning Boudewijn voor een meesterwerk van Arp:
‘Ik moet bekennen dat ik dat niet goed begrijp’. We hadden ook nog moeten discuteren
over de nogal apocalyptisch getinte tentoonstelling der Engelsen, over het irriterende
socialistisch realisme van de Russen en van sommige hunner volgelingen, over de
grote Kandinsky en zijn eerder kleine Duitse navolgers. Maar dat zou deze kroniek
al te vermoeiend maken, gelijk overigens de Biennale zelf was...
A.S.

Fred Germonprez
We ontmoetten mekaar eerder toevallig. En waar de traditie wil dat schrijvers
onderling veelal een zedig stilzwijgen over hun werk in acht nemen, heeft Germonprez
het steeds en bij voorkeur over eigen produktie. Hij spreekt met hartstocht, met liefde,
en bij herhaling over ‘zijn’ werk. Met een variante op Lodewijk Van Deyssel: Fred
Germonprez houdt van ‘zijn’ proza, en is in zo 'n mate met eigen mogelijkheden
ingenomen dat hij, menselijkerwijze gesproken, bescheidenheid mist. Hij is niet wat
men heet: een nederig auteur, iemand die in stilte verhoopt dat ànderen over z'n werk
zouden praten en schrijven. Neen, Fred Germonprez is het type van de rondborstige
letterkundige met het hart op de hand waarvan Emmanuel de Bom, doelend op
zichzelf, in een sprankelende causerie, gewaagde; ‘Wanneer we mekaar ontmoeten,
spreek dan toch over “mijn” werk!’ Germonprez is van een direkte én aanminnige
opdringerigheid! Maar geen schrijver t'onzent in 't Westland bezit die
bewonderenswaardige oprechtheid als de auteur van Iseland, Iseland dat hij niet
nalaten kan, telkens en nog, de vraag te stellen: ‘U leest toch m'n werk, dat goed is,
nietwaar?’
We kennen weinig letterkundigen die het ‘schrijven’ zo

West-Vlaanderen. Jaargang 7

hartstochtelijk genegen zijn als Fred Germonprez, de dure eed zwerend dat z'n
volgende boek nog béter zal zijn en nog méér de mens in de kunstenaar Germonprez
waardig. En we denken aan Papini, de geweldenaar Gods, die enkele dagen vóór z'n
afsterven, in een gemoedelijk gesprek, verklaarde: ‘Geen beter werk dan het mijne,
ware het niet dat zoveel anderen óók schrijven...’
Wanneer men de studie verzaakt om te ‘schrijven’, of in de joernalistiek z'n
aangeboren schrijversdrift bot te vieren, wil zulks nog niet zeggen dat men een van
nature bevoorrechte zou zijn. Wél dat de persoon in kwestie produceren zal, ook al
werd hij in de Sahara verplaatst en moet het woestijnzand het ontgelden. Want een
eigen-geaard type in ons Vlaams letterwereldje is Fred Germonprez ongetwijfeld.
Precies omdat hij, sedert het verschijnen van het zeer degelijk verhaal Iseland,
Iseland... (1951), voldingend bewees dat de stof in hem ‘zit’, geldt hij, alvast binnen
het Westland, als één der auteurs die ons met het boek-van-het-jaar kunnen verrassen!
Hoe langer hoe meer staalt zich in ons de zekerheid: Fred Germonprez is een
zeldzaam-wààrachtige schrijversnatuur die haar hoogtepunt nog lang niet bereikt
heeft. Wie de beste verhalen van deze auteur las, zal volgaarne onze mening bijtreden.
Ten jare 1954 verscheen de, alvast voor een groot gedeelte, autobiografische roman
Mensen in de schaduw. In een grondige bespreking lazen we dat in dit stevige verhaal
veeleer de joernalist aan bod was, en dit proza in veel mindere mate het produkt kon
zijn van een ‘schrijver’. We hebben zopas Mensen in de schaduw herlezen. De roman
- we vermoeden veel meer om de boeiende inhoud dan uit hoofde van de litteraire
kwaliteiten - kende een bijval in binnen- en buitenland, die ieder konfrater in de
literatuur Fred Germonprez mag benijden. Het boek werd tevens, met veel sukses,
voor het toneel bewerkt. Zou het wààr zijn dat Mensen in de schaduw alleen maar
joernalistiek van het beste soort zou zijn?
Met dergelijke konkluzie doen we Germonprez onrecht aan. En komen we op een
glibberig zij-pad terecht, in acht genomen dat er nog steeds geen - tenzij
strikt-individuele en erg aanvechtbare - normen bestaan die een verhaal, al dan niet,
tot de ‘literatuur’ of de schone letteren verheffen. Zijn Verschaeve's essays niet in
overdreven mate ‘litterair’? Doet Fred Germonprez in z'n roman Mensen in de
schaduw te weinig aan literatuur? Waarom wordt
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Trouwen van Gerard Walschap geroemd als een letterkundig epos? Is er een grotere
afstand denkbaar tussen de prachtige novelle Petruskens Einde van F.V. Toussaint
van Boelaere en hoger geciteerde roman van Walschap? Welke van de twee verhalen
is het meest ‘litterair’? Wie zal dit bepalen, vastleggen? Doet het de allure, het
taalbezit, de ontleding, of het ‘gewoon’ weergeven van de ‘dingen’?
Indien het dit laatste is, dan is Mensen in de schaduw een litterair werk met
standing, geschreven door de joernalist-letterkundige Fred Germonprez. Want deze
laatste is ongetwijfeld een geboren joernalist. Maar het zijn twee totaal verschillende
bedrijven, dit van de ‘letterkundige’, en van de joernalist. Beiden echter: schrijven.
Al moet het wel nauwelijks gezegd dat het bedrijf van de litterator heel wat meer
eisen stelt, dus moeilijker is, omdat alleen een woord- en bezield-kunstenaar toegang
krijgt tot het nog altijd beperkte regnum der fraaie letteren.
Het heet dat men ‘schrijver’ geboren wordt. Dat men het îs, of niét is. Dat men
het niet worden kan, als men het niet is. Het wil zeggen dat de befaamde spreuke uit
de oudheid ‘nascuntur poetae, fiunt oratores’ (men wordt dichter geboren, maar men
kan het tot redenaar brengen), nog altijd van kracht blijft. Maar anderzijds vergt het
zaadje, dat eenmaal een boom moet worden, bestendige verzorging.
Fred Germonprez is een knap joernalist. Is hij evenwel een even begaafd auteur?
Bezit hij kennis genoeg, gedachten en ideeën in voldoende mate? Kan hij een volledig
leven aan? Indien ja, dan zou, in den vreemde, iemand met de aanleg en de werkkracht
van een Fred Germonprez, als ‘schrijver’ geen kommer kennen, in tegenstelling tot
ons land met klein taalgebied (= verspreiding), alwaar het een auteur onmogelijk is
‘schrijvend’ het hoofd te bieden aan de materiële noden van iedere dag. Vandaar dat
het onze overtuiging is dat Germonprez méér vermag dan hij, tot-nog-toe, in vrij
moeilijke omstandigheden, vermocht. Ten slotte: dat het in hem ‘zit’, en hij in
hoofdzaak over ‘tijd’ zou moeten beschikken om nog voortreffelijk werk te publiceren,
getuige het feit dat hij een paar zéér goede boeken op z'n aktief heeft, het lezen
overwaard, en die uit het brein en het gemoed komen van iemand met een
ontegensprekelijke gave en bewonderenswaardige overgave. Een uitspraak die o.i.
niet onverdeeld op rekening van zogenaamd begaafde, of tijdelijk (geforceerde)
opgang makende auteurs kan gezegd worden.
Blijven we enkele ogenblikken stil staan bij de roman Mensen in de schaduw.
Toen we, voor het laatst, een paar jaar geleden nu, Germonprez ontmoetten, en
hij het al dadelijk over eigen werk had, was z'n spontane uitroep: ‘Dit werk zou nooit
door iemand anders kunnen geschreven worden’. Dergelijke uitspraak heeft een
reukje, en toch was z'n reaktie de juiste. Want Germonprez schreef dit boek allerminst
tot eigen genoegdoening, maar voor anderen: de teringlijders. In dit verhaal nu, in
de ik-vorm, laat de auteur een zekere Jan Robbers, visser, z'n perikelen verhalen van
een verblijf in een sanatorium. Z'n leven staat op het spel. Alleen een uiterst gewaagd
heelkundig ingrijpen kan hem redden. De zieke - iedere zieke - houdt aan z'n leven,
hoe beklagenswaardig z'n toestand ook is. Een bedevaart naar Lourdes sterkt in hoge
mate de liefde-tot-het-leven. Hij zal dan ook, ongeacht de zekerheid betreffend een
al dan niet welslagen, de operatie doorstaan. Zoals een Felix Timmermans, na een
zware ziekte, een hymne het leven ter ere aanhief, gaat de teringlijder, als een nieuw
mens, de toekomst in.
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Het is een goed, tevens een goeddoend boek. En waarin de joernalist Fred
Germonprez de letterkundige terdege ter hulp kwam om in een vlotte, vaak praegnante
stijl de angstpsychose, als realiteit, te beschrijven. Een onderwerp dat, bij ons weten,
in de Vlaamse letterkunde, nog niet à fond, zoals Germonprez het vermocht, werd
uitgediept.
Nu komt evenwel de litteraire norm aan de beurt. Indien we ons moeten verlaten
op hetgeen de litteraire technici of de finesse-critici over Mensen in de schaduw
verklaren, dan is dit werk een knappe joernalistieke reportage. Meer niet. Toen de
ouwe Sainte-Beuve, wiens critische Causeries du Lundi nog steeds een unicum is,
het werk van Victor Hugo onder de loupe nam, luidde de slotzin: ‘Il parle bien...’
We menen te weten dat vele onzer auteurs zich gelukkig zouden wanen indien van
hen hetzelfde mocht gezegd worden. Heeft Vermeylen zich destijds geschaamd om
de stugge Sainte-Beuve na te praten toen hij Komen en gaan van Maurits Roelants
besprak? En we herinneren ons dat deze laatste zich met de uitspraak van Vermeylen
ten zeerste gevleid heette.
Op onze beurt kunnen we, zonder enige schroom voor overdrijving, bevestigen:
Mensen in de schaduw is een uitmuntend verhaal. De inhoud boeide ons in hoge
mate. Germonprez praatte met overtuiging. En toch had de auteur het niet gemakkelijk
om z'n roman als litterair gewrocht te doen aanvaarden. Eigenlijk was het té goed
om het te verwerpen; anderzijds niet degelijk genoeg - aldus de finesse-critici - om
het een ‘litterair’ produkt te betitelen. En al is het juist dat kritiek als zodanig steeds
subjektief is, dan zijn we zo royaal te verklaren dat Mensen in de schaduw de literatuur
volkomen waardig is.
Fred Germonprez verwierf méér roem met z'n historische verhalen. Waarover de
meningen nogal vrij uiteenlopend zijn. En waarbij de onze niet zonder meer een
luidruchtige is, al maken we dadelijk uitzondering voor de reeds geciteerde
vissersroman Iseland, Iseland... die ongetwijfeld Germonprez' beste prestatie is, en
zulks tot op vandaag bleef.
De historische roman. Afgezien van het nuttige en leerzame welke een
geschiedkundig verhaal inhoudt, voegen we onze bescheiden stem bij degenen die
van oordeel zijn dat de plaag(?) van het opdissen van het geromanceerd beeld in onze
letterkunde bezwaarlijk enige reden aan de hand doet om ons te verheugen. Autentieke
artisten als een Walschap, een Roelants, een Zielens, een Matthijs, een Duribreux,
en we citeren hier graag een auteur met ongewone toekomstmogelijkheden, nl. Ivo
Michiels, voelen zich allerminst verplicht of geneigd hun toevlucht te nemen tot het
historisch verhaal. Wanneer we een lijstje moesten opmaken van de vele titels in dit,
naar het heet, dankbaar en graag beoefend genre, dat in het verleden, en zulks tot
vóór enkele jaren, een uitgebreid lezerspubliek kende, treden we thans Jos. de Haes
bij waar hij schrijft dat de belangstelling voor de geschiedkundige roman haar
hoogtepunt voorbij is. Voorzeker: niemand denkt er aan een auteur te dikteren wàt
hij schrijven moet, terwijl anderzijds geen mens de romancier verhinderen kan of
zal het histo-
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risch beeld in de ‘aktualiteit’ te plaatsen. Steeds voor zover hij dit laatste vermag.
Want het komt ons voor dat de moeilijkheden om met een wérkelijk geslaagd
geschiedkundig verhaal voor de pinnen te komen, een beetje onderschat worden. Er
is de tijdeigen atmosfeer waarin de auteur zich moet thuis-voelen, ook de
karaktergetrouwe uitbeelding enerzijds en het oproepen van het autentieke tijds-dekor
anderzijds. Maar er is vooràl de eeuwige mens die aan geen tijd gebonden is. Weinigen
zullen er trouwens in slagen een super-werk te schrijven als August Vermeylen het
vermocht niet De wandelende Jood. Maar Vermeylen zou ons, tijdens een interview
op 4-4-42, nadrukkelijk verklaren: ‘Ik her-schreef géén historie. Niet eens een vertelsel
of legende uit de verleden tijd. Ahasverus is een mens. Hij gaat gekleed zoals gij en
ik. Hij kan z'n pijp roken. Of een sigaret. Een gueuze-lambik drinken. Als het hem
lust kan hij de schouwburg bezoeken of een bioskoopvertoning bijwonen. Men
her-schrijft geen geschiedenis, omdat we het verre verleden alleen kunnen vermoeden,
niet betasten, niet her-leven.’
Ziedaar een o.i. serieuze en alleszins overwegingswaardige wenk aan het adres
onzer steeds talrijk wordende prozaïsten die de beschermende lading van het historisch
kader onontbeerlijk achten om zich als zelfstandig (= oorspronkelijk) schrijver te
handhaven. Wie tekort schiet aan persoonlijke inspiratie, heeft nog altijd een kans
via het geromanceerde beeld uit de geschiedenis. Al bedoelen we daarmee allerminst
dat auteurs die met voorliefde naar de historie grijpen, daardoor hun machteloosheid
om een eigen wereld te scheppen of te ontdekken, zouden bekennen.
Neen, de geschiedkundige roman is geenszins een minderwaardig genre. We
kunnen, in onze literatuur naar enkele uitermate geslaagde, door de historiek
geïnspireerde verhalen verwijzen. En daar nu ook het beste werk van Fred Germonprez
de vrucht zou zijn van het doorpluizen van oude folianten en geschiedkundige
dokumenten, willen we even bij het drietal romans stil houden, nl. Iseland, Iseland...
(1950), De Moerduivels (1952) en Kaper Jan Bart (1956).
Vooraf de inhoud van geciteerde romans. Iseland, Iseland... Midden z'n volkje
van alle slag, in de IJslandhoek, leeft en labeurt de doodarme maar edele
priesterfiguur, pastoor Zoete. De geestelijke heeft het niet gemakkelijk om z'n ruige
parochianen, veelal uitsluitend tuk op materiële voordelen, een beetje ‘ziel’ in te
prenten. Lastige klanten zijn Laverge, de douane-inspekteur en de beruchte Kilo, die
verbitterd om alles en nog wat, in het smokkelen z'n heil zoekt, doch uiteindelijk,
ingevolge een paar mokerslagen, tot inkeer komt. Daarrond leven de IJslandvaarders
met hun gezinnen, waarop de zorg om het dagelijks brood steeds zwaarder drukt.
In 1952 verscheen De Moerduivels. Michiel, de dijkenbouwer, heeft de
moerduivels, een samenraapsel van fielten en rapaille dat asylrecht verwierf in de
Moeren, weten te winnen voor medewerking ter droogmaking van het moeras, naar
het gedurfd plan van Coeberger, eerste bouwkundige aan het Hof van Albrecht en
Isabella. De natuurelementen, mitsgaders betaalde misdadigershanden en op de koop
toe verraad, willen de droogmaking verijdelen. Ten koste van ongewone inspanningen
wordt het Moerenland gewonnen op de zee.
Kaper Jan Bart (1956) wil het geromanceerd levensverhaal zijn van de grootste
zeeheld uit de 17de eeuw. Zo vermetel én bewonderenswaardig was het optreden van
deze simpele jongen uit Duinkerken, zoon van een Vlaamse zeeschuimer, maar
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anderzijds was z'n strijd zo heroïsch, dat Koning Lodewijk XIV de Vlaming in de
Franse adelstand verhief, een uniek feit in l'Histoire de la France.1
Het drietal geschiedkundige romans - evenals Mensen in de schaduw - hebben
voorgoed de aandacht op de ‘letterkundige’ Fred Germonprez gevestigd. Met z'n
uitgesponnen verhaal Iseland, Iseland..., - dat tussen haakjes gezegd gerust in onze
tijd kan geplaatst worden, zó precies komen de feiten tot hun recht - bewees hij de
goede kadans te hebben gevonden. Ook een eigen stramien, en - alvast in deze, z'n
beste roman - een eigen stijl. Hoe verdienstelijk de historische uitbeeldingen ook
zijn, toch zal de lezer van Germonprez' laatste werken met ons betreuren dat Kaper
Jan Bart de eenvoud en de juistheid in de formulering mist, hoedanigheid die Iseland,
Iseland... zo 'n goede pers schonk. Indien het waar is dat Germonprez, met dit laatste
boek baan brak in de literatuur, dan was De Moerduivels in zekere mate een
ontgoocheling en schoot z'n o.i. wezenlijk talent tekort in Kaper Jan Bart. Een
uitspraak die we formeel voordragen en waarbij de kritikus met geen verzachtende
omstandigheden mag rekening houden.
We citeerden reeds hoger Gerard Walschap. O.i. heeft géén schrijver in dit land
aangetoond ‘hoe’ er moet geschre-ven worden, als Walschap. Niet alleen bezit hij
de volmaaktheid in het ‘zeggen’ van de dingen, doch Walschap bewijst evenzeer dat
het geringste feitje of de kleinste handeling, waardevol is. En dan ook recht heeft op
een fatsoenlijke formulering.
Dergelijke kwaliteiten zijn in hoge mate aanwezig in Iseland, Iseland..., hetgeen
Germonprez allerminst volhield in De Moerduivels, en in mindere mate in Kaper
Jan Bart. We menen het van belang onze bewijsvoering met een paar kleine citaties
te moeten illustreren. En achten zulks het best uit de roman Kaper Jan Bart, Fred
Germonprez' laatstverschenen boek.
Op blz. 65 maken we kennis met de jeugdige Peter Tavernier. De auteur geeft
volgende blitzfoto van de opgeschoten knaap: ‘Hij is de waardige zoon van een
gesneuveld kaper. Hij kent nimmer een verzwakking, ook niet als de wind hoger
gaat lopen en de golven in aanzwellende stuwing voortgejaagd door een nijdige
orkaan, de “Royale” dronken over de branding slingeren. De zee zien in haar loeiend
geweld trekt hem onweerstaanbaar aan. Ze betekent de geheimzinnige macht,
waartegen hij zich weerloos weet, maar waarvan hij met ontzag houdt. Woeste
stormen als ongenadige gevechten ontredderen hem niet en als de ouderen hem om
zijn kranigheid loven, zou hij kunnen wenen van tevredenheid en trots. Hij aapt hun
laverende, wiegende gang na en houdt gewichtig de handen achter de rug

1

In 1944 verscheen van Fred Germonprez een voorwerkje Jan Bart sterft, nl. enkele episoden
uit de laatste levensjaren van de grote kaper (32 blzn.) Anderzijds verwijzen we de lezer naar
het zeer verdienstelijke boek van de Westvlaming Juul Filliaert Jan Bart. De Vlaamsche
Zeeheld uit Duinkerken. Een levensfilm (Tielt, J. Lannoo, 1944, 304 blz.)
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gesloten als de oude Vermeire. Vloeken kan hij ook en grove woorden spreken, die
hij nog niet volledig begrijpt. Het mooist wordt het nochtans bij de thuiskomst. Dan
zoekt hij de kameraadjes op en vertelt over alles wat hij beleven mag. Bij zijn laatste
thuiskomst had hij twee vingers, in een gevecht van een vijand afgehouwen, netjes
in een doek gewikkeld en ze aan zijn vriendjes laten zien. Heerlijk hoe ze verschrikt
griezelden, - dat deed ik zelf, loog hij, met één rake slag.’
Men herleze het citaat: mank, on-echt, kunstmatig, opgeschroefd, ge-zocht. En
toch is het een levendig tafereel dat echter ‘hechtheid’ mist, en waarbij het
‘natuurlijk-ruw’ beeld ‘onnatuurlijk-ruw’ wordt.
In Kaper Jan Bart zijn dergelijke beelden nogal aan de beurt. Jammer. En wanneer
op blz. 96 een nieuw hoofdstuk als volgt wordt ingezet: ‘In de tijdwisseling van onze
vreugden als droefenissen vloeit het leven verder met ongestoorde regelmaat van
ebbe en vloed’, dan betreuren wij het oprecht dat de auteur z'n toevlucht zoekt in het
onjuiste en kreupele woord dat vaak smaakloos uitvalt.
Volgende Bruegeliaanse scène zou, met een heel kleine dosis relief en zin voor
evenwicht, een schitterend staaltje van werkelijke schrijfkunst geworden zijn. De
lezer oordele: ‘Strijdmuziek van bazuinblazers en trommelaars stemt de menigte nog
heldhaftiger. Dronken van vaderlandsliefde dansen de vrouwen een wilde rondedans
met hoog opwaaierige rokken die de lange, witte broeken laten zien. Enkelen vallen
languit neer en kruipen vloekend recht om opnieuw in dolle stoet verder mee te
hompelen. Achter de raampjes van de deftige huizen kijken de moeders met angstige
blik naar het gedoe van de meisjes, die zich zonder schroom aan hun lief vastzuigen
en ze schudden meewarig het hoofd om zoveel lichtzinnigheid. Hun tijd is voorbij
dat ze de zonde des vleses wisten te waarderen, en ze zuchten omdat in deze verdorven
wereld de maagdelijkheid ontwaard is en weinig op prijs wordt gesteld.’ (blz. 132)
Zoals hoger: een sterke inzet, maar een zeer mank slot. Of er geen voortreffelijke
passages in Kaper Jan Bart voorkomen? Heel zeker, want de blzn. 41-52, 189-192
en 208-218 bewijzen andermaal Germonprez' ontegensprekelijke kunde.
Het toeval was ons gunstig, omdat Kaper Jan Bart, zijnde Fred Germonprez' laatste
roman, ons een extra-kans aan de hand deed om diens mogelijkheden te doseren.
Die niet gering zijn, maar ons evenmin toelaten vooralsnog ‘klaar’ te zien in de
kunstenaar die ons boeit. Want Fred Germonprez die zich met de zeer sterke aanloop,
of Iseland, Iseland... in de kijker had geplaatst, heeft ons naderhand wel een beetje
ontgoocheld. Al willen we, op grond van de ontegensprekelijke kapaciteiten die
Germonprez bezit, aanvaarden dat de auteur in een nabije toekomst definitief werk
kan schenken.
Besluitend moeten we nog een paar woorden zeggen over Germonprez' vizie op het
vissersvolk dat hem bovenmate lief is, een vizie die overigens gezond en nuchter is,
doch niet zo oerkrachtig geformuleerd als die andere auteur-van-de-zee het vermag,
met name Gaston Duribreux. Om de hele Germonprez, volwaardige
zoon-van-het-noordzeestrand, door-en-door te kennen, moeten we ook z'n oudste
werk onze belangstelling gunnen. Dat zeker niet zonder verdienste is. We citeren in
volgorde van verschijnen: Kinderen van de zee, 1938; Wij leven, 1939; Volk uit de
Westhoek, 1941; Dat dwaze hart, 1942; Jan Bart sterft, 1943; Ik wil leven, 1944.
Dat Fred Germonprez' belangstelling zich niet beperkt tot het zee- en vissersleven,
raden we uit het regionaal-getinte verhaal Volk uit de Westhoek, uit geciteerde titels
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verreweg z'n beste litteraire vrucht. Hier is de schrijver in z'n nopjes, in een vlotte
stijl, de perikelen oproepend van de alkoholsmokkelaars, waardoor dit boekje, twintig
jaar geleden gepubliceerd, nog ten zeerste leesbaar is. Niemand minder dan Anton
van de Velde zou overigens getuigen: ‘Dit kleine, pretentieloze boek is een eerlijk,
deugdlijk “document humain”, en al past het niet op één der geijkte leesten van de
georganiseerde literatuur, het is goed gegeschreven, goed leesbaar en dus, als
verpozing, een aanbeveling waard.’
Kinderen van de zee is, als debuut, hoop en al een goedbedoelde poging, maar de
novelle Wij Leven..., achteraf in bijwerking verschenen onder titel Ik wil leven, is
een knap stuk proza dat ook thans nog onze aandacht gaande maakt. Eigenlijk een
soort dagboek, overvol van korte, nerveuze zinnetjes, of... naar het destijds
ophefmakend Walschap-recept. Een boekje echter dat een geboren schrijver verraadt.
In nagenoeg al die werkjes is het kind-van-de-zee aan het woord. Neen, hij bespeelt
nog niet al de toetsen van het orgel zoals een Gaston Duribreux; z'n akkoord is lichter,
doch het beluisteren overwaard.
Aldus Fred Germonprez. Een aarzelend en toch niet onverdienstelijk debutant, die
van meet af aan kleur bekent: de zee, het volk van het strand, de vissers. En al ligt
het er duimendik op dat hij het, in den beginne, niet gemakkelijk had om te zeggen
wat binnen-in hem leeft, toch leunen z'n eerste werkjes, naar de inhoud, bij z'n jongste,
ook z'n beste werk aan. Als een hoogvlieger liet hij zich geenszins kennen, in acht
genomen dat z'n oudste publikaties moeten aanvaard worden als hartstochtelijke
getuigenissen van z'n liefde, de vergeten en vaak verwaarloosde Westhoek ter ere.
Thans behoort Fred Germonprez tot de geroepenen. We verheugen er ons om. Hij
is een verteller van het goede soort, beschikt over een eigen stramien, terwijl we van
nu voort aan van de auteur mogen verwachten dat hij, in navolging van het reeds bij
herhaling geciteerde verhaal Iseland, Iseland..., z'n lezer verplicht het oor te lenen
aan z'n stem. De door hem opgeroepen figuren hebben een plaats in onze
herinneringen. En deze vaststelling op rekening van de op-en-top Westvlaamse
letterkundige die Fred Germonprez is, is zeker geen geringe lof.
Louis Sourie
Bio-bibliografie
G e r m o n p r e z , Fred, geboren te De Panne, op 30 december 1914.
Grieks-Latijnse Humaniora aan de kolleges te Nieuwpoort en te Moeskroen.
Moest uit reden van ziekte de studies stop zetten. Vooraf bediende, is hij
sedert 1950 werkzaam m de joernalistiek. Adres: Rijselstraat, 18, Kortrijk.
Proza: Kinderen van de zee (novelle) 1938; Wij leven, 1939; Volk uit de
Westhoek, 1940; De westkust onder vuur, 1941; Dat dwaze hart, 1942;
Jan Bart sterft, 1944; Ik wil leven, 1944 (nieuwe bewerking van Wij leven),
Iseland, Iseland, 1950; De moerduivels, 1952; Mensen in de schaduw,
1954; Kaper Jan Bart, 1956. Een nieuwe uitgave van Iseland verscheen
zopas onder de titel De zee laat niet meer los te Utrecht. De romans Iseland,
Iseland en Mensen in de Schaduw werden voor het toneel bewerkt en
eveneens als radio-luisterspel opgevoerd.
Werden vertaald: in het Duits: Iseland, Iseland, 1955; De Moerduivels,
1956; Mensen in de schaduw, 1957; in het Tsjechisch: Iseland, Iseland,
1957. Er wordt onderhandeld over vertaling van Germonprez' werk in het
Spaans en het Roemeens.
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Jhr. Dr. Karel de Gheldere (1839-1913)

20 april 1958 was een onvergetelijke dag voor Koekelare. In samenwerking
met het Davidsfonds West-Vlaanderen, huldigde het gemeentebestuur één
van Gezelle's leerlingen, nl. Dr. Karel de Gheldere. Een kunstvolle
gedenkplaat in terra-cotta werd aan het woon- en sterfhuis van de gevierde
dokter onthuld door dhr. Lootens, burgemeester. In de akademische zitting,
waar afgevaardigden uit gans de gouw aanwezig waren, werd de edele
figuur van Gezelle's leerling en vriend in het licht gesteld. Als slot van
deze hulde sprak dhr. Robert de Gheldere, jongste zoon van de gevierde,
een sappig dankwoord uit en vertelde gemoedelijk, doch keurig enkele
herinneringen aan zijn heer-vader.
Geboren te Torhout op 18 oogst 1839 uit een eeuwenoude edele familie, trok K. de
Gheldere in 1854 op naar 't Klein Seminarie te Roeselare om er in de Oude Humaniora
te studeren. Het is daar dat hij G. Gezelle, de Meester, ontmoette, die van hem
getuigde dat hij ‘een wonderlijk begaafden en taalveerdigen leerling’ was. In zijn
poësisklas 1858 zat Karel op de banken naast zijn vriend Gustaaf Verriest, broer van
Hugo, Victor Vancouille, Robrecht Willaert en anderen. Al die mannen kwamen
onder de betovering van Gezelle's woord en doenwijze.
‘Gij naamt ons op in uw machtige armen
en kwaamt aan uw borst ons zielen wakker warmen...’ zegt Karel te Kortrijk (1886)
bij een Gezellehulde. En in 1893 schrijft hij: ‘Sumus enim operam manuum tuarum!’
Wij zijn het werk van uw handen.
De Meester gaf in 1858 zijn Dichtoefeningen uit en het voorbeeld werkte
aanstekelijk. Onder de aanmoedigende en bezielende leiding van Gezelle zette Karel,
evenals de anderen, zich aan het werk om te schrijven en te dichten. Hij is waarlijk
begeesterd en dicht met hart en ziel. Gezelle verbetert de werkjes en beloont af en
toe zelf met een gedicht. In deze omstandigheden is ook de bundel
Jongelingsgedichten ontstaan van de student de Gheldere. Weinig kollegestudenten
hebben hem dit vóór- of nagedaan.
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Deze eerste dichtbundel openbaart ons reeds zijn rijke natuur. Zijn taal is volks
en westvlaams en helemaal in de Gezelliaanse trant. Oordeel zelf maar (blz. 23):
'T was eens dat ik op wandel ging
Op wandel ging te lande
Waer alles spreekt, ja 't kleenste ding,
Van schoonheid allerhande;
'T was meimaend ende 's nuchtends vroeg:
De perel dien de gershouw droeg
Stond tintelend te blinken,
De jonge zonne loeg door 't hout
En zond heur warme stralen stout
Den koelen dauw te drinken;
En 'k zag dat in den zonnelach
De wakke weê te doomen lag,
Als zond ze uit dankbaerheden
Een wyde wolke rook omhoog
Die klimmen zou vóór God-zyn oog
In Sions heilige steden.

1860
Te Leuven waar Karel samen met zijn vrienden Gustaaf Verriest en Eugeen Van
Oye in de geneeskunde studeerde, bleef de band met Gezelle onverminderd
voortbestaan.
Maar 't was eigenlijk te Koekelare, dat Dr. de Gheldere zijn menigvuldige talenten
ten volle zou kunnen ontplooien. In 1860 schreef hij eens aan Gezelle: ‘Maar waar
Ons Heer mij dak of tente schenke, 'k zal 't goeie zaad naar de vier hoeken der wereld
smijten’. En hij hield woord.
Gedurende meer dan 20 jaar was Karel de Gheldere de enige geneesheer in 't
uitgestrekte Koekelare. Daarbij hadden zeven van de aanpalende gemeenten geen
geneesheer en de wegen waren erbarmelijk. In het begin bezocht Karel zijn zieken
als ruiter te paard; zijn medicijnen en doktersgerief hingen aan de zijde van zijn
draver. Later reed hij met een ‘tilbury’ en spande drie paarden om de beurt in de
tramen.
Dr. de Gheldere was een gewetensvol en plichtbewust geneesheer. Hij bezocht en
verzorgde zijn zieken met ijver en stiptheid, en was vooral gekend als een ervaren
meester in de vroedkunde. Schreef hij niet met recht volgende treffende verzen?
Ik draag de breekbaarheid van 's menschen levensbanden
als een kristalen vat al bevend in mijn handen...

Wanneer men aan bejaarde Koekelarenaars vraagt: Wie was Dr. de Gheldere? dan
antwoorden zij u steeds: Mijnheer de Gheldere was een goede dokter, een groot
geleerde, een fijne geestigaard en vooral een echte volksvriend. In de omgang met
zijn dorpsgenoten was hij openhartig en
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gemoedelijk. Hij bezocht met enkele vrienden op bepaalde dagen zijn staminee's.
Daar had hij zijn lange stenen pijp hangen aan de muur en was de joviale voorzitter
van het gezelschap. Hugo Verriest getuigt van hem: ‘De blijde zang, de geestige
lustige opborrelinge en jacht van zijn geest spetterde uit in fijne, klinkende zotte
woorden en spreuken, vol wondere beelden en aardige zetten.’ Geen wonder dat Dr.
de Gheldere de achting en genegenheid genoot van allen die met hem omgingen.
En niettegenstaande zijn uitgebreid werkterrein groeide stilaan 'n nieuwe
dichtbundel, zijn bestgekende Landliederen (1883). Gezelle dankte hem met een
verheven gedicht Sterren, in een bijvoegsel van Loquela.
Een beoordeling, een echt vlaamse, verscheen in Het Manneke uit de Mane (1884):
‘...In dien boek, van ends t'ends leeft de Vlaming in zijn vrije Vlaamsche lucht, in
zijn lachende Vlaamsche streke. Hij ziet er zijn bloemen bloeyen, hoort er zijn veugels
schuifelen en zijne koewachters ariauwen! Hij wandelt er met Vlaamsch volk op
Vlaamsche feesten en kerremissen. Hij is bij rouwe en trouwe, en deelt er lief en
leed met den Vlaamschen dichter.’
Veel schone gedichten staan in dit bundel. We laten hier één volgen, namelijk:
‘Brief aan de opstellers van Rond den Heerd te Brugge’, zeer diep en rijk van inhoud.
Het verscheen in Rond den Heerd 1881. In 1879 leverde K. de Gheldere niet minder
dan 9 bijdragen in dit blad. In 1880 gaf hij schier geen teken van leven meer. Dit
zwijgen was voor de redaktie van het blad de aanleiding tot het zenden van een brief
aan Dr. de Gheldere, waarin zij hem vraagt, of hij ‘als één die moe is van te vechten,
lag te slapen’. Daarop volgde het sublieme antwoord:
Brief aan de opstellers van Rond den Heerd te Brugge. (bl. 64):
Ach, laadt geen nieuwen last op mijn te zwakken rugge!
Gij tuit mijn ooren vol, O mannen daar van Brugge!
Scheidt uit van dat laweit, ik heb u al verstaan
en, om de liefde Gods, laat mij in vrede gaan...
Gij vraagt of ik, als een die moe is van te vechten
te slapen ligge binst den kamp voor onze rechten,
of hopeloos bezie, met ongewapend hand,
dien eedlen strijd die woelt voor God en Vlaanderland.
O neen! Mij is 't gevoel van mijne jonglingsjaren,
trots 't wielen van den tijd, niet uit de ziel gevaren.
Ik ben van 't oud verbond en blijf den eed getrouw
gezworen voor den Man, dien 'k in mijn hert aanschouw
als Meester en als Gids, en met mijn dankbare oogen
begroete uit al de kracht van gansch mijn zielvermogen.
Maar... ander tijden, ander zeden, zegt het woord.
Al mijn bedrijvigheid staat aan een and'ren boord.
Mijn uren zijn besteed, van in den vroegen morgen
tot 's avonds late, met voor anderen te zorgen.
Ik heb de wieken van den Engel afgesneên
om in den slenterweg der plichten voort te treên.
Ik draag de breekbaarheid van 's menschen levensbanden,
als een kristalen vat, al bevend in mijn handen,
verkeerend gansch den dag, eilaas, met anders niet
als met ellende en pijn en ziekten en verdriet.
Zoo rolt mijn leven voort te midden van het klagen
van al die lijden... en zoo één, zoo al de dagen!
Ha! vinde ik wat respijt, ziehier mijn loon en kroon:
't is 's avonds, bij den heerd, 't geswatel van mijn zoon,
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zijn ongeveinsde lach, zijn kinderlijke spelen,
zijn vragen zonder eind, zijn onverpozend streelen,
terwijl zijn Moeder, met de liefdestraal in de oog,
beziet al monkelen dat huizelijk vertoog!...

Achteraan de Landliederen vormen een ganse serie van 44 Kinderliedjes of Nursery
songs een afzonderlijk deel. Dr. de Gheldere had een Engels kinderboek, waarin
grote platen met enkele verzen onderaan. Kinderen kijken graag naar prentjes en ze
zouden een boer zijn kunsten afvragen. Vader de Gheldere antwoordde bereidwillig
op die vragen, vertelde en vertelde en eindigde met die Engelse verzen te vertalen
tot nut en onderricht van zijn en andere kinderen. ‘Och hadden alle Vlaamsche kinders
een vader die zoo kan zingen’, schreef Alfons Duclos. De toondichter Meester Remi
Ghesquière heeft die kinderliedjes op toon gezet en heeft er aldus veel toe bijgedragen
om Karel de Gheldere bekend te maken in het Vlaamse land.
We zouden zeer onvolledig zijn moesten we zijn derde dichtbundel Rozeliederen
onachtzaam voorbijgaan. Achter de woning van de dichter lag zijn grote lusthof.
Daarin groeiden welig allerhande fruit- en sierbomen, doch vooral zijn honderden
varieteiten rozen maakten zijn trots uit. Hij was een fijne kenner van die bloemen.
Moet het u dan verwonderen dat hij in 1893 een ganse dichtbundel over de rozen
publiceerde Rozeliederen? Het werd zijn laatste bundel, opgedragen aan zijn vrouw
Maria Louisa Desnick, en bevat 57 rozeliederen, allemaal sonetten. Wij geven u een
paar proevertjes, totaal verschillend van aard: De goudkever, een natuurschilderijtje,
en Sub Rosa, waarin de guitige de Gheldere de bovenhand haalt. Iets sub rosa, onder
de roos, vertellen, betekent iets op een zwijgens zeggen.

De Goudkever (bl. 15)
Blinkend als een echt juweel
Met zijn goudsmaragden kleeren,
lag een kever zich te keeren
in een Roos van rood fluweel.
Kon ik, schilders, uw penseel
even als mijn pen hanteren,
'k mieke een schilderwerk vol eeren
van dat liefelijk tafereel.
Maar de koesterende stralen
van de warme zonne Gods
kwamen op het diertje dalen.
Dat, al gonzend schoon en trotsch,
steunend op zijn gulden vlerken,
rees in 't luchtruim zonder perken.

Sub Rosa (bl. 41)
De lieve lente is uit, 't is zomer:
de Rozen bloeien wederom
Komt, vrienden, komt, maakt feestgebrom
want ieder dichter is een droomer.
't Is hier besloten eigendom.
En is de geest, als 't warm is, loomer,
het vonklend schuim bekroont den romer
wij zijn Sub Rosa, wellekom!
Laat maar uw losse tongen slaan:
gij ziet daar op de tafel staan
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kapeelen verschgeplukte Rozen.
Gezondheid dan!... Herdoens, herdoens!
Het is van schaamte niet dat 's noens
de wangen van den Vlaming blozen.

Van Karel de Gheldere zijn ook nog enkele Gelegenheidsgedichten bewaard. Dit
zijn meestal zeer lange gedichten van 100 en meer verzen, welke hij opstelde ter
gelegenheid van een of ander feest of gebeurtenis. De voornaamste zijn:
Liederen voor de Karel de Goede-feesten te Brugge (1884)
Hulde aan deken De Bo te Tielt (1885)
Hulde aan Guido Gezelle te Kortrijk (1886)
De Koolmijnders (te Roeselare - 1887)
Liederen voor de Breidel en de Coninck-feesten te Brugge (1887)
Hulde aan deken De Bo te Poperinge (1887)
De Windstorm, een zangstuk.
Jubelfeest te Roeselare (1906). Dit gedicht werd de zwanenzang van Dr. de
Gheldere en bevat niet minder dan 322 verzen.
Bij de verschillende installatie's te Koekelare deelde Karel kwistig zijn rijmpjes
uit aan zijn dorpsgenoten. Daarin vinden we de dichter op en top terug: geestig, fijn
en volks.
De plaats ontbreekt om nog meer over de dichter de Gheldere uit te weiden, want
we moeten hem nog op een ander gebied belichten. Meer nog dan een dichter was
hij eerst en vooral een taalgeleerde. De twee scheiden gaat evenwel niet op, omdat
beiden dooreen gegroeid zijn als vlees en bloed.
In 1889 werd hij briefwisselend, in 1899 werkend lid van de Koninklijke Vlaamse
Akademie. Hij nam regelmatig aan de werkzaamheden deel en alleen een
uitzonderlijke grond ge reden kon hem van de maandelijkse vergadering doen
thuisblijven. Steeds verwittigde hij zijn zieken dat hij de volgende dag zou afwezig
zijn.
Overal in zijn omgang met het volk, hetzij op visite bij zieken, hetzij bij vrienden
op café, altijd beluisterde en bespiedde hij hun taal. Hij tekende op en verzamelde
alles wat hij nuttig of waardevol achtte. Regelmatig seinde hij zijn vondsten en
aantekeningen door naar Gezelle. Deze schifte en rangschikte wat hij zo wat van alle
kanten ontving. Aldus hielp Karel de Gheldere ook mee aan Loquela.
Daarbij legde hij zich ook ernstig toe op de studie van het ‘middelnederlands’.
Met een waar benediktijnergeduld ontcijferde hij oude handschriften. Hij had een
meer dan gewone kennis van vreemde talen, immers hij vertaalde uit niet minder
dan zeven verschillende talen. Vermelden we als zijn voornaamste werken:
Ghetiden Boec (1893)
Dietsce Rime (1896)
De oude Thorhoutsche Kamer van Rhetorica (1905)
De Rymwerken van Domien De Jonghe (1905)
Een zonderlinge Legende (1907)
Om te eindigen wil ik er nogmaals op wijzen dat Karel de Gheldere, niet alleen
een leerling was van Gezelle, doch een waardige navolger en een ware vriend. En
die vriendschap is nooit verzwakt wanneer Karel te Koekelare als geneesheer
fungeerde. Hij bleef zijn Meester steeds getrouw, stond aan zijn zijde in de strijd
voor de vervlaamsing, voor het gaaf bewaren van onze taal, inzonderheid het
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westvlaams. Af en toe bracht hij zijn meester een bezoek hetzij te Brugge, hetzij te
Kortrijk. Ook Gezelle kwam bij gelegenheid op tegenbezoek naar Koekelare. De
dokter reed dan met de ‘tilbury’ tegen naar Ichtegem-station om zijn goede vriend
af te halen. De begroeting was steeds hartelijk. Ten huize in de Dorpstraat gekomen
werd de Meester gulhartig onthaald en prinselijk neergezet. Sicut amicus cum amico
convivatur.
Hij eindigde in 1906 te Roeselare zijn lang eresaluut aan Guido Gezelle met deze
verzen:
Verschoont mij dat ik van de Meester niet kan scheiden,
en dat ik over hem zooveel u voren las,
wijl ik een groote vriend des dichters was...

Westvlaamse vriend, Karel de Gheldere, gij zijt gestorven op 17 juli 1913, 45 jaar
geleden. In het mooi gedicht Treurrozen hebt gij gezongen:
Ik weet het wel, ik weet het wel,
De dooden zijn zoo gauw vergeten...

Die woorden zullen hier aan uw nagedachtenis niet bewaarheid worden. Gij zijt niet
gestorven in de harten te Koekelare; gij zult voortleven in gans het Vlaamse land.
Triphon Dereeper

Jozef Vandenberghe tachtig jaar
De dichter-toneelschrijver Jozef Vandenberghe is tachtig jaar geworden. Dit feit mag
niet onopgemerkt voorbijgaan.
Niettegenstaande zijn hoge ouderdom was Jozef Vandenberghe een der eersten
om van meetaf aan zijn algeheel vertrouwen te schenken aan de jonge vereniging
die zowat zeven jaar geleden West-Vlaanderen boven de doopvont hield en onder
de naam van Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond reeds tal van initiatieven heeft
uitgewerkt. En daarom aanziet het C.V.K.V. het dan ook als zijn plicht, bij de talrijke
blijken van waardering en erkentelijkheid, Vandenberghe gebracht bij zijn tachtigste
verjaardag, ook deze te voegen van al de leden zonder onderscheid van het Verbond,
en waarom niet, van alle lezers en sympatisanten van het Tijdschrift West-Vlaanderen.
Deze blijken echter niet enkel om zijn lidmaatschap, beste lezer. Veel meer nog
om de hoge dunk die we ten allen tijde hadden van zijn menselijke persoonlijkheid
en in het bijzonder om de intrinsieke waarde van zijn kunstenaarschap.
Jozef Vandenberghe werd geboren te Roeselare op 12 juli 1878. Hij studeerde aan
de Grieks-Latijnse afdeling van het Klein Seminarie, waar hij in 1896 - hij zat toen
in de poësies - in een wedstrijd tussen de kolleges van het bisdom, een eerste prijs
in de Vlaamse Dichtkunst wist te behalen. Dit betekende meteen de inzet van een
kunste-
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naarscarriere die meer dan verdienstelijk zou worden. Schrijver van een ontelbaar
aantal gelegenheidsgedichten, medewerker aan Gezelle's Biekorf en auteur van heel
wat kunstkritische bijdragen die hij zowat in alle tijdschriften van zijn tijd publiceerde,
verwierf Vandenberghe alras naam en faam. Zijn druk zakenleven zou er op geen
enkel moment in slagen zijn onblusbare drang naar scheppen van schoonheid te
sublimeren. En wanneer zijn aangeboren sprekerstalent en sociale zin hem zouden
stuwen naar nieuwe horizonten, betrachtte hij als het ware de verzoening van kunst
en politiek. Dit in de onmiskenbare waarde van bedreven, kwasi onnavolgbaar,
meesterschap in de redekunst. Achtereenvolgens werd Jozef Vandenberghe
gemeenteraadslid en schepen van de stad Roeselare (1912-1921). In 1919: toegevoegd
Koninklijk Hoogkommissaris der Verwoeste Gewesten, tak Openbare Domeinen.
In 1921 werd hij verkozen tot Provincieraadslid en lid van de Bestendige Deputatie,
in het bijzonder verantwoordelijk voor de takken Onderwijs, Volksgezondheid en
Eredienst. Sinds 1945 - als medestichter van de inrichting - is Jozef Vandenberghe
Voorzitter van het Sanatorium St. Idesbald De Lovie te Poperinge. Het Nationaal
Vlaams Kristelijk Toneelverbond verkoos hem tot Ere-Voorzitter in 1950.
In funktie van zijn lidmaatschap van het Kristen Vlaams Verbond schreef hij onder
de stuwkracht van de toentertijdse Voorzitter Advokaat Em. Devisschere en naast
zijn vrienden priester-dichter Alois Walgraeve en Lodewijk Dosfel, volkse bijbelse
drama's, zo o.m. De Verloren Zoon (1909 - herdrukken in 1921 en 1927), een gedicht
parabelspel in 4 bedrijven en Verrezen (1914) een gedicht passiespel in drie bedrijven.
Zijn gedichten verzamelde Jozef Vandenberghe in een viertal bundels waarvan
Rusturen (1932) ontegensprekelijk het meest representatieve is.
In 1905 schonk hij ons een merkwaardig essay over Albrecht Rodenbach en zijn
werk.
Het oeuvre van J. Vandenberghe draagt in zich heel zeker de gaven en gebreken,
de kenmerken van de tijdsperiode waarin romantische gevoelstonen ritme en inhoud
van het kunstwerk bepaalden. Nagenoeg gans zijn literaire productie ademt, in
schering en inslag, diepe innigheid en onbedwingbare gevoelsheftigheid uit. Zijn
redenaarstalent maakte hem een producent van oratorische alexandrijnen waarvan
de uitbundige zwier in niets moesten onderdoen voor de periodische volzinnen welke
hij destijds van op het spreekgestoelte voor een reusachtig gehoor over de hoofden

van de opgetogen luisteraars slingerde. Toen hij ver over de zeventig was hoorden
we hem te Rumbeke voor honderden mensen met de bisschop aan het hoofd, in een
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magistrale feestrede een ganse zaal a.h.w. meesleuren in een woordenvloed die zo
machtig was dat niemand, maar dan ook niemand aan de greep ervan ontkwam. Jozef
Vandenberghe, een aristokratische figuur met rijzige brede gestalte en een stoere
Vlaamse kop bovenop. Jozef Vandenberghe dichter, toneelschrijvr, politicus en
zakenman. Maar boven dit alles mens. Mens in de meest volwaardige betekenis van
het woord. Stamvader van een groot nakomelingschap. Bescheiden en edel. Open
voor alles dat schoon, waar en goed is. Toonbeeld voor zijn medeburgers. Zijn hele
leven - niet enkel dit van de kunstenaar maar dit van de hele mens - stelde hij in
dienst van de Vlaamse gemeenschap. En die gemeenschap is hem daar ook dankbaar
voor.
Jozef Vandenberghe is tachtig geworden. En geen mens twijfelt er aan dat hij een
soliede kans maakt op de honderd. Hij dankt die aan zijn sobere verstandige
levenswijze, aan zijn talloze buitenwandelingetjes doorheen de straten van de
Rodenbachstad, aan de goede zorgen van zijn huisgenoten, aan de liefde van vrouw
en kinderen en tenslotte, maar vooral aan Onze Lieve Heer die hij tachtig jaar lang
de ereplaats in zijn hart toekende.
H. Deylgat

Jacques van Loock
Voorstelling van het werk van de schilder, ter gelegenheid van de tentoonstelling in
de oudabdijhoeve Ter Doest te Lissewege op 28 juni 1958.
De kunst lijdt thans aan de ziekte van het experimenteren en de kunstkritiek aan
de kwaal van de duistere formulering. De toekomst van de mensheid ligt geborgen
in de distilleerkolf van de laboratoria. Daar zoeken de vorsers naar de nieuwe,
reddende of... vernietigende formule. Die formule, eens gevonden, wordt in klare
cijfers op het zwarte bord geschreven en krijgt haar toepassing in het ingewikkeld
raderwerk van de techniek. Bij een uiteindelijk resultaat wordt de formule voor de
ingewijden duidelijke taal en de technische toepassing eenvoudig als een spel. Doch
kunst is geen wetenschap. Hier komt men niet tot hetzelfde resultaat door het
experimenteren in laboratoria. Experimenten in de kunst zijn meestal oefeningen en
akrobatieën in het luchtledige. Ik geloof evenmin in een kunstkritiek, zoals die thans
door sommigen beoefend wordt en waarvan
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een verstandig mens na herhaaldelijke lezing geen snars verstaat. Ik geloof in de
scheppingsdrang van de kunstenaar, uit wie onbewust grote kunst geboren wordt.
Want het komt er ten slotte op aan dat een schilder tot uitdrukking brengt datgene
waartoe hij wordt aangedreven. Wat een verandering, wanneer men uit de duffe lucht
der laboratoria in een landschap komt van de Vlaamse polders, zoals in de omgeving
van Ter Doest, waar onze voorouders in de 13de eeuw die monumentale schuur hebben
gebouwd, een meesterwerk van harmonische vormgeving! Wat een genot, wanneer
men in onze tijd van buitenissigheden en morbiede sensaties plotseling de gezonde,
vranke kunst ontmoet van Jacques Van Loock! Onvermijdelijk komt mij het vers
van G. Gezelle te binnen:
O wilde en onvervalste pracht
der blommen langs de watergracht...
Hoe eerbaar, edel, schoon en fijn
kan toch een enkele blomme zijn.

G. Gezelle blijft onze grootste dichter. Zijn kunst is spontaan en zuiver, geboren uit
innerlijke noodzaak. Men hoort de kristal-heldere zang van een bron. Hij behoort tot
geen enkele school. Hij is zichzelf. Hij is van alle tijden. Men moet niet noodzakelijk
schilderen volgens een bepaalde en gangbare formule om een waardevol schilder te
zijn. In alle scholen en richtingen kan men echte kunst ontmoeten. Kunst is geen
theorie maar praktische handeling. In zijn boek Verbeelding en Voorstelling wijst
Dr. G.J. Hoogewerff er op, hoe juist in tijdperken van aanmerkelijke kunstbloei het
aesthetisch inzicht niet zelden faalde en, voor de artistieke prestaties deerlijk
onderdoende, het essentiële daarvan niet kon waarderen. Zowel de Griekse Kunst
ten tijde van Periklès als de kunst der Middeleeuwen en de Hollandse schilderkunst
uit de gouden eeuw ontstonden bij en ondanks een zeer gebrekkig aesthetisch inzicht.
Ik houd van een schilder, die mij toespreekt en ontroert, waar kunde en bezieling in
evenwicht blijven. De schuur van Lissewege is een symbool: vrucht van kunde, maar
dooraderd van poëzie, eenvoudig en groots, klassiek door de juiste verhouding,
momentaal te midden van het landschap met de brede verten.
Bij mijn bezoek aan Jacques Van Loock zag ik op zijn werktafel een map met
allerhande ontwerpen voor boekomslagen en drukwerken. Hij is werkzaam bij de
firma Desclée De Brouwer. Elk boek dat op de markt komt, gaat eerst door zijn
handen: hij is ontwerper en tekenaar, illustrator, maquettist en kunstadviseur. Dit feit
tekent de gehalte van een firma en pleit voor de psychologische en kommerciële
speurzin van de leiding. Want in het leven zijn de mensen die het meest renderen
degenen die best passen bij hun werk. Jacques Van Loock heeft niet veel tijd om te
schilderen: hij doet het 's avonds en in zijn vrije uren. Gewoonlijk gebruikt hij geen
doek: want het vergt tijd om een doek op het raam te spannen en voor te bereiden.
Een stuk papier volstaat met wat uitgedunde olieverf en een borstel. Die liggen voor
de hand. En waar is het model? De schilder hoeft niet ver te zoeken. Daar is Cecilia
Van Treeck, zijn echtgenote, die ook schildert, zonder het ooit geleerd te hebben:
voor een paar jaren hield zij bij Giroux te Brussel een tentoonstelling, die gunstig
onthaald werd. Daar zijn vooral de kinders: zij stoeien rondom u, zij gichelen door
het huis, zij strompelen langs de trap. Xavier, de oudste, met het ernstig voorhoofd,
maar vooral de kleine meisjes, Cathérine, Thérèse, Françoise met de preutsche blik
en het golvend haar. Jacques Van Loock heeft geen tijd om veel te experimenteren.
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Elk werk is de lyrische ontlading van een gevoel: een improvisatie. Wanneer hij in
staat van begenadiging verkeert, gooit hij de kleuren op het papier. En in een oogwenk
is het mirakel gebeurd. Daar verschijnen de kinders in alle denkbare poses: een
symfonie van groen, rood, blauw, oker en grijs: een lied van blijheid, lentemuziek,
een hymne aan het leven, aan het schoonste dat het leven ons biedt: het kind met de
dromende ogen, waarin het mysterie ligt van de toekomst en het fascinerende van
het onbekende: want elk kind is een raadsel: men weet nooit wat eruit groeien zal.
Er ligt als zegen over, als gratie op,
Om 't mondje fonkelt zon, in d'ogen floerst er regen,
Een droom, als 't leven groot, bonst in den kinderkop,
En toch hangt stralend er een onschuld om geweven.
(Johan Daisne)

Weinig schilders wagen zich aan het kinderportret: het kleine gelaat heeft onbepaalde
omtreklijnen, omfloerst door onbestemdheid, met haast onvatbare uitdrukking. De
schilder mag niet vervallen in weekheid en er een pop of een suikergoed-artikel van
maken. Maar wat een gedroomd motief voor een kunstenaar, om te peilen naar de
kinderpsyche en een juweel te schenken van geraffineerde kleur, als het doek:
‘Cathérine op de groene fond’. Naast het kind zijn ook het stilleven en het landschap
een bron van inspiratie, maar telkens wanneer zij werken als een vonk, die de
ontroering opwekt en noopt tot schilderen. Ik denk aan Rik Wouters, die ook in zijn
naaste omgeving zijn inspiratie vond, die steeds en opnieuw in een voortdurende
exaltatie zijn vrouw Nel heeft geschilderd en die ook spelenderwijs met enkele
borstelvegen een figuur of een landschap op het doek kon toveren. Ook bij hem het
zelfde zonnig lied aan de blijheid van het leven. Die vergelijking doet de vraag
oprijzen: tot welke school behoort Van Loock? Geboren te Le Havre in 1918 was
hij leerling van Counhaye in Terkameren. Hij is verwant met degenen die Paul
Hasaerts de animisten heeft geheten. Ook bij dezen vindt men kleur, gevoel, blijheid,
spontaneiteit. En ook bij Albert Van Dyck was het kinderportret het geliefkoosde
thema. Jacques Van Loock behoort tot geen enkele school: hij is de vertegenwoordiger
van het echte, het authentieke, het onvervalste, het oprechte in de kunst. En volstaat
dit niet om in de toekomst stand te houden tegenover het akademisme en het
manierisme van sommige modernisten? Het verwondert mij niet dat hij verklaarde
bijzonder te houden van Velazquez en Goya: daar vinden wij, doch met de suprematie
van de allergrootste meesters, de uitdrukking van de meest authentieke kunst in de
eenvoudigste vorm. Spaarzaamheid van middelen is steeds het kenmerk van het ware
schildersinstinkt, doch is ook immer de vrucht van strijd en inspanning. Beheersing
van de vorm is onontbeerlijk voor wie haast instinktmatig, op goed geluk af zijn
kleuren op het doek werpt. Hier is geen peuterwerk maar brede faktuur. Met
trefzekerheid wordt het gekleurde vlak in lyrische arabesken gesloten. Want elk doek
weerstaat aan de ontleding. Het ene kleur is afgewogen tegen het
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andere en het bewogen rythme in de schepping schaadt niet aan het geluk. Er is
forsheid in de bezielde borstelstrepen maar tevens krachtige konstruktie der plannen
en intelligente bladvulling. Het koloriet is beheerst en warm, fijn-genuanceerd en in
mineur-toon gehouden. Hier is innigheid, poëzie, eerlijkheid en voornaamheid; zoals
in het geciteerde vers: het is eerbaar, edel, schoon en fijn: minimum van aanduiding
met het maximaal effekt, eigen aan de rasschilder. Geen zoeken naar problemen die
onopgelost blijven, maar het oplossen van elk probleem, dat een schilderij is voor
een schilder. Geen uitgaan boven zichzelf en neerstorten als Ikaros onder de gloed
van de zon, maar zichzelf zijn en blijven met de juiste kennis van de mogelijkheden.
Elk schilderij is stijlvolle verstandhouding: het heeft de charme van het abstrakte,
dat zijn waarde ontleent aan de originaliteit van de vorm en de afgewogenheid der
kleuren, maar het heeft daarnaast de rijkdom van het humane en de taal van het
gevoel. Jacques Van Loock is een gelukkig man: hij kent zijn mogelijkheden en hij
put ze uit, hij kent een eenvoudig lied en hij zingt het voortreffelijk uit. Hij verliest
zijn enthousiasme niet met te zoeken naar recepten, maar hij schildert met liefde. Hij
is geen man van het laboratorium maar van de open natuur. Hij zoekt niet naar een
kritikus die zijn kunst opschroeft en die tracht te imponeren door een eenvoudige
waarheid moeilijk te maken. En hij maakt anderen gelukkig... als kinders, om het
schone dat zij ontvangen, als mensen, die uit de duistere labyrinth van de hedendaagse
kunst ontwaken tot het licht en de schoonheid. Moge Jacques Van Loock spontaan
blijven als een kind, een zonnekind, en vooral, in weerwil van alle duistere theoriën,
een schilder... en een schone toekomst is hem en zijn kunst weggelegd.
Kanunnik Jos. Dochy

Over cartoons, van Steinberg tot Timmermans

Ik heb eens een tekening gezien van twee brave bedienden, die in hetzelfde kantoor
zitten en zopas van hun baas hun maandloon hebben ontvangen. De ene kijkt ijverig
na of het zaakje wel klopt, hierbij wel toeziende dat de andere de optelling niet kan
volgen. Die andere zit zijn vriend breedlachend aan te kijken en schijnt hem een
fijne, listige vraag te stellen. Dit is een kort gebeuren, door de tekenaar even beknopt
geschetst en waardoor de vinger wordt gelegd op een bestaande toestand.
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Zulke tekeningen heet men, met een Amerikaans woord, cartoons en die schijnen
in Vlaanderen vrij moeilijk door te dringen, alsof men bang is voor het sarcasme en
de soms bittere zelfspot die de artist in zijn werk legt. We kennen hier wel Hergé en
Vandersteen, die trouwens op het gebied van het beeldverhaal reeds een internationale
faam hebben verworven. Maar er is nog een bepaald onderscheid tussen het
beeldverhaal en de cartoon. De cartoon is een vrijstaande tekening over één bepaald
onderwerp, waaraan gewoonlijk iets scheef of dwars zit. Die pointe is niet altijd
duidelijk, doch wordt bij voorkeur ook niet in een ondertekst omschreven of onthuld.
Er bestaan cartooncyclussen, reeksen van tekeningen alle over één bepaald onderwerp;
men kent die thema's: de eenzame drenkeling op een klein eiland, de exploten van
bergbeklimmers, de ruzie onder buren of huisgenoten enz. De voorraad is
onuitputtelijk. Er bestaan humoristische cartoons, en zo zijn wel de meeste, maar er
zijn er ook die niet bestemd zijn voor het hoekje van de humor en waarbij men niet
alleen niet moet lachen, maar zich zelfs medegetroffen voelt. Bergson heeft in zijn
essay over het lachen immers reeds geschreven dat een groep stijflopende, in het
zwart geklede heren in de grond lachwekkend is. Cartoons vormen als het ware een
collectieve en visuele sociologie, waarbij soms veel duidelijker dan met woorden
wordt gewezen op slechte gewoonten, sociale wantoestanden, huiselijke botsingen
en onmogelijkheden die voortvloeien uit 's mensen levensgewoonten. Het is soms
na herhaaldelijk bekijken en persoonlijke reflexie dat men tot de kern van de zaak
komt. Ongetwijfeld slaan sommige dezer tekeningen veel dieper en scherper in dan
de faits-divers, de geschreven mop of de short-story zelfs, en later, veel later zal men
zich het getekende toneeltje nog duidelijk kunnen voor de geest halen.
De grootste onder de levende cartoonists is de Amerikaan Saul Steinberg, die o.m.
in het Amerikaanse paviljoen op de WT, op een grote wand, een studie heeft getekend
van de Amerikaanse ‘way of life’. Het is humoristisch in de details, maar in zijn
geheel beschouwd vind ik het eigenlijk een tragisch beeld enerzijds van de
gelijkschakeling van de zogenaamd kapitalistische mens en anderzijds van de
belachelijkheid van sommige actuele excentriciteiten. Als iedereen een opzichtelijke
auto bezit, en een koelkast en tv, en een gevleugelde zonnebril, een buik vol
fototoestellen en een das met Hollywoodse lichamen, wat dan? schijnt Steinberg aan
de kijker te vragen. Is er dan nog plaats voor de personaliteit? Ook in de verschillende
boeken die hij publiceerde heeft hij ongenadig de spot gedreven zowel met de modernals met de antiekdoenerij, met de aanbidding van de vrouw, met de hopeloze banaliteit
van de grootstad, met ingekankerde wantoestanden in vaak zeer moderne bedrijven
en instellingen. Er gebeurt altijd een korte schok in ons, als wij die tekeningen bezien;
wij voelen er vaak onszelf in ontmanteld. Er zijn natuurlijk, buiten Steinberg, nog
andere van deze artisten: Ronald Searle, Chaval, Yttah, Bosc, François, de
Nederlanders Spier en Bantziger, de Duitser Lupus zijn de namen die men thans, in
grote magazines en weekbladen aantreft. Het zijn mensen die geregeld ten strijde
trekken tegen de brave normen en de verjaarde vormen van onze slechte gewoonten,
die weergaloze politieke duikvluchten maken en kort, beknopt en gevat de diagnose
stellen van bepaalde uitzichten van de menselijke gedragingen.
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In Vlaanderen kennen wij ook enkele merkwaardige vertegenwoordigers van die
jonge, interessante kunstvorm. Pil bijvoorbeeld en enkele tekenaars van Pallieterke.
Nu meldt zich een jongere aan, die talent heeft, die de belangstelling waard is en tot
grotere bekendheid is geroepen. Wij bedoelen Gommaar Timmermans. Hij heeft nog
geen boekjes met cartoons gepubliceerd en zou dit nochtans reeds kunnen. Wij menen
dat West-Vlaanderen het eerste tijdschrift is dat enkele van zijn tekeningen toont.
Deze zoon van Felix Timmermans heeft op zijn manier iets van zijn vader: de gave
van opmerking, het vermogen om raak, pittig en persoonlijk het opgemerkte weer
te geven, en dan een speciale soort humor, die meer doet dan doen lachen, die een
beetje dieper tast en ons ergens aanspreekt waar wij dan ontroerd worden of geërgerd.
Hij kan eerst en vooral tekenen, heeft het overigens geleerd, maar van academisme
is allerminst sprake bij deze jonge artist. Hij tekent, met een verre reminiscentie nog
aan de vignetten van zijn vader, maar persoonlijker ingesteld zowel wat de vorm als
het onderwerp betreft. Het thema is altijd het weergeven van een indruk, een facet
van een idee, en dat zo kort mogelijk als in een extract, dat in ons, de kijkers, moet
oplossen en uitlengen en waar men dan nog heel wat kan bijdenken. De vorm volgt
in beknoptheid de flits van het moment van opmerking: zijn tekeningen bestaan uit
enkele lijnen maar, nogal hoekig, zonder achtergrond, vooruittredend, recht op ons
af. Bij sommige tekeningen zal men onmiddellijk in een lach schieten, bij andere zal
men helemaal niet lachen. Bij nader ingaan op de niet-lachers gebeurt het vrij dikwijls
dat men er een insinuatie vindt op een toestand, die de artist wil onderlijnen of
hekelen, of alleen het voorstellen van een absurditeit, die dan heel dikwijls verband
houdt met gelijkgerichte domheden, die wij ook wel eens doen of meemaken.
Het wordt tijd dat in Vlaamse en Nederlandse kranten, naast de beeldverhalen,
ook de cartoons aan het woord, het soms luide en niets ontziende woord komen.
Naast de schaarse prestaties die vooral Nederlandse kranten af en toe leveren en dan
nog dikwijls met tekenwerk van buitenlandse artisten, mogen ook eigen Vlaamse en
Nederlandse kunstenaars op dit gebied eens aan bod komen. Timmermans, een naam
met goede klank in de Nederlanden, zal de krant, die zijn tekeningen publiceert,
geestigheid bijbrengen en lezers. Maar al te dikwijls zien wij in onze weekbladen,
vooral dan in de provinciale weekbladen, banale humor-krabbels, die ergens door
een agentschap met cliché en al in de wereld worden gestuurd, dingetjes die bovendien
nog slecht getekend zijn. Sommige Franse en Amerikaanse bladen profiteren van de
plaats voor de humor, die er dan toch moet zijn, om daar iets méér te bieden dan
plotse en voorbijgaande lachprikjes; vaak ontvouwen er de tekenaars een eigen geest,
puntig opgedreven in een versoberde tekening en waaruit wij over het mysterie van
de mens iets meer kunnen vernemen, een schaduwzijde of een verborgen houding.
De geest van Daumier, de nietsontziende vinnigaard, blijft werken in deze tijd. Als
het kan is onze humor nog meer ‘trotzdem’ en nog meer macaber.
Ook bij ons, waar letterkundigen zoveel diepe mensenkennis ontvouwen, naar het
heet, kan de losse tekening een dankbare en welkome afwisseling vormen, die dikwijls
evenveel psychologie kan opbrengen als men uit de hedendaagse roman over de
kronkelingen van het leven kan ervaren. En wij geloven dat Gommaar Timmermans
op weg is om daar aardig toe bij te dragen, eigen-aardig nog wel, met een geest en
type-uitdrukking, die nu al de zijne zijn.
fb
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Ieper Kattestoet 58 - een programmaboekje met grafisch werk van
J. Noreille

Men kent de programma's die men U met een glimlachje in de handen stopt: slordige
drukjes met navenante publiciteit en wat tekst. Aan dergelijke dingetjes kan men
schijnbaar geen eisen stellen. Gebrek aan tijd, de tegenstrijdige verlangens van de
verschillende deelnemende firma's, de reeds zo hoog oplopende kosten zijn zoveel
excuses, die tot op heden welwillend werden aanvaard.
J. Noreille, die reeds elders als grafieker meer dan zijn sporen heeft verdiend en
van wie nog onlangs te Brugge voortreffelijk werk was te zien, heeft bij deze
betrekkelijk nieuwe vorm van gelegenheidsgrafiek nogmaals zijn talent getoond.
Naar best vermogen weet hij reclame en programma op spirituele wijze met elkaar
in overeenstemming te brengen. Wie even het programmaboekje 58 van de
Katte-feesten wil naslaan, zal vlug bemerken hoe schalks en vol humor de illustratie
is opgevat en hoe behendig de thema's van de stoet zijn geassocieerd met de
deelnemende firma's. Zijn vondsten zijn nooit ver gezocht, wel fijn gevonden. Veel
schijnt handig klaargespeeld maar is in werkelijkheid het resultaat van ervaring en
kunde. In tegenstelling met de boekillustratie moet hier alles vlug van stapel lopen
en
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(Verzekeringen)

weinigen weten in dergelijke omstandigheden hun naam van artist eer aan te doen.
Noreille is daar ten volle in geslaagd.
Het werk van de beeldende kunstenaar kan nu eenmaal niet eindigen met een idee
en een vondst, integendeel, pas dan is hij in het bezit van de verschillende gegevens,
die nog grafisch dienen opgelost en een passende vorm vereisen.
Ook gelegenheidsgrafiek vergt harmonie van de verhoudingen, evenwicht tussen
de massa's, een contrast van wit en zwart, van lijn en vlak. Pas wanneer dit alles
visueel kan worden beleefd en de stempel van de kunstenaar draagt, is

(Televisie)

West-Vlaanderen. Jaargang 7

(Kerk- en Torenbouw)

volwaardig werk verricht. Juist dit heeft Noreille mogelijk gemaakt, hij heeft de
dienende kunst een dienst bewezen.
Het strekt het Kattefeestcomité tot eer op dit verwaarloosd gebied van publiciteit
en programma vernieuwing te hebben gebracht en ‘op zijn pootjes te hebben gezet’
wat anderen niet hebben aangedurfd. Het initiatief ter zake van de heren D. Merlevede
en O. Mus is ook in dit opzicht van bijzondere waarde. Het voorbeeld van Ieper
verdient navolging.
A.M.

(Spijshuis)
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Vakliteratuur voor kunstenaars
Hugo van der Goes
Prof. Dr. V. Denis, hoogleraar aan de Universiteit te Leuven. Hugo Van der Goes.
Elsevier. Brussel. Amsterdam. 1956.
In de waardebepaling van een schilder spelen tijdgeest en mode een rol. Door de
tentoonstelling van 1902 te Brugge werden de Vlaamse primitieven ‘en bloc’
gerevaloriseerd. Doch sindsdien is een kentering ontstaan in de beoordeling van elk
schilder afzonderlijk. Meer en meer wordt Van der Goes op het voetstuk geplaatst
ten nadele van de ietwat zoeterige Memlinc, die toentertijd door sommige critici
zelfs boven de onvergelijkelijke Jan van Eyck werd verheven. Is het omdat de figuren
van Van der Goes afgestemd zijn op de geestesgesteldheid van de moderne,
innerlijk-verscheurde mens? Zoveel is zeker dat de werken van de schilder, die op
het einde van zijn leven in waanzin verzonk, een gedroomd studieobjekt uitmaken
voor de hedendaagse vorsers naar schizophrenie en andere geestesafwijkingen. De
kunst van de geniale Van der Goes verdient echter die bijval, niet zozeer om reden
van haar raakpunten met onze moderne mentaliteit, maar vooral om haar hoge
pikturale kwaliteiten. Deze zijn een konstante, die weerstaat aan de fluktuaties van
de mode en aan de wisseling van de tijd. In een keurig-uitgegeven boek, verrijkt met
63 reprodukties, waarvan 8 in kleur, tracht Professor Denis een synthese te geven
van de kunst van Van der Goes. Daartoe steunt hij hoofdzakelijk op een vijftal
stukken, nl. het Portinari-drieluik, de Aanbidding der herders

De Aanbidding der Herders: de profeet rechts. Berlijn. Gemäldegalerie.
(Copyright A.C.L. Brussel).
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uit Berlijn, de twee panelen uit Wenen en de Dood van Maria uit Brugge. De waarde
van dit boek ligt in de scherpe analyse van voormelde stukken, die leidt tot een
algemene schets van de kunst van Van der Goes. Want waar de meeste critici zich
beperken bij de ontleding van elk schilderij afzonderlijk, waagt de schrijver zich in
dit boek aan een goedverantwoorde synthese. Bij de aanvang wordt gewezen op de
invloed van het middeleeuws toneel: de twee profeten uit de Aanbidding der herders
uit Berlijn, die het gordijn rechts en links wegschuiven, waren een gedroomde
aanleiding daartoe. Een schilder ontleent zijn waarde aan zijn ontdekkingen op
kunstgebied. Alhoewel de Vlaamse primitieven bij een eerste opzicht veel gelijkenis
hebben met elkaar, toch ontdekt men bij een nader onderzoek bij elk schilder een
eigen aard en persoonlijkheid. In dit opzicht spant Jan van Eyck de kroon. Maar dan
volgt Van der Goes als de meest originele hernieuwer. Hij is een voorloper van de
Renaissance- en Barokkunst. Hij wijzigt de ikonografische voorstelling van bestaande
thema's; in de kompositie vindt men voor het eerst een diagonale of pyramidale
opbouw, het gebruik van figuren te halven lijve, het afbeelden van fantastische rotsen,
een cirkelvormige opstelling der personages in tondo-vorm, een zoeken om de
hoofdfiguur buiten het midden van de kompositie te plaatsen, een neiging naar
beweging en monumentaliteiten en een nastreven van tegenstellingen ook in het spel
van licht en duister. De werkwijze van Van der Goes is breder en grootser dan die
der voorgangers, zijn grafiek is bijzonder scherp in de tekening der handen en van
de beenderige hersenpan bij de personages. En door het sonore, warme koloriet
worden de mensen en de dingen met een haast surreële tastbaarheid voorgesteld:
allemaal originele karaktertrekken, door de schrijver op boeiende wijze samengevat.
Wij betreuren het echter dat wij zo weinig vernemen over de chronologie en vooral
over de authenticiteit van sommige stukken, waarop de
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auteur soms zijn ontleding staaft. Wij vragen ons ook af waarom het
Monforte-altaarstuk, een der grote meesterwerken van Van der Goes, zo weinig in
die studie wordt betrokken. De schrijver beweert dat de H. Margareta op het
Portinari-retabel afgebeeld staat, omdat zij de patrones is van de parochiekerk der
Portinari's te Brugge. De H. Margareta was de patrones van de parochiekerk der
Portinari's te Florentië, zoals wij lezen in een bijdrage van Warburg in het Jahrb. der
Königl. Preussischen Kunstsammlungen T. xxii 1902. Te Brugge waren zij gehuisvest
in de voorname woning, vóór hen door Pieter Bladelin betrokken in de Naaldenstraat
in de buurt van St. Jakobs, hun parochiekerk. Naar het getuigenis van Dürer berustte
een schilderij van Van der Goes in de St. Jakobskerk, dat door de Portinari's
vermoedelijk aan hun parochiekerk werd geschonken. Vruchteloos zoekt men in dit
boek nieuwe, wetenschappelijk - gefundeerde gegevens over Van der Goes. Doch
de schrijver zal ons vooral een vulgariserend werk hebben willen schenken. In dit
opzicht is hij erin geslaagd onze aandacht te vestigen op een der grote Vlaamse
primitieven, die door zijn zwaarmoedige, meditatieve madonna's, zijn plebeische
figuren en zijn getormenteerde apostelen de moderne mens bijzonder ontroert, maar
die vooral om zijn uitzonderlijke pikturale kwaliteiten onsterfelijk zal blijven.
Kanunnik J. Dochy

Het Portinaridrieluik. (Keerzijde - rechtervleugel): de engel Gabriël. Florence. Uffizi
(Copyright A.C.L. Brussel).
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De Marteling van St. Hippolytus (linkervleugel): portret van Elisabeth Van Keverwyck. Brugge.
Museum der kathedraal.
(Copyright A.C.L. Brussel).
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Art et liberté spirituelle
De reeks L'art et Dieu is een aanvulling van het Parijse tijdschrift L'Art sacré, dat
op het gebied der gewijde kunst een voorname rol speelt. De reeks bevat o.m. het
bekende werk van Régamey, Art sacré au xxe siècle? Thans verschijnt een eerste
bundel artikels en voordrachten van die andere grote Dominikaan M.A. Couturier,
die in 1954 gestorven is, maar wiens invloed niet te overzien is.
Reeds in het meinummer 1954 was in L'Art sacré een keur uit Couturiers
geschriften verschenen. Thans is men begonnen met de uitgave van losse teksten
van Couturier in drie of vier volumes, gerangschikt per periode. Art et Liberté
spirituelle bevat teksten die meestal dateren uit de laatste oorlog, toen de auteur in
de Verenigde Staten en Canada verbleef; een deel ervan was reeds in Canada
uitgegeven geweest maar was niet meer beschikbaar in de boekhandel.
Over de kerk van het paviljoen Civitas Dei op de W.T. heeft men smalend gezegd:
Le Christ se fait snob. Snobisme is ook het grote verwijt dat men uit onbegrip richtte
tegen Couturier en zijn vrienden, die aan de basis liggen van de revolutie in de Franse
gewijde kunst. De lezing van Art et Liberté spirituelle zal eenieder kunnen overtuigen
van de diepte en de rechtzinnigheid der vernieuwingspogingen, waarvan Couturier,
die zelf schilder was voor hij kloosterling werd en het steeds gebleven is, de
woordvoerder is geweest.
Een der voornaamste hoofdstukken is betiteld La route royale de l'art. Het gaat
over de verhouding van de kunst tot de godsdienst. De schoonheid in de schepping
is immers een afstraling van Gods schoonheid en moet dus de mens langs een
koninklijke weg tot God voeren; de artiest zal dus wel de eerste zijn om deze weg
te bewandelen en zal als schepper van schoonheid meer dan wie ook God benaderen!
Dat is niet waar, schrijft Couturier op het ogenblik dat hij, na zijn studiejaren in het
klooster terug betrekkingen aanknoopt met de kunstwereld. De mensen maken zich
immers illusies over de artiesten; het zijn dikwijls zeer lastige mensen, die hun
naastbestaanden vreselijk doen lijden: La passion du beau est un chancre qui dévore
tout, zei Baudelaire reeds. De kunstenaar is zozeer bezeten door zijn kunst dat er
maar weinig plaats is in zijn leven voor iets anders. Daarom is hij dikwijls een
onmogelijk egoïst, voor wie niets telt dan zijn kunst. Rodin vond dat de Navolging
Christi een prachtig tractaat was voor de beeldhouwkunst, als men overal het woord
‘Christus’ vervangt door ‘beeldhouwkunst’; Cézanne kon naar zijn moeders begrafenis
niet, want hij moest schilderen.. Deze ‘kunstbezetenheid’ heeft in de tegenwoordige
tijd het paroxisme bereikt bij de kunstenaars, zodat de hedendaagse artiest werkelijk
tot niets meer in staat is dan tot kunstschepping. Zo is de kunst zelf voor velen een
religie, een idool geworden. Neen, als de kunstenaar God vindt, dan is het niet langs
de koninklijke weg der schoonheid, maar dan zijn het zijn dwaasheden en zijn smarten,
die hem bij God troost doen zoeken. Michel Angelo zegde dat noch schilderen noch
beeldhouwen het hart zal kunnen tot rust brengen, dat zich tot de liefde van de
Gekruiste heeft gericht.
Couturier bekent zelf in een bijgevoegde nota dat zijn uitspraken wat al te somber
zijn en dat hij met de tijd tot een milder oordeel is gekomen, maar: ‘la vie des artistes
étant ce qu'elle est, généralement traversée de passions et d'ambitions contre lesquelles
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la terrible simplification de leur coeur les défend plus mal que les autres hommes, il
importe de ne pas attendre de l'art un trop grand secours pour les conduire à Dieu.’
Men vindt in dit werkje ook een interessant betoog over El Greco, waarover
Couturier beweert dat hij niet de christene mystieker is waarvoor men hem dikwijls
houdt: daarvoor is zijn kunst te theatraal.
Het hoofdstuk Sur Picasso et les conditions actuelles de l'art chrétien betoogt dat
de decadentie van de gewijde kunst in de eerste helft der twintigste eeuw voornamelijk
aan godsdienstige oorzaken is te wijten, nl. de verflauwing van de christelijke geest
in het Westen. Er is zeer weinig religieus werk bij de grote hedendaagse meesters
(in dit opzicht is er o.a. door de actie van Art sacré reeds veel veranderd); het
hedendaagse katholicisme is geen midden dat bevorderlijk is voor de waarachtige
kunst. Overigens in de naturalistische en abstracte strevingen zelf van de moderne
kunst is er iets dat niet strookt met de gewijde kunst; deze richtingen zijn uiteraard
ongodsdienstig.
Ook dit standpunt heeft Couturier later gemilderd, zonder evenwel op te houden
het spijtig te vinden dat men zich in katholieke middens onwetend, afzijdig en zelfs
vijandig betoont voor alles wat buiten de eigen kring gebeurt; hij geeft echter toe dat
de onwetendheid en miskenning die de grote moderne meesters vanwege het
katholieke publiek ondervonden, slechts een aspekt is van de algehele kloof die zich
in de moderne tijd heeft ontwikkeld tussen de kunstenaars en het volk.
Wat de abstracte kunst betreft is hij er, zoals uit een volgend hoofdstuk blijkt,
geleidelijk toe gekomen te erkennen dat zij geen heidense kunst is, die de Schepping
wil blameren of haar verwerpt. De muziek bewijst integendeel dat abstracte en
voorwerploze kunst heel goed godsdienstig zijn kan; anderzijds is er heel wat figuratief
werk van Rubens en Rafael bvb. dat geenszins godsdienstig is hoewel het
godsdienstige figuren en scenes uitbeeldt: On peut donc très bien imaginer aux murs
de nos églises de grandes peintures abstraites, qui joueraient alors un rôle semblable
à celui de la musique sacrée, mais qui cependant ne prendraient pas plus la place
des statues ou peintures, objets de culte, que l'orgue ne remplace les paroles des
mélodies grégoriennes ou le chant de l'Evangile.
Het boekje van P. Couturier bevat ook een serie kronijken, die op verre na niet
alle over kunst handelen, maar een goed idee geven van de mentaliteit in de middens
van Fransen, die in de laatste oorlog in Amerika en Canada verbleven.
A.S.
(Collection l'Art et Dieu, Editions du Cerf, 1958. 179 blz.)

J.M. Prange: De God hai-hai en rabarber
Men heeft gejuicht: daar is nu eindelijk iemand, die het durft zeggen; die met
nietsontziende ijver het kapmes hanteert in de jungle van de hedendaagse kunst en
de hedendaagse kri-

West-Vlaanderen. Jaargang 7

265
tiek. En die iemand is de Nederlandse kritikus, zelf ook graficus, zo ik me niet vergis,
J.M. Prange in zijn boekje De God Hai-Hai en rabarber (uitg. Heijnis, Zaandijk voor België: N.V. A. Manteau, Brussel - 96 pp - geïllustreerd - 75 F). Sedert oktober
1957 moest het werkje al tweemaal herdrukt worden.
Dat is niet te verwonderen: Prange schrijft zeer vlot en aantrekkelijk en weet heel
veel. Hij schrijft ook heel veel waarheid en wij zouden de laatste zijn om alwat
hedendaags kunstwerk heet als groot en meesterlijk te bestempelen. Er is inderdaad,
zoals men weet, heel wat geknoei in het aktuele plastische gebeuren, zowel in de
abstrakte als in de figuratieve richting. Er is snobisme en exploitatie, gesjacher van
galerieeigenaars, uitkopen van kritici en wat al meer. Er is niemand die daar aan
twijfelt. Het geprevel van de medicijnmannen, zoals Prange het geschrijf van de
hedendaagse kunstkritici noemt, is inderdaad voor velen onverstaanbaar geworden.
Is dit echter niet een waarheid die zich verder uitstrekt dan de kunst? Is een inzicht
in de hedendaagse ekonomie dan zoveel eenvoudiger? En willen we maar liever
zwijgen over de huidige politiek en wijsbegeerte? Men moet voor deze gebieden van
het menselijk denken psychisch voorbereid zijn alvorens er persoonlijk te kunnen
over denken en schrijven. Ook geldt dit voor de kunst.
Sinds het jaar 1913 toen Kandinsky zijn eerste abstracte werken schilderde, bijna
onbewust en tot zijn eigen blijde verwondering, zoals hij zelf schrijft, sinds 1913
eveneens toen Brancusi, Braque, Picasso en Duchamp hun werken exposeerden op
de Armory Show te New-York, is er inderdaad heel wat veranderd. Die veranderde
houding tegenover vorm, kleur en thema in het kunstwerk was nochtans niet
onverwacht gekomen. Kon de schilderkunst sinds het impressionisme een andere
richting uitgaan?
Het werkje van Prange is te eenzijdig negatief, het overtuigt niet. Men zou zich
gaan afvragen of de auteur wel wil overtuigen. Voortdurend laat hij uitschijnen dat
hij het straks zal zeggen, en steeds maar denkt men onder de lezing: nu zal het komen.
Maar het komt niet. Men kan moeilijk een positief geluid verwachten op die
pamflettoon; een poging om het waarom en het hoe van de kunst te ontsluieren moet
serener gebeuren, rustiger en in een streving naar groter objectiviteit.
De bijzonderste aanval van Prange gaat tegen de afwezigheid van een thematiek
in de niet-figuratieve kunst. Vorm en kleur, twee hoofdbestanddelen van het schilderij,
zijn inderdaad bewaard gebleven, maar het thema is weg, schrijft Prange, de
geestelijke inhoud. Dat is zeer juist voor een groot deel van de abstrakte kunst, die
ook wij niet hoger willen opbeuren dan een speelse en vaak verfijnde decoratie. Maar
er zijn abstrakte werken die wel degelijk én vorm, én kleur én geestelijke inhoud
bezitten. Ik heb de hele tijd al toevallig het abstrakt schilderij ‘Alleluia’ van Alfred
Manessier voor de geest. Opwaarts strevende vormen, blij rood en een atmosfeer
van diepe, intense vreugde. En er zijn tientallen voorbeelden te geven. Het gaat niet
op alle abstrakte kunst over één kam te scheren en ontaard of ontaardend te noemen.
Wij hebben vroeger nog over entartete Kunst horen praten.
De prijsstier van Prange's schriftuur is natuurlijk Picasso. ‘Het betreft hier iemand,
schrijft Prange, waarvan ik overtuigd ben, dat hij van zijn leven een enorme grap
heeft gemaakt... De verbluffendste vervalsingsgeschiedenis van de laatste vijftig
jaren’. (p. 62-63). Het is altijd gevaarlijk zo apodictisch te oordelen over één artist;
er is geen één artist, die alleen maar meesterwerken heeft gemaakt. Ieder werk, ook
het beste, is nog altijd een poging. Ook Picasso, die inderdaad goed de markt kent
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voor zijn waren, heeft minderwaardige dingen gemaakt, zoals onlangs het wandtafereel
voor het Unescogebouw te Parijs. Maar hij heeft ook goede en enkele zeer goede
zaken gemaakt. En de veroordeling van de Guernica kan er bij mij absoluut niet door.
Prange schrijft dat ‘de Guernica ontstaan is naar aanleiding van een tragedie, die
Picasso bijzonder getroffen zou hebben. In het werk vindt men daar niets van terug’.
(p. 73). Inderdaad was de vernietiging door Duitse bommenwerpers van het kleine
Spaanse dorp Guernica de aanleiding tot deze geestelijke ontlading bij Picasso. En
als men van die tragedie niets in het werk terugvindt, dan weet ik niet meer wat
tragiek is. Alleen de verhakkelde vormen zijn voor mij genoeg.
Ook de film van Clouzot over Picasso krijgt vanzelfsprekend ervan langs. Die
film is natuurlijk reclame, en waarom niet? Naar het einde van de film vraagt Clouzot
aan Picasso of hij nog niet vermoeid wordt, en de schilder antwoordt hem: ‘Non, ça
me plait!’ Prange zal natuurlijk weer opwerpen dat dit zinnetje wel past in de mond
van iemand die daar een uur in het zonnetje zit en die kan ‘werken’ in alle
bioscoopzalen van de wereld. Maar me dunkt zit er iets meer onder. Picasso speelt
inderdaad, en Kandinsky en Klee en Chagall, ze spelen. Ze spelen met ideeën, met
kleuren, met vormen; en dit is een factor die maar al te dikwijls in huidige kunstkritiek
wordt vergeten; ze kunnen en ze mogen spelen, ze mogen een hoop waardeloze
dingen maken, ééns wellicht komt er iets dat zal blijven. Over het verheven spel met
de ernst zou er nog veel meer te vertellen zijn. Maar dan zullen die artisten al lang
dood zijn.
Prange begint zijn laatste hoofdstuk met ‘Dus - wat nu? Het is licht om ons heen
geworden en eenzaam’... Eenzaam wel, maar licht absoluut niet. Zijn betoog is er té
verward en te eclectisch voor. De Münchense hoogleraar Hans Sedlmayr heeft in
zijn boekjes Verlust der Mitte en Die Revolution der modernen Kunst veel meer
behartenswaardige dingen gezegd, waarmee men niet altijd direct moet akkoord
gaan, maar die alvast meer aan elkaar houden, omdat de toon rustiger en het inzicht
dieper is.
fb

Dr. Wolfgang Stadler:
Führer durch die Europäische kunst
Bij Herder in Freiburg, de grootste uitgeverij van Duitsland, verscheen zopas het
sinds enkele maanden aangekondigde werk van Stadler Führer durch die Europäische
Kunst. (Met 104 reproducties in kleur en 365 reproducties in zwart wit; een
kunsthistorische reisgids naar meer dan 800 kunststeden, met 8 overzichtelijke kaarten
en 300 biografieën van artisten, 16 × 24,5 cm, 304 pp, gebonden
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invollinnen met stofomslag DM 22,80).
Er moet onmiddellijk op gewezen dat deze indrukwekkende uitgave reeds uiterlijk,
wat typografie en verzorging betreft, in zeer gunstige zin afwijkt van de vele uitgaven,
die reeds over dit onderwerp bestaan. Bestudeerd formaat, aangename, goed leesbare
letter. De reproducties, zowel de zwart-witte als de quadrichromies werden met
bijzondere zorg gedrukt en maken van deze uitgave voor het oog reeds een weelde.
Doch ook de opvatting van het boek is origineel. De auteur stelt zich onmiddellijk
op Europees standpunt; de eenheid van de Europese kunst duidelijk te maken is eerste
opzet van dit boek en meteen wil de schrijver de rol onderlijnen van het christendom,
die door de eeuwen in de kunst van het Avondland bijzonder duidelijk is geweest.
Hij draagt zijn boek op aan de jeugd, die wellicht in het gemeenschappelijk Europa
van morgen, met nut en vrucht de lijn van de Europese kunst terug zal opnemen.
Stadlers werk is verdeeld in zes delen.
In het eerste deel gaat hij terug naar de basissen, de fundamenten van de Europese
kunst: de Griekse en de Romeinse kunst. Wanneer wij de kunst van Europa als geheel
vergelijken met de kunst van Azië, Afrika of Midden-Amerika, vallen onmiddellijk
twee verschillen op: centraal in de Europese kunst staat vooreerst van het begin af
het beeld van de mens, de schoonheid en harmonie van zijn lichaam, de uitdrukking
van zijn gelaat; voorts is de Europese kunst anders ingesteld tegenover de
monumentaliteit, die ons, bij het zien van Egyptische, Indische of Middenamerikaanse
kunstwerken soms overweldigt; de Europese kunst draagt haar monumentaal karakter
eerder innerlijk in de uitdrukking, die slechts zelden de mensenmaat overschrijdt en
die zelfs in de hoogbouw van de gotiek menselijke proporties behoudt. Deze twee
fundamentele kenmerken van de eenheid van de avondlandse kunst, zin voor
schoonheid en harmonie, vinden wij reeds terug in de kunst van de Grieken. De
Romeinse kunst, die ruimtelijker, in bepaalde zin functioneler en materieel kostbaarder
was, heeft dezelfde fundamentele eigenheden van de vroeg-Europese kunst over de
Romeinse wereld uitgedragen.
In het tweede deel toont de schrijver ons de verbinding van de oudheid met het
Christendom via de oudchristelijke kunst en de bijzantijnse kunst, terwijl in het derde
deel de karolingische en ottonische kunst wordt voorgesteld waardoor de Germaanse
volkeren de reeds christelijk geinspireerde antieke kunst hebben overgenomen.
Hierop volgen de twee omvangrijkste delen van het boek; een voorstelling van de
kunst in de verschillende Europese kultuurgebieden: Duitsland, Oostenrijk,
Zwitserland, Italië, Frankrijk, Spanje (ook met de kunst der Moren), Portugal, de
Nederlanden, Engeland en Rusland. Voor ieder gebied stelt de auteur enkele
karakteristieken vast, terwijl telkens met kleurplaten de hoogtepunten van de kunst
in het bepaalde gebied worden onderlijnd. In overzichtelijke fotosamenstellingen
wordt bovendien een zeer interessant overzicht geboden van de schilderkunst, de
beeldhouwkunst en de architectuur van het kunstgebied. Het vijfde deel van het boek
onderzoekt de kenmerken van de grote kunststijlen: de romaanse kunst, de gotiek,
de renaissance, de barok en rococco, het classicisme, de romantiek, het
impressionisme, het expressionisme, het kubisme en de kunst van onze tijd.
Vanaf de romaanse kunst, de eerste kunstuitdrukking die wij als Europese stijl
kunnen bestempelen, biedt de schrijver hier opnieuw een overzicht, ditmaal eerder
esthetisch dan wel historisch. Met bewonderenswaardige objectiviteit toont Sadler
hier hoe de verschillende grote kunststijlen uit en in elkaar vloeien. Opnieuw speelt
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de illustratie hier een grote rol, vooral de buitengewoon interessante overzichten van
de kunststijl opnieuw volgens schilderkunst, beeldhouwkunst en bouwkunst, maar
ditmaal per land gespecifieerd.
Hiermede eindigt het geïllustreerde gedeelte van dit werk; het werd degelijk
samengesteld, met liefde en grote esthetische zin neergeschreven.
Opnieuw per land, worden in het laatste deel enkele artistieke reizen uitgestippeld,
waarbij per stad de belangrijkste artistieke bezienswaardigheden worden aangestipt.
O.i. is dit een zeer gelukkige opvatting, die de zin voor de Europese kunst en voor
Europa tout-court ter dege kan bevorderen. Het is daarom wel spijtig dat wij enkele
detailopmerkingen moeten maken voor het gedeelte over België, dat samen met
Nederland wordt beschreven. Wij zouden wellicht nog de Franse namen van Vlaamse
steden kunnen voorbijzien, zoals Montaigu, St. Trond, Tirlemont, Termonde, Furnes,
maar waarom spreekt men toch over de ‘Chapelle du Saint Sang’ te Brugge en de
‘Notre Dame’ en de ‘Saint Sauveur’? Waar toch Heilig Bloedkapel, Lieve Vrouwkerk
en Sint Salvatorskathedraal even goed kunnen gelden. Het ‘Saint Sang Hospitaal’
waar de werken van Memling worden bewaard, moet natuurlijk St. Janshospitaal
zijn. Dat zijn kleinigheden, die bij een eventuele herdruk kunnen vermeden of alleszins
bij een mogelijke vertaling van het boek.
Het laatste deel van het boek wordt ingenomen door een korte biografie van een
driehonderdtal artisten. Onder de Vlaamse artisten, die hier vermeld worden, treffen
wij aan Franz Masereel, George Minne, James Ensor en Henry Vande Velde, en wij
kunnen het betreuren dat met geen woord wordt gesproken over het Vlaams
Expressionisme, dat toch wel typisch van het Duitse en het Franse te onderscheiden
is, en dat namen als Permeke, De Smet, Servaes, zelfs niet worden vernoemd.
Anderzijds zien wij, bij andere kunstgebieden, dat de vermeldingen wel tot recentere
datum worden doorgetrokken en dat namen als Marini, Moore, Sutherland, Mondrian,
Dudok enz. wel worden geciteerd. Het is nu eenmaal zo, dat in werken van Europees
formaat, als dit, iedereen gaarne vermeld ziet wat het zijne is, en wij menen dat wij
dat mogen.
Voor het overige is het boek absoluut het bezitten waard; wij menen dat ook
bibliotheken en onderwijsinstellingen er goed aan doen dit werk onder de aandacht
van hun lezers te brengen.
fb

L'Art en Belgique
In de jongste afleveringen van het tijdschrift L'Oeil werden verschillende bijdragen
gewijd aan de kunst in België. Het nummer 40 staat zelfs helemaal in het teken van
dit thema. Het
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is een zeer geslaagde uitgave geworden, die zoals steeds met dit blad, bijzonder fraai
is geïllustreerd ook met kleurplaten zowel van moderne als oude werken. Graaf J.
de Borchgrave d'Altena zet het nummer in met een interessante studie over de kunst
van het Maasdal, meer bepaald over de edelsmeden die aldaar sinds de 8ste eeuw
bijzonder mooie romaanse werken afleverden. Hier worden onder meer besproken
het reliekstuk van Paus Alexander uit 1145, de tryptiek van Florennes en vooral de
doopvont van de St. Bartholomeuskerk te Luik uit de 12de eeuw, het meesterwerk
van de Maaslandse edelsmederij. Paul Eeckhout, de Gentse conservator, geeft voorts
een synopsis van de rol die de middeleeuwse gilden hebben gespeeld bij de
verspreiding van de kunst in ons land. Interessante bijdragen in dit nummer zijn
verder: P.M. Grand over het grootste passietapijtwerk uit het museum van Brussel,
waarbij enkele markante detailfoto's zijn gepubliceerd; John Russell over de betekenis
van Christoffel Plantin, de stichter van een dynastie van uitgevers en drukkers; J.
Gyory heeft het over de gastronomie, die naar het blijkt uit tal van vroegere
kunstwerken, sinds eeuwen een Belgische specialiteit is geweest. Emile Langui brengt
ten slotte een overzicht van de kunst in ons land tijdens de jongste vijftig jaar, terwijl
nog beschouwingen worden gewijd aan de architectuur op de WT en aan de grote
expositie ‘50 jaar moderne kunst’. In de rij voortreffelijke uitgaven van dit
vooraanstaande tijdschrift slaat dit België-nummer beslist een waardig figuur.
In nummer 41 van L'Oeil onderlijnen wij een uitvoerig artikel van V. Bloch over
de Hollandse primitieven, dit naar aanleiding van de grote expositie, die aan dit thema
is gewijd en ingericht wordt in het Rijksmuseum te Amsterdam (tot 28 september)
naar aanleiding van het 150-jarig bestaan van dit museum. Hetzelfde nummer bevat
een voorstelling van de te Parijs wonende Roemeense beeldhouwer Hajdu.
Andermaal wordt in het nr. 41 belang gehecht aan een Europese gebeurtenis,
namelijk de grote tentoonstelling gewijd aan de kunst van de Rococoperiode, die
deze zomer (tot 5 oktober) wordt gehouden te München, een grote gebeurtenis
gepatroneerd door de Raad van Europa. In dit zelfde nummer bespreekt H.P. Baard
de Regenten en Regentessen, de werken van Frans Hals, bewaard in het gelijknamige
museum te Haarlem. Opnieuw krijgt de WT de aandacht in een flink geillustreerde
bijdrage van F. Choay over de levende kunst op de Expo, alsmede in een interessante
speurtocht naar de producten van toegepaste kunst, die in de verschillende paviljoenen
zijn voorgesteld. (Abonnement op L'Oeil kost 544 F per jaar; het tijdschrift wordt in
België vertegenwoordigd door M.L. Possemiers, Louis Lepoutrelaan 87 te
Elsene-Brussel).
fb
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Kunstaktualiteiten
Antwerpen
Het ‘Feestcomité Antwerpen voor de Wereldtentoonstelling 1958’ hield in de zaal
Harmonie te Antwerpen een groots opgevatte tentoonstelling, die doorging van 10
mei tot 8 juni; het werkcomité bestond uit de heren F. Baudouin, J. Creytens, M. De
Maeyer en W. Vanbeselaere, met J. Wilms als voorzitter. De bedoeling der inrichters
was vooral de jongeren een kans te geven: daarom heeft men zich beperkt tot ‘vijftig
vlaamse schilders’ van beneden de vijftig jaar.
In beginsel heeft men het betracht de vijftig merkwaardigste namen bijeen te
brengen, met een lichte voorkeur voor de Antwerpenaren, wat begrijpelijk is. Het
kan interessant zijn te vernemen welke deze namen zijn. Daarom geven we hier de
lijst: E. Aerts, I. Bataille, E. Bergen, W. Bierwets, A. Bogaert, G. Bulcke, J. Burssens,
J. Cobaert, P. Cox, E. Creado, A. De Deken, B. De Leeuw, J. De Maegd, F. De
Vogelaere, P. Devos, V. Dolphyn, B. Dijckmans, V. Estercam, J. Godderis, M.
Haccuria, T. Haenen, T. Humblet, O. Landuyt, W. Leblanc, P. Mara, K. Mechiels,
R. Meerbergen, G. Mommaerts, M. Notebaert, L. Peire, M. Segers, R. Slabbinck, P.
Smolders, G. Swimberghe, E. Van Anderlecht, V. Vanberckelaer, G. Vandenbranden,
D. Vanden Broeck, A. Vanden Sande, S. Van Elzen, P. Van Gysegem, P. Van
Hoeydonck, A. Van Meirevenne, M. Van Saene, D. Van Severen, J. Verheyen, M.
Verstockt, L. Walschap, J. Wauters, M. Wijckaert.
Deze lijst is ongetwijfeld representatief voor de hedendaagse jongere vlaamse
schilderkunst. Zoals voor alle groeptentoonstellingen vindt men het betere naast het
minder goede, het originele naast het bekende; maar van het geheel moest men
noodzakelijk een goede indruk opdoen. Van elke kunstschilder waren drie werken
aanwezig, wat volstaat om tot een oordeel te komen. Dergelijke initiatieven zijn
nuttig niet alleen omdat zij toelaten vast te stellen hoever we staan met onze
schilderkunst en omdat zij de gelegenheid geven om minder bekende en soms zeer
verdienstelijke jongeren te vergelijken bij andere wier naam reeds gevestigd is.

Boom
Vandaag, het bekende literaire pocketbook, uitgegeven door de uitgeverij Bruna te
Utrecht, zal begin 1959 verschijnen onder de titel Morgen en een aantal bladzijden
voorbehouden aan de jongeren, die tot dan toe nog niets in boekvorm zullen
gepubliceerd hebben. De bijdragen (gedichten of verhalen) mogen niet meer dan 5
blz. omvatten en mogen niet eerder in tijdschriften verschenen zijn. Eenakters (toneel)
mogen een dubbele omvang hebben. Inzendingen van Vlaamse mededingers dienen
vóór 1 november in het bezit te zijn van Frans de Bruyn, Corremanstraat 36 te Boom.

Brugge
Naast de tentoonstelling van de schilderkunst in de Noordelijke Nederlanden, die
momenteel te bewonderen is in het Rijksmuseum te Amsterdam, blijkt de Vlaamse
kunst uit Spaans bezit te Brugge een gelukkige tegenhanger. Deze expositie biedt in
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grote diversiteit een illustratie van de waarde op zichzelf van de Vlaamse kunst uit
vroeger tijden, maar vooral van de grote waardering en betekenis, die vreemde
volkeren, nogal dikwijls overheersers, aan onze kunst door de eeuwen heen hebben
gehecht.
Hoe komt het dat er zoveel Vlaams werk in Spanje te vinden is? Men moet het er
wel dikwijls heel ver gaan zoeken en vaak is het zeer slecht bewaard, maar het is er.
Daarmee is natuurlijk, zoals men weet, een heel stuk politieke geschiedenis verbonden,
en zelfs, zo men wil, een verstandige ruilhandel, maar het blijkt veeleer dat de
Spanjaarden, vroeger als nu, vooral werden aangetrokken omdat zij in het werk van
onze Vlaamse meesters de ongemene directheid waardeerden, evenals de zin voor
realiteit en het godsdienstig gevoel. In de tijd van het ontstaan van deze kunstwerken
zal wel de religieuze zin het grote aantrekkingspunt zijn geweest, in een heilzaam
over elkaar glijden van zuiderse en noorderse mystiek, die beiden zeer grote figuren
hebben overgeleverd. Het was bovendien vrij logisch dat Spanje, wanneer het onder
regering van de ‘katholieke vorsten’ tot grote bloei kwam en ook politiek het
wereldtoneel betrad, uitkeek naar de Nederlanden, die toen al sinds jaren de toon
aangaven in kunst en kultuur en in de Boergondische tijd vooral wereldbekendheid
hadden verworven. Dit alles heeft gemaakt dat Vlaamse meesterschilders,
beeldhouwers, kunstsmeden, glasraam- en tapijtateliers voor Spaanse opdrachtgevers
hebben gewerkt of dat in ieder geval hun kunstwerken naar het zuiden werden
afgestuurd. Sommige artisten ondernamen zelf de reis naar Spanje, zoals Jan van
Eyck en Rubens; sommige Spaanse vorsten als de Infante Isabella, Filips II en Filips
IV bezaten zeer uitgebreide kunstverzamelingen. Vele Vlaamse schilders hebben
rechtstreeks of onrechtstreeks invloed uitgeoefend op Spaanse meesters, als Luis
Dalmau en de Portugees Goncalves.
Uit deze rijke schat van artistieke beïnvloeding en wisselwerking biedt de
tentoonstelling ‘Vlaamse Kunst uit Spaans bezit’ in het Brugse Groeningenmuseum
een grote en keurig gedoseerde selectie; er zijn 112 werken te bezien, veruit het
grootste gedeelte schilderijen, enkele wandtapijten en een paar harnassen. Het is wel
jammer dat er niet meer tapijten zijn, want het aantal dezer kunstwerken, die uit de
ateliers van Doornik, Brussel, Brugge en Atrecht naar Spanje werden gestuurd is
indrukwekkend. Ook kan men het spijtig vinden dat er niet iets werd gesuggereerd
van het onschatbaar Vlaams retabelwerk dat in Spanje wordt bewaard. Waarom kon
men hier, zoals thans vrij veel wordt gedaan, niet enkele grote fotowanden aanbrengen,
die ook dit facet van de Vlaamse kunst in Spanje treffend hadden kunnen illustreren?
Vergeten en vaak onverzorgd vindt
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men Vlaamse kunstwerken tot in kleine Spaanse kerken, maar de officiële
verzamelcentra zijn er het Escuriaal, het koud-grootse kloosterslot van Filips II nabij
Madrid, en de Capilla Real, de koninklijke kapel bij de kathedraal van Granda, de
vechtstad in de strijd tegen de Moren. Uit deze twee schatkamers komen dan ook de
bijzonderste werken die te Brugge worden getoond.
Uit de koninklijke kapel stammen inderdaad de indrukwekkende Pieta van Rogier
van der Weyden, een werk waarin de typische compositie treft en, naast de twee
hoofdfiguren, vooral de statische realiteit van de H. Joannes en dan de niet minder
grootse Kruisafdoening van Memling, een deel van een tweeluik. Het centrale stuk
van de tentoonstelling komt uit het Escuriaal: de bekende Hooiwagen-tryptiek van
Hieronymus Bosch. Dit grootse werk, dat een grondige en vakkundige herstelling
van doen heeft, biedt, via het beeld van de hooiwagen, een illustratie van de
eeuwig-menselijke hunker naar aardse goederen, aanzien en macht. Het is een zeer
typisch werk voor Bosch, waarin hij veel vertelt en vriend noch vijand ontziet. Als
schilderkunstwerk is het ook wel het hoogtepunt van de hier verzamelde stukken;
de samenstelling van het middenpaneel verraadt een verrassende knapheid, terwijl
het gehele werk, als een der enige van deze tentoonstelling, de hedendaagse mens
direct aanspreekt en boeit. Dat is verwonderlijk, maar niet onuitlegbaar.
Uit de honderd andere werken willen wij nog even wijzen op een Pieta van Quinten
Metsys, een drietal werken van Jan Gossaert, en enkele panelen van de hand van de
Brugse schilders Benson, van wie Ambrosius een der voornaamste medewerkers is
geweest van Gerard David. Het portret van Filips II door Antonio Moro en dat van
Filips IV door Rubens zijn de beste portretstukken van de tentoonstelling; in beide
vallen niet alleen de statige en beheerste factuur op, maar ook de koele en verbeten
wezenstrekken van deze grote vorsten, gave psychologische veruiterlijking dus, en
essentie van de portretkunst.
Wie veel exposities bezoekt, ook van hedendaagse kunstwerken, komt te Brugge,
bij die honderd kunstwerken, als in een soort verademing. Er zijn ongetwijfeld nog
problemen, over de toeschrijving van de werken en de datering, maar inwendig, van
het werk van de artist uit, is alles veel gaver, serener en wel veel directer genietbaar
dan heel wat hedendaags groot kunstwerk.
De kunstliefhebber wordt te Brugge wat verwend. We kenden er immers de grote
exposities van Memling en David, de confrontatie van Vlamingen en Italianen, wij
maakten er kennis met een serie heerlijke portretten uit de kunst der oude Nederlanden,
en vóór twee jaar werd een gedeelte getoond van het Vlaams werk dat in Engeland
wordt bewaard. ‘Vlaamse Kunst uit Spaans bezit’, die er thans loopt tot einde
augustus, heeft moeten rekening houden met de lastige bruikleengevers, die de
Spanjaarden blijken te zijn. Dit kan als excuus gelden, want in de verwenning die
de hele reeks grote Brugse exposities meebracht, valt de huidige wel wat lichter uit.
Maar tentoonstellingen mag men niet vergelijken. Men moet rekening houden met
de inspanning van de inrichters, en wat er is, moet voor zich zelf spreken. En wat
hier is, verantwoordt ten volle een bezoek.
fb
* Met groot sukses heeft de Praalstoet van de Gouden Boom te Brugge deze zomer
een drietal rondgangen gemaakt door de stad. Na openluchtspelen en licht- en
klankspelen zitten we nu tot over de oren in de stoeten. De stoet van Brugge is de
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schoonste die we tot op heden zagen, nieuw, indrukwekkend, modern van toets en
afwerking, traditioneel van inhoud en opvatting. Er zijn twee dingen die bijzonder
zijn opgevallen: de rijkdom van het scenario (zoals men weet van de hand van de
bescheiden Antoon Viaene, een van de beste historici, die wij momenteel tellen, en
die ook de hoofdredactie heeft op zich genomen van het bij Elsevier aangekondigde
standaardwerk over onze provincie). Het is wonder hoe delicaat de legende en de
historie in elkaar vloeien. Even schitterend zijn de kostumes (naar ontwerp van Arno
Brys). De ontwerper heeft hier een meesterstuk geleverd, waarin wij vooral zijn
bijzonder rijke fantasie en zijn kleurenstudie hebben bewonderd. Frans Vromman,
de algemene organisator van deze Praalstoet, Remi van Duyn, regie-assistent, en de
talrijke andere medewerkers, mogen weten dat zij de schoonste stoet van het land
hebben gerealiseerd. Als men, zoals wij, met enkele dagen tussentijd, de Brugse stoet
ziet en de vermaarde Ommegang van Antwerpen, is dit meteen duidelijk. En het is
nu maar te hopen dat men dit heerlijk kunststuk en dit onvolprezen toeristisch
werkinstrument niet opbergt, maar op geregelde tijdstippen opnieuw in het volle
daglicht stelt.
* Ter gelegenheid van de Provinciale Cultuurdagen 1958 heeft de Provincie
West-Vlaanderen een affiche-prijsvraag uitgeschreven. Twee en dertig ontwerpen
werden ingediend. De Bestendige Deputatie heeft op 8 augustus ll. haar goedkeuring
gehecht aan de uitspraak van de jury, die samengesteld was uit de heren: J. Storme,
lid van de Bestendige Deputatie, voorzitter; H. Gellynck, W. Nolf, O. Rotsaert, F.
Vromman, leden; G. Gyselen, secretaris.
De uitslag luidt als volgt: 1. de prijs van 5.000 F wordt toegekend aan de heer
Boudewijn Delaere uit Kortrijk; 2. drie premies werden toegekend: 2.000 F aan de
heer Albert Setola uit St. Michiels, 2.000 F aan de heer Ernest uit Tielt en 1.000 F
aan de heer Ward Bovée uit Brugge.
* Ter gelegenheid van de Provinciale Cultuurdagen 1958, richt de Provincie
West-Vlaanderen van 27 september tot 15 november a.s. een rondreizende
tentoonstelling in gewijd aan beeldhouwkunst en grafische kunst, nl. te Oostende,
Waregem, Ieper en Brugge.
Deze tentoonstelling sluit aan bij de provinciale prijskamp voor beeldhouwkunst
welke dit jaar wordt gehouden. Alle kunstenaars die aan de tentoonstelling wensen
deel te nemen kunnen daartoe een aanvraag richten tot de Heer Gouverneur van de
Provincie, Dienst voor Culturele Aangelegenheden, Burg 4 te Brugge; zij zullen
vervolgens de nodige inlichtingen en formulieren ontvangen.
Onder de grafische kunst wordt begrepen: prentkunst, kopergravure, ets, lithografie,
houtsnede, enz.
Hun werk moet vóór 1 september a.s. ingediend worden in het Provinciaal Hof,
Markt te Brugge.
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Brussel
* Voor de tweede maal wordt door de uitgeverij Arbeiderspers te Brussel een reeks
literaire prijzen uitgeschreven onder de benaming Reinaertprijzen. Er is een prijs van
50.000 F voorzien voor een roman, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan een
roman met sociale inslag; 20.000 F voor een reisverhaal; 20.000 F voor een
speurdersverhaal en 10.000 F voor een jeugdverhaal. De manuscripten, getypt en in
drie exemplaren, voor deze prijzen dienen ingestuurd te worden voor 1 februari 1959
op adres: S.V. Arbeiderspers, Wetstraat 133 te Brussel.

Dadizele
Wie met religieuze ontvankelijkheid, in het stemmige kader van het Rozenkranspark
te Dadizele, het Mariaspel ging zien, dat er op 15, 17, 18, 25, 26 mei en 8 juni werd
opgevoerd, moet onwillekeurig onder de indruk zijn gekomen van de sobere, volkse
teksten van E.H.S. Gyselen, van de ekspressievolle zeggingskracht van een keurgroep
toneelspelers, van de indrukwekkende plastische uitbeelding door zowat 300 akteurs,
aktrices en figuranten, van al het kunstzinnige en ontroerend schone dat elke opvoering
schraagde en tot een waarachtig artistiek juweel omtoverde.
Gerard Vermeersch, de regisseur-kunstschilder uit Ieper heeft met de montage
van dit Mariaspel de bevestiging gebracht van het feit dat hij in staat is op de hem
eigen originele wijze kwaliteitswerk te leveren, dat hem zal toelaten de stappen te
volgen van andere illustere voormannen op het gevaarlijke terrein van
openluchtspelen.
Zeer zeker werd hij te Dadizele in zijn moeilijke taak uitstekend bijgestaan door
een schare kunstenaars die terzake reeds lang geleden hun sporen verdienden.
Zo werden de teksten gezegd door diverse Eerste Prijzen van het Koninklijk
Konservatorium van Gent. Procédé dat we de inrichters van het H. Bloedspel te
Brugge ter overweging geven. De bandopname en montage werd verricht door Ir.
Baert van Kuurne die reeds reputatie verwierf in het Licht- en Klankspel te Brugge.
De kostumes werden ontworpen door niemand minder dan de talentrijke Arno Brys.
De spelers werden gegrimeerd door de internationaal befaamde Clement Delvoye
uit Kortrijk. De koreografie werd aangeleerd door de uitstekende leerlinge van Heiko
Kolt, Mevr. Lams uit Torhout. De muzikale aanpassing werd gedaan door een laureaat
van het Lemmensinstituut: Herman Bernolet. De lichtinstallaties waren van het Huis
De Clippeleer uit St.-Niklaas.
En dan spreken we nog niet eens over de naaste en meest verdienstelijke
medewerkers van regisseur Vermeersch: akteurs, aktrices en figuranten, gerekruteerd
uit K.B.M.J., V.K.B.M.J. en A.W.T. en uit het spelersmateriaal van de twee
toneelkringen uit Dadizele: de Ridder Sr. Jans' Zonen en Kunst en Eendracht. Dit
korps vervolledigd door leerlingen van de Instituten der Grauwe
Zusters-Franciskanessen uit Roeselare en door leden van de Volksdansgroep Die
Boose uit Izegem.
De geluidsweergave, reeds een ontelbaar aantal keren de struikelsteen bij
openluchtspelen was in dit Mariaspel kwasi perfekt. Niettegenstaande moet
toegegeven dat hier en daar wel een geluidsleegte de kontinuiteit der handeling
enigszins in het gedrang scheen te zullen brengen, nam dit euvel nooit of nooit
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katastrofale afmetingen aan en werd de wijdingsvolle sfeer op geen enkel moment
onderbroken.
Een bijzonder woord van lof brengen we aan twee vertolkers, respektievelijk van
de rollen van de duivel en van de Troubadour, die ongetwijfeld het leeuwenaandeel
van het succes voor zich mochten opeisen: Mevr. Planckaert Staessens Christiane
en de jonge heer Louis Coussee. Beider prestatie was werkelijk tot in de puntjes
verzorgd.
De zang en uitbeelding van het Magnificat - kompositie van de Roeselaarse
Direkteur van het Muziekkonservatorium Jos Hanoulle - vormde een der hoogtepunten
van de opvoering. De uitvoerders, mej. C. Hanoulle in solo en de leerlingen der
Roeselaarse Grauwe Zusters in koor, oogstten verdiend de hoogste eer; aan het orgel,
de h. Hanoulle en K. D'Hooghe uit Brugge zorgden voor een uitstekende begeleiding.
Het slottafereel waarbij - na de evokatie der diverse Westvlaamse Lieve Vrouwen
onder onwezenlijke suggestieve geluidskracht van elektronische klanken - de
Mariabeelden uit Kortemark, Ieper, Assebroek, Izenberge, Poperinge, West-Rozebeke,
Groeninge en Dadizele op het podium werden gebracht, reveleerde een emotioneel
moment te meer waaraan niemand ontsnapte en dat de wijdingsvolle atmosfeer ten
top aksentueerde. Het N.C.M.V. dat onder de stuwkracht van zijn dynamische proost
E.H.S. Gyselen het initiatief nam tot deze religieus-kulturele manifestatie verdient
de gelukwensen en de dank van de honderden toeschouwers die tijdens de opvoeringen
getuige waren van het hoge gehalte dezer lofwaardige prestatie.
H.D.

Knokke
De tentoonstelling gewijd aan La peinture naive, te Knokke in het casino ingericht
tot 31 augustus, is, niettegenstaande de zeer degelijke inleiding tot de catalogus, door
Anatole Jakovsky, weinig verhelderend voor het begrip ‘naieve schilders’, dat men
sinds enkele jaren gaarne gebruikt om allerhande artistieke werken en
pseudo-schilderijen te catalogeren. De term kwam mij altijd voor als een soort
vergaarbak, waar alles terecht kwam, dat overbleef, wanneer de verschillende
kunstgenres ieder hun deel hadden gekregen. Als men onder deze naam de schilders
samenbrengt - ze blijven uiteraard een minderheid - die geen akademie hebben
gevolgd, die autodidact zijn, dilettant of zo men wil zondagsschilder, dan is deze
bestempeling zeker slechts ten dele juist. Er zijn immers veel namen te citeren van
grote gekwalificeerde artisten, die op eigen kracht tot de kunst kwamen, of die slechts
naar de akademie gingen, toen zij het vak reeds onder de knie hadden.
Intussen kan men te Knokke honderd naieve schilderijen met elkaar en met de
term confronteren. De lijntrekker is Henri Rousseau, bijgenaamd Le Douanier, die
eens aan zijn vriend Picasso heeft verklaard: Toi, tu es le plus grand dans le genre
égyptien, et moi, dans le genre moderne... Naast Rousseau citeren wij vooral de Span-
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jaard Acevedo, en de Kroaten van de school van Hlebine (Buktenica, Fejes, en
inzonderheid Generalic), die op schitterende wijze bewijzen hoe folkloristische
elementen in de hedendaagse kunst kunnen blijven standhouden. Anderzijds zijn
vele van de hier geëxposeerde doeken ofwel gewoon onhandig, vaal en ongevoelig
van kleur; ofwel op het randje af surrealistisch (zoals Lefranc en Metelli).
Onbegrijpelijk is hier Aristide Caillaud afwezig, misschien de grootste onder de
levende naieve schilders, en die momenteel, wat de prijzen van zijn werk betreft,
beslist niet moet onderdoen voor Buffet. Zijn werken zouden het ensemble van
Knokke stellig gereleveerd hebben.
Zoals in meerdere internationale exposities komen de Belgen er wederom klein
uit; we zien er werk van de Brugse Micheline Boyadjian, van Nicolas Cloes, de
Gentenaar Louis Delattre, Léon Greffe uit Charleroi, Camille van Hyfte uit Ertvelde
en ten slotte Albijn van den Abeele uit St. Martens Latem. Deze vertegenwoordiging
is vooral wat de kwaliteit betreft beneden alle peil. Men heeft de indruk dat de
geciteerde landgenoten of him erven toevallig iemand hebben gekend van het
inrichtend komitee... Intussen kunnen wij dit komitee nog wijzen op het bestaan van
Gaston Theunynck, de boer-schilder uit Eesen wiens werk onder dat van de geciteerde
landgenoten met sukses zou hebben geprijkt, op het werk van J. Vande Moortel uit
Wielsbeke, op de schilderijen van Felix Timmermans, enz. enz.

St. Maria-Oudenhove
Op 5 en 6 juli greep op het kasteel-instituut te St. Maria-Oudenhove het jaarlijkse
week-end plaats van de Vereniging ‘Kunstenaars voor de Jeugd’. Deze vereniging,
die zich inspant om de jeugd dichter bij de kunstenaars te brengen en omgekeerd,
bestaat dit jaar tien jaar. Tijdens die periode werden naast het jaarlijkse en steeds
interessante weekend, ook tentoonstellingen ingericht te Brussel, te Tongerlo en dit
jaar te Turnhout en zagen ook verschillende publicaties het licht, waaraan meerdere
leden van de Vereniging medewerkten. De huidige voorzitter van de K.V.J. is de
dichter Albe, terwijl ons redactielid Louis Sourie, ondervoorzitter is. Het secretariaat
van de vereniging wordt met zorg en toewijding sinds tien jaar waargenomen door
Mevr. A. Buckinx-Luyckx. Ieder week-end staat in het teken van een bepaald thema;
dit jaar waren er enkele spreekbeurten en een debat over de situatie van het jeugdboek
in deze tijd. Referaten werden naar voren gebracht door Eerw. Broeder Bernardus
uit Brakkestein, Nijmegen, alsmede door de leden Fernand Bonneure, Frank-Ivo van
Damme, en Louis Wachters. Een geanimeerd debat volgde op de uiteenzettingen,
waarin menige interessante suggestie werd gedaan. De tekst van de spreekbeurten
zal worden gepubliceerd. Het adres van deze belangwekkende vereniging, die nu
haar derde lustrum heeft ingezet, is: Kerkstraat, 59, te Lommel (Limburg).

Rotterdam
Op zondag 27 april gaf een Westvlaamse keurgroep van het Nationaal Kristelijk
Toneelverbond in het Palace-teater te Rotterdam een uitwisselings-voorstelling met
het Rooms Katolieke Toneelgezelschap Magna Pete.
Deze voorstelling kwam tot stand dank zij de medewerking van de Technische
Kommissie ter uitvoering van het Belgisch-Nederlands Kultureel Akkoord.
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Dat de Westvlamingen De Dichter en de Dood of Albrecht Rodenbach van Dr.
Jur. Roger Fieuw ter opvoering hadden uitgekozen was geen louter toeval. Dit stuk
werd gekreëerd te Roeselare einde 1956 als sluitstuk van het Rodenbachjaar en kende
toentertijd een merkwaardig succes. Bovendien lag het niet enkel in de bedoeling
van de Westvlaamse amateurs toneel te gaan spelen te Rotterdam. Ze wilden eveneens
getuigenis gaan afleggen van Vlaamse levenskracht en Vlaams zelfbewustzijn.
Zaterdag in de vroege namiddag werd gestart op de grote markt te Roeselare. In
de speelgroep waren praktisch alle uithoeken van de provincie vertegenwoordigd.
Met aan het hoofd Burgemeester Marcel Sercu van Ardooie, algemeen voorzitter
van het N.V.K.T. ging het in de meest optimistische stemming over Antwerpen, over
de grens tot in ‘Krabbebosschen’ waar de benen werden uitgerekt en de knapzak
aangesproken. Een kamion die een paar uur vóór de bus de baan was opgegaan, was
ondertussen met dekors, kostuums, rekwisieten en een grote leeuwenvlag de grens
over gekomen.
Na een half uur oponthoud werden de laatste kilometers aangevat. De opgewekte
stemming leek zich ondertussen te hebben getransformeerd in een mysterieus
vraagteken: hoe zullen we daar ontvangen worden?
Hoe? Reeds bij de grens van de Nederlandse havenstad werd ons het antwoord
gebracht door de voorzitter van Magna Pete. Een kleine auto die ons een zekere tijd
vóór reed, deed ons plots teken stil te houden. Wat we deden. Tot onze allergrootste
verrassing stapte een afvaardiging van de Nederlandse Toneelgroep op onze bus toe.
Een hartelijk welkomstwoord werd uitgesproken en een gids meegestuurd die ons
enkele Rotterdamse merkwaardigheden aanwees. Zo o.m. het vermaarde kunstwerk
van Zadkine maar ook wel een zeker Feyenoord-stadion of zoiets waar
interlandwedstrijden worden gespeeld. Of dit soms iets te maken had met Deurne
replikeerde een speler.
Omstreeks 6 u. duikelden we letterlijk doorheen een soort keldervenster het aardige
studio van Magna Pete - een afgekeurde woonruimte maar lekker aangepast - binnen.
Een grote Leeuwenvlag verwelkomde er ons. Er was een kleine maar zeer hartelijke
receptie voorzien. Er werd verbroederd en verzusterd en gebabbeld en gedanst. Er
werd weinig officieel gedaan en omstreeks middernacht kreeg iedereen logies
aangewezen bij een spelersgezin.
De zondagmorgen na de H. Mis gingen de Vlamingen repeteren in Palace. Op de
meest vriendelijke wijze bijgestaan door de techniekers van Magna Pete.
Na een typisch Hollands diner - het smaakte heerlijk - werd in de namiddag voor
een tot in de nok gevulde zaal een fel geapprecieerde vertoning gegeven. De diverse
rollen werden gehouden door Hector Deylgat als Rodenbach. Jan Vercruysse en
Frans Libbrecht respektievelijk in de personages van Demont en Bruwier.
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Gerard Vermeersch die instond voor de algemene leiding speelde de rol van Rector
Magnificus en Jaak Verfaille deze van Dekaan van de Rechtsfaculteit. Em. Seynaeve
was Hugo Verriest. Albert Vandoorne: Vader Rodenbach; Mariette Flamand: Moeder
Rodenbach; Greta Decaestecker: Elisa; Piet Pruim: Wate; Frans Samyn: Irold. De
studentenrollen werden gehouden door Toon Brabant, Gilbert Horrie en Albert
Vandendriesche. Als souffleur fungeerde Edmund van Roepenbusch. Als grimeur:
Daniel Bernaert.
Het stuk werd ingeleid door de auteur Roger Fieuw. Mr. Dr. E.E. van Schaik,
landelijk voorzitter W.K.A. stelde de groep voor en sprak na de voorstelling een
dankwoord uit. Woonden de opvoering bij: o.m. Mr. Dr. P. Cleveringa, algemeen
voorzitter Natu. B.M. Maessen, landelijk penningmeester W.K.A.; de h. F.B.
Bloemkolk. Pater van Dam, van de redaktie van Elckerlyck. Z.E.P. Rector G.A. de
Bot, moderator van Magna Pete. Van Belgische zijde naast de h. Sercu, de h. W.A.
Muyldermans, sekretaris komitee Amateurtoneel Nederlands taalgebied,
Nederland-België. Verder diverse afgevaardigden van W.K.A. Kring Rotterdam en
alle spelers, speelsters en sympatisanten van Magna Pete.
Het applaus na de vertoning was zo nadrukkelijk dat het doek zowat 5 à 6 keren
moest worden opgehaald. De Nederlanders hadden de Vlamingen begrepen en vooral
aangevoeld. Onze zending was gelukt. Iedereen scheen tevreden en gelukkig. Er
werden bloemen aangeboden en in een Rotterdams hotel bood Magna Pete de
Vlamingen een maaltijd aan die werd ingezet met de Vlaamse Leeuw en het
Wilhelmus. Er werden tafelspeeches gehouden en in de allerbeste stemming afscheid
genomen met een ‘tot weerziens’ in oktober te Brugge.
Dezelfde kleine auto die ons introduceerde geleidde ons tot buiten de grenzen van
de vriendelijke stad Rotterdam. De sympatieke voorzitter van Magna Pete herhaalde
voor de laatste maal zijn dank en wenste ons goeie reis en tot kijk.
En toen we te twee uur 's nachts de Rodenbachstad binnenreden namen de
Westvlamingen met een Vliegt de Blauwvoet, Storm op zee afscheid van elkaar, een
kostbare herinnering met zich meedragende aan het hartelijke onthaal en heerlijke
succes in Nederland.
H.D.

Sonsbeek-Arnhem
Nog tot 15 september is de vierde tweejaarlijkse internationale tentoonstelling van
beeldhouwwerken toegankelijk te Sonsbeek-Arnhem (Nederland). Bijna 350
kunstwerken zijn hier geëxposeerd, een grote verzameling dus, die bovendien, enkele
uitzonderingen daargelaten, op een verrassend hoog peil is verheven. De Franse
beeldhouwkunst is schitterend vertegenwoordigd: Rodin, Degas, de meer als schilder
en graficus bekende Daumier met enkele goede kleine bronsplastieken, Despiau,
Maillol, Renoir, Pompon, Bonnard, Braque, Matisse, Couturier, Giacommetti,
Germaine Richier, Zadkine enz. Een merkwaardige rij stuk voor stuk grote werken.
België is slecht vertegenwoordigd, met slechts zes werken van Puvrez, Cantré en
Oscar Jespers, van ieder twee. Goed werk overigens, althans voor Puvrez en Jespers.
Van Cantré, twee Anseelekoppen, die wij nu toch al beginnen te kennen. Maar
waarom geen andere Belgische beeldhouwers? Er zijn er nochtans genoeg en er zijn
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momenteel enkele zeer goede. Interessant en hier voor het eerst aanwezig, menen
wij, zijn enkele werkstukken van de Deense sculptuur, die helemaal meevallen, vooral
dan de twee werken van de in 1954 overleden leerlinge van Despiau, Astrid Noach.
De Duitssprekende landen zijn hier even-
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eens gunstig aanwezig. Ons troffen belangrijke werken van Wotruba, Käthe Kollwitz,
Heiliger, en Otto Herbert Hajek. Er zijn veertien werken te zien van de grote Engelse
artist Henry Moore, waaronder een eigenaardig recent werk, namelijk drie hoge
sculpturen van drie meter hoog, bijna abstract werk, dat zowel aan sommige keltische
kunstwerken als aan totempalen doet denken, of zelfs aan die typische Bretoense
calvaires. Maar Moore noemt ze eenvoudig ‘staande motieven’.
Tegenwoordig de grootste onder de beeldhouwers zijn ongetwijfeld de Italianen,
die hier met een grote zeer gevarieerde inzending in Sonsbeek zijn: Martini, Marini,
Manzu, Pepe, Mascherini, Greco, Basaldella, Minguzzi, Mastroianni, Castelli; ze
zijn allen vertrokken van de grote traditie die in Italië nog leeft, sommige als Minguzzi
o.a. zijn bijna abstract geworden, andere hebben een neo-realisme ingeluid. Esser en
Verhulst zijn de meest in het oog vallende Nederlanders, terwijl als hulde aan de
onlangs overleden John Rädecker ook een paar treffende werken zijn geexposeerd.
Onder de jongere Nederlanders vermelden wij ten slotte Wessel Couzijn en Tajiri.
Deze biennale van Sonsbeek is, door de gedoseerde spreiding van alle landen, o.i.
beter geslaagd dan de vorige. De Franse inzending, eigenlijk een retrospectieve, is
dit jaar bijzonder verzorgd. Terwijl de Italiaanse actuele sculptuur opnieuw de
revelatie is.

Waregem
De XIde Frans-Vlaamse kultuurdag grijpt plaats te Waregem op zondag 31 augustus
1958.
De dag wordt geopend te 10 uur met een vergadering in de zaal O.L. Vrouw
hemelvaart op de Markt met een referaat door Dr. J. van Overstraeten, voorzitter van
de V.T.B. over ‘Toeristische relaties met Frans-Vlaanderen’. Kan. J. Wannyn uit
Rijsel zal handelen over ‘Sociale en geestelijke noden bij de Vlaamse immigranten
in Frankrijk’ terwijl C. Rousseau zal spreken over de ‘Werking voor Zuid-Vlaanderen
in het verleden’. Tussenin zal Sylvaan Deruwe, tenor, liederen zingen getoonzet door
de Fransvlaamse componist Maxime Dumoulin, en zal Mary Pos uit Rijswijk
declameren uit het werk van Noordnederlandse dichters.
In de namiddag te 14.30 uur wordt volgende dagorde afgewerkt: Dr. J.E. Van den
Driessche uit Toerkonje: ‘Le théâtre flamand dans la Flandre française’; Dr. P.C.
Paardekopper: ‘Het onderwijs als knelpunt bij de Zuidvlaamse kwestie’; Luc Verbeke:
Verslag over de werking voor Frans-Vlaanderen sinds de vorige kultuurdag. Tussenin
declamatie door Lorent Schulz (Zuid-Afrika) en Cyrille Robichez, directeur van het
‘Théâtre populaire des Flandres’. Het slotwoord wordt uitgesproken door Dr. Jan
Klaas, directeur van het tijdschrift Notre Flandre.

West-Vlaanderen. Jaargang 7

274

Personalia
* De prijs Dr. Demeyere voor schilderkunst die om de twee jaar te Brugge wordt
toegekend, werd dit jaar verworven door de te Antwerpen wonende Brugse artist
Ernest Aerts.
* Het beeldhouwwerk Jacob met de Engel van R o g e r B o n d u e l , dat werd
geëxposeerd op de ‘Hedendaagse Vlaamse Schilderkunst’ te Brugge, werd zopas
aangekocht door de Provincie West-Vlaanderen.
* W i l l y B o s s c h e m en J a n d e L e e exposeren hun schilderijen tot einde
augustus in de banketzaal van de kursaal te Oostende.
* Kunstschilder J a c q u e s C a l l a e r t heeft te Middelkerke op de Zeedijk een eigen
galerie geopend, Costa Brava, waar hij gedurende deze zomer eigen werk exposeert.
* In de Reinaertreeks van de Arbeiderspers te Brussel verscheen de bekroonde roman
Bieten van F e l i x D a l l e (geb. 125 F, in de reeks 30 F).
* Bij de uitgeverij Desclée De Brouwer verscheen van de hand van G a b r i e l l e
D e m e d t s de dichtbundel De Doorgang, waarvan het eerste deel een ruime keus
bevat uit oude gedichten en het tweede deel een vijftiental onuitgegevene (45 F).
* Van de hand van de h. M a u r i t s D e r o o , directeur van het Conservatorium te
Brugge, verscheen onder de titel Het muziekkonservatorium te Brugge een
geïllustreerd geschiedkundig overzicht vanaf de stichting tot 1957. (Uitgave van de
stad Brugge).
* Van de hand van J o r i s D e w a e l e werden volgende luisterspelen opgevoerd in
studio Kortrijk: Tijl en zijn auto, en Het reuzenlied.
Volgende luisterspelen worden opgevoerd eveneens in studio Kortrijk: Het witte
beertje (7 oktober 1958), Tijl en de appeldief (4 nov. 1958), Het katje van de koningin
(2 december 1958) en Nu syt wellecome (kerstspel op 23 december 1958).
* De letterkundige F o n s D e w i t t e uit Brugge gaf een kleine plakette uit onder
de titel Ontwerp voor hedendaags ballet (in eigen beheer: Schrijversstraat, 12,
Brugge).
* G a s t o n D u r i b r e u x heeft een nieuwe roman gepubliceerd onder de titel
Kantwerk en Zwanen. Het verhaal van dit werk speelt zich af te Brugge. (Uitg. Desclée
De Brouwer).
* De Uitgeverij Desclée De Brouwer heeft een serie literaire monografieën gelanceerd
onder de titel Ontmoetingen. In deze reeks verscheen onlangs een werkje over George
Bernard Shaw van de hand van F e r n a n d E t i e n n e , terwijl een deeltje over Ernest
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Hemingway wordt aangekondigd, dat werd geschreven door P a u l
Va n d e r s c h a e g h e (20 F).
* Van M a r i a M. G e v a e r t uit Ruddervoorde, die voor enkele jaren debuteerde
met een roman in het Davidsfonds, verscheen zopas een nieuwe roman Het nichtje
van de Kommissaris (75 F - Uitgeverij Beyaert, Brugge).
* In het kader van de rondreizende expositie ‘Kent gij Veurne?’ werd ook de kruisweg
van J o s é Va n G u c h t geëxposeerd. De inleiding tot deze tentoonstellingen werd
uitgesproken door G a b y G y s e l e n .
* Tijdens de maand mei heeft A l b e r t H o u w e n zijn werken tentoongesteld in de
galerie Kroegske te Oostende.
* O c t a v e L a n d u y t heeft (samen met de meubelcreateur Emile Veranneman)
de vermelding ‘beste tentoonstelling van de maand’ gekregen voor zijn expositie in
het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel. Voorts behaalde deze artist de prijs
Monique de Groote (preliminaire prijs voor de Europaprijs), en werd geselectioneerd
voor de Carnegieprijs te Pittsburg (U.S.A.) en onlangs voor de prijs van de
Guggenheimstichting.
* Door de Vereniging van de Gentse kunstsalons werd tijdens de maand juli een
expositie ingericht in het Museum Van der Haeghen te Gent, waar o.m. werd aan
deelgenomen door O c t a v e L a n d u y t en W i l l y B o s s c h e m .
* Door de zorgen van de O.L.M.A. te Antwerpen verscheen een monografie over
het werk van O c t a v e L a n d u y t . De inleiding is van de hand van Remi De
Cnodder. Talrijke illustraties van het werk van Landuyt zijn in deze uitgave
opgenomen. (35 F p.c.r. 4197.08 van R. De Cnodder, Van Stralenstraat 36,
Antwerpen).
* Tijdens de maand mei heeft de kunstschilderes M a r i e - R o s e L a n n o y haar
werken tentoongesteld in de galeries Dutilleul te Mechelen.
* M a r c e l M a t t h y s heeft een nieuw werk klaar: Onder de Toren, uurboek van
het dagboek van een terdood-vetoordeelde. Over circa 350 bladzijden gaat het verhaal
van de zesde nacht en de zevende dag in een niet nader bepaalde concentratieplaats
in een Vlaamse stad. Het boek is enkel verkrijgbaar door storting van 115 F op p.c.
nr. 4367.52 van de auteur te Oedelem.
* In het kunstkabinet Houwen te Oostende stelde de kunstschilderes L u c i e n n e
P o r t a haar werken ten toon van 25 juli tot 6 augustus.
* Tijdens de maand augustus heeft E m i l e R a e s keramiek en andere kunstwerken
geëxposeerd in zijn atelier: Prinsjespad, 14 te Duinbergen.
* De Koninklijke Akademie voor Taal- en Letterkunde heeft de Joris Eeckhoutprijs
voor de periode 1956-1957 toegewezen aan het onuitgegeven essay De dichter van
de rozen (Leven en werk van Dr. Karel de Gheldere) van de hand van R a f S e y s
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uit Koekelare. Zoals men weet werd het gedicht van deze auteur ‘De Ballade van
het Misverstand’ op de Vlaamse poëziedagen van 1955 bekroond. Raf

West-Vlaanderen. Jaargang 7

275
Seys heeft voor kort de postume zangtekst van K. de Gheldere ‘De Windstorm’ onder
de titel ‘Ontdaan van zijn knellende banden’ uitgegever Deze publicatie is inmiddels
uitverkocht. Deze tekst werd ook onder vorm van een spreekkoor opgevoerd op 28
juni in de rijksmiddelbare school te Koekelare.
* De Brugse dichteres R i a S c a r p h o u t werd bekroond op de poëziedagen van
Meerendree. In de jaargang 1958 van de Poëziereeks ‘De Hoorn’ wordt een nummer
aan haar werk gewijd. (Harelbekestraat 65, Gent).
* In de Albert School te Oostende werd tijdens de maand juli een groepsexpositie
georganiseerd waaraan medewerkten: de kunstschilders P. Ve r b e k e , G. S o r e l ,
A. H a g e r s en C h . Va n d e v e l d e en de beeldhouwer B. Va n H u m b e e c k .
* Architect-urbanist J a n Ta n g h e uit Oostende heeft de tweede prijs behaald in
de driejaarlijkse nationale prijskamp S.A.C. voor architectuur. Er waren voor deze
prijskamp 26 inzendingen en de prijs werd hem toegekend voor een woning te
Oostende.
* R e m i Va n D u y n werd door het Stadsbestuur van Brugge aangesteld als
regisseur van de Praalstoet van de Gouden Boom. Tevens heeft hij de regie
waargenomen van de Elf Julifeesten te Brugge en te Roeselare en van het Vlaams
Nationaal Zangfeest te Antwerpen.
* Op 8 mei heeft A l b e r t Va n H a u t e , orgelist-titularis van de St. Maartenskerk
te Kortrijk, in deze kerk een bijzonder orgelrecital gegeven, waarin hij werken ten
gehore bracht van Stanley, Dufay, Willaert, Vanden Gheyn, Bach, Van Eechaute en
Van Haute.
* Kunstschilder W i l l e m Va n H e c k e en edelsmid Maurits C l a e y s exposeerden
hun werken van 26 juli tot 8 augustus in Ter Doest te Lissewege. Bij de opening
werd de inleiding uitgesproken door Dr. J.F. Van Damme uit Blankenberge.
* Op de 15de Vlaamse Poëziedagen, dit jaar gehouden te Wemmel, werden de vijf
Vlaamse liederen, bekroond in het festival van het lichte lied, gezongen door de
Brugse zanger L u c v a n H o e s s e l t .
* Tijdens dit seizoen werden weer enkele opmerkelijke goede tentoonstellingen
ingericht in het expositiezaaltje Ter Doest te Lissewege. Zo vermelden wij van 28
juni tot 11 juli: J a c q u e s Va n L o o c k , die werd ingeleid door Kan. J. Dochy,
en van 26 juli tot 8 augustus: Maurits C l a e y s edelsmid uit St. Andries en W i l l e m
Va n H e c k e , kunstschilder uit Blankenberge, die beiden zullen voorgesteld worden
door Dr. J.F. Van Damme.
* Tijdens de Nederlandse programma's van de Vatikaanse Radio werden op 21 juli
gedichten van Marcel Brauns, Urbain van de Voorde en André Demedts voorgedragen
door A n t o o n Va n d e r P l a e t s e .
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* De jonge koloniaal-artist J a n Ve r c r u y s s e heeft tijdens de maand juli zijn
schilderijen geëxposeerd in de galerie Bruegel te Harelbeke, onder de auspiciën van
de kunstkring van Harelbeke.
* Een gedichtenbundel onder de titel Disticha door G u s t Ve r m e i l l e uit Heist
verscheen voor kort bij de ‘Bladen voor poëzie’ te Lier.
* Declamator Gerard Ve r m e e r s c h uit Ieper behaalde aan het Koninklijk
Conservatorium te Gent het hoger diploma voor voordrachtkunst met de grootste
onderscheiding en het maximum der punten.
* Kunstschilder en beeldhouwer F e r d i n a n d Vo n c k uit Blankenberge heeft de
prijs van de kritiek ontvangen voor zijn expositie tijdens de maand april in het paleis
voor Schone Kunsten te Charleroi. Hij neemt tevens deel aan de zevende biennale
voor beeldhouwkunst te Anderlecht in het Erasmushuis (tot 31 augustus) en aan de
tentoonstelling ‘De kunst van de xxiste eeuw’ in het paleis voor schone Kunsten te
Charleroi (tot 15 september). Tijdens de maand maart kreeg hij bovendien de
vermelding van de beste tentoonstelling van de maand.
* Bij de uitgeverij van de K.S.A. te Roeselare verscheen Wispel en Kwispel, toneelspel
in drie bedrijven van S t a f We y t s , naar het gelijknamige werk van deze auteur.
* Tijdens de zomer 1958 (tot 31 augustus) wordt door het provinciaal comité voor
kunstambachten in het bestendig expositiecentrum voor toegepaste kunst te Brugge
(Dijver 7), een tentoonstelling ingericht van ‘Scheppend ambacht in
West-Vlaanderen’, waaraan volgende artisten hun medewerking verlenen: Michel
Bollion, Roger Bonduel, Charles Bresous, Maurice Claeys, Lucien De Gheus, Kristina
Depiere, Georgette De Groote-Tanghe, Elisabeth De Saedeleer, Raymond Leroy,
Jan Nolf, Jos Noreille, Cyril Maertens, Yves Parmentier, Perignem, Johanna Schelpe,
Jan Van de Kerckhove, Roger Vandeweghe en M.C. Van Dorpe-Huybrechts.

Erratum
In West-Vlaanderen mei 1958, bladzijde 145 werd het portret van Stijn Streuvels
afgedrukt, van de hand van kunstschilder Rik Slabbinck. Bij vergetelheid werd niet
medegedeeld dat dit werk deel uitmaakt van de verzameling M. Naessens, te Brussel.
Op 16 augustus overleed te Knokke de h. Wa r d Ve r v a r c k e . Hij werd 61 jaar.
Hij was afkomstig van Sijsele en vestigde zich jaren geleden te Knokke waar hij
achtereenvolgens onderwijzer en hotelier was. Hij heeft zich in de literaire wereld
doen opmerken met een pittig reisverhaal en een viertal bundels: Drijfhout, Opalen,
Losse Blaadjes en Diepzee. In dit werk heeft hij er zich op toegelegd de atmosfeer
van de zee op te roepen in een taal, die altijd zeer beeldrijk is en plastisch. Wij bieden
aan zijn naastbestaanden ook langs deze weg onze oprechte deelneming.
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[West-Vlaanderen 1958, nummer 5]
[Kortrijk en de Leie]
Kunst en Kultuur in een handelscentrum als Kortrijk

De mij toevertrouwde opdracht bestaat erin de situatie te schetsen van kunst en
kultuur in een centrum als Kortrijk, dat in hoofdzaak op handel en nijverheid is
ingesteld. Mijn bevoegdheid tot de vervulling van deze taak moet spruiten uit het
feit dat ik én voorzitter van het stedelijk kultureel komitee ben én tevens referendaris
in de rechtbank van koophandel te Kortrijk. De eerste functie maakt mij enigszins
vertrouwd met het uitwendig-kulturele leven van de stad en de tweede functie met
de specifieke mentaliteit van een streek, gericht op het lucrum of het maken van
winst, vermits het kenmerk van het koopmanschap of van het handelskarakter der
handelingen van kooplieden gelegen is in het winstoogmerk.
De koppeling van de woorden Kunst en Kultuur in een nijverheidsstreek wijst op
de beperkte en engere betekenis, hier aan het woord Kultuur gehecht, op de courante
betekenis van dit woord in de volksmond, een betekenis waarnaar bv. de kulturele
werking van een organisme als het Davidsfonds verwijst. Kultuur is hier niet opgevat
in de ruime betekenis van het woord: de menselijke worsteling met vaste
natuurgegevens in en rondom zich ten einde een meer menswaardige omgeving te
scheppen, die op haar beurt de erin toevende mensen menselijker maakt. Om het nog
duidelijker te zeggen en het vage verzamelwoord kultuur door de opsomming van
meer concrete gegevens te vervangen: met kultuur is hier in hoofdzaak bedoeld de
veruitwendiging van de ritmische en de plastische scheppingen van de mens en de
geestelijke bagage van l'honnête homme uit de burgermaatschappij.
Weggelaten is dus: de lichaamskultuur, de eigenlijke ontspanning, de zedelijke
en de religieuze kultuur. We bewegen ons op het terrein van de stijlvolle wijze waarop
wij onze biologische behoeften bevredigen (woonkultuur met de manier van eten en
zich kleden) en op het terrein van de particuliere geesteswaarden: kunst en wetenschap
zonder van de economische, sociale, juridische, politionele, politieke instellingen te
gewagen, met de erin verweven kulturele gedragingen.
Binnen het door ons afgebakende terrein moeten wij én de actieve én de passieve
kultuurvorm onderscheiden. Niet iedereen schept kunst; het merendeel geniet kunst
of moet tot gevoel en begrip voor de schone kunsten opgevoed worden. Niet iedereen
weet geestelijk te onderscheiden en een passende waardenschaal aan te leggen; maar
aan zovelen mogelijk moet het juiste inzicht worden bijgebracht.
*
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Er wordt gewoonlijk geleerd dat een zekere mate van stoffelijke kommerloosheid
nodig is om hetzij aan kunst en kultuur te doen hetzij kunst en kultuur te genieten.
Er is, naar de onderscheiding van Charles Péguy, ellende en armoede. Waar ellende
heerst met de erbijgaande angst voor het elementaire bestaan en het blote leven kan
moeilijk vermenselijking optreden: men vecht voor zijn mens-zijn en niet voor zijn
vervolmaking. In zoverre is deze stelling juist.
Armoede echter is een relatief begrip; er kan armoede heersen en toch menselijkheid
en vermenselijking bestaan, echter moeilijker in die regionen waarop onze beperkte
aandacht gericht is. Reeds hier is onze juiste begripsomschrijving en omlijning van
het onderwerp vruchtbaar.
In elk geval, en zonder de preciesheid van de vooropgestelde stelling te
onderzoeken, moet een zekere stoffelijke welstand een gunstige voedingsbodem zijn
voor de door ons bedoelde kultuuruitingen.
Aldus moet Kortrijk, dat een algemeen erkende welvaart geniet (onafgezien de
telkens terugkerende gebieden van recessie) meer aangewezen zijn op de nakoming
van de hogere kultuurbehoeften, waarvan sprake. Meer dan Brugge bv. althans
volgens deze op de economisch-sociale onderlaag gebouwde tese. Laat mij toe daaraan
te twijfelen. Ik heb altijd de indruk gehad dat er meer scheppend vermogen en
kultureel initiatief te Brugge aanwezig is dan te Kortrijk. Er komen mij een reeks
voorbeelden voor de geest, maar ik geloof dat het overbodig is ze op te sommen:
eenieder kan ze voor zichzelf oproepen.
Wellicht is de welvaart van Kortrijk overroepen. Ik
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heb nog gehoord dat wanneer dezelfde hoeveelheid goederen en geld driemaal wentelt
in plaats van eenmaal, de hoeveelheid niet groter is maar de uitwendige schijn van
welvaart gewekt wordt. Dit gebeurt te Kortrijk. Men verdient geld en men geeft het
tevens royaal uit: men verbruikt meer en vlugger. Wij zijn niet rijker dan anderen
maar wij leven rijker. Volstaat dit echter om een gunstige teeltlaag voor de beoefening
van de hogere kultuurvormen aan te kweken of te doen ontstaan?
Er zijn er die te Kortrijk welstand genieten. Er zijn er echter ook zeer velen, die
doen alsof zij welstellend zijn. En het doen beinvloedt het zijn. De uiterlijke schijn
is niet louter schijn, hij vormt meteen en ten dele het wezen.
In zoverre welstand en alsob-welstand uit de winst-oogmerkenmentaliteit gegroeid
is en zich toespitst op de stijlvolle wijze van bevrediging van de elementaire
menselijke behoeften in voeding, kleding, woning en uiterlijke verschijning, moet
gezeid worden dat Kortrijk een vooraanstaande plaats inneemt. Deze bevrediging
ligt in de lijn van de zelfaffirmatie, van het zich doen gelden in de wereld en dit
laatste is een kenmerk van een goed zakenman. Zodat de cirkel sluit.
In zoverre echter een inspanning nodig is op het terrein van de particuliere
geesteswaarden, waar kultuur meer is: zin hebben voor het nutteloze, dit is voor
hetgeen niet rendeert, niet opbrengt volgens de materiële normen, daar is Kortrijk
geen toonbeeld. Het ware natuurlijk klare onzin te beweren dat Kortrijk ook op dit
gebied van elke verdienste gespeend is, maar de vanzelfsprekende roep van Kortrijk,
zijn faam in de ogen van de buitenwereld, is niet door zijn nutteloze kultuur gewekt.
*
Hier moet ik concreter handelen over kunst en kultuur. Laat ik dit doen aan de hand
van de meestdoorslaggevende kulturele verenigingen, die te Kortrijk werkdadig zijn.
Zij zullen mij toelaten de gebieden van de kunst en van het weten te verkennen.
Als kulturele organisaties hebben wij vooreerst de fondsen: het Davids- Willemsen Coolefonds (dit laatste een plaatselijke naam voor het Vermeylenfonds). Zij doen
aan volksontwikkeling, meestal nog in een vorm die te nauw verbonden is aan
bepaalde verlichtingsdenkbeelden van de burgerij: in hoofdzaak weten en
verstandelijke ontwikkeling alsof de geestelijke nood hoofdzakelijk in het intellectuele
vlak ligt en gelenigd wordt door meer en zeer diverse kennis. De nood van de vragende
mens (de niet-vragende laten wij buiten beschouwing, omdat de elementaire openheid
ontbreekt) is er echter ene die zijn gehele persoonlijkheid raakt: vanaf de
lichamelijkheid over de sociale bindingen tot de metafyzische achtergrond en diepere
levenszin. Is het daarom dat geen van deze organisaties te Kortrijk op dit ogenblik
bloeit? Hebben de kulturele activiteiten van de jeugdbewegingen het beter vast?
Feit is dat enkele actieve jeugdbewegingen bestaan: de gamma van de K.A.
jeugdbewegingen gesplitst in de onderscheiden sociale standen; daarnaast een kleine
socialistische jeugdbeweging, de afdeling van de V.V.K.S. en van de Kat. Vlaamse
Volksdans. Zouden zij 30% van de jeugd bereiken? We hebben geen cijfers, geen
statistieken, geen sociografisch werk en tasten in het blinde. Hier reeds voelt U hoe
de gezagsdragers ofwel te oud zijn, ofwel een onvoldoende inzicht hebben, ofwel
geen kennis van het nut der sociologie en psychologie als wetenschap.
Kenmerk der werkzaamheid van al deze jeugdbewegingen is hun totaliteitskarakter,
ik zeg niet totalitair karakter. Zij wensen de gehele mens in hun activiteit te betrekken,
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wat een goed is, maar zij doen dit veelal op een wijze, die niet totalitair bedoeld is
maar in de uitwerking erop lijkt. Ieder trekt zich teveel in eigen kring terug en gaat
zich van de andere bevolkingsgroepen geestelijk isoleren.
Hetzelfde kan gezeid worden van de kulturele activiteit, die de sociale organisaties
opgenomen hebben: het A.C.W., het A.B.V.V., het A.C.V.W., het N,C,M,V,, het
liberaal syndicaat voedt de mensen kultureel niet op in de zin van de onderlinge
solidariteit ten overstaan van een reeks van vraagstukken en levenshoudingen; zij
leren hun mensen niet anders denken dan in kampen- fronten- en strijdtermen opdat
zij mannen zouden worden van de actie-voor-dit of voor-dat, die U minachtend
aanzien omdat gij geen A.C.W.-er, niet rood, niet blauw zijt. Zij kweken lieden die
gewoonlijk van volksdelen spreken en nooit aan het volk als geheel toekomen, die
altijd uitgaan van hun beginselen en de mens vergeten. Of wordt dit kenmerk
geaccentueerd omdat wij in een nijverheids- en handelsstreek zijn, gekarakteriseerd,
zoals we zeiden, door de gedachte der productiviteit. De beweging moet aan hun
kwekelingen en adepten iets hebben, maar dat iets breekt de volkse solidariteit.
Hoewel ze mij liever zijn dan de vrijblijvende of de neutrale lui, die men onder
alle klassen en beroepen van Kortrijk aantreft en die als leus hebben: mijn leven is
mijn zaak en ik doe wat ik wil; met U heb ik niets te maken en U niets met mij; wat
U gelooft moet U zelf weten, ik houd er geen geprononceerde overtuigingen op na,
want men kan met eenieder een eindje meepraten; hoofdzaak is zich niet te engageren.
Deze mensen zijn principieel a-sociaal; zij zijn in alles neutraal en louter toeschouwer.
Soms met een stuk persoonlijke kultuur, maar die voos is omdat zij niet gericht is
op de medemens. Zo zijn er velen te Kortrijk.
Maar laten wij verder de kulturele prestaties en organismen aftasten. Er zijn een
reeks muziekverenigingen en dat is verheugend omdat de muziek slechts echte
levensverrijking is wanneer wij ze beoefenen: een sonate op een viool spelen is meer
waard dan een muziek-concert van virtuosen bijwonen. Het laatste is niet
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verkeerd, het eerste is beter. Op dit stuk bezitten wij een eerste klasse-koor Singhet
ende Weset Vro.
Er zijn een trits van toneelgroepen: Taal en Kunst, de Kruisbroeders onlangs
heropgericht maar wederom los- en opengevloeid in hoofdzaak omwille van het
bloeiende en uitstekende arena-teater Antigone.
De V.T.B. en V.A.B. werkt hard en onverpoosd en heeft nog dit jaar een
tentoonstellingszaal geopend, die met een paar andere tentoonstellingszalen het
aanbod van schilderwerk en schilderkunst (in hoofdzaak) voor de bevolking vormen,
welke bevolking echter met een ontstellende karigheid en gemis aan belangstelling
deze pogingen bejegent.
Er is een debatingclub bij de katolieke werkgevers met name Quadragesimo anno
en bij de jongere afgestudeerden van de universiteiten met name Erasmuskring.
Binnen de Erasmuskring werd onlangs een studiekring gevormd onder de welgekozen
titel: Newmankring. Hier wordt een poging ondernomen om op de hoogte te blijven
van wat op het geestelijk vlak in de wijsbegeerte en in de nieuwe godsdienstbelering
en -beleving gebeurt.
Het gezelschapsleven heeft gestalte gegeven aan: voor de Franskiljons het Parc
St-Georges; voor de Vlaamsgezinden de Wikings; voor de families van Middenstand
en burgerij en zelfstandigen het kasteel 't Hooghe. Enkele Vlaamsvoelende
intellectuelen verbroederen met Franssprekenden ten einde gezamenlijk een
eigengeaarde Nederlandsgezinde aristocratie uit te bouwen en aan de uitrusting van
het Nederlandse kultuurleven ten aanzien van de groeiende Europese éénwording
meer eensgezinde kracht bij te zetten: deze vereniging noemt de Prince van Oranje.
Er zijn twee oude groepen, die in hoofdzaak de operette-vertoningen behartigen:
de Vlaamse zonen en de lyrische kunstenaars: een ontspanningsvorm, die echter
telkens streeft naar de kunstvolle vertolking van het balletachtige en de solo- of
groepszang.
Kortrijk bezit een merkwaardig archief en de inhoud van een interessante biblioteek.
Het gebouw werd grotendeels door de oorlog vernield en tot in 1955 was de toestand
van de overblijvende biblioteek en van de inboedel erbarmelijk: geen of onvoldoende
boekenrekken, de meest elementaire uitrusting ontbrak, een minderwaardige
verlichting, een verwarming door een onbeschutte kachel midden de opeengestapelde
boeken, zonder een fatsoenlijke leeszaal, met overal veel stof en een wanordelijke
opeenstapeling. In de eerste Broeltoren lag een vervuilde warboel van boeken; in de
tweede waren op de eerste verdieping de daar geborgen boeken in rekken opgesteld
en ongeklasseerd.
Thans liggen de plannen voor een nieuwe biblioteek te Brussel, zijn nieuwe rekken
gekocht, werden de boeken van de Broeltorens weggehaald en in rekken geklasseerd,
heeft het oude gebouw een lichte schoonmaak gekregen en is algemene verbetering
ingetreden.
Broodnodig echter is de aanstelling van een bibliotecaris, die, jong en dynamisch,
liefde heeft voor zijn vak, voldoende technische kennis bezit en zin voor organisatie.
(De huidige bibliotecaris, een zeer geleerd en uiterst dienstwillig man, die in
onmogelijke omstandigheden moet werken, ware een uitstekend archivaris en er is
jaren werk aan ons kostbaar archief).
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Maar dit komt met de opbouw van de bibliotheek zelve, die hoofdzakelijk bedoeld
is als een deels volks- en meer als een technische en wetenschappelijke biblioteek,
met alle de nodige naslagwerken van alle wetenschappelijke branches.
Kortrijk heeft wellicht de schoonste verzameling ter wereld van fijne weefsels,
meest damasten, waarin allerlei historische gebeurtenissen geweven zijn. Vele zijn
door de bombardementen teloor gegaan, andere beschadigd, nog vele gaaf gebleven.
Ze zijn niet ten toon gesteld: er is noch uitrusting daartoe, noch plaats, noch begeerte.
De stukken van het archeologisch museum, insgelijks gebombardeerd, lagen
verstrooid en verspreid. Thans is de inventaris opgemaakt en eerlang zullen de meest
belangrijke stukken opnieuw kunnen vertoond worden in het huis Delplancke aan
de Broel te Kortrijk, huis door de stad aangekocht, hersteld en reeds ten dele ingericht
tot museum van de beeldende kunst.
We zullen niet vertellen wat er met de schilderijen van het museum voor
schilderkunst gebeurd is: het is een stad als Kortrijk onwaardig. Maar het magistraat
heeft de verontschuldiging dat de burgers van Kortrijk zich evenmin in de toestand
en de toekomst van dit museum en van de stukken interesseerden. Nu nadert de dag
waarop het huis Delplancke de geschikte en passende ruimte bieden zal tot het
exposeren van de beste werken, die we hebben.
Het ligt niet in mijn bedoeling de nomenclatuur van de objectieve kultuurgoederen
te verlengen.
Er gebeurt veel te Kortrijk in de zin als door Dr. M. Grypdonck in zijn artikel
Diagnose van de Volksopleiding in Vlaanderen Jan. 1953, van het Tijdschrift
Volksopvoeding, beschreven.
*
Ik wens evenmin te betogen, specifiek voor Kortrijk, hetgeen de Lodewijk de
Raet-Stichting uiteengezet heeft in haar studiedagen aan De Kulturele taak van de
gemeente gewijd. Voor belangstellenden weze naar de publicatie van deze Stichting
verwezen op datum juni 1957 onder de titel: Gemeente en Volksopvoeding.
Het ware dwaasheid en tijdverlies en papier- en werkverspilling de concrete wenken
voor Kortrijk te herhalen, die voor duizend gemeenten in Vlaanderen opgaan.
Met mijn ervaring beken ik ronduit dat het Nederlandse systeem van
Burgemeester-ambtenaar, over het algemeen gezien en in het bijzonder met het oog
op de kulturele taak van de gemeenteoverheid, een uit-
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stekende vernieuwing ware. En er zijn ook veel te veel gemeenten; want elke gemeente
heeft haar dorpspolitiek en haar kleindorpelijke visie, in naijver en jaloersheid en
strijd tegen de naburige gemeente.
Wij weten wel: het is spreken in de wildernis want 90% van de mensen begeren
dat voortga hetgeen bestaat; er zijn er zo weinig die werkelijk iets willen veranderen
en omkeren opdat het effectiever, doelmatiger en beter worde. Velen zeggen dat het
moet veranderen opdat zij de schijn van progressisten zouden hebben, wel wetend
dat zij mede over de macht beschikken om het niet te veranderen. Kwestie van de
goe-gemeente te paaien.
Te Kortrijk heeft het stadsbestuur ingestemd met de oprichting van een Stedelijk
Kultureel Komitee. Ten gerieve van belangstellenden in doel, middelen en opbouw
van deze institutie laat ik hier in extenso de statuten van het organisme volgen. Ze
spreken in hoofdzaak voor zich zelf.
Het Kultureel Komitee, door het stadsbestuur tot stand gebracht, dient als schakel
tussen het stadsbestuur en de vele plaatselijke Kulturele verenigingen.
Tegenover het stadsbestuur heeft het voor doel advies aan het Kollege van
Burgemeester en Schepenen te verstrekken omtrent elke aanvraag, ofwel om toelating
(waar die vereist is) tot het inrichten van een Kulturele manifestatie, ofwel om het
bekomen van voordelen zoals: eretekens, bekers of gedenkpenningen, toelagen,
vrijstelling van taxe, materiële steun, enz...
Tegenover de onderscheidene Kulturele verenigingen heeft het Komitee voor doel:
a) hun werking te coördineren, d.i. de ontworpen programma's vergelijken en
schikken, derwijze dat samenloop van data van de kulturele manifestaties zoveel
mogelijk vermeden wordt en dat gelijkaardige manifestaties voorkomen worden;
b) hun werking aan te moedigen door:
1. inlichtingen te verstrekken nopens subsidiëring van kulturele uitingen door de
Staat, de Provincie of de Stad;
2. inlichtingen te verstrekken nopens prijskampen, tornooien, enz...
3. de aktiviteit van een kulturele groep in andere kringen te doen kennen;
4. het publiek in te lichten en tot deelneming aan te sporen aan de hand van
bekendmakingen in de pers.
c) hun werking metterdaad te steunen b.v. door geldelijke toelagen van de stad,
mits bepaalde vereisten, te verlenen, lokalen te hunner beschikking te stellen, te
helpen bij de komst van vreemde groepen, alsook bij de publiciteit onder alle vormen:
in de pers, in scholen, enz...
d) eventueel zelf initiatief te nemen voor het inrichten van kulturele manifestaties
in de stad of voor het bevorderen van dergelijke manifestaties in de streek van
Kortrijk.
De kulturele verenigingen van de stad behouden hun volle vrijheid wat bestaan,
actie, programma en propaganda betreft en zijn ook volkomen vrij om al dan niet op
het Kultureel Komitee beroep te doen.
Het Kultureel Komitee bestaat uit een onbepaald aantal leden. De nieuwe leden
worden door het Kultureel Komitee voorgedragen aan het kollege van Burgemeester
en Schepenen dat ze al dan niet aanvaardt.
Als afgevaardigden van het stadsbestuur en als raadgevers in het Komitee zetelen
van rechtswege:
1. de heer Burgemeester van Kortrijk;
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2. de heer Schepen, die de kulturele manifestaties in zijn bevoegdheid heeft;
3. de heer Stadssecretaris.
Het Kultureel Komitee kiest onder zijn leden: een Voorzitter en een
Onder-Voorzitter.
De vaste secretaris wordt door het stadsbestuur aangesteld.
In beginsel vergadert het Kultureel Komitee om de maand op het stadhuis. De
Voorzitter kan echter het Komitee vaker bijeenroepen.
Op de stadsbegroting wordt jaarlijks een krediet voorzien voor kulturele
aangelegenheden.
Dit krediet, dat niet ter beschikking van het Kultureel Komitee staat, zal door het
kollege van Burgemeester en Schepenen slechts aangewend en uitgekeerd worden
na advies of voorstel van het Kultureel Komitee.
Het Komitee beschikt echter vrij over het entreegeld dat, mits toestemming van
het kollege van Burgemeester en Schepenen, gebeurlijk geïnd wordt ter gelegenheid
van kulturele manifestaties door het Komitee ingericht.
Daar het Kultureel Komitee als adviserend en voorlichtend organisme van het
kollege van Burgemeester en Schepenen optreedt, zal dit laatste zijn beslissingen,
in kulturele aangelegenheden, in beginsel steunen op de door het Komitee verstrekte
adviezen of gedane voorstellen; het Kollege is echter door deze adviezen of voorstellen
niet gebonden.
Het kollege van Burgemeester en Schepenen, tenzij het er anders over oordeelt,
deelt echter de redenen van de afwijzende beslissingen aan het Komitee mede.
De leden van het Komitee verlenen gratis hun medewerking.
De onkosten van het Kultureel Komitee worden door de stadskas gedragen.
De vaste secretaris van het Kultureel Komitee zetelt op het stadhuis en staat
gedurende de kantooruren ter beschikking van de Kulturele verenigingen.
Over de werking, de korte geschiedenis, de concrete ervaringen en het
doelmatigheidsgehalte van de instelling kunnen wij wellicht later het belangrijkste
neerschrijven, althans in zoverre de redaktie van dit tijdschrift en de lezers daarnaar
begerig zouden zijn.
MICHIEL VANDEKERCKHOVE
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Het Museum van Oudheden te Kortrijk
Ofschoon er heden ten dage geen Museum van Oudheden te Kortrijk bestaat bezit
de Leiestad toch een merkwaardige verzameling oudheidkundige en folkloristische
voorwerpen. Deze werd vóór de laatste wereldoorlog uitgestald in de Grote Hallen
op de eerste verdieping, terwijl de benedenzaal gebruikt werd voor de Beurs en voor
tentoonstellingen. Dit historisch gebouw werd op 21 juli 1944 tijdens een luchtaanval
door talrijke bommen getroffen; de ontploffingen veroorzaakten een hevige brand.
Alle meubelen vergingen in as, ter wijl de rijke verzameling damasten, welke in de
brandkast geborgen was, enkel door tijdig ingrijpen van totale vernietiging kon
gevrijwaard worden. Van het gebouw bleven slechts enkele muren rechtstaan.
Gelukkig had men, bij het begin van de oorlog, vele voorwerpen in veiligheid
gebracht in de kelders van de nabije Stadsschouwburg. Deze werd gedurende dezelfde
bomaanval erg geteisterd, doch de kelders hielden stand; nochtans berokkende het
water hier veel schade.
Naderhand werden de damasten overgebracht naar het lokaal van het
Textielpatroonsverbond op de Casino-plaats en later naar de Technische school in
de St.-Janslaan. Al de overige geredde voorwerpen werden ondergebracht in een zaal
van het Stadhuis.
Met het oog op de herinrichting van het Museum werd na de oorlog aan E.H.G.
Billiet, aan de Heer Architect J. Viérin en aan mijzelf de opdracht gegeven een
inventaris op te maken van de voorwerpen die in het Stadhuis bewaard worden,
alsmede van diegene, afkomstig uit de verzameling P. Debbaudt, die zich in het
Museum voor Schilderkunst in de Rijselstraat bevinden. Deze taak bleek weldra
omvangrijk te zijn, aangezien we tot de vaststelling kwamen dat er nog ongeveer
2.000 stukken overbleven. Overigens wensten we op wetenschappelijke wijze te
werk te gaan. Elk voorwerp werd eerst gereinigd, daarna genummerd, gefotografeerd
en nauwkeurig bestudeerd. Voor ieder nummer werd een fiche opgemaakt die speciaal
voor dat doel gedrukt werd. Benevens de foto komen op deze fiche belangrijke
gegevens voor zoals afmetingen, herkomst, beschrijving, ondergane behandelingen,
enz.
Wanneer deze taak beëindigd was werd de ganse verzameling - behalve een deel
dat tentoongesteld blijft in de oude kapel van het Stadhuis - zorgvuldig ingepakt en
overgebracht naar het Museum van Schilderkunst, waar ze geborgen blijft in
afwachting dat een lokaal voor het uitstallen der voorwerpen gevonden wordt.
Niettegenstaande de geleden schade biedt de huidige verzameling toch nog een
groot aantal merkwaardige oudheden. Zo wordt de collectie damasten door de
deskundigen als iets enigs aangezien en dit kostbaar bezit wint nog aan belang door
het feit dat het juist in Kortrijk, wereldvlascentrum, bewaard wordt. Wij kregen deze
stukken niet in handen zodat het ons niet mogelijk is er verder over uit te weiden.
Van de voorwerpen die nu in het Stadhuis tentoongesteld staan en die, mits
toelating, kunnen bezichtigd worden willen wij er slechts een paar vermelden. De
grafsteen van koning Sigis mag, van historisch standpunt beschouwd, misschien wel
het voornaamste stuk genoemd worden. Het betreft een vierkante steen uit gebakken
aarde met veel glazuur. Een Vlaamse tekst is er in gegrift, die de begraafplaats
aanduidt van conync Sigis, die sneuvelde in de Guldensporenslag.
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Dr. Jan Soete onderzocht het stuk en bestudeerde inzonderheid de tekst van zeer
nabij. Hij publiceerde hierover zijn studie: De geheimzinnige steen van Koning Sigis,
uitg. S.V. Groeninghe Drukkerij, Kortrijk.
In hetzelfde lokaal vindt men een ander voorwerp, dat aan de slag van 1302
herinnert: een gulden spoor. De authenticiteit van dit stuk kon weliswaar tot op heden
niet afdoende bewezen worden. Het werd aangekocht tijdens de verkoping van het
Museum Claes te Antwerpen. Het schijnt echter vast te staan dat dit museum zich
het stuk te Kortrijk aanschafte. Het loont eveneens de moeite de overige voorwerpen,
die hier uitgestald staan even te bezichtigen: middeleeuwse wapens, zegels, munten,
enz. Mooi beeldhouwwerk uit onze verzameling prijkte in de tentoonstelling Gewijde
Kunst te Kortrijk in 1953.
De afbeeldingen hiernaast tonen ons enkele van de
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1 Beeld van de H. Petrus, albast. Nottingham xivde eeuw.
H: 41 cm.

2 Kleine drievoetskandelaar, brons. Romaans, xide-xiide eeuw.
H: 20 cm.
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3 Beker in ‘terra nigra’. Gallo-Romeins 1ste-11de eeuw.
H: 15 cm.
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4 Kandelaar, zoomorphische afbeelding, brons. Romaans of Karolingisch.
L: 14 cm, H: 13 cm.

5 Twee kruikjes in aardewerk met blauw glazuur. Duitsland (Raeren), xvide eeuw.
H: 20 en 21 cm.
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6 Embleem van de Gilde der Pijnders van Kortrijk, verzilverd brons.
1567
H: 7 cm, B: 5,5 cm.

7 Paar Delftse tabakpotten.
Blauwe versiering. Getekend: V DUYN. Nederland xviiide eeuw.
H: 31 cm.
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voorwerpen die, veilig ingepakt, nog steeds geborgen zijn in het stadsgebouw van
de Rijselstraat. Het zou nochtans moeilijk zijn aan de hand van deze enkele
reproducties een algemeen overzicht te geven daar de variëteit te groot is.
Ten einde toch een idee te geven van wat er zich bevindt in de vijfendertig kisten
laten we hier een opsomming volgen die zeker niet volledig is:
Porcelein en faience: borden, schotels, tegels en andere stukken gemaakt in China,
Japan, Doornik, Rijsel Delft, Straatsburg, St.-Amand, Brussel, Antwerpen, Brugge,
Italië, Engeland (Wedgwood), Saksen en zelfs... Kortrijk.
Beeldhouwwerk in hout en steen: balkzolen uit de xvide eeuw, beelden, fragmenten
van meubelen, waaronder talrijke panelen in Gotische en Renaissance-stijl, alsook
gebeeldhouwde koffers en kleine kastjes.
Voorwerpen uit gebakken aarde, kruikjes van Raeren en Nassau, veel fragmenten
van middeleeuws Vlaams vaatwerk, die bij graafwerken te voorschijn kwamen, o.m.
bij de bouw van de nieuwe bureaus van het Stadhuis in 1952; zogenaamd Torhouts
aardewerk: tegels en andere voorwerpen, merkwaardige stukken in Romeins,
Gallo-Romeins, Frankisch en Grieks aardewerk. Luiks, Hollands en Italiaans glaswerk.
Koperwerk: kandelaars, vijzelfs, de korenmaten met het wapen van Kortrijk.
Tin: allerhande voorwerpen waaronder een schotel met Brugs merk en een hele
reeks borden en schotels met Kortrijks merk.
IJzerwerk: een reeks sloten uit de xvide, xviide en xviiide eeuw.
Brons: armbanden uit het bronstijdperk, Gallo-Romeins brons, enz.
Vele van deze voorwerpen zijn beschadigd en sommige hebben hierdoor geen
commerciële waarde meer Naar onze mening is dat voor een museum van minder
belang, aangezien de wetenschappelijke waarde daarom niet verloren gaat. Kan een
zeldzaam Chinees bord niet meer als studiemateriaal dienen omdat het gebarsten is?
Mocht alwie dergelijke zaken bezit ze toevertrouwen aan een museum!
Het is de wens van velen weldra de kunstvoorwerpen van het Museum van
Oudheden tentoongesteld te zien in een daartoe geschikt lokaal. Het complex van de
ontworpen Leielandhalle zou wellicht plaats hiervoor kunnen bieden, temeer dat dit
gebouw, gedeeltelijk althans, de grote Hallen moet vervangen. Het publiek heeft het
recht al de kunstvoorwerpen van het Museum van Oudheden, die deel uitmaken van
het Kortrijks patrimonium, met bewondering en fierheid te mogen bezichtigen.
IR. A.G. PAUWELS
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8 inv. no 1512, - De Dronkenschap, balkzool uit eikenhout.
Vlaanderen xvide eeuw.
L: 28 cm, B: 18 cm, H: 33 cm.
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De Onze Lieve Vrouwkerk te Kortrijk
Op talrijke monumenten uit vroegere eeuwen kan Kortrijk zeker niet wijzen. Niet
enkel hebben de veelvuldige oorlogen die Kortrijk in de loop van de tijden teisterden,
veel vernietigd. Ook de opbloei van handel en nijverheid in de laatste twee eeuwen
heeft menig oud monument en vooral veel oude huizen doen verdwijnen.
De Onze-Lieve-Vrouwkerk, dit massaal grijs gebouw, heeft de sleet van de eeuwen
getrotseerd. De voornaamste delen dateren nog uit de 13de en 14de eeuw. Ofschoon
de kerk bij de aanvang van de 13de eeuw werd opgericht, hebben toch iedere eeuw
en iedere stijl - de thans modern genoemde terzij gelaten - haar kenmerk op de oude
kapittelkerk gedrukt.
Haar stichting dankt ze aan Boudewijn IX, de graaf van Vlaanderen, die over ons
gewest regeerde vanaf 1194. Hij vertrok ter kruisvaart op Pasen, 14 april 1202. Werd
latijns keizer van Constantinopel gekroond op 9 mei 1204 en stierf in 1205 als
gevangene van de Bulgaren. Uit de brieven van de graaf uit het Oosten gestuurd, en
ook uit andere gelijktijdige documenten kan men geleidelijk het ontstaan van het
kapittel, - onmiddellijk werd in deze kerk een kapittel van kanunniken gesticht - zijn
groei, en ook enigermate de opbouw van de kerk volgen. Aanleiding tot de stichting
was, volgens de akten van de graaf, zijn voorliefde voor Kortrijk. Hij verwijlde er
graag, om reden van haar bekoorlijke ligging, en ook uit verering tot de
Passie-relieken, die zijn grootoom, graaf Filips van de Elzas, aan zijn Kortrijkse
burcht had toevertrouwd, wellicht in 1190, toen hij zijn tweede tocht naar het Oosten
ondernam. Wellicht was er nog een andere reden, een meer zakelijke, die de graaf
aanspoorde tot die stichting. De talrijke clerici, of klerken, die te Brugge, onder
leiding van de kanselier van Vlaanderen, de proost van Sint-Donaas, de administratie
van het graafschap behartigden, werden vergoed en beloond met
kanunnikenprebenden. Bij het stichten van het kapittel, zorgde de graaf dan ook dat
het begeven van die kanunnikenprebenden voor het grootste deel aan de graven zou
toebehoren. Zo stellen we dan ook vast, dat in de eerste tijden de meeste kapittelheren
van Kortrijk aan de Brugse kanselarij toebehoorden of er vroeger aan gehecht waren.
Dat heel vroeg aan het bouwen van de kerk begonnen werd, blijkt klaar uit de
klacht van de priesters van de Kortrijkse parochiekerk, de Sint-Maartenskerk. In
1205 is de geestelijkheid van deze kerk, de enige parochiekerk van de stad, ontstemd
door het feit dat de parochianen meer en meer de nieuwe kerk bezoeken, en dat zo
hun inkomsten merkelijk verminderen.
De kapittelkerk werd opgetrokken binnen de grote omheining van het grafelijk
kasteel, in de boomgaard van het neerhof, op de uiterste noordhoek van de omwalde
stad. De oudste delen van de huidige kerk dateren wellicht uit die jaren. Uit geen
enkel document blijkt, dat men naderhand die kerk zou afgebroken hebben, en - zoals
soms vooropgezet wordt - herbouwd in de tweede helft van de 13de eeuw. Het
onregelmatig metselverband van sommige oude delen en het gebruik van Doorniks
steen van eerder klein formaat, wijzen op een vroegere periode. We durven dan ook
de gedachte vooropzetten, dat de Westergevel - de twee torens uitgezonderd -, het
middenschip en de zijbeuken, alsook de kruisbeuk, met de twee grote gevels uit die
tijd dagtekenen. De oude noordergevel werd door de luchtaanval van 1944 zo
gehavend, dat hij gans hernieuwd moest worden. Natuurlijk heeft men aan die oude
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delen naderhand wijzigingen aangebracht. Doch een aandachtige studie van de oude
delen laat toe die eerste kerk uit te beelden. We gissen dat aanvankelijk gedacht werd
aan een gewone driebeukige kruiskerk, met lang koor en ook met een middentoren.
Dergelijke kerken zijn in Vlaanderen talrijk. Een middentoren werd niet gebouwd.
In een latere periode werden de twee westertorens gebouwd. Hier wijzen én het
regelmatig metselverband én de omvang van het gebruikte steen, dit zowel voor de
torens, als voor de stevige steunberen, op een latere periode. Het is volstrekt niet
uitgesloten, dat die torens gebouwd werden omstreeks 1300. Dit zou geschied zijn
toen de Franse koning, Filips de Schone, het kasteel van Kortrijk tot een grote
dwangburcht deed uitbouwen.
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De kapittelkerk, die binnen het domein van het kasteel lag, werd wellicht betrokken
in de versterkingswerken. Men heeft kunnen vaststellen dat minstens om twee zijden
van de kerk, een gracht liep. Dit verplichtte de bouwers van de torens in de
benedenruimte van de grote drummers openingen te voorzien, om toch tegen aan de
muren van de kerk een rondgang mogelijk te maken.
De algemene aanblik van de oude delen van de kerk geeft de indruk van rustige
eenvoud. Het kerkschip is betrekkelijk klein. Dit is te wijten aan het feit, dat het ging
om een kapittelkerk, zonder belangrijke zielzorg. Het schip bestaat enkel uit twee
traveeën. De veronderstelling, dat er destijds drie waren, schijnt niet op een stevige
basis te rusten. Het triforium is eenvoudig. Zware en lichte kapiteelloze pijlertjes
omgeven afwisselend de triforiumopeningen van het transept en van de tweede travee
van de beuk. (L. Devliegher). Deze laatste schrijver, aan wiens beschrijving van de
kerk, we veel te danken hebben, wijst erop dat in de beuk van O.-L.-V.-van-Pamele
- die in menig opzicht gelijkt aan de kapittelkerk van Kortrijk - gelijkaardige
triforiumpijlers staan.
Het koor van de kerk, dat tegen de omwalling van de stad lag, werd bij de aanvang
van de 14de eeuw afgebroken, en een heel nieuw werd aan de oude kerk aangebouwd.
Bij het verlagen van de koorvloer (omstreeks 1905) werden nog een aantal kleine
vierkante tegels ontdekt, die wellicht deel uitmaakten van de bevloering van het
primitieve koor. Wat aanleiding gaf tot die ombouw, kunnen we enkel gissen. Het
staat vast, dat met het einde van de 13de eeuw, wellicht onder het impuls van deken
Willem van Koolskamp, een aantal nieuwe kapel-nijen gesticht werden. Wat
onvermijdelijk het verhogen van het aantal altaren vereiste. Wat er ook van zij, het
oostdeel van de kerk werd met veel meer luister dan het andere gebouwd. Hier staan
we voor een typisch Doorniks koor, vooral wat de bouwtrant betreft. Het nieuw
gedeelte bestaat uit een koor van drie traveeën. De zijbeuken groeien tot een rondgang.
Op de noordkant, op de hoogte van de apsis van het koor, was nog een travee
gebouwd, een soort kleine kruisarm, die met een dergelijk gebouw op de zuidkant,
een soort kleine transept zou gevormd hebben. De twee zijbeuken van het koor
eindigen met een vlakke muur. Tussen beide is een tweede apsis gebouwd. Dit deel
van de kerk is minstens zo groot, zo niet groter dan het oudste 13de eeuwse deel. De
zuilen zijn merkelijk lichter van bouw. Ranke zijpijlers leunen nu aan bij de hoofdzuil,
de kapitelen zijn meer ingewikkeld. Het geheel biedt een zwierige opgaande lijn. Er
is geen triforium meer, doch de dichter-bij-mekaar oprijzende zuilen doen in zekere
mate de onversierde ruimte tussen de bogen en de vensters vergeten.
Reeds in de 2de helft van de 14de eeuw zou dit primitieve plan, dat logisch en
eenvoudig was, gewijzigd worden. Omstreeks 1370 werd op de zuidzijde van de
kooromgang een grote kapel aangebouwd, de St.-Catharinakapel. Ze wordt nu meestal
‘gravenkapel’ genoemd. Dit wellicht om de reeks muurschilderijen, die de volledige
dynastie van Vlaanderen voorstellen. Zoals de kerk zelf, is ook die kapel een grafelijke
stichting. In een charter van 1374 gaat graaf Lodewijk van Male er groot op, dat hij
uit eigen initiatief en op eigen kosten die kapel gebouwd heeft, en dit uit genegenheid
tot zijn Kortrijks kapittel. Uit de gelijktijdige documenten kunnen we gissen, dat de
graaf die kapel uitverkozen had, om later samen met zijn gade aldaar onder een
luisterrijk mausoleum begraven te worden. Wat er ook van zij, die kapel heeft het
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kunstgehalte van de Lievevrouwekerk merkelijk verhoogd. En heeft het geheel
volstrekt geen schade berokkend.
De gravenkapel is in Brabantse gotische stijl opgebouwd. Ze telt vier traveeën en
een driehoekige apsis. De bestaande steunberen werden door bogen overbonden, en
de luchtbogen, die we nog aantreffen rondom rond het hoogkoor, werden ook daar
behouden. Helemaal Brabants beïnvloed zijn de pijlers, of beter de bundels pijlers.
Uit de vele basissen stijgen ze rank en zwierig de hoogte in, om zonder kapitelen in
gewelfribben over te gaan. Die bouwtrant, samen met de grote vensteropeningen ten
oosten en ten zuiden, geven aan de kapel zwier en harmonie.
Aanvankelijk waren de muren onder de vensters en in de westgevel onversierd.
Links van het altaar was een credenstafel voorzien, in een nis ingebouwd. In de
westgevel staken een venster en een deur, die toegang gaf tot de sacristie. Gedurende
of kort na de bouw, werd een nieuw plan uitgewerkt. Het benedengedeelte van de
wanden werd tot op zekere diepte uitgehouwen, en in de plaats kwamen nu blindnissen
met onderaan stenen banken. De zwikken of hoekstenen van die nissen werden met
keurig beeldhouwwerk gevuld. De reeks die in de Lievevrouwekerk nog volledig
bewaard is, verbeeldt benevens allerhande grotesken en alleenstaande taferelen, ook
het leven van O.-L.-Vrouw, van Sint-Niklaas en van Sint-Blasius. Het geheel verdient
ongetwijfeld eens nader bestudeerd te worden. Het feit, dat sommige zwikken niet
steeds op de logische-natuurlijke plaats zijn ingemetst, bewijst klaar dat de kunstenaar
die ze ontwierp, minder een didactisch doel, dan wel een ornamenteel doel beoogde.
De beeldhouwer van die zwikken is onbekend. Ten onrechte wordt soms de bekende
Vlaamse meester uit Valenciennes, André Beauneveu genoemd. Dit omdat hem ook
het beroemde beeld van de H. Catharina wordt toegeschreven. Dit monumentaal
beeld, het mooiste beeldhouwwerk, dat de kerk bezit, stond tot voor enkele jaren in
de kapel van de H. Catharina, waar het trouwens best ware gebleven! Dit fraai albasten
beeld wordt door R. Koechlin en anderen als het meesterstuk van onze 14de eeuwse
sculptuur beschouwd. De edele
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1 Westgevel met twee torens, 13de eeuw. De grote lichtopening dateert van het begin van de 15de
eeuw.

2 Rondgang rond de kerk met openingen in de steunberen van de toren, 13de eeuw.
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3 Apsis van het koor en van de kooromgang (14de eeuw). Links gedeelte van de apsis van de
‘Gravenkapel’.

4 Luchtbogen rond het koor (14de eeuw). Bemerk de thans toegemetselde openingen rond de
opvangende zuilen.
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houding, het grillige plooienspel van de wijdse mantel, het serene, licht-glimlachend
wezen, de delicate handen, alles wijst op de hoge kunstwaarde van dit beeld, dat nog
helemaal aansluit bij de Franse gemaniëreerde stijl van de 14de eeuw.
Dat dit beeld gewoonlijk aan André Beauneveu toegeschreven wordt, steunt niet
enkel op de vormenschoonheid, maar ook op het feit dat Beauneveu van graaf
Lodewijk van Male de opdracht kreeg zijn grafzerk te Kortrijk te maken. Het register
2702 van de Rekenkamer van het Rijksarchief te Brussel, waarin de uitgaven van de
graaf vermeld worden, stipt het klaar aan: Andrieu Bieunepvot, maistre ouvrier de
thombes, sur le voiture des pierres dune nouvele thombe quil doit faire pour
Monseigneur a Courtray. Dit mausoleum werd niet uitgevoerd, wellicht omdat
naderhand de graaf verkoos te Rijsel begraven te worden. Sommigen menen, dat het
St.-Catharinabeeld bestemd was om als hoekbeeld te dienen voor dit mausoleum.
Wat zeker wel te betwijfelen valt. Wellicht werd de knappe beeldhouwer belast met
het maken van dit beeld, dat als bijzonderste beeld in de nieuwe kapel van de H.
Catharina zou prijken en vereerd worden.
Hoe men bij de aanvang van de 19de eeuw nog weinig eerbied had voor
kunststukken uit de verre middeleeuwen, blijkt wel uit het feit, dat alsdan dit beeld
verkocht werd. Pas in 1866 werd het teruggekocht en dit voor de prijs van 100 frank!
In de blindnissen van de gravenkapel werden de portretten van de graven van
Vlaanderen geschilderd, dit van af de legendarische forestiers. Men meent dat de
eerste reeks tot en met Lodewijk van Male, van de hand zijn van de bekende schilder
Jan van Hasselt, die feitelijk in die tijd te Kortrijk verbleef. Erge beschadiging
ondergingen die schilderijen, toen in 1678 de Franse bezetter van de kapel een
graanmagazijn maakte. Door de warmte werden ganse stukken van de muren gerukt.
Het soldateske deed de rest. Toen de bezetter de stad verlaten had, werden de muren
van de kapel en ook de zo gehavende schilderijen met witsel bestreken, om een netter
uitzicht te geven aan de kerk, bij het hernemen der kerkelijke diensten. Wanneer men
in het midden van de verleden eeuw, het witsel afnam, stelde men vast dat al de
schilderijen zo erg geleden hadden, dat er geen mogelijkheid meer bestond om ze te
bewaren of te herstellen. Een kopij van de resten van de oude beschildering werd
opgenomen. Aan Jan Van der Plaetsen werd dan de taak opgedragen een nieuwe
serie portretten te maken. Ze werden geschilderd naar de in die tijd voorhanden zijnde
documenten en in de romantische trant. Zodra de kapel - die ook gehavend uit de
laatste oorlog kwam - gerestaureerd wordt, zal een begaafd kunstenaar wel aan die
heerlijke herinnering aan onze Vlaamse dynastie, een kunstiger uitzicht weten te
geven. Het was dan ook Van der Plaetsen die op de westmuur van de kapel de oude
schildering herstelde. In de rekening van 1409 wordt reeds gewag gemaakt van dit
groot schilderij, dat het Laatste Oordeel voorstelde. Aan een meester Arnold, schilder,
werd het volgende jaar opdracht gegeven gans die muur te herstellen. Drie openingen
zijn in deze muur, van ouds, ingewerkt. Ze gaven van uit een tribune, opgebouwd
op de oude sakristie, uitzicht op de kapel. Twee ervan zouden voorbehouden geweest
zijn aan de grafelijke familie, wanneer ze in de kerk de diensten bijwoonde. Het
andere venster was dit van de plaats waar een klein orgel was opgesteld, en waar een
klein koor plaats kon nemen. Van de grafelijke tribune werd destijds door Albrecht
Rodenbach, die Kortrijk bezocht onder geleide van Guido Gezelle, destijds
onderpastoor van de parochie, een schets gemaakt. Naar hij noteert, stond op de
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noordwand een schilderij, verbeeldende O.-L.-Vrouw en 't kindeken Jesus, de graaf
knielende dervooren met een perkemijn in de hand waarop er stond: Pater noster
(enz. tot) fiat voluntas tua. Het kindeken Jesus toonde met den vinger: fiat voluntas
tua. De geschiedschrijver van de gravenkapel, de bekende historicus F. Van de Putte,
pastoor-deken van O.-L.-Vrouw te Kortrijk, geeft een andere versie van dit schilderij.
Wellicht was het reeds in die tijd verdwenen (1875), en heeft Gezelle op zijn wijze
aan de weetgierige student vertelt, wat dit schilderij destijds voorstelde. Thans wordt
die tribune - die ook volledig dient heropgeknapt - gebruikt als archiefkamer. Het
rijk archief van het voormalig kapittel wordt er bewaard.
Korte jaren na het bouwen van de Gravenkapel, zou Kortrijk grotendeels verwoest
worden. Dit ter gelegenheid van de opstand van Gent en de nederlaag te
West-rozebeke van de ruwaart Filips van Artevelde. Kortrijk had de partij van Gent
gekozen en zou de weerwraak van de Franse koning, die in feite de leiding had in
die strijd, aan den lijve gevoelen. De troepen uit Bretanje, die deel uitmaakten van
het Franse leger, staken de stad, nadat ze fel geplunderd werd, in brand. Ook de
Lievevrouwekerk moest er aan geloven. Uit de rekeningen van het begin van de 15de
eeuw blijkt klaar, dat o.z.t.z. enkel de muren nog recht stonden. Ze spreken over het
herstel van het koor, van de gewelven, van de vensters en van de muren, dit zowel
van binnen als van buiten. We gissen dat pas dan stenen gewelven werden gebouwd.
Ook dat menig venster herbouwd werd, dit nu in de stijl van de 15de eeuw. Zo werden
de vensters van de westergevel en van de kruisbeuk gans vernieuwd. In plaats van
de 13de eeuwse smalle vensters (zoals men ze nog ziet in de grote gevels van de kerk
van Lissewege) werden nu de thans nog bestaande grote vensters in die gevels
ingebouwd. De oude vensterindeling is nog bewaard in de zuidgevel van het transept.
Bij het herstellen van de andere grote gevels, heeft men de grote lichtopeningen
bewaard, doch aan de verdeling - ten onrechte, menen we - een 13de eeuws karakter
te geven, wat enigszins stoort.

West-Vlaanderen. Jaargang 7

289

5 Zicht op de voorkerk en noorderkruisbeuk. Eenvoudig triforium (13de eeuw).

6 Onderdeel van de westgevel van de ‘Gravenkapel’ (omstreeks 1370). De laatste graven van
Vlaanderen (Spaanse en Oostenrijkse vorsten). Deel van het schilderij ‘Het Laatste Oordeel’. Erin
de openingen, links uitgevend op de graventribune, rechts op het klein doksaal.

7 Twee zwikken uit de ‘Gravenkapel’, voorstellend links het doopsel van Christus door Joannes de
Doper, rechts een deel van de Aanbidding van de Drie Koningen: Maria en het kind op een rustbed
uitgestrekt, erbij een engel met vedel, in de bovenhoek de os en de ezel.
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Van 1418 tot 1421 werd aan de noordkant van de kerk een nieuw gebouw
opgetrokken. Het moest dienen voor een kapel van de kapitteldeken en voor
bibliotheek van de kerk. Alsdan werd het venster, dat in de oostmuur van de
noorderkruisbeuk stak, toegemetst. Wellicht werd dit venster gemaakt ten tijde dat
enkel drie smalle vensters die kruisbeuk licht gaven en dat de bibliotheek daar
ondergebracht werd. Ook dit gebouw werd in Brabantse stijl uitgevoerd. Uit de
rekeningen blijkt dat de lathomi of steenhouwers Brabanders waren. Trouwens werd
thans voor de buitenkant geen Doorniks steen meer gebruikt, wel Brabants, uit
Balegem. De zware steunberen geven die kapel een ietwat stoer uitzicht. Het
inwendige is veel leniger van constructie. Die kapel was zo erg gehavend door het
luchtbombardement van 21 juli 1944, dat ze gans diende afgebroken te worden en
herbouwd. De mooie consoles van de gewelfribben werden in de nieuwbouw wederom
gebruikt.
Uit de kerkrekeningen kan men opmaken dat de kerk na de ramp van 1382 stilaan
helemaal hersteld werd. Nieuwe altaren werden gemaakt, brandvensters werden in
de vele lichtopeningen gestoken, nieuwe beelden werden geplaatst. Ook werd de
reeks schilderijen van de gravenkapel voortgezet. De bekende Ieperse schilder
Melchior Broederlam schilderde de portretten van hertog Filips de Stoute en van zijn
gemalin Margareta van Male (†1405) en ontving als loon 64 pond parisis. Voor het
schilderen van het portret van Keizer Karel in 1559, het jaar na de dood van de vorst,
ontving de schilder Olivier Bert, 34 pond en 10 schellingen par.
De fameuze Beeldstorm van 1578 richtte grote vrewoestingen aan, ook te Kortrijk.
De Lievevrouwekerk werd op zondag, 27 juli, door het gepeupel, onder leiding van
de bevelhebber van het garnizoen, Joost van Haeltre, geplunderd en totaal verwoest.
Uit vrees voor de komende ramp hadden de kanunniken reeds het kostelijkste uit
hun kerk weggeborgen. Zo hadden ze het beeld van de H.-Catharina in de grond
gedolven.
En wederom hebben onze kanunniken zich aan het werk gezet, om het verwoest
kerkinterieur te herstellen. Intussen is op kunstgebied een nieuwe stijlperiode
begonnen. Wellicht deed de Renaissance reeds haar intrede in de O.-L.-Vrouwekerk
voor de rampzalige julidag van 1578. Doch niets is uit die periode overgebleven. Zo
zien we dat met de aanvang van de 17de eeuw, periode waarop aktief aan het herstel
van het kerkinterieur wordt gewerkt, de barokstijl gehuldigd wordt. Voor dit herstel
werden niet enkel de kassen van de kerkfabriek en van de alsdan bloeiende confrerieën
aangesproken. Ook de leden van het kapittel zouden milde giften doen. Nieuwe
barokaltaren werden gebouwd, o.m. in het koor, in de St.-Catharinakapel en in de
apsis van de kooromgang. Aan de beste schilders van die tijd werd de taak opgedragen,
die hoge barokretabels met passende schilderijen op te luisteren. Zo werd door
kanunnik Braye (†1632) een schilderij besteld bij Antoon Van Dyck, voor het H.
Kruisaltaar, dat in de apsis van de kooromgang stond. Zo ontstond het bekend doek
van de Antwerpse meester: De Kruisoprichting. In een kwijtschrift, gedateerd van
18 mei 1631 verklaart Van Dyck 100 pond vlaams als betaling van zijn werk,
ontvangen te hebben. Twee andere schilderijen werden besteld bij Kasper de Crayer
(1582-1669), wellicht na 1631. Het ging om een Hemelvaart van O.-L.-Vrouw en
een Marteldood van de H.-Catharina. Die drie schilderijen werden in 1794 door de
Fransen gestolen en naar Franse musea overgebracht. Het schilderij van Van Dyck
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kon men ten tijde van koning Willem I terugkrijgen. Het hangt thans, als een van de
mooiste sieraden van de kerk, in een nieuw barokaltaar (door architekt Jos. Vierin
getekend en gedurende de laatste oorlog uitgevoerd), opgebouwd in de
noorderkruisbeuk. De twee schilderijen van K. de Crayer bleven spijtig genoeg in
Frankrijk. Het doek dat de Hemelvaart verbeeldt, hangt thans in het museum van
Dijon in Bourgondië, het andere, dat in vormschoonheid en compositie het eerste
overtreft, bevindt zich in het museum van Grenoble. Van de hand van K. De Crayer
zijn nog twee kleinere schilderijen bewaard. Ze stellen de Boodschap en de Visitatie
voor. Mogelijks waren het zijluiken van de Hemelvaart. Ze werden onlangs hersteld,
van nieuwe passende omlijstingen voorzien en geplaatst in de Lievevrouwkapel, de
voormalige kapel van de deken. Daar vormen ze met een fraai geklede
Lievevrouwbeeld (in 1727 gemaakt voor de kapel van de Paters Rekollecten te
Kortrijk), een soort triptiek. Tekening van het geheel en uitvoering zijn het werk van
de Kortrijkse kunstenaar P.P. Pauwels.
Na enkele tientallen jaren zou het hoogaltaar, met het schilderij van K. de Crayer
door een ander vervangen worden, dat in 1721 door de bisschop van Brugge van
Susteren gewijd werd. Ook dit altaar zou geen lang leven kennen! Met de snelle
evolutie van de stijlen in die tijd, zocht men maar steeds naar vernieuwing. Het nieuw
altaar, dat in het tweede kwart van de 18de eeuw werd opgebouwd, is in grote mate
te danken aan kanunnik Karel-Frans de Meulenaere (1708-1777). Reeds zijn oom,
kanunnik Pieter-Frans de Meulenaere (1665-1719) had zijn kerk mild begiftigd, o.m.
met de nog bestaande koorlessenaar. Hij dateert van 1711 en verbeeldt een echte
barokke arend, die een slang met zeven koppen in zijn klauwen houdt. Samen met
de andere lessenaar, de grote engel in gegoten koper (een gift van Antoon Maelfaict),
is die arend een sieraad van het huidig koor.
Karel de Meulenaere heeft het op zich genomen zijn kapittelkerk met een heerlijk
laat-barokaltaar te versieren. Het werd bekostigd door de kerkfabriek. Doch de
ontbrekende som voor ieder afgewerkt deel werd steeds door De Meulenaere
aangevuld. Het altaar werd gans in marmer opgetrokken. Het werd geleverd door
Hubert
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8 Altaar van de apsis van de kooromgang met rechts ‘monument’ in aandenken aan kanunnik Pieter
de Meulenaere. (3de kwart van de 18de eeuw). Bemerk een paar ‘leeuwen’ aan het gewelf. Daar
zouden, volgens de legende, de ‘Gulden Sporen’ van 1302 gehangen hebben.

9 Tabernakeldeur van het hoogaltaar van Marc Lefebvre (omstreeks 1750).

Boreux van Dinant. Wellicht ook naar een plan door hem getekend. Naar de opinie
van menig kunstkenner is dit altaar een van de mooiste barokaltaren van ons land.
Het beroemde huis Lefebvre van Doornik (Marc en Jacques) zorgde voor het koperen zilverwerk. Tekening en uitwerking van al de delen - zowel de medailles als de
versiering - zijn van de hand van de fijn begaafde zilversmeden. Het geheel vormt
het pronkstuk van het koor en van gans de kerk. De achterzijde werd jammer genoeg
erg beschadigd door de luchtaanval van 1944. Een moderne Boreux zal hier prachtig
werk te verrichten hebben. Voor dit heerlijk altaar deed kanunnik de Meulenaere een
volledige altaaruitrusting maken, dit ook in het werkhuis Lefebvre van Doornik.
Namelijk een altaarkruis, zeven altaarkandelaars, canonborden, een altaarlessenaar,
twee cantorstokken. Die zilveren uitrusting werd aangezien als de schat van het
kapittel en van Kortrijk. Het werd in de Franse Revolutie aangeslagen en openbaar
verkocht. Een van de laatste kanunniken Adriaan Robette wist het aan te kopen. Toen
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nu met het herstel van de katholieke eredienst, de toenmalige bisschop van Gent en
Brugge, Mgr. Fallot de Beaumont vaststelde dat de kanunniken van de kathedraal
van Sint-Baafs, gedurende de Beloken Tijd het zilverwerk verkocht hadden, en toen
hij vernam dat Kortrijk nog een prachtig stel bezat, deed hij een dringende oproep,
ja richtte hij een bevel tot kanunnik Robette om het Kortrijkse zilverwerk, in het
bijzonder de cantorstokken aan Gent af te staan. Kanunnik Robette wilde van een
uiteenrukken van die kostbare altaaruitrusting niet weten. Petrus Goethals-
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Bethune, de broeder van de bekende Kortrijkse geschiedschrijver Jacques
Goethals-Vercruysse, en de kerkmeester van de Sint-Maartenskerk raadde hem aan,
hem alles (echt of fictief?) te verkopen en direct die koop te sluiten. Naderhand zou
hij hem een geantidateerd officieel verkoopstuk overhandigen. De kanunnik stemde
toe, en schreef naar de Gentse bisschop, dat het door hem geëiste zilverwerk reeds
verkocht was. Zo bleef die heerlijke altaaruitrusting te Kortrijk. Ze zou echter niet
terugkeren naar de Lievevrouwkerk en het altaar, waarvoor ze gemaakt werd! In
1816 zou de weduwe P. Goethals-Bethune het uitlenen aan de Sint-Maartenskerk...
waar het nog steeds te bewonderen valt. We durven hier toch de wens uiten, dat dit
heerlijk stel, waarop het wapen staat van kanunnik De Meulenaere, de milde schenker,
en dat de voltooiing uitmaakt van het zo kunstrijke hoogaltaar van O.-L.-Vrouwkerk,
eens terug zijn oude plaats zal hernemen!
Kanunnik De Meulenaere wilde nog verder de kapittelkerk aan de nieuwe stijl
aanpassen. In het 3de kwart van de 18de eeuw werd de kooromgang, bepaald de apsis
met de aanpalende muren, met drie nieuwe altaren versierd. Ook de tussenruimten
werden in die nieuwe versiering betrokken. De drie altaren, namelijk van het H.
Kruis, links dit van Sint-Rochus en rechts dit van de H. Magdalena, werden in een
meer academische stijl opgebouwd. Het marmerwerk werd wederom geleverd door
H. Boreux, het koper- en zilverwerk door J. Lefebvre. Vooral het kruis van het H.
Kruisaltaar getuigt voor de smaak en de kunde van de Doornikse meester. Het
onderdeel van het altaar is een klassieke voorstelling van de Graflegging, en is van
de hand van de Kortrijkse beeldhouwer P. van Réable (†1827). De afbeeldsels van
de kanunniken R. Braye en Pieter de Meulenaere in wit marmer, werden gehouwen
door Godecharle (†1835). Gans dit deel, vooral het altaar van de H. Rochus, werd
onder de oorlog zeer beschadigd. Dit kunstwerk van omstreeks 1770 zal in zijn
oorspronkelijke vorm hersteld worden.
En nog was de ijverige kanunnik niet voldaan over het gepresteerde werk. Hij
droomde ervan gans de kerk een neo-klassiek uitzicht te geven. Zo werden vanaf
1760 de oude gotische pilasters van het koor en van de aanzet van de kooromgang
alsook de bogen met een marmeren bekleding in de nieuwe stijl bedekt. Reeds werden
in de kerk zelf de oude zuilen gereed gemaakt met bakstenen, om een dergelijke
bekleding te ontvangen. Wellicht zou men mettertijd ook een nieuw gewelf onder
het oud gebouwd hebben om zo aan gans de kerk een modern uitzicht te geven. Denk
aan wat gebeurde met de oude gotische kerk van Floreffe! De Franse Revolutie zou
echter de omvorming van de kerk stopzetten. Op 25 februari 1798 werd het
eeuwenoude kapittel afgeschaft, de kerk en haar trezoren (voor zoveel ze niet te
voren weggeborgen waren), alsook de vele eigendommen van het kapittel werden
door de natie aangeslagen, en publiek verkocht. Kanunnik Robette wist de kerk terug
te kopen voor de som van 905.000 frank. Gedurende de Beloken Tijd zouden de
ex-kanunniken van O.-L.-Vrouw, die op één na, allen de beruchte eed van haat tegen
het koningschap aflegden, zowel in hun kerk als in de Sint-Maartenskerk, de
parochiale dienst waarnemen.
Met het Concordaat, wordt de oude kapittelkerk tot parochiekerk ingericht. De
pastoor is terzelvertijd deken der kerstenheid (dit tot in 1872).
De oude kerk was in menig deel bouwvallig geworden. Verscheidene restauraties
werden gedaan in de loop van de 19de eeuw. Spijtig genoeg ook slechte! O.m. die
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van de voorkerk. Men zie maar hoe de zuilen toegetakeld werden. Een goede
herstelling is die van de gravenkapel ten tijde van deken F. Van de Putte, de bekende
geschiedschrijver (1866-1872; alsdan werd hij pastoor-deken van Sint-Maartens).
Bij de aanvang werd een deel van de marmeren bekleding van de zuilen en bogen
weggenomen. Het is de tijd van de neo-gotiek, die een hekel heeft aan de heidense
kunst en alles in dezelfde stijl - de oorspronkelijke - wil heromscheppen. Toen men
ook de apsis van het koor in haar oorspronkelijke stijl wilde herstellen, en de
neo-classieke bogen wegnemen, werd van hogerhand het werk stilgelegd. De beruchte
luchtaanval van 1944 heeft een groot deel van die overblijvende marmeren bekleding
vernietigd en bij vele echte kunstenaars het verlangen doen rijzen, het koor volledig
in zijn oorspronkelijke stijl te doen herstellen, zonder natuurlijk aan het overheerlijk
barokaltaar te raken... Dezelfde luchtaanval heeft menig neo-gotiek altaar vernietigd
of beschadigd. Geen ervan was in kunstopzicht merkwaardig. Jammer genoeg gingen
de kunstige brandramen uit de Gravenkapel en uit de kooromgang verloren. Ze
werden gemaakt door de neo-gotische echte kunstenaar J. Bethune. Gelukkig waren
de moderne en beroemde brandvensters van Joep Nicolas op tijd uitgehaald en
weggeborgen. In hun aan de kerk goed aangepaste tonaliteit, vormen ze zonder twijfel
een van de merkwaardigheden van deze kerk. Menig interessant meubel en andere
merkwaardigheid werden hier niet besproken. Het koper- en zilverwerk - een echt
trezoor - wordt in het artikel van A. De Schrevel omstandig behandeld.
Ten slotte wijzen we nog op twee grote figuren - er zijn er meer! - die een tijdlang
aan de Lievevrouwekerk gehecht waren, op de grote Vlaams dichter Guido Gezelle,
die 17 jaar aldaar onderpastoor was (1872-1889) en op... Erasmus, de grote humanist,
die in 1516 een prebende van de Kortrijks kapittelkerk wist te bekomen, doch die
daar hij nooit resideerde, die prebende afstond aan Jan de Hondt, mits een pensioen
van 130 gulden tot aan zijn dood.
JAN DE CUYPER
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De Leie in de letterkunde
De tover van de romantische schoonheid
In de aardrijkskundige handboeken staat dat de loop van de Leie 214 km lang is.
Iemand die het op de kaart nameet twijfelt eraan, maar het kind van de streek gelooft
het wel. Zij is een Vlaamse rivier en in Vlaanderen een rivier uit het westen.
Ontsproten op de Artesische hoogvlakte, waar in de middeleeuwen nog Diets
gesproken werd, stroomt zij van zuidwest naar noordoost door het oude graafschap
Vlaanderen, waarvan de naam op het geheel der Nederlands sprekende provinciën
in België is overgegaan.
De streek is onafzienbaar wijd, want vlak als een hand. Nauwelijks punten in de
verte enige heuveltoppen op, Kats- en Kemmel-, Scherpe-, Zwarte- en Rodeberg in
het noorden, Kluisberg en Edelare in het zuiden, maar zij behoren, de eerste tot het
stroomgebied van de IJzer, de tweede tot dat van de Schelde. De Leie is als een
vaargeul gegraven in een bodem, die vroeger zee is geweest en de aanblik ervan
heeft bewaard.
In grote slingerbochten doortrekt zij het land, zonder haast, diep en rustig, en
telkens maakt zij omwegen, lussen van drie, vier kilometers, om ongeveer op dezelfde
plaats terug te keren waar zij haar rechte voortgang had gestaakt. Het is als een vrouw
die niet wegkan van het geluk dat zij verlaten moet. Vandaar dat zij van haar
oorsprong tot Gent bijna driemaal verder gaat dan de kortste afstand vergt. Altijd
dralend, meer één met haar oeverland dan met de zee die haar bestemming is.
Haar stroomgebied is niet groot en toch lijkt het eindeloos. Misschien is het ook
niet schoon voor wie het niet kent, razend rijdend langs de hoofdwegen die het
doorkruisen; maar het is wel schoon voor de aandachtige wandelaar,
huiveringwekkend schoon door een groots samenspel van lijnen en vlakken,
waarbinnen de schilderachtige bijzonderheden, als onderdelen van een machtig
geheel, een heerlijke afwisseling bieden.
't Is kleen het land waar ik in wone,
't Is kleen waar ik geboren werd;
Maar 't is geen ander mij zoo schoone,
Geen ander mij zoo lief aan 't hert,

dichtte in 1863 Lenaert De Bo, samensteller van het beroemde Westvlaamsch
Idioticon, die te Beveren aan de Leie geboren werd en over het graf van zijn zustertje,
gelegen op een klein kerkhof dicht bij de rivier, zijn aandoenlijkste verzen geschreven
heeft. Met hem treden wij de Westvlaamse kultuurbeweging binnen, die in de tweede
helft van de XIXde eeuw, een belangrijke betekenis heeft gehad. Als voornaamste
vertegenwoordiger heeft zij Guido Gezelle opgeleverd, die te Brugge op de wereld
kwam, maar in een familie die van vaders kant van Heule in het Leieland herkomstig
was. Na zijn mislukkingen te Roeselare en te Brugge, ontredderd en mensenschuw,
werd Gezelle in 1872 te Kortrijk benoemd. Hij zou er blijven, achtereenvolgens als
kapelaan aan de Onze-Lieve-Vrouwkerk, mislezer in een klooster en priester zonder
vaste bediening, tot hij in het voorjaar van 1899 voor een eervol ambt naar Brugge
teruggeroepen werd. Daar in zijn geboortestad, zou hij nog vóór het einde van dat
jaar in de Heer ontslapen.
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Te Kortrijk woonde Gezelle dicht bij de oude Broeltorens, op een steenworp van
de rivier. Graag ging hij wandelen haar vrijen boord omtrent, zijn brevier of zijn
rozenkrans biddend, in de richting van Kuurne en Harelbeke. Gekoesterd door de
genegenheid van een trouwe vriendenkring, die zich om hem had gevormd, ontwaakte
een tweede keer zijn dichterschap en hier ontstond het voornaamste werk uit zijn
laatste levenshelft. Het had iets van de aangrijpende onmiddellijkheid uit zijn
Roeselaarse tijd verloren, maar dieper en vollediger persoonlijkheid, met rijker
schoonheid van taal en nog sterker beheersing van de verstechniek in de plaats
gekregen.
In tientallen verzen van Gezelle voelt men de aanwezigheid van de Leie aan. Een
zinspeling, een beeld, een kabbeling van klank, verraadt dat zij aanwezig was in die
wereld van schouwen, denken en zich herinneren, waarin hij met zichzelf alleen was,
toen de uiterlijkheid der dingen voor hem haar belang verloren had. Soms werd de
rivier de aanleiding tot een gedicht, soms werd zij er het onderwerp van. Zo beschreef
hij haar bij valavond, nog naglimmerend in het weifelende licht en geheimzinnig in
haar beslotenheid:
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De Leye ligt zoo stille, alsof
van staal ze zou bedegen,
van louter staal en stijfheid zijn;
zoo blauw en, allerwegen,
zoo glad is, en zoo effen en
zoo bloot zij nu. De winden
en roeren niet, of, roeren ze,
geen speur en is te vinden,
geen asemtje op de Leye ervan,
die staal is, onberoerd,
en alle twee mijne oogen tot
aan Harelbeke voert.
De Leye en kapt mij 't kezzelspeur
niet af nu, en heur plasschen
en komt tot vóór mijn voeten niet
den trakelwegel wasschen;
ze'n slaat geen' witte kladden op
en neêre, alzoo de rossen
die, schuimende, in de stringen van
de wagens hossebossen;
maar stille ligt en lusteloos
ze omleege... stille staat
er Anneken, het maantje in, dat
zijn schapen gadeslaat.

Hij heeft haar bezongen bij zomertij, toen de zon in het water weerspiegeld stond,
de koekoek riep en in de weiden langs haar oevers zoveel bloemen bloeiden dat hij
niet onderscheiden kon of 't baren zijn of blommen, die mijn zwervende oogen leiden.
Maar ook toen de najaarsnevel alle lijnen verdoezelde en zijn blik in de grauwe
ondoordringbaarheid van de verte op het raadsel van het onbekende stiet:
De Leye leidt mijne oogen, lijze
en langzaam loopend, henen,
tot waar zij, tenden uit, en tenden al dat zichtbaar is,
in 't grauwe van den neveldamp
verdoken en verdwenen,
mij meêleidt, tot in 't verste van
hun' diepe duisternis.

Hij sprak over de rivier, zowel in een lied over Onze Lieve Vrouw, als in zijn
strijdzang over de Gulden Sporenslag; hij ging op in de bedrijvigheid van de
vlasbewerkers aan haar oevers en zag zichzelf, toen het weer lente werd, wandelend
in stil geluk langs haar gegroende en stille weiden. Op zulk een gelukkige dag (hoe
weinig zijnder ook!) dat het goed was te leven, vloeide hem vanzelf uit het hart wat
de Leie voor hem geworden was:
Jordane van mijn hert
en aderslag mijns levens,
o Leye, o vlaamsche vloed,
lijk Vlanderen, onbekend;
hoe overmachtigt mij
de mate uws vreugdegevens,
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wanneer ik sta en schouwe,
uw' vrijen boord omtrent!

Eindelijk is er nog een derde Westvlaming uit de romantische periode, Hugo Verriest,
die een eigenaardig gedicht aan de Leie heeft gewijd. Het is minder bekend, zoals
de meeste verzen van de pastoor van te lande, die in vergeelde tijdschriften begraven
liggen. Een sage uit de mond van het volk wordt erin behandeld met een aksent dat
aan de Duitse romantiek herinnert en bij Verriest zo levensecht aandoet, omdat het
in overeenstemming met zijn kunstenaarsmogelijkheid was. Het heet Die Minne en
luidt als volgt:
Stil en treurig de avond valt
Over wei en water;
't Bootje vaart, een liedeke schalt
Over wei en water.
O die minne loert in 't riet,
In het wiegend water;
Ze antwoordt zoetjes op het lied
Met de stem van 't water.
't Knaapken horkt en spiegelt in
't Spieglend Leijewater,
't Monkelt waar die watermin
Monkelt uit het water.
Waterminne loos en boos
Zingt en lacht in 't water;
't Knaapken kijkt, en argeloos,
't Hangt daar over 't water.
't Knaapken tuimelt in den vloed,
En de min in 't water
Zingt nog luider 't liedekin zoet
't Liedekin van 't water!
Stil en treurig spreidt de nacht
Over wei en water;
‘Nutloos dat ge om 't knaapken wacht,
Bootjen op het water’.

De menselijke bedrijvigheid
Met de blik van de letterkundige geschiedschrijver gezien, komen, na de verheerlijking
van de natuur, de verhoudingen onder de mensen. Op het romantisme volgt de zin
voor de realiteit. De Leie is nog iets anders dan een rivier die door de letterkunde
stroomt. In oeroude tijden was zij de enige weg waarlangs het vervoer van zware
lasten kon gebeuren; alle kerkjes uit de streek, die in de eerste eeuwen van de
kerstening gebouwd werden, stonden dicht bij haar oevers. In West-Vlaanderen,
waar het land langs de Leie vruchtbaar is en sedert honderden jaren vlas geteeld
wordt, heeft zij totnogtoe een groot ekonomisch belang opgeleverd. Aan haar
benedenloop is dat minder het geval. Daar vloeit zij door een streek met schrale
grond, die vroeger arm en verwaarloosd was. Dat is het land van de Gezusters

West-Vlaanderen. Jaargang 7

Loveling en inzonderheid van hun neef, Cyriel Buysse, die te Nevele geboren werd
en te Deurle is overleden. Daar woonde hij tijdens de zomermaanden
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op de Molenberg, waar hij zijn verhalen over de bewoners uit de omtrek met scherpe
karaktertekening en aandacht voor het landschap heeft geschreven. De Leie werd
door hem meer als een grens gezien, die twee gewesten tot afzonderlijke werelden
maakt, dan als een bron van welvaart of dichterlijke bezieling.
Na de eerste wereldoorlog is het Leieland tussen Deurle, Baarle en Gent, evenwel
van uitzicht veranderd. Veel bossen en heiden van vroeger zijn tot woonwijken met
villa's en landhuizen herschapen. De toeristische nijverheid heeft zich van de streek
meester gemaakt en stedelingen die er een dag uit willen zijn, komen er wandelen
of roeien op een van de Leiearmen, waarvan het water ten dele met bloeiende plompen
en eendenkroos is overgroeid. In deze idyllische en tegelijk mondaine omgeving is
het, dat sommige hoofdstukken uit ‘Het Leven dat wij droomden’ van Maurice
Roelants, ‘De Man die zijn Haar kort liet knippen’ van Johan Daisne en ‘De
Hondsdagen’ van Hugo Claus gesitueerd zijn. Drie snel opeenvolgende generaties,
drie duidelijk verschillende persoonlijkheden, die niettemin bijeenhoren door hetzelfde
vermogen om levende romanfiguren

Valerius de Saedeleer:
Hoeve en boomgaard langs de Leie.

te tekenen, geplaatst in een nauwkeurig waargenomen omgeving, die hun
waarachtigheid in niet geringe mate verhoogt.
Heel anders is het beeld van de rivier in West-Vlaanderen, waar ze van de
vlasnijverheid niet kan gescheiden worden en duizenden mensen arbeid en welstand
geschonken heeft. Vroeger werd bijna uitsluitend in de Leie geroot. Toen lagen van
maart tot oktober honderden bakken vlas in haar water en in de weiden, die zich
langs haar oevers uitstrekken, stonden ontelbare vlasschoven, die hier kapellen heten,
te drogen. De aanblik deed aan een tentenkamp van kabouters denken. Boven de
streek hing en hangt nog de doordringende geur van de rottende vlasschors. Want
ofschoon er in de Leie niet meer geroot wordt, is de nijverheid toch in
West-Vlaanderen gevestigd gebleven. Moderne fabrieken hebben de oude
zwingelarijen vervangen, maar aan de bewerking van het vlas geen grondige
wijzigingen gebracht.
Clichés: Toeristische Dienst van Oost-Vlaanderen
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Leon de Smet: De Kerk van Deurle.

Binus van den Abeele: De Kerk van Latem.
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Zoals wij het schetsen, heeft Stijn Streuvels het landschap en de bedrijvigheid der
bevolking in zijn boeken ‘Op de Vlaamsche Binnenwateren’ en ‘Land en Leven in
Vlaanderen’ geschilderd. Toch is hij in de eerste plaats de dichter van de Schelde,
‘die oude rosse’, zoals ze door Deken Broeke uit ‘De Teleurgang van de Waterhoek’
geheten wordt, zodat de Leie in ‘De Vlaschaard’ en zijn ander scheppend werk slechts
terloops ter sprake komt. Zoals ze ook, ter stoffering van het gebeuren in ‘L'Empreinte
du Dieu’ van Maxence Van der Meersch beschreven wordt. De grootvader van deze
bekende Franse auteur was ten andere van Sint Eloois Vijve afkomstig, het Leiedorp
waar ook de beroemde impressionistische schilder Emiel Claus geboren werd.
Laatstgenoemde woonde en stierf te Astene, en ligt daar, in de tuin van zijn villa,
tussen de rivier en de reusachtige kastanjebomen die de steenweg op Gent afboorden
begraven.
Dat er tussen de vlasbewerkers en vlasbazen tegenstellingen en moeilijkheden
kunnen ontstaan, zoals overal waar mensen samenkomen, hoeft geen betoog. Nochtans
zijn hun onderlinge verhoudingen doorgaans vriendschappelijker dan in andere
nijverheden, doordat de meeste vlasbedrijven altijd familiale ondernemingen zijn
geweest. Toch horen wij soms een uiting van schamperheid, zoals bij Raymond
Herreman, die over zijn geboortestad Menen zegt: De Leie droeg er den thans zuiver
historischen naam van Golden River voor de fabrikanten, die arriveerden, en den
scheldnaam van stinkende rivier voor de wandelaars.
In zijn romanreeks ‘La Peine des Hommes’ heeft de Fransman Pierre Hamp een
deel aan ‘Le Lin’ gewijd. Daarin heeft hij het levensmilieu en de arbeid van de
vlasbewerkers niet volledig getrouw, maar toch met veel trekken van overeenkomst
beschreven. L'odeur citronné du lin roui dans la rivière Lys acidulait le vent câlin
du Courtraisis, zegt hij. Les prairies à herbe courte sertissaient de vert la rivière
d'argent, la Lys luisante, la Lys changeante de couleur, la fine rivière.
Inzonderheid zijn het toch René De Clercq en Gaston Martens geweest, die de
sociaal-ekonomische problemen in verband met de vlasindustrie hebben belicht. De
Clercq deed het een eerste maal in zijn bundel ‘De Vlasgaard’, toen hij er nog naar
streefde een dichter te worden die, uit en voor het volk, in eenvoudige liedjes zou
vertolken wat er in het gemoed van de massa leefde. Later werd ‘De Vlasgaard’, met
de medewerking van Alfons Sevens, tot een zangspel omgewerkt. Jef Vandermeulen
schreef muziek bij de tekst en het werk werd verschillende keren opgevoerd. Nog
zingt men eruit ‘Het Lied van het Vlas’:
Zaaiers en wiedsters, slijters en booters,
Al dat hoeven en hekkens heeft,
Hooge schelvers en diepe rooters,
Al dat zwingelt, en spint, en weeft,
Jubelt en zingt en zwaait de handen,
Vier het edelste veldgewas!
Leve de Leie en de Leielanden
En 't vlas, en 't vlas, en 't vlas!

Later heeft De Clercq nog ‘Het Rootland’ geschreven, een tweedelige roman, die
een tegenhanger van Streuvels' ‘De Vlaschaard’ moest worden, maar ver beneden
dit epos is gebleven. Waar Streuvels het lot van mensen uitbeeldt, slechts toevallig
aan een bepaalde plaats en tijd gebonden, heeft De Clercq van de omgeving de
hoofdzaak gemaakt, met het gevolg dat zijn figuren te onbelangrijk bleven. Veel

West-Vlaanderen. Jaargang 7

sterker is ‘The Golden River’, een drama in vier bedrijven, dat door Gaston Martens
in 1915 geschreven en door de Koninklijke Vlaamse Schouwburg te Gent, op 28
oktober 1916 werd gekreëerd. Martens die van Zulte herkomstig is en nu te Deurle
woont, kende de vlasnijverheid en de mistoestanden die erin heersten. Hij weet ze,
in tegenstelling met velen die minder op de hoogte waren van het bedrijf, aan andere
oorzaken dan de tegenstrijdige belangen van werkgevers en -nemers. De held van
zijn toneelstuk is een fabrikant, die tracht het lot van de arbeiders te verbeteren door
de macht te breken van de Engelse makelaars, die de vlasmarkt vroeger volledig in
handen hielden. Niettemin worden zijn bedoelingen verkeerd uitgelegd, zodat een
staking en opstootjes er het gevolg van zijn. Wat door het volk niet kon uitgedrukt
worden, bracht zijn meestergast onder woorden: De Leie is 'n leugen, de Gouden
Rivier bestaat niet. Golden River, ja, zoolang 't volk ervoor is en in dit vuil zop kruipt
voor 2 fr. daags... maar laat ze eens 10 fr. eischen, dan heeft de Leie gedaan, dan
rooten de Engelschen zelf 't vlas waar zij willen... en dan kunnen de menschen van
hier verhuizen of zich versmooren in dit smeerig nat dat goud opbrengt voor 'n ander
en 't vuil laat voor ons. Het drama eindigt met de zelfmoord van een bedrogen meisje,
die zich in de rivier verdrinkt, dezelfde rivier die langs ‘Het Dorp der Mirakelen’
stroomt, waarmede Martens dertig jaar later ver buiten onze grenzen bekendheid
mocht verwerven.
Op die mogelijke ‘teleurgang’ van het Leieland door de uitwijking van de
vlasnijverheid, heeft A.G. Christiaens gezinspeeld in ‘Een Lied van het Vlas’,
geschreven naar aanleiding van het feit dat een inwoner van Wevelgem naar
Argentinië vertrokken was, om in Zuid-Amerika de vlasteelt in te voeren:
Dat hij langs Argentinië zou de Leie afleiden,
Had hij gehoopt, maar nooit geloofd en 't is gebeurd.
Om deze vreemden in geheimen in te wijden
Van 't edel vlas, heeft hem de bazenbond bekeurd.
.........
Maar als hij weer in de haven van Antwerpen aan zal komen,
Waar alles thuishoort uit het land van overzee,
Daar zullen die van zijn dorp rond hem te zamen stromen,
En in hun knoopsgat brengen ze allen vlasbloemen mee.
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Zijn beschrijvend gedicht ‘Andleie’ besluit Christiaens, die een West-Vlaming uit
hetzelfde Beveren van De Bo is, met volgende vaststelling:
Ik ben gelukkig dat gij mij ten doop
Gebracht hebt, Leie, op uw heilzaam water.

Symbool van innerlijk leven
Die bekentenis leert dat de Leie voor sommige schrijvers meer is dan een voorwerp
van bewondering of een aanleiding om over sociale verhoudingen uit te weiden. Zij
is voor hen een symbool, een beeld van hun innerlijk zijn, ja zelfs een bezield wezen
geworden, waarvan een invloed uitgaat die de kracht van gewone mensen ver overtreft.
Die ontwikkeling wordt reeds aangekondigd in ‘De Leyezangen’ van Caesar
Gezelle, die in zijn eerste bundel ‘Primula Veris’ werden opgenomen:
O lieve Leyestroom, zoo heerlijk om aanschouwen
die spelewendend spoelt,
wellustiglijk doorwoelt
den groenen overvloed van Vlaanderen's landouwen!
O gulden Leyestroom!
O Vlaanderen! Schoonheidsdroom,
in levend wezen aan mijn gierig oog geboden!

Zij bereikt haar volle ontplooiing bij Karel Van de Woestijne die wij, om de talrijke
plaatsen in zijn werk waar hij over de Leie spreekt en om de uitzonderlijke betekenis
die zij in zijn wereldbeeld inneemt, de Leiedichter bij uitstek mogen heten. Van 1899
tot 1907 heeft hij tussentijdig te Sint Martens Latem, in het huis op de vlakte aan de
rivier gewoond. Daar zijn de ‘Laethemsche Brieven aan de Lente’ en veel gedichten
uit ‘Het Vaderhuis’ en ‘De Boomgaard der Vogelen en der Vruchten’ ontstaan. Zijn
Christophorus heeft aan de Leie de grote gebeurtenis van zijn leven medegemaakt
en zelfs ‘De Boer die sterft’ denkt nog aan haar tijdens zijn doodstrijd. Als Van de
Woestijne later in ‘Kunst en Geest in Vlaanderen’ over Van den Abeele, Niekerk of
Claus, en in ‘De Schroeflijn’ over Permeke of zijn broeder Gustaaf Van de Woestijne
handelt, ziet hij hun kunst bezield en gevormd door de zeer bijzondere atmosfeer die
van de Leie is uitgegaan. Nog in ‘De leemen Torens’, zijn laatste verhalend prozaboek
dat hij in samenwerking met Herman Teirlinck geschreven heeft, is zij een belangrijk
element in de schildering van de achtergrond waartegen de gebeurtenissen
plaatsgrijpen.
Wat de Leie voor Van de Woestijne betekend heeft, vernemen wij uit een tedere
legende, waarover in zijn ‘Laethemsche Brieven over de Lente’ gesproken wordt.
Daarin heeft hij het over een meisje, die Jezus Christus had mogen ontmoeten en
Hem vroeg: Toon me de poort van den hemel. Ze waren aan de Leie gekomen. De
andere oever was een kalme glooiing van weilanden. Toen zei Jezus en Hij wees
naar de Leie en over-Leie: Dat is de poort des Hemels. - En het meisje zei treurig:
Maar ik kan over de Leie niet.
De verpersoonlijking van vrede en geluk, vrucht van een harmonische
levensvolheid, die geen mogelijkheid tot zelfontleding en -kwelling overliet en tot
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genegen gemeenzaamheid met de mensen voerde, dàt heeft hij van haar gemaakt. In
uren van mismoedigheid zocht hij opbeuring en bij vlagen van onzekerheid rustige
vastigheid bij haar vloed. Geen ogenblik liet zij hem los. Want zij behoorde tot de
oude getrouwen en onder hen was zij de enige die nood aan hem had; zij kon hem
genezen van zijn onvoldaanheid, want zij was de belichaming van de meester die hij
zocht en het ideaal waaraan hij zich hechten kan, omdat het hem een houvast en
tegelijk een tegenstand bood, die waard was bevochten en overwonnen te worden:
dan, Leie, in zorggezeul van lastige avond- gangen,
ben ik naar ùwen troost en medelij'n gegaan;
en wat mij óver woog aan koppig- moe verlangen,
heeft zacht- aan uit-geweend in de overhandsche zangen,
die koeiërs aan uw boorde' elkander tegen- slaan;
- en 'k was gelukkig, daar 'k in ùw verglij'n zag tànen
dat eigen beeld, dat ik voorheen te zoeken plach;
glimlachend- veilig thans, als wie, door sidder- lanen
terug uit raas- geweld van nachtelijke orkanen,
zijn eigen spiegelt in een trouwen liefde- lach...

Wanneer een zeldzame keer zijn gemoed openbloeit tot een vreugde, die verrast en
overstelpt, schrijft hij zijn hymne aan Vlaanderen, het welig huis waar we zijn als
genooden aan rijke taeflen. In zijn geluk denkt hij onmiddellijk aan de lieve rivier
als aan een beminde aanwezigheid:
- Vlaanderen, wie wéet u en de zomer- dageraden,
en voelt geen wilde liefde in zijne leden branden
lijk deze morgen door de veië- Leiëlanden?

Ook Achilles Mussche vraagt zich in een gedicht uit zijn bundel ‘Koraal van den
Dood’ af, waar het zo goed mag zijn, zo innig en schoon, om te leven en te sterven
als te ‘Latem aan de Leie’:
Waar wijlt de dag zo lang in schemeringen smachtend,
met bevingen van licht aan iedren horizon
den hemel tot een waas van klaarte en nacht verzachtend,
alsof een god niet van zo 'n schoonheid scheiden kon?
.........
Ach, 't is zoveel te schoon om hier voorgoed te leven;
ons roept met donkre stem de tijd tot zware daad maar o! de droom om hier, als 't hart ons gaat begeven
vurig te sterven in den klaren dageraad.

Na Van de Woestijne en Mussche heeft Richard Minne iets van zijn geest en karakter
op de Leie overgedragen. Zij is voor hem een aanmaning tot zelfkennis,
werkelijkheidszin en eerlijke waarachtigheid. Al wat zich onder grote woorden en
brede gebaren aandient, wekte steeds de spot en afkeer van de dichter op. Vandaar
zijn
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lofspraak op de jordane van mijn hert, als Vlaanderen onbekend:
Mijn objectief voor heden: de Leie (geestelijk en materieel).
Te Baerle moeten gedichten en romans ontstaan bij de vleet.
De Leie neemt er een fieren draai en is er bijkans zoo breed
als de Schelde. De Schelde? Wie kent dien stroom?
Voor de Schelde het water. Voor de Leie den room.
De Schelde, dat is iets voor officieele kantatedichters,
dat eindigt immers in een apotheose.
De Leie scheidt er uit te Gent. Waar kan het schooner?

In diezelfde tijd komt hij in een andere brief nog eens op het onderwerp terug. De
atmosfeer van de Leie zal helpen tot het schrijven van ernstig werk, waarin de fantasie
tot haar warme gedaante teruggebracht wordt. Later is hij uit Waarschoot naar Sint
Martens Latem verhuisd en daar zijn enige van zijn mooiste gedichten gegroeid,
konkreet, schijnbaar nuchter, soms ontnuchterend, en bijna altijd met een ondertoon
van vertedering, gedichten waarin ironie en weemoed, tot een zeer persoonlijk
levensaanvoelen versmolten zijn:
De Leie en lijkt ons maar een landelijk rivierken,
een wandelende streep, en wat traag water toe,
met aan iederen draai een waaiend populierken,
een half-verdronken ponte, een schilder en een koe.
Hier langs de straten is 't zoo triestig en het regent.
Maar ginder is de nieuwe maan al opgestaan.
Waarom nu elk van u de Leie niet gezegend?
Meneer van de Woestijne heeft het vóór-gedaan.
Of wist ge 't niet: dat Jezus 't veer kwam overzetten,
(de lelie drijft, alwaar zijn riemslag heeft verpoosd),
en dat men tot zijn glorie, onder de gloriëtten,
des Zondags aan een matig prijsken paling roost?

Verder stroomopwaarts in de streek van Zulte en Sint Eloois Vijve is het, dat Willem
Putman de handeling van zijn roman ‘Vader en ik’, jaren nadien tot ‘Appassionata’
omgewerkt, heeft doen plaatsgrijpen. De hoofdpersoon is een schilder, die bij de
Leie inspiratie en later ook rust voor zijn geweten zoekt, wanneer hij door wroeging
om de verwaarlozing van zijn vrouw wordt gekweld.
Gabriëlle Demedts heeft eveneens een vers aan de rivier opgedragen. Sedert
eeuwen woonden haar voorouders in de streek van Leie en Mandel. Dat gehele gebied
leeft in haar poëzie. Eén van haar ontroerendste gedichten, een lied ter nagedachtenis
aan haar vader, kreeg onder de linden op het kerkhof van Sint Baafs Vijve vorm.
Daar dichtbij ligt de Leie, tot wie zij zich gericht heeft om haar besef van
ongeneeslijke eenzaamheid uit te spreken:
Leie:
Toen ik u zag, verlangde ik steeds
langs u te dwalen, met mezelf alleen.
Leie, bemind water, alreeds
oud wordt mijn heimwee. En, ongezocht,
nu ook, zonder mijn water,
ben ik met mezelf alleen.
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Uit ‘Spiegel der Zee’, een der voornaamste verzenbundels van Karel Jonckheere,
waarin hij de geschiedenis van zijn jeugd verhaalt, vernemen wij dat hij soms zijn
verlof te Machelen, op het geboortedorp van zijn moeder doorbracht. Hij roemt de
Leie om haar serafijnschen deemoed, haar blonde en broze aanminnigheid. Hij stond
er dromend aan haar oever, wandelde over het kerkhof en:
Wat nimmer nog de levenden vermochten,
te binden aan wat is, wat niet meer is,
vangt bij hem aan en sinds dien nanoen zochten
zijn oogen steeds den zin der duisternis.

Terwijl het regende zat hij te lezen en ineens vroeg zijn tante of hij de schrijver kende
van het boek. Hij woonde over de Leie. Nooit ging de jongen hem opzoeken,
Maar later bij het schrijven van zijn boeken,
ziet hij een vijver met een treurwilgboom,
een witte bank er onder, en in 't beven
der waterbries een rustig, helder blad,
een kleine tafel, waarop werd geschreven
door één, die de oogen van zijn moeder had

Wat Van de Woestijne van de Leie verwachtte, een heul voor zijn doorwond gemoed,
heeft zij aan Paul Rogghé geschonken. Niet alleen rust en vergetelheid. Niet alleen
de vrede van het niet meer weten. Méér dan dat, het inzicht dat het aardse leven
oorzaak van lijden is en zich verheffen boven zijn edele zinloosheid alléén genezing
brengt. De kennis van de waarheid over de grond der dingen bevrijdt van het leed,
dat in de gehechtheid aan de vergankelijke schoonheid zijn oorsprong vindt:
Hier aan de Leie, in het licht
Vergaat de weemoed van de dagen,
Vergeet mijn bittre mond te klagen,
Verpuurt mijn grimmig aangezicht.
Hier is zoveel dat mij geneest
Van dromen, onvervuld gebleven,
Van lusten, al te vroeg gerezen,
Van strijd en twijfel nog het meest.
Hier word ik ongemerkt gedreven
Tot het verbijsterend besef
Dat ik mij stilaan hoger hef
Boven het zinloos, ledig leven.

De Leie... Onze dichters en prozaïsten hebben haar vaak bewonderd; soms gehandeld
over sociaal-ekonomische problemen die er verband mede houden; en haar
toegeschreven wat in hen aan vreugde of verdriet, verwachting of teleurstelling,
twijfel of zekerheid lag. Haar beeld, een rustig, diep water, onder een hoge hemel
vol wolken en wind, roept het mysterie van het onbekende op, iets wat eeuwig en
algemeen is, achter het voorbijgaande en bijzondere; iets wat meer is dan de mens
en waarin de mens toch zijn gelijkenis, zijn oorsprong en laatste bestemming erkent
of vermoedt.
ANDRE DEMEDTS
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Kortrijkse edelsmeedkunst

Borstbeeldje van St.-Martinus, ca 1715, Kortrijk, St.-Maartenskerk.
(A.C.L. Brussel)

Naast Brugge en Ieper telde West-Vlaanderen in de voorbije eeuwen ook nog een
gild van goud- en zilversmeden te Kortrijk. Wanneer dit zijn zelfstandigheid verwierf
is niet met zekerheid uitgemaakt. Tot aan de jongste wereldoorlog bewaarde men in
het Stadsarchief het Register van alle de placaeten, ordonnantien regarderende de
neeringe van de Goudt- en Silver-smeden binnen de stadt Cortryck (1515-1769).
Laten we hopen dat dit handschrift niet voor altijd zoek is geraakt. Intussen kunnen
we alleen de namen aanhalen van de zilversmeden die in dienst van beide stadskerken
gewerkt hebben.
Voor de 15de eeuw zijn het: Johannes Stocman (1412); Clemens (1445) en Joos
(1458-1476) van Ruuslede; Zeger Lours, alias Loys (1471-1500). In de volgende
eeuw ontmoeten we Zeger de Rue (1520-1533), Jacobus Aelbrecht (1551), Denis
Adyn (1567) en Jan van Cleven (1570). Van hun werk is niets bewaard gebleven.
Toch bewaart de Lieve Vrouwkerk te Kortrijk, uit de eerste helft van de 16de eeuw,
een merkwaardige torenmonstrans. Daar het oorspronkelijk voetstuk verloren is
gegaan, hebben we geen enkele inlichting om het kunstwerk aan een bepaald
kunstenaar toe te schrijven of te dateren. De sierlijke bouw - bemerk de zeldzame
zeskantige cilinder - en de verfijnde versiering van dit laat-gotiek kunstgewrocht
getuigen van de scheppingskracht en de vaardigheid van de ontwerper-uitvoerder
die mogelijks wel onder de Antwerpse meesteredelsmeden moet gezocht worden.
Door een keizerlijke ordonnantie van 1551 werden de goudsmeden van de smalle
steden verplicht hun merk neer te leggen bij de deken en gezworenen van de grote
steden waaronder zij ressorteerden. Kortrijk was hiervoor aangewezen op Gent, en
zo komt het dat het Bijloke-museum nog de koperen stempelplaat bewaart die
aangelegd werd om de namen en merken van de Kortrijkse zilversmeden te ontvangen.
Deze plaat draagt als opschrift † DIT SIN DE MR VAN CVRTERICKE en dan volgen
vijf namen: Nycolaeis Haersen, Steven de Rickere, Lauweryns Weyns, Guilliame
Bubaut en Charles de Hondt, allen voorafgegaan door hun respectievelijk merk. Men

West-Vlaanderen. Jaargang 7

mag aannemen dat deze namen ingegrift werden in de eerste helft van de 16de eeuw.
In Kortrijk komen nog drie werken voor die een van deze merken dragen: het
laat-gotiek H. Olieschrijn in St.-Maartens en het H. Olievatje in het O.L.
Vrouwhospitaal (1603) zijn het werk van Steven de Ryckere. Van Charles D'Hondt
bewaart de St.-Maartenskerk nog de kelk die hij in 1613 maakte voor de neringhe
van Sinte Catelinne; het is merkwaardig dat de sierlijke voet van deze kelk zeven
lobben telt terwijl de stam en knoop zeskantig werden uitgewerkt.
Spijtig dat de ciborie (1606) van St.-Maartens geen stempels draagt en de
kerkrekeningen 1604-16 verdwenen zijn. Het is een goed-geproportioneerd stuk
vaatwerk waarvan de graveervlakken het hoofdbestanddeel van de versiering
uitmaken. Dit soort graveerwerk zal verder een van de eigen karakteristieken blijven
van het Kortrijkse edelsmeedwerk.
In 1643 werden op de stempelplaat zeven namen van zilversmeden toegevoegd:
Maerten Ollemaert, Jaques Vlieghe, Jan van Dale, Jacques Spillebeen, Guilliame
de Rickere, Guillame Gaellinck en Jan Kerckhof. De stad Kortrijk zelf bewaart van
deze smeden geen enkel werk meer; toch zijn ze niet alle verloren gegaan. In
Ingelmunster komt een laat-gotieke ciborie (1611) voor van Gaellinck en in Heule
een chrismatorium (1615); van Jan van Dale kunnen we een ciborie aanduiden in
Dadizele (ca 1615), een kelk in Moorsele (ca 1615) en in Bissegem (ca 1617), tenslotte
een ciborie in Ledegem (ca 1623). Het kan wonder schijnen dat ons voor de periode
1623-1710 maar één werk - een kelk in Boortmeerbeek (ca 1650) - bekend is; dit
bewijst o.i. dat het door de godsdienstberoerten verloren gegaan vaatwerk reeds
vervangen was en geen nieuwe aankopen konden gedaan worden. Wanneer we de
ekonomische toestand in onze provincie mogen opmaken uit de bestellingen die de
kerken deden in de 18de eeuw, dan stellen we vast dat er tot in de kleinste localiteiten
welstand, zoniet rijkdom heerste. De bestellingen zijn er zo talrijk dat het onmogelijk
is alle kunstwerken op te sommen. We beperken ons daarom bij het werk van de
meest productieve zilver-
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smeden en bij de merkwaardigste kunstwerken uit de Kortrijkse ateliers.
Gedurende het eerste kwart van de 18de eeuw wordt vooral besteld bij een
zilversmid die tekent met de letters P * M (Petrus de Wilde uit Menen?). Van hem
bewaart de St.-Maartenskerk te Kortrijk het zilveren borstbeeldje van haar
patroonheilige (ca 1715); Outrijve een ciborie (ca 1716); Wervik een monstrans (ca
1719); Moorsele een monstrans, wierookvat en stel kannetjes (ca 1720); Heule een
zilveren kelk (ca 1722).
In 1735 krijgt de Kortrijkse zilversmid, Jan-Frans van der Ghinste, opdracht de
grote monstrans van St.-Maartens te versieren met een krans van diamanten. Vanaf
dit jaar treffen we in het Kortrijkse een hele reeks zilverwerk aan getekend met de
letters V. G en dat waarschijnlijk door Vander Ghinste werd uitgevoerd. De kerk
van Aalbeke bewaart nog het kroondeksel van de in 1943 gestolen ciborie, naast een
chrismatorium en een zeinsel. Anzegem bezit een paar zeinsels; Avelgem een
chrismatorium (1753) en ampullen. Het mooist bewaarde werk van deze zilversmid
is beslist de kelk (ca 1735) van Bossuit waarin drijf- en graveerwerk, evenals vergulde
en zilveren vlakken harmonieus afwisselen; dààr leverde hij ook nog een zeinsel.
Het Kortrijkse Begijnhof bestelde bij hem zijn kruisreliek (ca 1743), Ingcoigem zijn
chrismatorium, Lauwe een

Stralenmonstrans, Pieter Nolf, 1758, Kortrijk, St.-Maartenskerk.
(A.C.L. Brussel)
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Torenmonstrans, eerste helft 16de eeuw, Kortrijk, O.L. Vrouwkerk.
(A.C.L. Brussel)
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Boekbeslag (middenstuk), Pieter Nolf, 1743, Kortrijk, St.-Maartenskerk.
(A.C.L. Brussel)

ciborie (ca 1744), kruisreliek (ca 1750), chrismatorium en een paar zeinsels; Lendelede
bezit van hem een wierookvat (ca 1743) en twee zeinsels; Moorsele een sierlijk
St.-Rochuszeinsel. De stralenmonstrans van Otegem heeft een rijkbewerkte ovale
voet waar het besteljaar 1742 ingegrift staat; een paar jaar later bestelde men er nog
een zilveren kelk die veel gelijkenis vertoont, wat de vorm betreft, met die van
Bossuit, doch minder rijk versierd bleef. Ook Wevelgem bestelde bij V. G een
kruisreliek (1755), een chrismatorium (1756) en het O.L. Vrouwzeinsel; Zwevegem
zijn chrismatorium.
Vanaf 1750 wordt in het Kortrijkse gild de jaarletter vervangen door de twee laatste
cijfers van het jaartal; zo biedt het dateren van het zilverwerk uit de tweede helft van
de 18de eeuw geen moeilijkheden meer. Tijdens het derde kwart van die eeuw werd
heel veel kerkgerei besteld en dit vooral bij Philippe de Vos en Pieter-Ignaas Nolf.
Sieur de Vos die in de kerkrekeningen van de Lieve Vrouwkerk te Kortrijk vanaf
1765 tot 1775 regelmatig vermeld staat wegens refectien aen 't silverwerck is er nog
vertegenwoordigd door een St.-Antoniuszeinsel dat als enige stempel een vos draagt.
Hij leverde in Harelbeke (1752) een kelk aan Kan. Debeer en in Wevelgem (1757)
een kelk voor het altaar van O.L. Vrouw van den Rozenkrans. Van de Vos komt in
Heule een monstrans (1760), in Helkijn een ciborie (1765) en een kelk (1766), in
Hulste en Lendelede een kelk (1770) voor. Naast dit vaatwerk is ons nog ander gerei
bekend: een scheepje (1756) in Lendelede; een paar zeinsels (1759) en wierookvat
met scheepje (1766-67) in Aalbeke; een chrismatorium in Bissegem (1771) en Moen.
Het staat bekend dat Pieter Nolf deken was van het Kortrijks edelsmeedgild in
1749-50. Op het zilverbeslag van een missaal (1743) in de St.-Maartenskerk te
Kortrijk tekent hij voluit met zijn naam NOLF; later tekent hij kleinere voorwerpen
met PN en de grotere stukken met PIN. We kennen van hem vier monstransen die,
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wat het Drievuldigheidsmotief betreft, sterk beinvloed werden door de grote monstrans
(J.B. Lenoir, Aalst, 1690) van St.-Maartens te Kortrijk; op de algemene bouwlijn
schijnt de Doornikse stralenmonstrans (Jacques Lefebvre 1743) uit het
St.-Niklaas-instituut toonaangevend ingewerkt te hebben. De monstrans van Aalbeke
dateert uit 1755 - Bellegem 1757 - Kortrijk St.-Maartens 1758 - Dadizele 1781. Een
zeer sierlijke ciborie, met kroondeksel, komt voor in het O.L. Vrouwhospitaal te
Kortrijk (L.XV - 1765) en in de kerk van Deerlijk (L.XVI - 1786). Slechts drie kelken
kunnen we hem tot nu toe toeschrijven: Wevelgem (1755), Hulste (1763), Kortrijk
O.L. Vrouw (1768). Als klein gerei kennen we een wierookvat (Harelbeke 1774),
missaalbeslag (Kortrijk, St.-Niklaas 1753; St.-Maartens 1757), ampullen (Harelbeke
1770; Kortrijk, St.-Niklaas 1773; Deerlijk 1778), een pyxis (Bissegem 1779), zeinsels
(Anzegem; Kortrijk, St.-Michielskerk).
Het zilveren borstbeeld van de H. Anna, in de St.-Maartenskerk te Kortrijk neemt
een bizondere plaats in in het oeuvre van Pieter Nolf. Het staat in het teken van de
sobere classicistische stijlrichting en meet niet minder dan 65 cm hoogte. Het werd
in 1770 besteld door de broederschap van de H. Moeder Anna, die reeds in het bezit
was van een reliekhouder en zeinsel van dezelfde kunstenaar.
Verder is ons nog archivalisch bekend dat Pieter Nolf voor dezelfde kerk reeds in
1740-41 een even groot zilveren borstbeeld had vervaardigd van de H. Carolus; dit
moest dienen als tegenhanger van een nog ouder zilveren H. Martinusbeeld; beide
prijkten aan de zijkanten van het hoogaltaar. Pieter Nolf is tenslotte een der weinige
Kortrijkse zilversmeden van wie altaarkandelaars bekend staan. De St.-Maartenskerk
bewaart van hem nog een stel van vier stuks die respectievelijk in 1762, 1777 en
1783 (naarmate geld beschikbaar was) werden uitgevoerd. De kruisreliek van het
St.-Niklaasinstituut te Kortrijk is gevat in een zilveren kruis dat besteld werd in
1755-56 bij meester Arnould van de Maele (VoM).
De kerk van Vichte bezit een rijkversierde zilveren kelk (1760) getekend met een
gekroonde V, het merk van meester Joseph Veys, die het jaar nadien een kelk leverde
aan de St.-Maartenskerk en een aan de Magdalenakapel te Kortrijk.
Een testamentair bescheiden meldt ons dat Gaspard de Millecamps in 1765 deken
van het Kortrijks gild was. Hoewel wij geen positieve zekerheid hiernopens hebben,
toch schrijven wij de ons bekende werken, getekend met DM, aan hem toe. Eerst
hebben we de prachtige monstrans van Zonnebeke met haar openge-
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werkte ovale voet waar onder de vier steunen het geslachte Lam voorkomt en waarvan
de stam gevormd wordt door de allegorische vrouwenfiguur van het Geloof. De
versiering van dit pronkstuk bestaat, naast eucharistische motieven (korenaren en
druiventrossen) hoofdzakelijk uit rozen; deze monstrans moet dateren uit het derde
kwart van de 18de eeuw. Verder leverde DM in Wevelgem een ciborie (1771), in
Outrijve een kelk (1776), in Deerlijk een wierookvat (1766), in Vichte een lunuladoos
en zeinsel (1762), in Kortrijk, St.-Maarlens, een zeinsel van de H. Cornelius (1766).
Een laatste Kortrijkse zilversmid die ons bekend is en van wie ons werken nablijven
is August van de Winckele. In zijn monstrans te Harelbeke (1789) en zijn reliëfwerk
- de kruisafdoening - aan het vroeger hoogaltaar te Zwevegem (1790) komt, naar de
kunstrichting van die tijd, veel verguld koper voor. Uit gedreven zilver is de kleine
sierlijke ciborie van Kooigem (1790) en de aanbiddende engelen van het O.L.
Vrouwhospitaal (1790) te Kortrijk. Of de berechtingspyxis te Aalbeke (1795), het
wierookvat (Lod. XVI) en kannetjes te Moen ook aan Van de Winckele moeten
toegeschreven, laten we voorlopig in het midden.
Zonder aanspraak te willen maken op volledigheid laten wij nu enkele werken
volgen van zilversmeden die ons vooralsnog alleen bekend zijn bij hun merk.
Een zilversmid die tekent met FD, bekroond door een kleine lelie, leverde in de
eerste helft van de 18de eeuw voor de kerk van Harelbeke een ciborie (zonder kroon
op het deksel, wat zeldzaam is in Kortrijks werk) en voor de kerk van Zwevegem
een kelk waarvan de versiering eerder aanleunt bij de school van Rijsel.
Van zilversmid D.V bewaart de kerk van Rollegem-Kapelle een merkwaardige
Lod. XV-ciborie (1743); voor de kerk van Kooigem leverde hij de monstrans en een
kelk (ca 1750).
In Moen komt een pyxide voor getekend door CS (Carel de Smit?) in 1781; zelfde
zilversmid leverde aan de kerk van Bellegem vier kleine zilveren altaarkandelaars
(1786).
De Kortrijkse meester E.C leverde aan de Onze-Lieve-Vrouwkerk aldaar vier
altaarkandelaars; twee in 1788, twee in 1789; ook de monstrans van Heestert (1790)
en een kelk zijn door hem gemerkt.
Het stempelmerk D.C (Jan de Coninck?) treffen we aan te Moorsele op een ciborie;
Kortrijk, St.-Maartens op een kelk (1792); Bellegem op een kelk en een zeinsel.
Ten slotte vermelden we nog een paar alleenstaande werken van uitzonderlijke
kwaliteit: de oudst bekende Kortrijkse monstrans (1710) te Wevelgem; de ampullen
(Régence-stijl) van Bissegem (ca 1730); de merkwaardige ciborie van Hulste (1735);
de Lodew. XV-monstrans te Desselgem (1749).
Om te besluiten willen wij nog een poging wagen om de eigen karakteristieken
van de opgesomde werken vast te stellen. Dit is niet zo gemakkelijk, omdat men
steeds moet rekening houden met de algemeen voorkomende kunststromingen.
Terwijl in sommige steden de Gotische traditie nog zeer lang nawerkt in de 17de
eeuw, zien wij dat de vormentaal der Renaissance in Kortrijk algemeen verspreid is
vanaf de oudst bewaarde stukken. Is er tijdens de 17de eeuw in het Kortrijkse
edelsmeedwerk een zekere invloed uit Gentse ateliers vast te stellen (dit vooral in
de vormgeving van de voetstukken), dan zien wij dat Kortrijk zich, met de aanvang
van de 18de eeuw beslist laat inspireren door de Franse rocaillestijlen. De ontwikkeling
van deze klassieke Franse stijlen leerden de Kortrijkse zilversmeden vooral kennen
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uit het verfijnde werk van Doornik dat als het ware de brug vormde langs waar de
nieuwe stijlrichtingen het zuiverst tot hen kwamen. Komt er in het Kortrijkse en in
de stad Kortrijk zelf tamelijk veel Doorniks werk voor - citeren wij maar even de
unieke zilveren altaar- en kooruitrusting besteld voor de Lieve Vrouwkerk en thans
gedeeltelijk in de St.-Maartenskerk bewaard - dan wil dit niet beduiden dat de
Kortrijkse edelsmeden tegenover hun opdrachten niet opgewassen waren. Vergeten
wij niet dat voor zoveel pastoors-opdrachtgevers Doornik hun bisschopsstad was.
Gaan wij bij het Kortrijkse zilverwerk in het bizonder de sierlijkheid van de motieven
na en de technische uitvoering - het drijf-, ciseleer-, en graveerwerk - er van, dan
moeten wij getuigen dat de ambachtelijke vaardigheid van de Kortrijkse edelsmeden
zeer groot was.
ANTOON DESCHREVEL

Vergulde ciborie, 1606, Kortrijk, St.-Maartenskerk.
(A.C.L. Brussel)
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Oude Beeldhouwkunst te Kortrijk
De stad Kortrijk bergt op gebied van oude beeldhouwkunst enkele van de
merkwaardigste kunstwerken uit onze provincie en van het land. In deze bescheiden
bijdrage willen wij ze even aanduiden en meteen wijzen op de meest representatieve
scheppingen voor ieder kunstperiode. Om de ontwikkelingsschets te vergemakkelijken
behandelen wij de vrijstaande beelden en het functioneel beeldhouwwerk afzonderlijk.
Hoewel wij wegens plaatsbeperking, het beeldhouwwerk in functie van het meubel
moeten buiten bespreking laten, toch willen wij de drie merkwaardigste geskulpteerde
kerkmeubelen vernoemen: de predikstoel (1655) van St.-Maartens; de twee
biechtstoelen (1714) uit de Jezuïetenkerk (thans te Sint-Denijs); het orgelbuffet (met
de schragende hermen) in de Lieve Vrouwkerk.
Als eerste in de reeks der losstaande beelden komt het ivoren beeldje van Onze
Lieve Vrouw van Groeninge (ca 1280), dat vereerd wordt in de St.-Michielskerk.
Naar een vrome legende werd het door Paus Honorius IV, in 1285, geschonken aan
Beatrijs, de Burchtvrouwe van Kortrijk. Deze sleet haar laatste levensdagen in de
abdij van Groeninge aan wie zij, bij haar dood in 1288, het kostbaar elpenbenen
beeldje (29 cm) naliet. Het valt niet moeilijk om in dit kleinood de familietrekken
terug te vinden van de Vierge Dorée te Amiens en van de Vierge de la Porte du
Cloître aan het noordportaal van de Notre-Dame te Parijs. Het beeldje, dat nog met
zijn oorspronkelijke zilveren hechting vastzit aan het ebbenhouten voetstukje, kan
gemakkelijk de vergelijking doorstaan met het beste wat de grote musea bewaren
aan Mariabeeldjes uit de 13de eeuw; nergens gaan zoveel adel en eenvoud samen;
nergens benaderen moederweelde en kinderlijke tederheid zich zo zeer; nergens
vooral is het liefdegesprek tussen Moeder en Kind zo innig.
Omstreeks 1380 kwam het St.-Katharinastandbeeld klaar voor de Kortrijkse
Gravenkapel die (1370-1374) aan de Lieve Vrouwkerk werd aangebouwd. Ze is het
werk van Andries Beauneveu, uit Valencijn, aan wie de graaf Lodewijk van Male
ook opdracht gaf zijn praalgraf op te richten. We staan hier voor een monumentaal
witmarmeren beeld waarin vooral de forse lichaamsbouw beklemtoond wordt die
geborgen gaat achter het wijd en soepel gewaad dat in zijn talrijke oprollingen nog
zeer lineair aandoet. Dit werk kondigt ons reeds de eigen weg aan die Claus Sluter
en zijn school zullen inslaan op het einde van die eeuw. Het zal dan ook niemand
verwonderen dat dit beeld algmeen doorgaat als het meest representatieve
beeldhouwwerk uit de 14de eeuw in ons land.
De St.-Maartenskerk bewaart in de eerste van haar zuidelijke zijkapellen een
eikenhouten Mariabeeld dat schijnt ontgaan te zijn aan de aandacht van de plaatselijke
historici. We staan hier voor een merkwaardig kunstgewrocht; het ontbreken van de
heupstand en de hoofdsluier - het ietwat naïeve gelaat - het halfnaakte Kristuskind
- de weinige plooien in de zwaarneervallende stof die ook de voeten bedekt - de vrij
hoge lendengordel - zijn zoveel kenmerken die ons wijzen op een werk uit het midden
van de 15de eeuw. Hebben we hier soms niet het beeld van Onze Lieve Vrouw van
den vrede dat de raad der Paisierders in 1444 deed plaatsen in het voorportaal van
de St.-Maartenskerk?
Het eiken Apolloniabeeld, dat zorgvuldig bewaard wordt in de pronkkamer van
St.-Niklaasinstituut, dateert uit het begin van de 16de eeuw. Het is een kunstwerk van
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hoge kwaliteit, herkomstig uit een Brabants atelier. Vier voornoemde beelden schetsen
op een leerrijke wijze de evolutie die de beeldhouwkunst in twee eeuwen doormaakte.
Een zeer merkwaardige beeldengroep - een Graflegging - zit geborgen onder het
altaar van het Hospitaal. - Kunnen geen maatregelen getroffen om dit uitzonderlijk
kunstwerk zichtbaar en beter toegankelijk te maken? - Naar het getuigenis van Graaf.
J. de Borchgrave d'Altena komt deze Bewening Christi, in haar aard, de tweede plaats
innemen van heel het land; alleen om dit kunstwerk te bewonderen loont een bezoek
aan Kortrijk de moeite voor ieder kunstliefhebber. Hoewel het geheel dateert uit het
eerste kwart der 16de eeuw (1520-30?) toch is het nog heel en al geïnspireerd op de
schilderwerken van Rogier vander Weyden.
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1 St.-Katharinabeeld (ca 1380) Kortrijk, O.L. Vrouwkerk.
2 Tabernakeltoren (1587) Kortrijk, St.-Maartenskerk
3 Boogzwikken (14de eeuw) Kortrijk, O.L. Vrouwkerk.
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Als losse beelden moeten verder de albasten H. Elisabeth, H. Begga en H. Margaretha
van het Begijnhof vermeld worden. Deze beelden werden waarschijnlijk besteld voor
het altaar van de kapel. Het moet een werk geweest zijn dat stond onder invloed van
de Antwerpse kunstrichting, meer bepaald de Florisstijl. De drie beelden dateren uit
het laatste decennium van de 16de eeuw; zouden ze soms niet het werk zijn van de
Antwerpse Meester Otmaar Van Ommen die op dit tijdstip in verscheidene steden
van West-Vlaanderen werkzaam was, o.m. in de St.-Maartenskerk te Kortrijk.
Uit het begin van de 17de eeuw dateert het marmeren Lieve Vrouwbeeld dat
bewaard wordt in het klooster van Bersaques' Poort in de Onze Lieve Vrouwstraat.
Kenmerkend voor dit Mariabeeld is de ineengedrongen gestalte, het zware hoofd ook bij het Kindje -, de zware drapering en de vele plooien. Al is dit beeld statisch,
dus Renaissance, toch kondigt het reeds, door de zwaardere verhoudingen en de meer
bewogen drapering de naderende barokkunst aan. Zou dit beeld soms niet herkomstig
zijn uit een of ander koordoksaal of marmeren altaar?
Nog meer in het teken van de Barok staat het houten beeld van de H. Antonius,
Eremijt, vereerd in de St.-Maartenskerk. Bij een eerste zicht zou men denken dat het
beeld in het marmer werd uitgevoerd; zo grof werden de haarlokken en de baard
gesneden. Het beeld vertoont in heel wat punten een treffende gelijkenis met het
albasten Antoniusbeeld dat eenmaal hoorde bij het grafmonument van bisschop
Antonius de Hennin (Urbaan Taillebert, 1626) en thans verminkt opgesteld staat in
de St.-Maartenskathedraal te leper. Zeer waarschijnlijk hebben we hier te doen met
een beeld van de Ieperse beeldhouwer, waarvan bekend staat dat hij ook voor de
Kortrijkse St.-Maartenskerk het koorgestoelte leverde.
De beeldhouwkunst uit de tweede helft van de 17de eeuw is goed vertegenwoordigd
in het grote beeld van Sint Elooi (2.26 m), herkomstig uit de St.-Elooiskapel en thans
in die kerk. Eenzelfde barokzwier vinden we terug in de beelden van de HH. Cornelius
en Augustinus die links en rechts prijken van het monumentaal eikenhouten altaar
(eerste decennium 18de eeuw) van de kapel in het Onze Lieve Vrouwhospitaal.
In 1713 werd voor de St.-Maartenskerk een nieuw marmeren hoogaltaar besteld
bij de Antwerpse beeldhouwer Jan-Baptiste de Vree; hiervan blijven alleen de twee
(veel meer zwierige dan) aanbiddende engelen bewaard.
Gedurende de tweede helft van de 18de eeuw wordt in Kortrijk en het Kortrijkse
vooral beroep gedaan op de Doornikse beeldhouwer Nicolas Lecreux (Valencijn
1733 - Doornik 1799). Voor de St.-Maartenskerk leverde hij, naast een paar
borstbeelden, de reeks Apostel-figuren die in het middenschip tegen de pijlers
ophangen; waarschijnlijk sneed ook hij de H. Stephanus en de H. Columba. Zijn
werk mist veelal spanning en spontaneïteit; het staat volledig in het teken van de
academische richting.
Naast een hele reeks merkwaardige beelden komt in Kortrijk ook nog zeer
belangrijk functioneel beeldhouwwerk voor. Op de eerste plaats dienen hier vermeld
de gebeeldhouwde boogzwikken in de Gravenkapel. Het staat vast dat de kapel klaar
kwam tegen 1374; we kunnen dan ook de zwikken gerust omstreeks 1375 dateren.
Sommige schrijvers hebben in deze kleinkunst de hand willen herkennen van de
reeds vernoemde beeldhouwer-miniaturist Beauneveu. Deze gehistorieerde
boogzwikken moeten veeleer in verband gebracht met die uit de Lieve Vrouwkerk
te Dordrecht (einde 14de eeuw); met die uit de kooromgang te Halle (ca 1405), uit
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het portaal van Asse en Lier, en met die uit het iets jongere koor van de Zavelkerk
te Brussel. - Welk student in de kunstgeschiedenis vat deze vergelijkende studie eens
aan? Wanneer krijgt Kortrijk zijn geschiedschrijver en de geschiedenis van zijn
kunstwerken? - Al de vermelde bouwwerken vertonen een en dezelfde duidelijke
Brabantse invloed; zodat wij ook voor de Kortrijkse zwikken een brabantse
beeldhouwer moeten veronderstellen. In de niet minder dan honderd en twee
zwikvakken komen naast blad- en vruchtenmotieven, liturgische symbolen en
fantastische monsterfiguren voor; musicerende engelen wisselen af met ridders in
steektornooi; het leven van Maria en de wonderen van Sint Niklaas en de H. Blasius
staan er uitgebeeld in enkele typische tafereeltjes.
Wanneer in 1473-74 de huidige doopkapel, langs de zuidkant van de
St.-Maartenskerk werd aangebouwd, werden de kraagstenen waar de gewelfribben
op rusten en ook de sluitstenen ‘behouwen’; we treffen er een typische uitbeelding
aan van de zeven sacramenten en een Sint Maarten die aan de stadspoort bedelaars
ter hulp komt.
Van de veertien balkhoofden die in de grote zaal van het Onze Lieve
Vrouwhospitaal het leven van Maria voorstelden, blijven er enkel twee bewaard: het
Kerstgebeuren en de aanbidding der Wijzen (ca 1520). Ongeveer uit dezelfde tijd
dateren de verscheidene balksleutels in de Schepen- en Raadzaal van het Stadhuis.
Ook hier werden zij didactisch opgevat en wel bepaald als ernstige vingerwijzingen
om onpartijdigheid bij de rechters en als aanvullende illustratie bij het grote thema
dat op de schouwmantel staat uitgebeeld.
De twee gebeeldhouwde schouwen (ca 1526) in het Kortrijkse stadhuis zijn de
weelderigste laat-gotieke schoorsteenmantels die in ons land voorkomen. Dat hierin
reeds een paar renaissance-elementen aanwezig zijn zal niemand verwonderen als
wij ons herinneren dat de schouw van het Brugse Vrije in 1529 ontworpen werd. De
benedenschouw (Schepenzaal) heeft onderaan een soort behangsel waarop de
wapenschilden van Gent, Brugge, Ieper en het Brugse Vrije prijken; het midden-
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deel telt zeven nissen bezet door een Mariabeeld (midden) en de Patroonheiligen van
de oude kastelnij; in de boogvlakken gevormd door de aanzetribben van de trogwulf
staat de geschiedenis van Mozes die water uit de rots slaat en die van de ongelovige
Thomas afgebeeld. De trogwulf zelf bestaat uit een ingewikkeld spel van gewelfribben
met neerhangende slotstenen, en vormt in de houten zoldering de basis voor de
bovenschouw. Deze schouwmantel (Raadzaal) is eveneens opgebouwd uit drie
horizontale geledingen. Boven tegen de schouwpijp prijken acht beelden als
symbolische voorstelling van de deugden. De middenfries wordt onderbroken door
drie vooruitspringende sokkels waarop de beeltenis prijkt van Keizer Karel (midden)
tussen die van de Gerechtigheid en de Vrede (hoekbeelden). In de fries zelf komen
acht nissen voor met de afbeelding van de ondeugden. De onderste geleding telt
eveneens acht tonelen die de gevolgen en de bestraffing van de ondeugden illustreren.
Hoewel de onderste schouw grootser is van opzet - ze is werkelijk monumentaal toch moet de afwerking ervan onderdoen voor het fijne sculpteerwerk van de bovenste
schoorsteenmantel. Hoogstwaarschijnlijk werd dit omvangrijk werk uitgevoerd door
vreemde (Brabantse?) beeldhouwers; we zien immers dat belangrijke werken voor
de kerken en kloosters besteld werden in de grotere steden.
Zo werd op de Antwerpenaar Hendrik Mauris, in 1585 beroep gedaan voor het
ontwerpen van de Sacramentstoren in de St.-Maartenskerk. Deze rijzige (6.50m)
tabernakeltoren, gehouwen in steen van Avesnes en die in 1587 klaar kwam, staat
nog volledig in het teken van de uitbundige laat-gotiek. Niettegenstaande in de
beelden en taferelen een zekere oppervlakkigheid te bespeuren valt - kenmerk van
dekadent seriewerk - toch vormt het geheel en esierlijk gewrocht van vlaamse
beeldhouwkunst.
Voor de Renaissance- en Barokperiode kunnen wij in Kortrijk geen belangwekkend
beeldhouwwerk aanduiden. Voor de 18de eeuw kunnen wij verwijzen naar de nog
niet herstelde marmeruitrusting in het koor van de Onze-Lieve-Vrouwkerk. Daar
hadden we, achter het hoogaltaar, de marmeren portretmedaljons van de Kanunniken
Braye en de Muelenaere door J.L. Godecharles (Brussel 1750-1835); de Graflegging
Christi, een bas-relief in wit marmer door de Kortrijkse beeldhouwer Pieter van
Réable (1745-1827); de halfverheven altaartaferelen: de ge-extasieerde Maria
Magdalena en de H. Rochus bij de pestlijders, door Nicolas Lecreux. Gelukkig dat
het merendeel van dit beeldhouwwerk ongeschonden is kunnen bewaard blijven.
ANTOON DESCHREVEL
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5 Laat-gotische schoorsteenmantel (ca 1526). Stadhuis, Kortrijk.

4 Barokbeeld van St.-Antonius, eremijt. St.-Maartenskerk, Kortrijk.
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6 Kraagsteen met St.-Maartensuitbeelding (ca 1475). Kortrijk, St.-Maartenskerk.

7 Eikenhouten Mariabeeld (ca 1450). Kortrijk, St.-Maartenskerk.
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8 Onze Lieve Vrouw van Groeninge, ivoor, (ca 1280). Kortrijk, Sint-Michielskerk.
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Kortrijkse Kunstschilders van P. Vlerick tot J. Speybrouck
Wie de evolutie van de Kortrijkse schilderkunstige bedrijvigheid grondig wenst te
bestuderen, beschikt - tot op heden althans - over weinig
wetenschappelijkverantwoorde en kritisch-gedoseerde documentatie.
Het is niettemin een aantrekkelijke, want zeer renderende en derhalve dankbare
studie, gezien die evolutie van af de xvide eeuw tot op heden omzeggens een
doorlopende curve vertoont met merkwaardige- en zelfs in zekere zin toonaangevende
hoogtepunten.
De spreekwoordelijke stoffelijke welvaart, die de Groeningestede, dank zij de
noestheid en de voortvarende ondernemingszin van haar bevolking, door de eeuwen
heen heeft gekend en die geleidelijk in het stadsbeeld trekken modeleerde van een
eerbiedwekkende - wat niet betekent hooghartige en terughoudende - voornaamheid,
...die welvaart, zeg ik, heeft fataal de beoefening van de plastische kunsten aanzienlijk
in de hand gewerkt en is ipso facto ten goede gekomen aan het lokaal cultureel
prestige.
Ik wed, dat in ons land weinig provinciesteden van het Kortrijks formaat wijzen
kunnen op zoveel rijk gestoffeerde private verzamelingen, zo van antiquiteiten als
van schilder- en beeldhouwwerken.
Het mercantiel Kortrijk leeft op brede voet en laat met ruime belangstelling en
met mild gebaar ook degenen leven, die geroepen zijn bestendig te herinneren aan
de suprematie van de geest en van het hart op de toonladder der menselijke waarden.
(Hiermee is echter niet gezegd, dat alle lokale kunstenaars er in genade worden
genomen: zoals overal elders vertoont de mentaliteit van de bevolking alvast
kleinzielige kanten, die verhinderen, dat het werk van autochtone artiesten
onbevooroordeeld zou worden benaderd en naar waarachtige waarde zou worden
geschat!)
Toen ik mij, ingevolge een vererende opdracht van de Redactieraad van het
tijdschrift West-Vlaanderen, bereid verklaarde onder de titel Van P. Vlerick tot J.
Speybrouck een schetsmatige bijdrage te wijden aan de Kortrijkse schilders van
gestorven generaties, was ik er mij volkomen van bewust, dat ik bezwaarlijk veel
feiten en beschouwingen zou kunnen voorhouden, die ik al niet eerder ter publikatie
schriftelijk heb vastgelegd. Enkele jaren geleden schreef ik immers over nagenoeg
hetzelfde onderwerp een studie, die opgenomen werd in de gids Kortrijk werkt (uitg.
E.M.P. - Speculum Patriae, Gent) en kort daarop - in 1953 nl. - werd mij gevraagd
op het 35e Congres van het Verbond der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van
België te Kortrijk een lezing te houden om het aandeel van de stad in de verwervingen
van onze nationale schilderkunst in het licht te stellen.
Als ik daarop de nadruk leg, is het met de bedoeling duidelijk te maken, waarom
niet alles, wat in onderhavige bijdrage wordt opgedist, heet van de rooster komt en
de welwillende belangstellenden te verzoeken mij dit ten goede te houden.
*
Feitelijk werd de schilderkunst te Kortrijk reeds van in de late Middeleeuwen - dus
reeds vóór de tijd van Peter Vlerick (o1539? - †1590 of 1591) - druk beoefend!
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Gustaaf Caullet, die enkele decenniën her als lokaal kunsthistoricus een
prijzenswaardige activiteit aan de dag legde, heeft (ongetwijfeld in samenwerking
met andere vorsers) uit archiefstukken uit de xivde-, uit de xvde- en uit de eerste helft
van de xvide eeuw een hele reeks namen opgediept van schilders, die in de stad
geboren en getogen waren of die er althans waren gevestigd voor het uitoefenen van
hun beroep. Sommigen onder hen werden door de stedelijke magistraat met al dan
niet omschreven opdrachten gelast.
Daar van hun prestaties naar alle waarschijnlijkheid bitter weinig is overgebleven
(men kan er in de stad op onze dagen niets met zekerheid van aanwijzen!) en daar
ik vermoed, dat velen onder hen als bedreven vaklui louter decoratief werk opleverden
en bezwaarlijk voor waarachtige artiesten konden doorgaan, acht ik het hier nutteloos
de teruggevonden namen op te sommen. (Wie die namen interesseren mocht, verwijs
ik naar de Guide illustré de Courtrai van Dobbelaere en Caullet, een verouderd maar
niettemin kostbaar boekje,
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dat helaas op heden nog slechts antiquarisch is te verkrijgen.)
Het opsporen van die namen is onbetwistbaar verdienstelijk werk geweest, want,
al kunnen wij ons nog geen idee vormen van de aard en van de waarde der toenmalige
artistieke bedrijvigheid, toch laat het respectabel aantal beoefenaars met recht
veronderstellen, dat de stad Kortrijk in dit vèr verleden de bakermat moet geweest
zijn van een imperatieve- en wellicht warm-aangemoedigde praktijk van de plastische
kunsten.
Het groot aantal gereveleerde namen verklaart meteen, waarom het mogelijk is
geweest, dat in de eigenlijke Renaissancistische tijd - die in de stad door het optreden
van P. Vlerick werd ingeluid - ondanks de godsdienstige- en politieke tribulaties,
waarmee onze gewesten zo rampspoedig werden beproefd, een opmerkelijke
schilderkunstige bloei tot aanzijn kon geroepen worden,... een (eerste) culminatiepunt,
waarvan de invloedssfeer heel wat verder reiken zou dan tot de grenzen der
patrimoniale lokaliteit.
Die hoge bloei was vanzelfsprekend ten groten dele gefundeerd op de ambachtelijke
ervaring en op de creatieve dichterlijke zin, overgeleverd door de eertijdse plaatselijke
schilders, die ons slechts bij naam zijn gekend.
*
Carel van Mander, die te Kortrijk bij de geprezen romanist Peter Vlerick zijn
kunstopleiding voltooide en er nadien zelfs met zijn gezin een tijd metterwoon was
gevestigd, verschaft ons in zijn Schilder-Boeck tal van interessante gegevens over
zijn leermeester, over zijn medeleerling Lowys Heme, over Karel van Yper - alias
‘Foort’ of ‘de Foort’ - (die, hoewel hij niet thuishoort onder de artiesten, waarop ik
in mijn overzicht speciaal wijzen moet, hier toch dient geciteerd te worden, omdat
hij een der leraars was van P. Vlerick en ook omdat hij in de Groeningestede ingevolge
een poging tot zelfmoord rampzalig aan zijn einde kwam en er in een klooster buiten
de toenmalige stadswallen werd begraven), over Willem en Claes Snellaert, over
Bernard de Rycke en ten slotte ook over Jaak en Roelandt Savery. (Het moet ons
verwonderen, dat hij over deze laatsten - en vooral over Roelandt, die dan toch de
meest vermaarde onder de schilders van zijn Kortrijkse generatie mag heten, maar
bitter weinig heeft gezegd. Hij moet de Savery's nochtans goed gekend hebben,
gezien hij rond dezelfde tijd als deze laatsten naar Noord-Nederland uitweek.)
Dank zij de opsporingen van De Potter, G. Caullet e.a. kunnen wij benevens de
kunstenaars, die in het Schilder-Boeck ter sprake worden gebracht, uit de laatste helft
van de xvi-de- en uit het begin van de xviide eeuw nog een hele reeks namen citeren
van schilders, die waarschijnlijk in één adem met de plaatselijke beroemdheden
mogen vermeld worden. Gezien wij evenwel tot nog toe betreffende de meesten
onder hen over weinig positieve gegevens beschikken, laat ik ze - met uitzondering
van Christiaen de Keuninck - niet figureren in het beknopt overzicht, dat onmiddellijk
volgt.
*
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Het past, dat wij in dit overzicht vooreerst de aandacht vestigen op Willem Snellaert,
een voorvader van Dr. Ferdinand Snellaert - die in de xixde eeuw naam maakte als
baanbreker van de Vlaamse Beweging - en de stamvader van een geziene xvide-eeuwse
Kortrijkse schildersfamilie. (Claes, Jan en Joost!)
C. van Mander zegt van hem, dat hij wat meer kon dan de andere behangselschilders
uit de stad, wat verklaart, waarom hij als eerste leermeester van P. Vlerick werd
uitverkoren.
Wij kennen zijn geboortejaar niet en evenmin het jaar van zijn afsterven, en kunnen
helaas ten huidigen dage niets meer aantonen van datgene, wat hij presteerde.
Peter Vlerick, die nochtans van goeden huize was, heeft - als wij C. van Mander
mogen geloven - een avontuurlijk en hard bestaan gekend. Na van in zijn prille jeugd
in de schilderkunst te zijn opgeleid door de leermeesters die hoger reeds vernoemd
werden, verliet hij als een berooide gelukzoeker zijn geboortestad. Hij vertoefde een
tijd te Mechelen en te Antwerpen en trok vervolgens doorheen Frankrijk naar Italië,
dat blijkbaar het land zijner dromen was.
Te Venetië werkte hij in het atelier van Tintoretto, waar hij een goed figuur sloeg
en geen tegenstand zou hebben gekend indien hij naar de hand der dochter van de
Meester had willen dingen. Hij kon evenwel als een rollende steen geen mos vergaren,
kon nergens rust noch duur hebben, zodat hij aldra naar andere steden uitzette, waar
hij zijn tenten evenmin voor lange tijd zou opslaan.
Te Rome zou hij (cf. van Mander) succesvol veel pentekeningen (panorama's van
de stad en ruïnes) hebben gemaakt, veel hebben gekopieerd naar antieke beeldwerken
en naar taferelen van Michel Angelo uit de Sixtijnse Kapel, en ten slotte ook met
olie- of met waterverf eigen composities hebben geschilderd.
Te Tivoli, in de Villa d'Este, ontwierp hij ten slotte in samenwerking met Girolamo
Muziano tal van decoratieve panelen.
Dit alles wijst er op, dat hij een bedreven en gegeerd artiest moet geweest zijn.
Overbodig te zeggen, dat hij gemakkelijk zijn bestaan verdienen kon, maar aan het
spreekwoord van klinken en drinken raakt men gauw op 't stro moest onze P. Vlerick
helaas niet zelden geloven!
Hij keerde terug naar Vlaanderen, .. naar Kortrijk, waar hij sympathiek werd
onthaald, maar niettemin ervaren moest, dat hij geen profeet in eigen stad kon zijn.
C. van Mander, die toen zijn leerling werd, drukt geestdriftig zijn bewondering uit
voor enkele doeken, die door hem te dien tijde werden geschilderd.
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1 Roelandt Savery (Kortrijk 1576-1639): De plundering van een dorp.

2 Bernaert de Ryckere (Kortrijk 1535-1590): H. Agnes.
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3 Emmanuel Vierin (Kortrijk 1869-1954): Begijnhof te Kortrijk.
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Noodgedwongen vestigde P. Vlerick zich te Doornik, waar hij, ondanks talrijke
opdrachten, al niet minder armoede kende dan in zijn geboortestad. Hij overleed aan
de pest, volgens van Mander in 1581 en volgens andere kunsthistorici in 1590 of in
1591.
Het Kortrijks Museum voor Schone Kunsten is in het bezit van een werk: Suzanna
met de Ouderlingen, dat, vooral op grond van opvallende Venetiaanse reminiscenties,
aan P. Vlerick (die trouwens een dergelijk onderwerp heeft behandeld) wordt
toegeschreven, en men veronderstelt, dat het doek Serpent-Bijtinge, dat in de
St.-Maartenskerk bewaard wordt, ook van zijn hand zou zijn.
Ten slotte wil ik doen opmerken, dat wij ons de vraag kunnen stellen of Pierre
Vlerick, een onzer hedendaagse schilders (die, als ik het goed voorheb, thans in het
Gentse verblijf houdt) soms een verre nazaat is van de beroemde Kortrijkenaar.
Carel van Mander (Meulebeke 1548 - Amsterdam 1606) wordt enigszins onder
de Kortrijkse beroemdheden gerangschikt, niet alleen om wille van de biografische
bijzonderheden, die ik reeds terloops vermeldde, maar ook omdat zijn vader (Cornelis)
poorter was van de stad en hoofdschatter van de kastelnij, en omdat zijn zoon Karel
er vermoedelijk werd geboren. (Die zoon wordt in de kunsthistorie aangediend onder
de naam van Karel II. Opgeleid door zijn vader, onderscheidde hij zich vooral in het
ontwerpen van behangtapijten. Hij werkte en overleed te Delft en was in hoog aanzien
bij Koning Christiaen IV van Denemarken.)
Gezien Carel van Mander kan bogen op een ruime vermaardheid (hij was immers
onze Vlaamse Vasari), acht ik het overbodig uit te weiden over het karakter en de
verdiensten van zijn veelvuldige activiteit.
In verband met de stad Kortrijk moet ik er evenwel op wijzen, dat van hem in de
St.-Maartenskerk nog op heden een werk bewaard wordt.
De schilder kreeg vanwege het gilde der wevers de opdracht voor een der
zijkapellen van de kerk een drieluik te maken met als onderwerp: de Marteldood van
de H. Catharina van Alexandrië en van Porphisia.
Slechts het middenpaneel is daarvan overgebleven, ...een ietwat gruwzame en
zielloze compositie, die jammer genoeg niet kan doorgaan voor een der beste onder
de weinige schilderijen, die wij van deze kunstenaar nog aanwijzen kunnen. (Als
verzachtende omstandigheid kan worden ingeroepen, dat het werk - voltooid in 1582,
dus in het jaar, waarin C. van Mander voorgoed de stad zou verlaten - geconcipieerd
werd in een troebele en uitzichtloze tijd met een fatale nasleep van zware geldelijke
bekommernissen).
Lowys Heme (geb. in 1549 of in 1550) werd hoger reeds geciteerd als leerling van
P. Vlerick. Ongetwijfeld zal hij de Italianiserende invloed van zijn leermeester hebben
ondergaan; wij kunnen ons evenwel niet met zekerheid op nagelaten werken beroepen
om dit vermoeden te staven. C. van Mander beschouwt hem als een der beste lokale
schilders van zijn tijd en zegt, dat hij P. Vlerick zeer nabij kwam in het schilderen
van bouwwerken en perspectieven.
Hymans was de mening toegedaan, dat een Heilige Martinus, die in de
St.-Maartenskerk hangt, aan hem kan toegeschreven worden.
Bernard de Rycke (of de Ryckere) (Kortrijk ± 1535 - Antwerpen 1590) was de
zoon van een gegoede goudsmid, die medestichter en deken was van de op heden
nog bestaande rederijkerskamer De Kruisbroeders.
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Het is niet gewaagd te veronderstellen, dat hij ook en leerling zal geweest zijn van
Willem Snellaert.
Over het leven en het werk van deze schilder beschikken wij over heel wat meer
gegevens dan C. van Mander in zijn Schilder-Boeck opgeeft. Bernard vestigde zich
immers vroegtijdig in de Scheldestad, waar hij niet alleen vrijmeester werd van het
St.-Lucasgild, maar meteen zodanig als kunstenaar op de voorgrond trad, dat men
hem meer als een sinjoor dan als een Kortrijkzaan is gaan beschouwen.
In zijn geboortestad, waarmee hij trouwens veel in contact bleef, werd zijn talent
op hoge prijs gesteld.
Reeds vóór hij zich te Antwerpen vestigde, schilderde hij in opdracht van de
Kruisbroeders een Kruisdraging, bestemd ter versiering van het altaar dier vereniging
in de St.-Maartenskerk. (Dit schilderij hangt er thans in de doopkapel).
In 1585 werd hij door de kerkmeesters van diezelfde kerk gelast met het
vervaardigen van een drieluik, getiteld Pinksteren. (Thans te bezichtigen in de
noordelijke kruisbeuk boven het St.-Antonius-altaar).
Het plaatselijk Museum voor Schone Kunsten bezit een Heilige Agnes, die, al is
men er niet honderd procent zeker van, op het actief van B. de Rycke wordt geplaatst.
Deze schilder, die geen romanist was, heeft alvast te Antwerpen onrechtstreeks
Italiaanse invloeden ondergaan. Hij had prijzenswaardige kwaliteiten maar miste
een sterke persoonlijkheid en legde niet altijd getuigenis af van imperatieve
kunstbezieling.
Jaak Savery (vermoedelijk geb. te Kortrijk en overleden te Amsterdam in 1602)
was volgens sommigen de vader, en volgens anderen (met de meeste kans op
waarschijnlijkheid) de broeder van de beroemde Roelandt.
De Savery's, die afkomstig waren uit het Doornikse of uit Picardië, waren zich in
de xvide eeuw te Kortrijk komen vestigen, maar weken meest alle - ongetwijfeld
ingevolge de godsdienstberoerten - al spoedig naar Noord-Nederland uit.
Het feit, dat de familie veel afstammelingen telde, waarvan sommige een zelfde
voornaam droegen, heeft de latere kunsthistorici heel wat hoofdbrekens bezorgd. (In
't voorbijgaan doe ik opmerken, dat Albert Saverijs, die thans te Deinze woont, wel
een nazaat van die kunstenaarsfamilie kan zijn.)
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Jaak, die volgens C. van Mander de beste leerling geweest is van de (insgelijks
uitgeweken) Hans Bol, leidde in elk geval Roelandt in de schilderkunst op, wat
verklaart, waarom in het werk van deze laatste reminiscenties aan de opvattingen
van de Mechelaar zijn aan te wijzen.
Het Schilder-Boeck laat doorschemeren, dat hij hoofdzakelijk landschapschilder
is geweest.
Roelandt Savery (Kortrijk 1576-Utrecht 1639) mag beschouwd worden als de
vader van de Kortrijkse dierenschilders algader!
Al beschikken wij over een respectabele literatuur betreffende zijn leven en zijn
werk, toch weten wij weinig af van zijn verblijf te Kortrijk: hij was trouwens nog
zeer jong toen zijn familie haar tenten in Noord-Nederland ging opslaan.
Deze vriend van Rembrandt en van Vondel verwierf vrij spoedig een Europese
faam. Zijn ontelbare nagelaten werken (schilderijen en tekeningen) zijn in alle
vooraanstaande musea en in menig private verzameling verspreid. De retrospectieve
tentoonstelling die in 1954 te Gent te zijner nagedachtenis gehouden werd, heeft al
de bezoekers daarvan kunnen overtuigen.
Heeft hij met zijn geboortestad weinig gemeens gehad, dan is zijn roem er toch
een krachtige stimulans geweest om de beoefening van de dierenschildering tot een
hoog peil op te voeren.
Wij kennen omzeggens al de kunstenaars, die rechtstreeks of onrechtstreeks hebben
bijgedragen tot de ambachtelijke- en de visionaire scholing van Roelandt Savery.
De vraag mag echter gesteld worden of hij van in den beginne ook niet beïnvloed
werd door het werk van een onbekende Kortrijkse meester, die rond het midden van
de xvide eeuw moet hebben geleefd en die blijkbaar voor de interpretatie van dieren
een grote voorliefde aan de dag legde. De Ark van Noë, een merkwaardige
lijmverfschildering, die deel uitmaakt van de verzameling van het Museum voor
Schone Kunsten, laat deze vraag in elk geval oprijzen.
De Kortrijkse kunstliefhebbers, die zich in de vorige eeuw gelegen lieten aan het
cultureel prestige van hun stad, hebben zich beijverd om voor de musea ('t zij het
Museum voor Schone Kunsten, 't zij het voormalig Museum van Oudheidkunde)
werken van Roelandt Savery aan te kopen. Daaraan is het toe te schrijven, dat wij
er op onze dagen kennis kunnen maken met enkele potlood- of pentekeningen en
met drie (of vier?) schilderijen, waaronder het hoog-aangeschreven werk: Plundering
van een Dorp. Ik ken daarenboven te Kortrijk drie private verzamelingen met elk
één werk van Roelandt Savery.
Christiaen de Keuninck (Kortrijk ± 1560 - vermoedelijk overleden te Antwerpen
na 1632) behoorde evenals de Savery's tot een familie, die veel kunstschilders
opleverde. Hoewel reeds vroegtijdig in de Scheldestad gedomicilieerd, bleef hij lange
tijd Kortrijks burger. Hij schilderde allerlei soorten onderwerpen en zijn werken
vielen dermate in de smaak, dat zij zowel in buitenlandse- als in binnenlandse galerijen
gegeerd werden. Het Kortrijks museum bewaart van hem een Brand van Troje.
*
Dit onvolledig overzicht kan volstaan om aan te tonen, dat de stad Kortrijk in de
xvide- en in het begin van de xviide eeuw een belangrijk artistiek centrum is geweest.
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De rampspoedige tijdsomstandigheden hebben verhinderd, dat de meeste kunstenaars
steevast zouden blijven, verhinderd meteen, dat een school gevormd werd, die een
specifieke lokale stempel op hun prestaties zou hebben gedrukt. Wat voortgebracht
werd, getuigt wel van een doorbreken van de Renaissancistische betrachtingen (dank
zij P. Vlerick), maar ook nog van een groot vertrouwen in de eigen-volkse picturale
overleveringen. Alleen Roelandt Savery bleef een lichtbaak voor de latere oriëntering
van de plaatselijke schilderkunstige bedrijvigheid.
*
De schilderkunst vegeteerde te Kortrijk van de laatste helft der xviide- tot het begin
van de xixde eeuw. Wel waren er talrijke beoefenaars (waaronder zelfs nog een
afstammeling van de Savery's) maar voortreffelijk werk werd niet opgeleverd ondanks
onbetwistbare vakkundige onderlegdheid. Dit werk getuigt niet van dwingende
bezieling, er zit geen Schwung in, geen opmerkelijke persoonljkheid.
Laat mij terloops vermelden: Jan de Coninck († rond 1650) omdat de
St.-Maartenskerk van hem een doek bezit, gewijd aan haar Patroonheilige, Jan II
van Moerkercke († 1689) (er waren te Kortrijk in de bewuste tijdspanne niet minder
dan vijf van Moerkercke's, die als schilders bekend stonden) omdat in genoemde
kerk van hem o.m. twee doeken ophangen, die herinneren aan een ophefmakende
diefstal van H. Vaten in december 1686, en ten slotte Erasmus Causse (1660-1738)
de vermoedelijke schilder van het portret van Michelle Aerts (een abdis van de
Groeninge-abdij), een werk dat thans in het Museum voor Schone Kunsten te
bezichtigen is.
*
De beperkte plaatsruimte, waarover ik hier beschik, laat mij niet toe een volledig
beeld op te hangen van de drukke en veelzijdige picturale activiteit, die te Kortrijk
werd aan de dag gelegd sedert het begin van de vorige eeuw. Weerom ontelbare
schilders, waaronder (hoewel niet algemeen erkend) beslist eerste-rangs-figuren met
vèrstrekkende invloed.
De xixde eeuw is voor de Groeningestede in allereerste instantie de eeuw van de
dierenschilders geweest. De voorliefde van de beroemde voorzaat Roelandt Savery
flakkerde heilzaam op en stimuleerde menig be-
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gaafd lokaal artiest om op realistische wijze allerlei vertrouwde diersoorten uit te
beelden en om op dit terrein baanbrekend werk op te leveren, dat vele andere
kunstschilders uit ons land succesvol vermocht te oriënteren.
Wij mogen gerust zeggen, dat dit soort schildering er school heeft gevormd, een
school, die technische en psychologische richtlijnen heeft voorgehouden, die door
buitenstaanders hoogst dankbaar werden benut.
Lodewijk Robbe (Kortrijk 1806 - Brussel 1887) wordt onbetwist als de grondlegger
van die school erkend. Reeds vroegtijdig legde hij getuigenis af van een gezonde
realistische zin en het viel op, dat hij gelukkiger dan zijn onmiddellijke
(niet-Kortrijkse) voorgangers en leermeesters zijn dieren in hun natuurlijk milieu
wist op te stellen. Zijn invloed op de verdere opbloei van de dierenschildering in ons
land, is alvast groter geweest dan die van de Waastenaar Eugeen Verboeckhoven,
hoewel deze laatste in zijn tijd op een ruimer faam bogen kon. Pol de Mont erkent,
dat de drie wezenlijk-grote artiesten: Jozef Stevens, Alfred Verwée en Jan Stobbaerts,
ondenkbaar zouden zijn indien Lodewijk Robbe er niet was geweest!
Voor biografische biezonderheden betreffende deze schilder verwijs ik naar een
beknopt werkje van zijn tijd- en stadsgenoot Theodoor Sevens en voor kritische
beschouwingen naar een degelijke studie van de Frans-Belgische auteur Georges
Eechout.
Te Kortrijk zijn van Lod. Robbe een aanzienlijke reeks doeken voorhanden, zowel
in privaat bezit als in het Museum voor Schone Kunsten. Dit Museum bewaart zelfs
twee albums met schetsen, albums, die vaak de uitzonderlijke begaafdheden van de
Meester heel wat duidelijker in het licht stellen dan zijn schilderijen het doen kunnen.
In buitenlandse musea is hij schaars vertegenwoordigd. In zijn geboortestad werd
hem een borstbeeld opgericht.
Edward Woutermaertens (Kortrijk 1819-1897) mag beschouwd worden als de
verdienstelijkste leerling van Lod. Robbe. Te sterk gepatroneerd door zijn geroemde
mentor, vermocht hij zijn persoonlijkheid niet naar wezenlijke waarde te laten
doordringen. In het schilderen van schapen heeft hij zijn leermeester nochtans vaak
overtroffen.
Vincent De Vos (Kortrijk 1829-1875) was een leerling van Woutermaertens. Hij
was zodanig gespecialiseerd in het schilderen van honden, dat oneerlijke
kunsthandelaars geen moeite hebben gehad om sommige van zijn werken, na wijziging
van de naam, voor die van de Brusselse Meester Jozef Stevens te doen doorgaan en
aldus aan de man te brengen.
Valerius Verheust (Kortrijk 1841-1881), ook een leerling van Woutermaertens,
schilderde evenals deze laatste bij voorkeur schapen.
Amaat Velghe (Kortrijk 1836-1870), interpreteerde vooral paarden. Wegens zijn
vroegtijdige dood kon zijn talent niet tot volle bloei ontluiken.
Edmond De Pratere (Kortrijk 1826 - Elsene 1888) was een zeer vruchtbaar
kunstenaar, die allerlei soorten dieren vaardig vermocht uit te beelden. Hij genoot
evenveel bijval als Lod. Robbe al kon hij met deze laatste niet op gelijke voet worden
gesteld. (Talrijke werken van hem te Kortrijk; is in het buitenland ruimer
vertegenwoordigd dan Lod. Robbe).
Louis Verwée (Kortrijk 1807 - Schaerbeek 1877) hoewel niet gespecialiseerd in
de dierenschildering, moet hier vermeld worden omdat hij de vader en de leermeester
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was van zijn zoon Alfred, die als dierenschilder een der meest waarachtige glories
van ons land is geworden.
Albert Caullet (Kortrijk 1875 - † te St.-Lamberts-Woluwe enkele jaren geleden)
zette de traditie van zijn voorgangers met biezondere voorliefde en met talent voort.
Hij stond technisch zeer sterk maar legde een té grote nauwgezetheid aan de dag bij
de realistische uitbeelding van détails.
*
Deze opsomming is alvast niet volledig, want ik zou hier nog tal van lokale
kunstenaars kunnen opnoemen, die occasioneel dieren hebben geschilderd.
Laat er mij in 't voorbijgaan nogmaals de nadruk op leggen, dat Roelandt Savery
- die met Carel van Mander de Gouden Eeuw van de Noord-Nederlandse schilderkunst
heeft voorbereid - de waarachtige bezieler is geweest van de Kortrijkse School uit
de xixde eeuw.
Laat er mij ook op wijzen, dat een grondige studie van de betekenis van Lod.
Robbe ongetwijfeld zou uitmaken, dat deze kunstenaar op zijn beurt mag beschouwd
worden als de baanbreker van de glorierijke Belgische dierenschildering in de xixdeen in het begin van de xxtse eeuw.
*
Nu nog even een blik geworpen op de Kortrijkse beoefenaars van andere picturale
genres, sedert het begin van de vorige eeuw.
Naar aanleiding van de viering van de 100ste verjaring van de Belgische
onafhankelijkheid, werd in 1930 te Kortrijk een nagenoeg volledige overzichtelijke
tentoonstelling gehouden van datgene, wat door lokale schilders uit de bewuste
periode werd voortgebracht.
In die tentoonstelling voerden de dierenschilders natuurlijk het hoge woord, maar
ook tal van anderen waren er vertegenwoordigd, die het prestige van hun
geboorteplaats opmerkelijk hebben gediend.
Evarist Carpentier (Kuurne 1845 - Luik 1922): een veelzijdig artiest, die onder
de Kortrijkenaars wordt gerekend omdat hij aan de Stedelijke Academie zijn opleiding
ontving en omdat hij veel in het gewest heeft gewerkt. Hij was de eerste impressionist
van zijn Kortrijkse generatie, wat niet belette, dat hij ter afwisseling ook oudere
strekkingen bleef belijden.
Jan-Baptist Davelooze (K. 1807-1886) was een be-

West-Vlaanderen. Jaargang 7

314

4 Evarist Carpentier (Kuurne 1845-1922): Idylle.

5 Jos Speybrouck (Kortrijk 1891-1956): O.L. Vr. v. Vlaanderen.
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6 Louis Robbe (Kortrijk 1806-1887): Dieren in de weide.

7 Louis Verwee: (Kortrijk 1807-1877): Schaatsers.
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dreven landschapschilder, die meer aandacht verdient, dan hem tot op heden werd
verleend.
Jan-Baptist De Jonghe (K. 1785 - Brussel 1844) is ongetwijfeld de meest markante
en de veelzijdigste onder de xixde-eeuwse Kortrijkse landschap- en genre-schilders.
Hij is in ons land ook een der eerste litografen geweest. Zijn werken zijn in vele
landen verspreid. Het Museum zijner geboortestad bezit van hem vier
prijzenswaardige doeken.
Gustaaf De Jonghe (K. 1829 - Antwerpen 1893), de zoon van Jan-Baptist, was
hoofdzakelijk portretschilder, een voortreffelijk vertolker van de vrouwelijke charme
en de schepper van ontelbare familiestukken. Hij vertoefde veelvuldig in Frankrijk.
Filips De Witte (Moorslede 1802 - K. 1876) muntte uit in het schilderen van
portretten. Hij was gedurende 33 jaar leraar aan de Kortrijkse Academie.
Henri Robbe (K. 1807 - Brussel 1899) werd in Brusselse kringen Robbe la Fleur
genoemd om hem niet te verwarren met zijn broeder Lodewijk, die er de naam droeg
van Robbe la Bête. Hij was een uitmuntend bloemen- en fruitschilder. Het Kortrijks
Museum bezit o.m. van hem zijn Gezegende Boom, dat als een zijner beste werken
wordt beschouwd.
Serafijn Vermote (Moorsele 1788 - K. 1837) liet werken na, die nog hoofdzakelijk
van lokaal-documentair belang zijn.
Lieven Vermote (K. 1827-1869) (een tweede Prijs van Rome) leverde
historie-schildering, die streng academisch was afgestemd.
Constant Woutermaertens (K. 1823-1867) een jongere broeder van Edward, maakte
vooral naam als genreschilder en als schilder van stillevens.
Onder de artiesten, die in hoger-genoemde tentoonstelling met werken
vertegenwoordigd waren, waren er vanzelfsprekend zeer veel, die overwegend of
ten enen male thuishoren in de eerste helft van onze eeuw.
Daarvan zijn er ondertussen reeds verschillende overleden. Ik denk o.m. aan
Edward Messeyne, een gewetensvol, al dan toch wat te streng-academisch beheerst
kunstenaar; Jan-Baptist Lesaffre, die zeer verdienstelijke werken voortbracht, Jozef
De Coene, een ongemeen dynamische en vooraanstaande kracht over wiens betekenis
als kunstschilder nog het laatste woord niet is gezegd, Henri Deleu, die technisch
opvallend sterk stond en met veel gevoel zijn impressies kon vastleggen, Robert
Dutoit, die als schilder van bloemen en stillevens een rijk palet hanteerde, Victor
Mullie, die gewis een der beste schilders van zijn generatie zou geworden zijn indien
hij ons niet zo vroegtijdig door de dood werd ontrukt.
Ik besluit dit overzicht met de vermelding van twee overleden kunstenaars, die
om wille van hun uitzonderlijk talent hoog in onze achting oprijzen.
Emmanuel Vièrin was de meest vooraanstaande Kortrijkse belijder van de
impressionistische strekking, de knappe en gevoelvolle vertolker der romantische
eigenheden van het Westvlaams archaïsch stedenschoon - en in het biezonder van
de begijnhoven - en van het Westvlaamse landschap in zijn diverse aspecten. Een
zeer verdienstelijk artiest, die de rustige bezonkenheid en de stilte vermocht te doen
spreken en wiens doeken een getrouw spiegelbeeld ophangen zowel van zijn uiterlijke
gedragingen als van zijn innerlijke geaardheid. Zijn geboortestad bezit van hem
talrijke merkwaardige schilderijen. Ook in menig binnen- en buitenlands museum
is hij vertegenwoordigd.
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Jos Speybrouck, een volbloed Kortrijkenaar die juist twee jaar geleden overleed,
was een idealist in de edelste zin van het woord. Zijn rijk-begenadigd visionair talent
en zijn buitengewone grafische en schilderkunstige vaardigheid stelde hij ten enen
male in de dienst van zijn religieuze overtuiging en van zijn intense volkse
gebondenheid. Zijn geboortestad heeft hem helaas niet altijd naar waarde kunnen of
willen schatten: een kunstenaar, die het er niet alleen op aanlegt
zintuigelijk-behaaglijke dingen te scheppen, maar die zijn werk meteen afstemt op
hoge zielenadel, wordt niet altijd begrepen of geprezen omdat in dergelijk werk vaak
een aanklacht tegen eigen kleinmenselijkheid wordt aangevoeld.
*
Ziedaar een vluchtig - en ik leg er nogmaals de nadruk op: een onvolledig - overzicht
op de lofwaardige en soms schitterende activiteit van de ‘overleden’ Kortrijkse
kunstschilders van af de tijd van P. Vlerick tot Jos. Speybrouck.
Hoe oppervlakkig ook, toch kan dit overzicht er op wijzen, dat de Groeningestede
zo kwalitatief als kwantitatief aanspraak maken kan op een benijdenswaardig aandeel
in de verwervingen van onze nationale schilderkunst.
Wie zal ontkennen, dat hier voor kunsthistorici nog een ruim en dankbaar
exploratie-terrein open ligt? Wie met bevoegdheid en met gezonde kritische zin de
lokale geschiedenis van de plastische kunsten uitdiepen wil, kan een heerlijk
monument ophouwen, dat een parel te meer moet zijn in de kroon, die met zoveel
waardigheid gedragen wordt door een stad, wier naam op zichzelf reeds onsterfelijk
is om wille van de heuglijke Slag van de Gulden Sporen.
FRANS DE VLEESCHOUWER
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Een galerij Kortrijkse kunstenaars
Een overzichtelijk artikel als dit moet noodzakelijk beperkt blijven. De
auteur heeft zich allereerst beperkt tot de Kortrijkse artisten, die werkzaam
zijn op het terrein van de plastische en de toegepaste kunsten. Sommige
artisten, zoals Cecile De Coene, Raymonde De Jaegher, Octave Landuyt,
Marcel Notebaert en Hilaire Van Biervliet komen hier niet ter sprake,
omdat zij in vorige afleveringen van West-Vlaanderen werden voorgesteld.
Andere artisten bleven onbesproken omdat zij niet tijdig konden bereikt
worden. Redactie.

Pietro Bares
Enkele jaren geleden had ik het voorrecht Pietro Bares, de vijftigjarige eenzaat, met
een intens primitief kunstenaarsleven, te ontmoeten. Hij werd geboren te Undine in
Italië in 1907 en was een jeugdvriend van de thans beroemde abstracte beeldhouwer
Mirko Basaldella. Deze Italiaanse beeldhouwer en kunstsmid woont sedert 1930 te
Kortrijk. Hij leeft er in een zelfgebouwde woning, in een rij nette burgershuizen.
Zijn huis is één atelier, vol onafgewerkte kunstwerken, die uit het marmer of ijzer
zijn gegroeid. Sinds 28 jaar leeft hij te Kortrijk in de eenzaamheid. Een raskunstenaar
begiftigd met de heden ten dage vrij uitzonderlijke artistieke oprechtheid; een artist,
die zonder kunstmatig aureool slechts vreugde en genot vindt in het creëren. Sedert
een paar jaar heeft men hem nu toch van achter zijn muren gehaald. Bij de Zusters
Paulinen zijn de kunstsmeedwerken boven de ingangsdeuren; in de Kerk te Heule
het tabernakel, de sierlijke kandelaars, de godslamp en de smeedijzeren
kommuniebank het werk van Pietro Bares. Ook de kapel van de nieuwe Sint
Niklaaskliniek bezit een godslamp en een origineel klein kruisbeeld van deze
Italiaanse Kortrijkzaan. Momenteel werkt deze artist aan een tabernakel voor de
nieuwe Karmelietenkerk te Kortrijk. (Hugo Verriestlaan 218 Kortrijk).

Charles Bresous
Hoewel de ziel van de Belgische kopersmederij niet rond Kortrijk gelocaliseerd ligt,
maar sinds eeuwen aan Dinant en omgeving een grote faam verleent, toch bezit de
Groeningestede een koperkunstenaar van zuiver gehalte, die vooral tijdens de laatste
jaren tot in het buitenland bekend geraakte. Gentenaar geboren in 1899, kreeg de
jonge Bresous reeds op 15-jarige leeftijd zijn eerste opleiding bij een kachelsmid.
Tussen 1911 en 1915 was hij leerling aan de Sint-Lukasschool te Gent, waarna hij
op reis ging, naar Spanje en Marokko om er de knepen van de fijne kunstsmederij
te gaan bestuderen. Hij trok zelfs tot in Egypte. Tientallen jaren heeft hij gewerkt en
gezocht, geklopt en geciseleerd in de onbekendheid van een klein atelier, alleen om
zijn eigen uitingsdrang te bevredigen. Bresous houdt meer van hamergeklop dan van
handgeklap, en had men zijn werken niet voor bepaalde exposities bijna geëist, dan
zou zijn stille werkplaats wellicht de enige expositierumte, zonder publiek, geweest
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zijn. In 1951 stelde hij tentoon te Gent in het museum voor schone kunsten, het jaar
daarop in dezelfde stad in het museum voor sierkunsten; in 1955 op de internationale
jaarbeurs te Brussel; verder nog in het casino van Knokke en Middelkerke, te Oostende
in de Kursaal en vorig jaar nog te Berlijn op de Interbau-expositie. Heel onlangs
kreeg hij een uitnodiging voor internationale tentoonstellingen in Stockholm en
New-York.
Op de Wereldtentoonstelling, in het paviljoen van de Belgische kunst is Charles
Bresous de enige vertegenwoordiger van het hele land voor de kopersmeedkunst.
Werken van hem staan ten toon in het paviljoen van West-Vlaanderen. Charles
Bresous geldt momenteel als de grote vormvernieuwer van de kopersmeedkunst in
ons land. (Paleisstraat 14 Kortrijk).

Lieven en Firmin Colardijn
Twee Kortrijkse kunstenaars, twee broers, die beiden verdienstelijk werk hebben
afgeleverd. Lieven Colardijn houdt niet van al dat gefladder rond zijn kunst. Houd
hem niet te lang bezig, want hij legt niet graag lange tijd zijn pijp opzij. Dat waren
de inlichtingen die ik meekreeg, toen ik bij hem op bezoek trok. Exposeren boeit
hem inderdaad niet, en verkopen doet hij niet. Lieven Colardijn (24.8.1894) schildert
en kapt voor eigen kunstgenot. Wat hij sedert zijn eerste prijs aan de Antwerpse
academie heeft gepresteerd in zijn atelier Zonnekracht te Tiegem heeft hij zelden
aan het publiek willen voorstellen. Zelfs zijn prijs te Antwerpen ging
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hij nooit afhalen. De prijs had voor hem geen waarde. Alleen de prestatie telde.
Is het om de goedige blik onder een paar borstelige wenkbrauwen dat men Firmin
Colardijn (16.11.1896) weleens de dromer durft noemen? Of is het om wille van die
meditatieve, haast mysterieuze onderwerpen als Ik zoek mensen, Salomé, De Judaskus,
Paljas en de Christusfiguren, die hij zo menigvuldig weet te suggereren, dat hij die
betiteling kreeg? Firmin Colardijn heeft eveneens zijn atelier Maene Min op de
Tiegemberg. In Kortrijk ligt zijn bestaan, in Tiegem zijn leven. (Persijnstraat 9,
Kortrijk - O.L. Vrouwstraat 11, Kortrijk)

Arthur Deleu
Men hoeft met Arthur Deleu maar een paar minuten te praten, om hem als mens en
als kunstenaar te kunnen typeren. Kordaat en gemeend vriendelijk, met een bezieling,
die menig jong mens hem zou kunnen benijden. Zo is Arthur Deleu, spijt zijn 74
jaar. Als schoonbroer en intieme vriend van de vermaarde grootnijveraar en
kunstenaar, wijlen Jozef De Coene, heeft Deleu lange tijd onder diens invloed gestaan.
Hij is nu sinds vele jaren de voornaamste ontwerper van alle creaties van meubels
en van binnenhuisinrichtingen, die de firma De Coene verlieten. Ondertussen besteedt
hij al zijn vrije tijd aan schilderen en tekenen. Hij exposeerde te Brussel en onlangs
nog een retrospectieve van zijn werken te Kortrijk. Zijn woning is een echt klein
museum van eigen werken en kunststukken, waaraan zovele dierbare persoonlijke
herinneringen uit zijn bewogen leven hem eeuwig jong houden. (Bloemistenstraat,
Kortrijk).

Michel Depijpere
Een in het Kortrijkse goed gekende figuur is de Kuurnse kunstschilder Michel
Depijpere (23.7.1923). Een guitige man, die geenszins verdort onder het stof van
zijn tot de nok gevulde antiquariaatszaak op het Kruiske te Kuurne. Een sympathieke
dorpsfiguur, die voor een weddenschap zijn baard liet groeien en deze voor de kunst
liet staan. Hij is medestichter en voorzitter van de actieve kunstkring Evarist
Carpentier te Kuurne, die thans een dertigtal leden telt en waarvan Felix Dalle, recente
laureaat van de Reynaertprijs, proost is. Maar ondanks zijn drukke bezigheden verlaat
Michel Depijpere zijn Kuurnse schildersezel niet zo gauw en put hij regelmatig
inspiratie in het wijdse Leielandschap. Hij is een leerling van Caullet en van Rover.
Hij telt talrijke werken in particulier bezit.

Marthe De Spiegeleir
Samen met Marie Christine Huybrechs, Lieve Vander Stichele en Leona Overbergh
vormt Marthe De Spiegeleir een vrouwelijke viermanschap, dat wekelijks met
schildergerei erop uit trekt en om de twee jaar collectief exposeert. Hun werken zijn

West-Vlaanderen. Jaargang 7

evenwel, wat opvatting en uitwerking betreft, totaal verschillend, zelfs soms tegen
elkaar indruisend. Waar Lieve Vander Stichele en Leona Overbergh eerder
natuurgetrouw werken, en Marie Christine Huybrechs idealiserend en koloristisch
jubelend, daar blijft Marthe De Spiegeleir poëtisch dromerig. In haar doeken blijft
rust hangen, een rust die door niets wordt afgeleid. Zij is oud-leerlinge van de Gentse
academie. Tal van Kortrijkse jongeren hebben in haar atelier het eerste contact met
de schilderkunst opgedaan. (Stationstraat, Kortrijk).

Jan Deweerdt
Deze nog jonge Kortrijkse architect (9.7.1921), oudleerling van de Sint Lukasinstituten
van Gent en Doornik, en tevens van de Kortrijkse schilder Caullet, is een kerel uit
één stuk, een natuurminnaar vooral, die niet van gekunsteldheid houdt. Tussen zijn
vele werkzaamheden door vindt hij tijd voor zijn akwarellen. Zij getuigen van
spontaneiteit, zekerheid van toets en beheersing bij de effectvolle witbesparing. Het
jaar door werkt hij op de Kwaremont, aan onze kust en in Zuid-Frankrijk. Hij behoorde
tot de groep jongeren, die in de jongste oorlogsperiode de kunstbelangstelling in het
Kortrijkse wakker hield door verschillende collectieve exposities.

Robert Gadeyne
Delicater en fijner dan de hoekige toren van Lissewege, waar hij in 1897 werd
geboren, is de Kortrijkse akwarellist Robert Gadeyne, en meteen ook zijn werk. Deze
artistiek begaafde technische ingenieur trekt jaarlijks naar het zuiden, tot in Marokko
en Sicilië, uitsluitend om er gedurende een vijftal weken te schilderen. Het
akwarelleren is voor hem een hartstocht. Hij bezit als dusdanig een zeer aparte
techniek; zijn werken zijn transparent, solied van volume, nauwgezet in de afwerking
en direct van toets. (Jan Breydellaan 116, Kortrijk).

Door Gevaert
Een kunstenaar met een zeer eigen ideologische voedingsbodem, waarop hij categoriek
zijn leven en zijn kunst heeft geënt. Gevaert is een surrealistisch, licht symbolistisch
schilder, die een hekel heeft aan alwat naäperij kan geheten worden. Hij volgde de
leergangen van het Sint-Lukasinstituut te Brussel, en verbleef een jaar te München,
waar hij voor het eerst met pentekeningen aan een expositie deelnam. Een tijdlang
had hij veelvuldig contact met Floris Jespers, Henri Wolvens, Rik Slabbinck, de
Lambrecht's. Hij exposeerde in Duitsland, Frankrijk en Belgisch Kongo. Tal van zijn
doeken zijn in Amerikaanse verzamelingen. Onlangs behoorde Door Gevaert bij de
tien geselectioneerden
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1 Raf Scheers: Zonnedoorbraak na onweer.

2 Gerard Van Tieghem: Puinen der Onze-Lieve-Vrouwkerk.

3 Robert Gadeyne: Arabische markt te Tetuan (Sp. Marokko).

4 Michel Depypere: Verlatenheid.
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5 Firmin Colardijn: Dorpsgezicht.

6 Jan Deweerdt: Kwaremont.

7 Gust Vandecasteele: Aan de Kaaimuur.
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onder een 70-tal artisten voor de prijs Monique de Groote 1958, waarvan Octave
Landuyt de laureaat werd. Rik Slabbinck en Door Gevaert waren de enige
Westvlamingen, die bekroond werden. Hij had zijn werk ingestuurd onder de
klankrijke schuilnaam Hali d'Hore. (Condédreef 47, Kortrijk).

Marie-Christine Huybrechs
Wie deze zomer de bestendige tentoonstelling van toegepaste kunst te Brugge bezocht,
zal de naam Marie-Christine Huybrechs (Mevr. P. Van Dorpe, Antwerpen 1915) niet
onbekend zijn. Als goede leerlinge van de keramieker Jan Vandekerckhove heeft zij
reeds enkele knappe werkstukken afgeleverd. Wij denken in de eerste plaats aan Sint
Franciskus en Zittende kat. Zij volgde sierkunsten te Antwerpen maar woont sedert
1938 te Kortrijk, waar zij een actief lid is van de Koninklijke Sint Lucasgilde en van
de Westvlaamse Kunstkring. Ook talrijk zijn haar schilderijen, die tintelen van een
naief optimisme en een fris koloriet. (Lindelei, Kortrijk).

Nicole Lacombe
In een van haar jongste werken, donker, rustig, stevig en poëtisch van inhoud, vinden
wij deze artiste met haar ganse personaliteit en haar goedig, haast naïef doch ietwat
melancholisch karakter ten volle gesyntetiseerd. Het is het werk Viool. Nicole
Lacombe (7.10.1933) behaalde in 1954, 1955 en 1956 de eerste prijs aan het
Konservatorium te Gent voor notenleer, viool en kamermuziek. En alhoewel deze
buitengewoon talentvolle snaarvirtuose thans tijdelijk lerares is aan het Kortrijkse
conservatorium, is zij ook als schilder ongetwijfeld een belofte. Er steekt een
vernieuwende toon in haar werk. Droom, Onschuld, Maskers, Viool, Triomf van de
kunst zijn de titels van haar laatste doeken. Zij exposeerde reeds te Kortrijk, Jette en
Oostende. (Menenstraat 91, Kortrijk).

Marie-Roze Lannoy
Marie Roze-Lannoy (Wervik, 18.5.1933), de sympathieke vrouw van Jan
Vandekerckhove schonk ons een kopje koffie in een aardig, fijn koffiestel, een werk
van haar man. Men kan Marie-Roze Lannoy, die nooit akademie liep een self-made
artiste noemen in de echte zin van het woord. In 1955 werd zij geprimeerd voor de
provinciale prijskamp van schilderkunst. In haar jeugdjaren kreeg die knappe
architectsdochter uit Wervik wel af en toe een paar wenken van haar bekwame
dorpsgenoot Hilaire Gellynck, thans directeur van de Kortrijkse academie. Maar dat
was dan ook het enige paaltje waarlangs dit jeugdig talent zou opgroeien. In 1956
werd een harer werken door de staat aangekocht: Stilleven met open venster. Zij
exposeerde op de vierjaarlijkse te Gent, verder te Antwerpen, Brussel en Mechelen.

West-Vlaanderen. Jaargang 7

De stad Brussel heeft optie gevraagd op een van haar laatste werken. (St.-Denijsstraat
246 d, Kortrijk)

Jef Lesaffre
Met Hilaire van Biervliet, Achille Sengier, Gust Vandecasteele en de gebroeders
Colardijn vormt Jef Lesaffre (Kortrijk, 16.5.1888) de overblijvende groep van de
zogenaamde school van Messeyne en Caullet. Lesaffre, de baas van een gekende
Kortrijkse kunsthandel, is tevens de schilder van landschappen en stillevens. Hij is
de zoon van de Kortrijkse portretschilder Jan Baptist Lesaffre, die één der weinige
geselectionneerde Belgische artisten was, met twee werken in het paviljoen voor
schone kunsten op de wereldtentoonstelling te Gent in 1913. De laatste werken van
Jef Lessaffre zijn haast volledig met het paletmes uitgevoerd. Een werk van hem is
in het bezit van de stad Kortrijk, een ander hangt in het stadsmuseum te Harelbeke.
(Voorstraat 20, Kortrijk).

Margriet Moyaert
Schilder niet volgens het genre, waarvan ik overtuigd ben, zegt Door Gevaert tot zijn
vrouw, Margriet Moyaert, want dan is jouw kunst niet persoonlijk. Zij werd geboren
te Lichtervelde en haar spontane tekenvaardigheid leidde haar naar het atelier van
de Brugse landschapschilder August Constenoble. Ze kreeg er een technische basis,
die in al haar werken de adem van de meester liet gevoelen, tot zij te Parijs geestdriftig
werd voor de Franse impressionisten. Haar huwelijk met Door Gevaert en de geestdrift
voor zijn werk, leidden haar helemaal van haar vroegere genre af. Intussen is zij van
deze weg reeds teruggekeerd naar de meer bevattelijke, haast getrouwe weergave
van de natuur Vooral haar bloemstukken wekken belangstelling. Zij exposeerde reeds
te Roeselare, Ieper, Brugge, Kortrijk Arras en in Belgisch Kongo. (Condédreef 47,
Kortrijk)

Raf Scheers (Kortrijk, 14.12.1912).
Hij is leraar aan de stedelijke academie en tevens een begaafd interieurontwerper.
Dit is meteen de uitleg, waarom deze begaafde artist, door het vele materiële werk,
sinds enkele jaren geen individuele tentoonstelling meer inrichtte. Twee van zijn
akwarellen werden opgenomen in de provinciale tentoonstelling van schilderkunst
en verschillende werken werden geselecteerd voor de Levende Kunst in
West-Vlaanderen te Ieper. Wij vermelden ook glasramen van Raf Scheers in de
Kredietbank te Kortrijk en in de veehalle. Onlangs behaalde hij de eerste prijs met
zijn ontwerp voor de versiering van de zalen van het Kortrijkse stadhuis. Zijn
twintigjarige zoon, student aan de St.-Lukasschool te Doornik werkt zich stilaan
omhoog met vrij sympathieke keramiekwerken. (Boerderijstraat 70, Kortrijk).
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Achille Sengier
Deze joviale man en veelzijdig kunstenaar is niet alleen schilder maar ook
toneelacteur, die zich reeds meer dan 50 jaar ook als regisseur, decorontwerper voor
het toneelleven te Kortrijk inzet. Hij is bestuurslid van de Vlaamse zonen, en
medestichter en erevoorzitter van de Lyrische Kunstenaars. Maar niettegenstaande
zijn 72-jarige leeftijd trekt Achille Sengier nog jaarlijks maandenlang op schildertocht
langs de Franse Azurenkust. Ook onze Noordzee met haar inspirerend schippersleven
heeft Sengier in honderden uitdrukkingsvormen weten vast te leggen. Zijn werk
bestaat hoofdzakelijk uit marines, kerkinterieurs en landschappen. Hij exposeerde
in binnen- en buitenland en werd in 1956 verkozen om deel te nemen aan de
rondreizende expositie van de Vlaamse Schilderschool in Kongo.

Gust Vandecasteele
Deze artist (Heule, 25.4.1889) heeft door veelvuldige kontacten met Isidoor Opsomer,
Karel Noppe, Albert Saverijs, Jos De Coene en Arthur Deleu een degelijke vorming
en ervaring opgedaan. Hij begon zijn loopbaan als kunstkopersmid en is thans nog
in de toegepaste kunst bedrijvig. Werken van Vandecasteele werden destijds
aangekocht door de staat (1929), door de h. Gouverneur Baels en door de musea van
Kortrijk, Harelbeke en Zottegem. Hij bereidt thans een retrospectieve voor, ter
gelegenheid van zijn 70ste verjaardag, die in december 1958 in de stadsschouwburg
te Kortrijk zal doorgaan.

Noël Vandeghinste: Kinderfiguur.
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André Vandeghinste: Eenvoud.

André (7.7.1918)
Noël (27.12.1921) Vandeghinste
Het is een zware opgave om een scheidingslijn te trekken tussen de nochtans niet
zeer bewogen levensloopbaan van die twee talentvolle gebroeders, André en Noël
Vandeghinste, die zowel voor wat studies, onderscheidingen en professionele
benoemingen betreft, zo maar zonder één hoofdzakelijk verschil hetzelfde
prestatiepalmarès kunnen voorleggen. Beiden studeerden in het Sint-Lucasinstituut
te Gent en beiden behaalden er de grote Prijs van Sierkunsten (André in '41, en Noël
in '44). Beiden werden leraar benoemd aan de schildersafdeling der Vrije Technische
Scholen te Kortrijk en tevens aan de Kortrijkse Akademie. De drukke
beroepsbezigheden zetten er hen niet toe aan te exposeren doch hun werken zijn er
niet minder verdienstelijk om. Zij namen deze zomer deel aan de tentoonstelling
Hedendaagse Vlaamse Schilderkunst, achtereenvolgens te Brugge, Ieper en Doornik.
(Kwadestr., 24-26, Gullegem).

Luc Velghe
Een rustige meditatieve natuur, die u door woord en blik uit een typische artistenkop
tegemoet treedt. Jarenlang bleef deze Kortrijkzaan (oHarelbeke, augustus 1910) boven
zijn witgrijze landschappen in de onzekerheid hangen zonder grote overtuiging over
zijn eigen creaties. Voor een zestal jaren is Luc Velghe dan in een plotse kentering
de persoonlijke abstracte vlakken- en
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lijnkunstenaar geworden, dit vooral onder stuwing van kunstcriticus Dr. A. Stubbe
en door kontacten met Joris Houwen en Anto Diez. Luc Velghe bezit thans werken
zowat de wereld rond in particuliere collecties te München, New-York, Frankrijk en
Kongo. Ook het Kortrijks stadsmuseum bezit een werk van hem. Luc Velghe is
tevens een befaamd kunstfotograaf. (St.-Jorisstraat, Kortrijk).

Jan Vandekerckhove
De Kortrijkzaan die als jongere misschien wel het meest in de actualiteit staat,
benevens een Octave Landuyt, en een Marcel Notebaert, maar dan in de tak der
toegepaste kunsten is ongetwijfeld Jan Vandekerckhove (oKortrijk 30 november
1927). Zijn luchtige moderne blokwoning die op het hoogste plekje van de landelijke
St.-Denijsweg een benijdenswaardig plaatsje kreeg, is als een heldere expositiegalerij
van keramiekwerken en schilderijen. De keramieken zijn getekend Jan
Vandekerckhove, de doeken... Marie-Roze Lannoy. Jan liep jarenlang in de leer bij
's lands grootste keramiekkunstenaar Olivier Strebelle en hij behaalde aan de
Koninklijke Akademie voor Schone Kunsten te Antwerpen de grootste onderscheiding.
Hij werd geselectioneerd voor deelname aan exposities te Berlijn, Londen,
Leopoldstad, e.a. in het buiten- en binnenland. In 1956 heeft de Staat een werk van
hem aangekocht. Deze nog zeer jeugdige Kortrijkzaan is ook met 15 zijner werken
op de wereldexpositie vertegenwoordigd! Twee in het paviljoen van de Belgische
Kunst (Paleis 7), vier in het nationaal paviljoen van Vrolijk België, vijf in het paviljoen
der Provincie West-Vlaanderen en vier in het paviljoen der stad Oostende. Zijn laatste
werken zijn thans ijzersculpturen met keramiek, een zeer geslaagde combinatie van
twee kunstvol verwerkte materiaal-soorten. (St.-Denijsstraat 246 D, Kortrijk).

Stefaan Van Gheluwe
De eerste maal dat we in het Kortrijks stadhuis de naam Stefaan Van Gheluwe als
ondertekening op een paar doeken te lezen zagen, stelden we ons een zeer dynamische
jonge kerel voor die al zijn geweld binnen de omlijsting van zijn doeken met kracht
moest bedwingen. En toen we enkele tijd later in de persoon van een kalmuitziende
vijftiger de auteur van die doeken voorgesteld werden, dan voelden we ons voor een
probleem dat slechts door een nader kontakt met de kunstenaar zelf kon worden
opgelost. De doeken van Stefaan Van Gheluwe zijn ritme en beweging, en bevatten
steeds hoe licht en onopvallend ook, sporen van de bekwame beroepsdecorateur die
Stefaan Van Gheluwe is. In zijn jeugd behaalde hij de gouden medailles te Gent en
te Antwerpen, waar hij een studiebeurs toegezegd kreeg. Dit liet hem toe een studiereis
te doen in Italië en in Duitsland. Stefaan Van Gheluwe was een intieme vriend
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Jan Vandekerckhove: Figuur. IJzer en compositie.

van James Ensor, met wie hij gedurende drie jaar in heel nauw kontakt leefde zonder
evenwel door de werkwijze en opvatting te zijn beïnvloed geweest. (Vaartstraat 82,
Kortrijk).

Gerard Van Tieghem
Deze leraar der St.-Elooisschool van de Broeders van Oostakker op Overleie te
Kortrijk, kende in zijn studentenjaren de flinke start onder leiding namelijk van de
Romeprijs Broeder Perboire, zijn toenmalige leraar. Toen de jonge Kruishoutemnaar
zijn benoeming kreeg in de Groeningestede vond hij al vlug in de kordate en
temperamentvolle Gust Vandecasteele de ideale leraar die zijn poëtische natuur meer
hoekigheid en kracht zou bijzetten. Zo is Gerard Van Tieghem dan de zeer actieve
landschaps- en marineschilder geworden, die om de poëzie van zijn onderwerpen
genoten wordt.
Hij exposeerde regelmatig te Kortrijk en reeds vijf achtereenvolgende malen in
Le Régent te Brussel. Het museum van Kortrijk bezit een werk van Gerard Van
Tieghem, terwijl ook door het gemeentebestuur van Wevelgem onlangs een doek
werd aangekocht. Gerard Van Tieghem schilderde ook in opdracht van het
gemeentebestuur van Dottenijs een stemmig geklasseerd stukje schoonheid van de
gemeente, nl. Le Moulin du Calvaire. (De Smet de Naeyerlaan 63, Kortrijk).
BERT WILBISS
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8 Nicole Lacombe: Droom.

9 Marc Speybrouck: Christusfiguur

10 Marie-Roze Lannoy: Jong meis
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11 Door Gevaert: Intellect.

12 Stefaan Van Gheluwe: Zeeweeld
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Gallo-Romeinse Sporen te Kortrijk
Regardez le sol, le Passé n'y meurt jamais complètement; les traces s'en
sont perpétuées jusque dans les faits d'aujourd'hui.
Camille Jullian.
Het is betreurenswaardig vast te stellen welke geringe belangstelling er tot in de
laatste jaren in Vlaanderen betuigd werd ten overstaan van de Gallo-Romeinse
oudheidkunde. Daaruit spruit dat onze geschiedenis, strekkende over een periode
van 4 à 5 eeuwen, onvolledig is en bij gebrek aan geschreven bronnen, die uiterst
zeldzaam zijn, zeer grote leemten vertoont. Men was de mening toegedaan dat
Vlaanderens bodem niet geschikt zou geweest zijn voor een diepgaande bezetting
en steunend op statistische gegevens maakt men gevolgtrekkingen die overhaast
schijnen. Volgens R. De Maeyer* vermeldt de verspreidingskaart der romeinse villas
in België het hierna opgegeven aantal villas voor iedere provincie:
Antwerpen

0

Limburg

15

Namen

69

Brabant

32

Luik

51

Oost-Vl.

2

Luxemburg 85

West-Vl.

0

Henegouwen 75

- hetzij 2 Romeinse villas voor 3 Vlaamse provinciën tegen 327 voor het overige
gedeelte van ons land. Deze toestand vindt overigens zijn weergave in de rijke
verzamelingen Gallo-Romeinse voorwerpen van de Musea van Doornik, Luik,
Tongeren enz...; de soortgelijke verzamelingen in Vlaamse steden daarentegen zijn
heel wat minder talrijk en de enkele voorwerpen die er zich bevinden zijn ofwel
vreemde ofwel van onbekende herkomst.
Zonder te willen beweren dat de dichtheid der Gallo-Romeinse nederzettingen in
Vlaanderen deze evenaart van de Maasvallei bijv., kan men toch deze besluiten niet
aanvaarden, want de werkelijkheid is totaal verschillend om reden o.a. van gemis
aan opzoekingen in onze streken. Tijdens de laatste jaren zijn de vondsten talrijker
geworden: laten we er enkele opsommen: Wervik, Emelgem, gans de kuststreek,
Oudenburg, enz. Te Kortrijk en omliggende: in de gemeenten Lauwe, Marke, Kuurne,
Beveren, Deerlijk, Waregem en Vijve-St.-Elooi alleen reeds werden talrijke
overblijfselen van villa's, graven (lijkverbranding), waterputten, muntschatten en
grote hoeveelheden aarden vaatwerk dagtekenend van de Iste tot de IIIde eeuw,
teruggevonden. Voor wat Kortrijk zelf betreft, men had er tijdens de laatste eeuwen
wel sporadisch een of ander geldstukje ontdekt, maar het is de vondst ten jare 1897
van een schat zilveren muntstukken, samen ongeveer 7 kg wegend, op de linker
Leieoever bij de St.-Elooidreef, die de aandacht trok van de oudheidkundigen. In
1913 ontdekte men in de J. Liebaertlaan op de andere Leieoever, een prachtig bronzen
Venusbeeldje dat thans in het Museum van Mariemont bewaard wordt.
Naar het oordeel van deskundigen gaat het hier om het schoonste bronzen beeldje
dat ooit in België ontdekt werd. Deze twee vondsten zouden het vertrekpunt vormen
van de opzoekingen strekkend tot de vaststelling waar gebeurlijk het VICUS, t.t.z.
de Romeinse agglomeratie zich zou bevonden hebben.
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Na enkele jaren van voortdurende waarnemingen kon men een aantal plaatsen
bepalen, alle gelegen in de onmiddellijke nabijheid van de eerste vondsten;
overblijfselen van grondvesten, houten waterputten, en een grote hoeveelheid
keramiek lieten toe een VICUS te localiseren op elke oever, bijna tegenover elkaar
gelegen. Voor zover de opzoekingen tot op heden toelaten te besluiten zouden ze
zich ieder hebben uitgestrekt over een tiental ha; deze van de linkeroever gaat van
de Leie tot aan de baan op Kuurne en bevindt zich gedeeltelijk op het grondgebied
dezer gemeente; de tweede is eveneens begrensd door de Leie enerzijds en door de
Gentse baan anderzijds. Overblijfselen van badinrichting, verwarming door uitstraling
langs wanden en bevloeringen, bepleistering in drie lagen en beschilderd met fijne,
witte, groene, rode, kleuren van verregaand confort.
Te oordelen naar de zeer fijne keramiek, herkomstig
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1 Kuurne. Opgravingen linkeroever.
Strigiladecor. Eerste eeuw.

2 Kortrijk. Opgravingen J. Liebaertlaan.
Fragment deversorium. Tweede eeuw.

3 Kortrijk. Opgravingen rechteroever 1953.
Fragment met drie der vier elementen: aarde, water, lucht. Tweede eeuw.
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van het Rijnland en Zuid-Gallië, werden deze oorden bezet vanaf de Iste eeuw. De
invallen der barbaren van de jaren 275-276 schijnen een einde gesteld te hebben aan
deze bezetting en een nieuw bebouwde kom vormde zich wellicht op de plaats nabij
de huidige markt, langs de beek thans Klakkaersbeek genaamd, welke nabij de Broel
in de Leie vloeide. Het is immers daar, omheen een feodale burcht dat de
middeleeuwse stad zich later ontwikkelde.
Overblijfselen van Romeinse grondvesten werden ontdekt in de Cokelaerestraat,
scherven van Romeinse pannen bevinden zich overal in de grond vanaf het voorplein
van St.-Maartenskerk, de Oostkant van de markt en zelfs tot in de Rijsel- en
Leiestraten. Omtrent de dagtekening der bezetting van dit kwartier beschikt men tot
nog toe over geen nauwkeurige gegevens. Nederzettingen werden eveneens
waargenomen buiten de stadskom; op het gehucht Walle, langsheen de Klakkaersbeek
vond men twee brand-graven, sporen van funderingen met Doorniks arduin en
vaatwerk van de IIde eeuw; in de Roggestraat, op de Oudenaardesteenweg, enz...
haarden, houten waterputten. Opgravingen nabij de Ten Ackerdreef leidden onlangs
tot het blootleggen van een hoek van een Romeins kamp, waarschijnlijk een marskamp
dagtekenend van het begin der bezetting. De grote hoeveelheid potscherven die
opgehaald werden uit de spitsgracht wijst met zekerheid naar de jaren 30 à 40 na
Christus (Claudius). Deze kampen speelden een grote rol tijdens de bezetting en de
romanisatie van het land; zij zijn wel bekend door ontdekkingen in Nederland, te
Ermelo en in Duitsland. In België is het Kortrijkse het derde soortgelijke kamp dat
werd ontdekt; de beide andere bevinden zich te Eysden en te Elewyt. Te Kortrijk
bevond zich dit kamp op kleine afstand van de Klakkaersbeek en in de verlenging
van de St.-Denijsweg, die van langsom meer mag aanzien worden als de weg die
Kortrijk met Doornik verbond en verder met Reims, onze hoofdstad in dien tijd. De
huidige Doornikse steenweg kan immers deze verbindingsbaan niet geweest zijn.
Een andere Romeinse weg, van overwegend belang voor de ontwikkeling der stad
tijdens de eerste eeuwen, is deze komend uit de richting Arras, over Rijsel, die de
grens bereikt nabij Roncq in Frankrijk; over de grens, vormt zij de ‘Dronkaertstraat’
(lees de Ronkestraat) en loopt verder overheen het grondgebied van Rekkem, Lauwe,
Marke. Deze weg wordt de Rijselstraat te Kortrijk, de Kapittelstraat, begrenst verder
de noordkant van het Begijnhof en bereikt de Deerlijkstraat ter hoogte van de
‘Blaasbalg’. Zij loopt verder naar Harelbeke, Deerlijk, Waregem en totdat men haar
spoor verliest in de omstreken van Kruishoutem. Om er zich van te verzekeren dat
het wel een Romeinse weg was, heeft men in de Rijselstraat twee gleuven onderzocht
die de baan doorsneden en op een diepte van 1.30 m vond men een laag keien, en
arduinstukken het RUDUS vormend, op een laag zand waaruit men bovendien
scherven van Romeinse pannen opgehaald heeft.
Deze aloude weg is bovendien afgebakend door meerdere vondsten waaronder
wij de twee typische waterputten van Harelbeke aanstippen. Uit één dezer putten
haalde men een ton boven die nog de merken droeg van Gallo-Romeinse kuipers:
Vitalis, Tertius Severus, Lucius Severus, e.a. De tweede put schonk ons een mooi
brokstuk van een kunstig uitgesneden sandaal die het paviljoen der Sieraden van
Expo 58 geenszins zou ontsieren... waar las ik onlangs dat geen Romein te Harelbeke
ooit de voet gezet had...
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Deze kleine opsomming in dit maar al te kort overzicht geeft ons een ietwat vaag
gedacht over dit onderwerp, waarvan zin en draagwijdte veel beter kunnen
waargenomen worden door het lezen van volgende flinke werken: La Belgique
Romaine van J. Breuer, en Inleiding tot de Gallo-Romeinse Archeologie der
Nederlanden door Prof. H. Van de Weerd, - indien het me toegelaten is de lezing
ervan aan te bevelen.
Hoe beter wij het Gallo-Romeins verleden van Kortrijk zullen kennen, hoe beter
wij zullen kunnen antwoorden op vragen die tot nog toe onbeantwoord gebleven
zijn; - werden er aarden of stenen vestingen opgetrokken om het hoofd te kunnen
bieden aan de invallen der Franken vanaf de derde eeuw en waar? Op welke plaats
richtten de Noormannen hun winterkamp in tijdens de IXde eeuw? Of welke waren
de stadsgrenzen ten tijde der Karolingers? Al deze vragen vloeien uit elkander en
alleen de bodem kan hierop het antwoord verstrekken.
Architect JACQUES VIERIN
Briefwisselend lid van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen.

Eindnoten:
* D e M a e y e r R., De Romeinse villa's in België, Antwerpen 1937.
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De Stadsbibliotheek te Kortrijk
Weinig bibliotheken zullen er wel in den lande zijn, die onlangs zoveel
wederwaardigheden gekend hebben en aan zoveel gevaren ontsnapt zijn als de
bibliotheek van de stad Kortrijk.
Vóór de eerste wereldoorlog ligt het rustig, het veelal te rustig verleden van de
inrichting, waarvan de verre oorsprong wel in de schenking van Frans Potens te
zoeken is; deze trad op als Mr Franchoys potens deken vander kerstenede oudt LVII
jaeren, de 8-2-1554 in de hoedanigheid van middelaer ende mediateur te getuigen
vóór de vierschaar (dus geboren rond 1497); de 25-1-1564 begiftigde hij bij uiterste
wil de stad met zijn verzameling opdat deze worde gheconserveert ende bewaert in
bequame plaetse, ten prouffyte, usance ende oirbore vanden ghenen, die hemlieden
daer inne zouden willen occuperen. De schenker bedoelt zijn boucken ende quarten
te doen legghene ende stellene in zulcke bequame plaetse ende bibliotecque, als
hemlieden burchmeesters ende tghemeene collegie van scepenen behouvelick duneken
sal, tot welcker plaetse een yeghelick ten behoirlicken tyde vry acces ende toeganck
hebben sal, omme te studerne ende hem in de voorn[omde] boucken ende quarten
te exercerene. Het geldt een rycke bibliotecque van vele diverssche schoone boucken,
zoo van theologie, historien en andere faculteiten, midsgaders oock vele diverssche
quarten van diverssche descriptien van landen ende regioenen.
Hoogst waarschijnlijk is het deze verzameling die in het stadhuis op de duur - en
misschien slechts voorlopig - alleen nog ter beschikking stond van de Paters Jezuïeten
en van de Minderbroeders (Sanderus, Flandria illustrata II 1644). Een dergelijke
maatregel, die ons nu zonderling toeschijnt, kan uitgelegd worden als een
verweermiddel tegen minder zorgvuldige of betrouwbare lezers of eerder als een
begunstiging van twee orden, die waarschijnlijk sedert lang de enige gebruikers van
de bibliotheek geworden waren.
Alhoewel er in het huidige stadsfonds heel wat oude drukken zijn, waaronder
verscheidene uit de 16de eeuw, toch zijn er geen voldoende bewijzen, die ons toelaten
te verklaren, dat het alleszins niet gaaf gebleven Potensfonds, de kiem is van de
huidige inrichting. Wat er van het vroeger bezit der Kapucienen, Minderbroeders en
Recollecten thans in de stadsbibliotheek te vinden is, was er doorgaans niet vóór de
Franse omwenteling.
Zonder gevaar voor overdrijving kan er beweerd worden, dat het Goethalsfonds
aan een alleszins te voren bescheiden bibliotheek een uitzonderlijke glans geschonken
heeft. Kortrijk heeft het voorrecht gekend een van zijn zonen vóór 1800 te zien
opgroeien tot een veelzijdig ontwikkeld mens, die de historicus van zijn stad werd,
die een overrijke dokumentatie over de kerkelijke en wereldlijke geschiedenis
bijeenbracht, die zijn bibliotheek verruimde door ze aan te vullen met werken over
wijsbegeerte en godgeleerdheid, zuivere wetenschap en kunst, taal- en letterkunde.
Ter gelegenheid van de tweehonderdste verjaring van zijn geboorte (12-8-1759), zal
Kortrijk Jacob Goethals-Vercruysse als vooraanstaande figuur kunnen herdenken,
maar nog meer als schenker van de vruchten van zijn levenstaak aan zijn geboortestad,
die hij over de grenzen van de dood wilde blijven dienen.
Goethals-Vercruysse, getuigt Voisin, had de bedoeling aan het Stadsbestuur zijn
bibliotheek en tevens zijn verzamelingen van penningen, van natuurlijke historie en
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van oudheden af te staan; doch ten gevolge van bezwaren omtrent het gebruik van
de schenking, vermaakte hij, door een akte de 13 september 1834 verleden, deze
schat aan het door hem gestichte klooster der Zusters van Liefde (Filles séculaires
libres), onder voorwaarde van toegankelijkheid voor het publiek; het overbrengen
naar een ander lokaal wegens praktische beschouwingen was overigens voorzien.
Te dien tijde bevatte de verzameling een 300 handschriften en een 12000 gedrukte
werken, getallen die nadien nog stegen, doordat later aangeworven waardevolle ook wel eens minderwaardige - boeken eraan toegevoegd werden, doorgaans om
wille van hun geestelijke verwantschap met de oorspronkelijke inhoud van het fonds.
Aan de andere kant zijn er wel enkele banden, voorzien van de G.-V.-stempel, via
de prondelmarkt of anders in privé-bezit geraakt.
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Een brief van 13-4-1868 gewaagt van een eindelijk getroffen overeenkomst tussen
het Stadsbestuur en de Provisoren der Liefdadigheidsinrichting der Groeningestraat:
de bibliotheek zou naar het stadhuis overgebracht worden (3-10-1873 was dit een
voldongen feit) en de kataloog zou samengesteld worden (hij werd vóór 21-10-1873
voltooid, maar verscheen eerst in 1875; spijts zijn talrijke fouten heeft hij uitstekende
diensten bewezen). Doch zelfs de handschriften waren niet meer voltallig: een lijst
uit het jaar 1840 vermeldt 120 afwezige stukken, nadien ten dele toch hier en daar
teruggevonden.
Is het misschien ten gevolge van J. Goethals' schenking, dat de Stad naar een
degelijk bibliotheeklokaal uitkeek? [Le Régent] acheta en 1835 la maison servant
actuellement au musée et qu'occupent en même tems [sic] le Tribunal et la chambre
de commerce... De Stad betaalde er 21.500 frank voor.
Dat er hier ook aan een Stadsfonds, hoe bescheiden ook, gedacht wordt, blijkt uit
een artikel, op zondag 27 december 1835 verschenen in Petites affiches de Courtrai
en getiteld Histoire d'une Bibliothèque publique, racontée par elle-même. Zo luidt
ten dele haar klacht: ‘...Moi, fatiguée de soupirer depuis un nombre d'années dans
un lieu écarté (hoeveel jaren? en waar?) où j'attendais en vain mes lecteurs, je sentis
tressaillir mon coeur en apprenant mes destins futurs ...hélas! ce petit palais qui
m'était destiné et qui ne me paraissait pas trop grand pour le développement de mes
avantages personnels et particuliers, vient de m'être enlevé en partie! ...je dois être
gouvernée, et Dieu sait comment, par une commission dont aucun membre de la
société [des Beaux-Arts].
Ten gevolge van de langdurige onderhandelingen tussen de Stad en de erfgenamen
van Jacques Goethals-Vercruysse, deed zijn bibliotheek nooit de omweg over het
Museum. In 1875 geraakte het fonds los van de Goethalsstichting: het werd volledig
aan de Stad toevertrouwd.
Nog jaren na de eerste wereldoorlog gold de verzameling G.-V. als de kern van
de Stadsbibliotheek, al groeide het Stadsfonds gedurig aan, zowel door aankopen als
door kleinere schenkingen van wege de staat en van wege enkelingen. De
stadsverzameling aardde echter grotendeels naar het Goethalsfonds en vertroetelde
vooral de geschiedenis.
In 1919 stond Baron Jozef de Bethune, de kieskeurige bibliofiel die sedert jaren
uit loutere belangstelling als bibliothekaris fungeerde, zijn persoonlijke even
waardevolle als typische verzameling aan Kortrijk af. Van de voortreffelijke reeks
handschriften die zij bevat vermeldt de kataloog er opzettelijk, maar ook jammerlijk
slechts zeven.
Zorgvuldig tot het uiterste, vergenoegde de Bethune zich nooit met mooie banden
over letterkunde, geschiedenis, oudheidkunde, kunst enz. te verzamelen; hij maakte
jacht op allerhande curiosa, die in hoofdzaak zijn geboortestad aanbelangden en die,
als lievelings-kinderen vertroeteld, meestal netjes ingebonden werden: oude drukken,
almanakken, vlugschriften, strooibriefjes, plaatjes en prentjes, aanplakbrieven,
omzendbrieven, papiertjes, schijnbare nietigheden allerlei met een schroomvolle
eerbied bewaard en geborgen en al verouderend zeer bruikbaar materiaal geworden.
Door bemiddeling van dhr. Henry Vercruysse werd in 1920 de verzameling van
de Z.E.H. Leopold Slosse, pastoor te Rumbeke (aldaar † 31-3-1920) door de Stad in
zeer voordelige voorwaarden aangekocht, schier als geschenk ontvangen. Op het
einde van zijn leven kon de oude priester terugblikken op een werk, dat in zekere
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zin de kristelijke betekenis van zijn geboortedag, 2 november 1842, weerspiegelde
en dat door zijn symbolisch exponent kan voorgesteld worden, nl. door meer dan
250 pakken doodsbrieven (iedere pak 8-10 cm dik) en nagenoeg anderhalf miljoen
bidprentjes, die wij duidelijker alhier doodsantjes en in het grootste deel van
Vlaanderen doodsbeeldekens noemen. Deze zonderlinge dokumenten - overigens
ook in het de Bethunefonds en in het Stadsfonds aanwezig - hebben wel een waarde
in se, maar blijven vooral een wetenschappelijk hulpmiddel. Slosse, die in Rond
Kortrijk of Schetsen over de Prochien van het oud Bisdom van Doornyk enz. schreef,
ging uit van iedere parochiekerk, zocht de oude pastoors en hun herkomst op,
ontcijferde de opschriften op verweerde graven en trachtte de doden in het verleden
te situeren, kwam in voeling met honderde familiën, waarvoor hij vooral via de
kerkregisters de stamboom samenstelde. Tevens verzamelde hij boeken, brochures,
tijdschriften, bladen, uitknipsels, foto's, prentjes, enz., zorgvuldig, maar niet altijd
logisch gebundeld en gebonden o.m. de titels West-Vlaanderen (76 dln.), Biographies
des Hommes remarquables de la Flandre occidentale (119 dln.), Biographies diverses
(129 dln.).
Onder de drie afzonderlijke fondsen, die van Goethals, van de Bethune en van
Slosse is dit laatste zeker het meest geraadpleegd; voor geschied- en heemkundigen
en ook voor genealogen betekent het de normale weg naar het onuitputtelijk
Stadsarchief.
In 1935 en '36 werd de Stadsbibliotheek in haar geheel verhuisd naar de Lommerd,
vulgo Berg van Bermhertigheid. Rekken waren er slechts ten dele opgetimmerd,
maar de beperkte vervoermogelijkheden verzekerden de nodige traagheid. Het
Stadsfonds verliet de hoge kasten en het aloude stof van de voormalige kapel van
het Stadhuis en zijn verscheidene stand- en ligplaatsen tussen het G.-V.-fonds, dat
later aan de beklemming van de aanpalende voormalige woonkamer van de
burgemeester ontsnapte, waar ook het de Bethunefonds, ten dele nog in kisten, een
voorlopige schuilplaats onder, rond en op een lange tafel veroverd had. Het
Slossefonds verliet het laatst de kasten van het kamertje voor de uitleningen bestemd
- de bidprentjes
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1 Realisme in een biechtboekje voor doofstommen: voorstelling van de dronkenschap.
(19de eeuw. Verzameling Slosse).

2 Aegidius (Gillis) li Muisis, abt van de Sint-Martensabdij te Doornik, dicteert aan een monnik.
(Verzameling Vercruysse).
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3 De slag bij de Pevelenberg (1304). - Jan van Namen (vooraan) en Willem van Gulik rechts. - Op
de geschonden miniatuur is het hoofd van de Koning van Frankrijk niet meer zichtbaar.
(Verzameling Vercruysse).
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4 Een der vele zonderlinge bladzijden uit een ‘Tooverboeck... gemaeckt door tipeplom boer’.
(18de eeuw. Verzameling Slosse).

5 Pastoor Slosse vereerde deken de Bo.

6 Hoe dat lant van egipten metten pepels ende met den sprinchanen geplaecht wert.
Hoe dat lant van egipten drie dagen lanck geplaecht wert met grooter duysternissen.
(Uit een Bijbel, gheprent anno 1518. Verzameling Slosse).
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in hun lange kartonnen dozen waren reeds vroeger uit een bedenkelijke bergplaats
in het stadhuis verwijderd geweest. Zelfs de kleine bibliotheek van Th. Sevens (o
Kinrooi 16-5-1848 en † Kortrijk 10-4-1927), de boeken door dhr. H. Vercruysse
geschonken alsook enkele boekdelen uit de bibliotheek van de Z.E.H. Alfons
Dassonville (o Heule 20-6-1860, † Kortrijk 18-1-1936) gingen dezelfde weg op, om
deel te nemen aan verdere verhuizingen intra muros en om in 1938, op enkele
uitzonderingen na, definitief opgesteld te zijn.
Als magazijnen in de Berg werden de twee (oorspronkelijk drie) grootste zalen
van de eerste verdieping ingericht. Uiteindelijk - want verwikkelingen waren er hier
ook - geraakten de boeken van het G.-V.-fonds in het noordelijk magazijn in de
benedenrekken en voor een klein deel in de bovenrekken, die voor het overige door
de Slosseverzameling ingenomen werden; de helft van die zaal diende en bleef dienen
als bureel en werkplaats voor de ordening en inschrijving van de boeken. Het zuidelijk
magazijn, waarin een maximum rekken geplaatst werd, bevatte beneden de boeken
van het Stadsfonds, van Th. Sevens, van A. Dassonville en van H. Vercruysse, boven
tijdschriften, jaarboeken en dgl. van het Stadsfonds, alsook de boeken van het de
Bethunefonds. Op de benedenverdieping waren er (zoals boven) twee aanpalende
zalen, waarvan de ene, de westelijke, een zekere folkloristische rol speelde als
bewaarster van de met haar één geworden oude meubels en tevens haar plicht als
magazijn vervulde door een overgroot rek, met tijdschriften volgepropt, te bevatten.
Een andere zaal ten noorden van de gang gelegen was praktisch een kolenmagazijn
en bleef er te vergeefs op rekenen eensdaags archiefkamer te worden.
Eindelijk kon de bibliotheek leven. Er ontstond orde in de rekken, er kwamen
nieuwe boeken binnen, die samen beschouwd een ruimer geestesveld bestreken;
vorsers en lezers bezochten de inrichting, die het einde van een kwijnend bestaan
scheen te benaderen.
Zij naderde echter het begin van haar grootste beproevingen. De mobilisatie van
1939 vereiste het treffen van zekere voorzorgsmaatregelen: handschriften uit
verscheidene verzamelingen werden naar de kelders van de Stadsschouwburg
overgebracht.
Het uitbreken van de oorlog dreef de onzekerheid ten top. In der haast werden al
de boeken van het G.-V.-fonds en die van het Slosse-fonds via de lift en
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de trap naar de leeszaal overgebracht en er opgestapeld om ten vroegste weggevoerd
te worden. Zij werden het niet bij gebrek aan wagens, maar keerden, toen de storm
voor ons geluwd was, in de rekken terug. Andermaal werd de leeszaal geopend en
werden de boeken uitgeleend.
Vanaf 1943 verergerde de toestand. De boeken van het G.-V.-fonds, van het de
Bethunefonds en van het Slossefonds bereikten geleidelijk een veiliger oord: de
schuilplaats onder de stadsschool op Walle. Uit de rekken van de Berg verdwenen
er nog heel wat waardevolle boeken die geborgen werden; de dagbladen kregen een
- bedenkelijk - onderkomen in een der schuilkelders van de Tuighuizen. Een hevig
bombardement op 26-3-44 (251 doden) had de Duitsers doen beslissen hun gevangenis
voor werkweigeraars over te brengen naar de eerste verdieping van de Berg, wiens
vensters door ijzeren staven beschermd waren; de bibliothekaris kon er niet in slagen
de militaire overheid van het onzinnige van dat besluit te overtuigen. In de uiterst
korte tijd voor het gereedstellen der lokalen gegund, werden de rekken letterlijk
afgebroken zodra zij geledigd waren en met het vooruitzicht van gunstiger
omstandigheden naar de zolder gebracht; de overblijvende boeken werden in de
leeszaal opgestapeld en met een dikke laag planken en meubels tot nagenoeg waterpas
met de zeer hoog liggende vensterbanken bedekt, ten einde een zekere bescherming
te vormen tegen een mogelijke beschieting van het gebouw door de reeds oprukkende
verbondenen.
De gevangenis werd volgepropt met gestraften die bij uitzondering in de kelder
mochten schuilen, toen in de nacht van 21 juli 1944 de stad een verschrikkelijk dubbel
bombardement onderging. Ook de Berg met zijn stevige muren stortte in, doch de
hier en daar haperende eiken en ijzeren balken weerhielden een deel van de vallende
massa, die boven de boeken en het materiaal een dikke laag van steen, stof, stro en
planken vormde. Doordat er geen merkbare brand ontstond en doordat het
verscheidene weken lang niet regende, kon na een langdurige opruiming een papieren
schat nagenoeg ongedeerd teruggevonden worden; deze kreeg een onderkomen in
de eerste verdieping van de zuidelijke Broeltoren, tot na de winter 1945-46, het
spelonkachtig voorlopig bureel van de bibliotheek.
Op de voornoemde fatale 21-juli-nacht had er ook een bom de keldermuur
gescheurd, waarachter de waardevolle handschriften en drukken van G.-V., Slosse
en anderen lagen; van gebroken rekken waren er werken in een modderig water
gevallen, dat gedurende korte tijd een uitweg zocht. In hachelijke omstandigheden
werd de schuilplaats geledigd, om de inhoud ervan, na eventueel drogen, naar Walle
over te brengen.
In 1946 was het woonhuis, deel van de Berg dat aan de ramp van '44 ontsnapt was,
de bibliotheek geworden, met dien verstande, dat een groot deel van haar bezit in
andere noodlokalen lag; weekbladen, tijdschriften en pakken allerlei (Stadsfonds) in
de Tuighuizen (tot 1947), minder in aanmerking komende boeken en tijdschriften,
alsook het grootste deel der bidprentjesverzameling in de Speitoren; de meeste boeken,
handschriften en dokumenten van de Goethals-, Slosse- en de Bethunefondsen in de
jongensschool op Walle (ten dele naar de O.-L.-Vrouwestraat overgebracht in 1947).
De uitleningsdienst kon vanaf 5 januari '46 opnieuw ingericht worden en de leeszaal
stond ter beschikking van hen, die de nota's van Pastoor Slosse, een deel der
doodsantjes en -brieven of zelfs enkele registers uit het archief wilden raadplegen.
Onder de diensten die een voorlopig onderkomen kregen in de Berg valt de IJkdienst
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te vermelden, die sedert 1946 de zaal bezet op de hoek van de O.-L.-Vrouwestraat
en van de Guido Gezellestraat.
Nadat de handschriften van G.V. in de kasten van de leeszaal opgesteld werden,
geraakten de boeken en pakken van die verzameling, samen met Slossemateriaal in
daartoe minder geschikte metalen rekken op de eerste verdieping van de noordelijke
Broeltoren (Ingelburgtoren). Zo geraakten vanaf 1950 de schatten van de bibliotheek
verdeeld over het woonhuis naast de Berg en de twee Broeltorens. In weerwil van
de onvoldoende beschikbare ruimte en van toevallige geldelijke besnoeiingen, werd
de grootste aandacht aan de aanwinsten besteed; vooral vanaf 1949 groeide de
bibliotheek geleidelijk aan met moderne boeken op velerlei gebied: zeer
gespecialiseerde werken kwamen echter zelden in aanmerking. De leeszaal kon door
een zestal personen tegelijk bezocht worden voor de raadpleging zowel van
bibliotheekdokumenten als van zekere archiefstukken. Zij stond overigens van langs
om meer nagenoeg uitsluitend ten dienste van studenten en vorsers (wel eens uit
Nederland, Frankrijk, Engeland, Mexico of de Verenigde Staten). Vanaf 1951-52
trad het Stadsfonds duidelijk op de voorgrond, met lezers uit alle standen, al zijn het
de bedienden die de talrijkste groep vormen.
Terwijl de plannen voor een nieuw gebouw op de plaats van het oude sedert jaren
hindernissen ontmoeten, die hun verwezenlijking in de weg staan, kocht de Stad het
groot herenhuis met afhankelijkheden op de Broel op. In het zijgebouw (Taeyaertsgat)
werden er vanaf 1956 de boeken van het G.V.-fonds overgebracht, evenals (in '58)
het deel van het stadsarchief, dat eveneens een tussenverblijf in een der Broeltorens
(nl. op de tweede verdieping van de Speitoren vanaf 1956) kende.
Op dit ogenblik is het getal rekken merkelijk vergroot: voorlopige houten rekken
en definitieve ijzeren rekken maken een gedeeltelijke verdere opstelling mogelijk.
Niettemin blijft de bibliotheek, hoe rijk ook voorzien, voortdurend en meest lijden
aan plaatsgebrek, waarvan echter de gewone lezer - jammerlijk niet de zoeker - een
minimum nadeel ondervindt.
DR. JAN SOETE
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Twee vrienden: Sevens en Gezelle
Rijs op! en moet een hert uit Limburgsch ouden stam, met 't edel vier
gevoed, het Vlaamsche herontsteken, het zij zoo, en voortaan eene
onverdeelde vlam hersmede ons aan malkâar, om nimmer af te breken.
G. Gezelle
Deze aanhaling zou volstaan om de bijna twintigjarige vriendschap tussen Gezelle
en Th. Sevens te staven, waren er niet een aantal toevallige ontmoetingen op het tere
terrein der poëzie en vooral de verschillende huldigingen, die op soliede basis het
feit der ‘wederzijdsche achting en vriendelijkheid’1 bekrachtigen.
*
Toen de Limburger Theodoor S e v e n s in 1869, amper twintig jaar oud, om den
brode uitweek naar het welige Vlaanderen, kon hij bezwaarlijk vermoeden dat hij
tien jaar later te Kortrijk terecht zou komen, om daar, bij het losbranden van de
schoolstrijd, als door de Voorzienigheid gestuurd, met de verbetenheid van de
katolieke Vlaamse voorvechter en de taaiheid van de Kempische boer, Gezelle bij
te staan en te helpen. In die strijd nl. leerde Gezelle het kleine dynamische
schoolmeesterke kennen, dat al spoedig door zijn politieke tegenstrevers het Leeuw
zou genoemd worden.
De eerste ontmoeting van Sevens met Gezelle had plaats in het Davidsfonds, dat
in 1875 gesticht, niet wilde vlotten, totdat Sevens in 1881, een goed jaar na zijn
vestiging te Kortrijk, het opnieuw probeerde,2 en deze keer met zóveel succes, dat
Rond den Heerd in 1882 verklaarde: Sedert mijnheer Sevens te Kortrijk is, staat het
Davidsfonds daar fel: Kortrijk telt omtrent 150 leden!3 Voor zijn voordrachten over
wetenschappen en letterkunde mocht Sevens gretig gebruik maken van Gezelle's
rijke biblioteek. Door Gezelle's toedoen werd hij reeds in 1882 lid van het
hoofdbestuur voor West-Vlaanderen4. Buiten het Davidsfonds waren er spoedig
andere kontakten, zoals bijv. de jaarlijkse 11-julifeesten, waarbij Gezelle het woord
nam in de kerk en Sevens of Adolf Verriest de feestrede hielden bij het
Groeningekapelleke.5
Wat hun poëzie betreft zou kunnen gewezen worden op toevalligheden en
ontmoetingen in beider dichtwerken. Verschillende gedichten, die hetzelfde tema
behandelen, verschijnen gelijktijdig in Rond den Heerd, De Gazet van Kortrijk e.a.
Helemaal ook in de lijn van Gezelle beklemtoont Sevens in zijn strijdliederen de
wezenstrouw van de Vlaamse mensen, hun gehechtheid aan streek, taal en volk. Om
die eigenschappen te bewaren en aan te moedigen schreven beiden heelwat
flamingantische verzen. Evenals de romantische Gezelle wijst Sevens zijn
volksgenoten op de vroegere grootheid. Ontelbaar zijn de gedichten, die over de
Gulden Sporen handelen en over de strijd op Groeninge. Het zijn beelden uit de
bloeitijd van Vlaanderen om het volk van hùn tijd, in het verfranste Kortrijk van
1870-1900, bewust te maken van zijn grootheid en zijn kunnen. Zo dachten beiden
reeds jaren vóór de eeuwfeestviering van de Guldensporenslag in 1902 aan een
kantate, die bij gelegenheid der onthulling van een ‘leeuw op Groeninge’ zou
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uitgevoerd worden. Gezelle schreef met dat doel reeds in 1894 het uitgebreid gedicht
Groeninge'ns grootheid of de Slag van de guldene Sporen,6 dat in 1897 werd gedrukt.
Tot een compositie tijdens zijn leven, en met het oog op de onthulling van het
monument kwam het niet7. Ook Sevens wijdde meerdere gedichten aan het tema
Groeninge8, die als proeven kunnen gelden van de definitieve tekst van De Zege van
Groeninge, die in 1901 klaar kwam. Het was een libret naar de opvatting van Peter
Benoit9, die er de muziek voor zou schrijven. Hij kreeg er jammer genoeg de
gelegenheid niet toe daar hij op 8 maart 1901 overleed10, zodat Karel Mestdagh met
de opdracht werd belast11. Hieruit zou andermaal blijken dat de teksten van Sevens
de muziekbewerkers beter lagen dan Gezelle's verzen, die sommigen te sterke muziek
vonden in henzelven, te weinig overlatend aan den toonkunstenaar, vooral in zijn
gedichten van langere opzet, aldus Walgrave12, die er met 'n greintje ironie aan
toevoegt: Gezelle's cantaten hebben meest alle hetzelfde lot gedeeld: die voor Palfijn,
en deze welke hij bereidde in 1897 tegen de Groeninghefeesten van Kortrijk in 1902,
werden door de toondichters niet bewerkt12. Blijkens een briefje van Tinel aan Gezelle
moet het niet enkel een technische kwestie geweest zijn, er was echter ook wat politiek
mee gemoeid: Eerw. Heer, beste Vriend, gij zult vernomen hebben dat Jan Palfijn's
cantate in duigen gevallen is. Ik moet zeggen: 't zijn mij de man-
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nen, de die van Kortrijk!13 Hoe men dit ook tracht te verklaren, het zou ongerijmd
zijn Sevens in deze politieke verwikkeling te betrekken, daar hij, afgezien van de
vriendschap en de hoogachting vooral die hij Gezelle toedroeg, er niet de man toe
was zich op te dringen of averechtse middelen te gebruiken.
*
Uit de haast dagelijkse samenwerking in hun strijd voor godsdienst en taal ontstond
langzamerhand een nauwe band van vriendschap en wederzijdse waardering, die
biezonder sterk tot uiting kwam in de huldigingen, waarvan om beurten zowel Sevens
als Gezelle het voorwerp waren. Bij zulke gelegenheden wijdden ze elkaar
huldeliederen, die onbetwist het feit der twintigjarige vriendschap onderlijnen, want
wie aandachtig leest, aldus Dr. Baur, zal een verschil in toon waarnemen, waarin
gedichten, op verzoek van derden gemaakt, voor mensen, die Gezelle niet of nauwelijks
persoonlijk kende, en dezulke, waarin hij als het ware de familiekroniek op rijm heeft
geschreven14.
Nauwelijks drie jaar in Kortrijk werkzaam, werd Sevens er een eerste keer
gehuldigd in 1883, naar aanleiding nl. van zijn bekroning door de Vlaamsche
Broederbond van Brugge voor zijn Hulde aan Hendrik Conscience. Die viering ging
door in het Kortrijks Davidsfonds. Na de feestrede van advokaat Verriest werd het
huldelied van Gezelle voorgedragen. Het draagt als titel Heer Th. Sevens en is
gedagtekend Kortrijk, 20sten Oest 1883.
Het kunstrijk Brugge stak alhier-alginderwaard
de milde handen uit, vol kroonen lauw'rieren;
en blij ben ik, dat Gij, Heer Sevens, gij het waart,
dien mijne moederstad mocht kroonen en versieren
met lauw'ren! 't Is verdiend; uw' kunst en uw beleid,
uw willen, uw verstaan, uw allerhande gaven,
gekend van iedereen, en, in een woord gezeid,
de schat dien God in u ons leende, zal het staven:
Het is verdiend! - Welaan, wij zijn u, medemaat,
in kunst en vriendlijkheid verbonden; dus wij mogen
op de eere die men u met recht geworden laat
met recht en reden, als ons toebehoorend bogen.
Rijst op dan, Kortrijk; eens was uw vermaarde naam
bekend, waar 'tkennis gold van kunst en taalgewrochten
bekend, o Kortrijk, was uwe eeuwenoude faam,
waar om den lauwertak, door wien ook wierd gevochten.
Rijst op; weerom hervat den strijd! niet uitgestreên,
niet afgevochten is de zware kamp; en 't heden
kan schoonder worden, wilt gij strijden als voorheên,
als 't schoonste dat daar was van glorievol verleden!
Rijst op! en moet een hert uit Limburgs ouden stam,
met 't edel vier gevoed, het Vlaamsche herontsteken,
het zij zoo, en voortaan eene onverdeelde vlam
hersmede ons aan malkaâr, om nimmer af te breken.
Triomphe, een' eersten keer, triomph weêrgalmend hoor
ik honderd stemmen, nu nog ongeboren, loven
den naam van hem, die eerst, in Kortrijks zangerchoor,
glauwerd en gekroond, Heer Sevens, kraaide boven!
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Op 8 juli 1886 was Gezelle lid geworden van de pas gestichte Kon. Vl. Academie.
Gretig nam het Davidsfonds van Kortrijk deze gelegenheid te baat om Gezelle te
huldigen. Wie Sevens kent, en weet welke achting hij de meester toedroeg, zal
begrijpen met welke toewijding en ijver hij zich zal inspannen om van deze viering
iets enigs te maken. De plechtigheid vond plaats in het stadhuis op 30 september
1886. Weer is het advokaat Verriest, die de feestrede houdt, levend, minzaam,
tintelend, Gezelle weerdig, aldus Walgrave. Wanneer Karel de Gheldere zijn
overbekende verzen 't Is twintig jaar geleden besluit met de geestdriftige roep: leef
lang, strijd voort! Excelsior!, neemt Sevens dit slotwoord als de inzet van zijn
Feestgroet aan Gezelle: Excelsior!, waaruit we de volgende verzen aanhalen:
De jongelingschap ontwaakte, vol geestdrift en vol moed
en zong van Vlaandrens eerkroon
en 't schrijverke op den vloed,
of ging van dorp tot stede, en sprak van taal en recht;
of las onz' oude keuren, sinds eeuwen weggelegd;
of zocht en gaarde spreuken en woorden waar men kon,
en schonk ons een Loquela, een Idioticon;
of roemde op eigen zeden, op eigen grond en heerd...
Gegroet, hoogachtbare werker, dien Vlaandren fier vereert.
(28-3)

*
Bij zijn benoeming tot bestuurder der stadsjongensschool, - niet tot opziener, zoals
Dr. Baur meent15 -, in 1888, werd Sevens andermaal gehuldigd. Weer wijdt Gezelle
hem een gedicht, dat zeer gevat Sevens' bedrijvigheid bezingt. Wie Sevens niet kent,
zou aan de hand van deze ‘berijmde levenskroniek’ een duidelijk beeld krijgen van
de grote aktiviteit, welke het ijverig schoolmeesterke aan de dag legde. De waarde
van dit feestlied ligt vooral in de toon, die er duidelijk op wijst dat het
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niet een van die gedichten is, gemaakt voor iemand die Gezelle niet of amper kent.
Heer Sevens, wel besteed
zoals 't een ieder weet,
is 't dat, na lang verbei,
men u ‘klimt hoger’ zei.
De loon komt u, naar werk
voor Vaderland en Kerk,
vereeren, zoo 't behoort,
't zij wie er hem aan stoort.
Heel Vlandren zal voldaan
de blijde mare ontvaan,
en zeggen zo als wij:
de rechte man is hij!

Na deze inleidende strofen over Sevens' bevordering volgen in even zoveel strofen
de titels, waarop hij kan aanspraak maken: de strijder voor Groeninge, (4de str.),
aangevallen door de liberalen, (5de str.), de schrijver, (6de str.), de dichter, (7de str.),
de man van het Davidsfonds, (8ste str.), de politieker, (9de str.), de redenaar, (10de
str.). De vier laatste strofen handelen nogmaals over het goed recht van Sevens'
promotie en viering.
Wel ja, 't is wel besteed,
geen een' die 't niet en weet,
maar verder zult gij gaan
en hooger nog voortaan.
Te Brussel weet men reeds
met hoeveel last-en zweets
gij alles legt aan boord
en helpt ons Vlandren voort.
Die ijver dient beloond,
die arbeid moet bekroond,
en eens, met kleen gedruisch,
ontvangt gij 't eerekruis.
Al 't gene gij hier ziet,
Heer Sevens, en is niet:
maar dan, maar dan, maar dan,
verduiveld, zwijgt ervan!

*
Naar aanleiding van Gezelle's bevordering tot Ridder in de Leopoldsorde zou er in
1889 een grote volksbetoging plaats hebben. Weer is Sevens de grote promotor van
deze hulde. De dag zelf van de viering, 24 maart 1889, schreef hij in De Gazette van
Kortrijk een korte, degelijke studie over Gezelle en zijn werk. Het Album, met
handtekeningen van honderden Vlamingen en al de gelegenheidsgedichten van
vrienden en vereerders, waaronder Sevens' kernachtig Albumblad werd de gevierde
aangeboden door zijn vriend Sevens.
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Waar tussen 1889 en 1899 van verdere vieringen geen spoor te vinden is, waaruit
de verhouding Sevens-Gezelle nader zou kunnen belicht, mogen we geredelijk
aannemen dat de dagelijkse ontmoetingen in Davidsfonds en Vriendenkring gewoon
doorgingen. De vriendschap tussen de twee strijders was zo natuurlijk gegroeid, dat
woorden daaraan besteed, eerder als 'n ontwijding zouden gelden. Voortaan ging het
van ziel tot ziel, tot Gezelle in 1899 Kortrijk verliet om op 27 november van hetzelfde
jaar in Brugge te sterven. Maar dan zal Sevens nogmaals het woord nemen. Een
laatste keer wil hij publiek hulde brengen aan den voortreffelijken vriend, den
nederigen priester, den beroemden taalgeleerde en den grooten dichter16. Als vriend
en medewerker van Gezelle werd Sevens aangezocht het woord te voeren op het
stadhuis te Kortrijk op 6 december 1899, even vóór de rouwdienst van zijn vereerde
Meester. Met weemoed herinnert hij aan de hulde, die Gezelle werd gebracht in 1886,
waarna hij getroost besluit: Door zijn werk kreeg Gezelle de hoogste belooning, welke
een kunstenaar kan dromen: de liefde van zijn volk en de onsterfelijkheid.
P.M. BROUNS, o.s. cr.

Facsimile van Sevens' Redevoering bij Gezelle's overlijden.
(vóór de lijkdienst van 6 december 1899 te Kortrijk)
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Ontmoetingen
Mijn herinneringen aan Gust de Smet
zijn als een lichtende bladzijde uit een lijvig album, het lijvige levensboek van een
groot schilder dat door tal van kunstkenners en critici werd beschreven.
Zal ik nu beweren dat ik Gust aanvankelijk, zoals dat veelal gebeurt, heb leren
kennen en waarderen door een of ander van zijn doeken? Was het niet veeleer de
man zelf die mij in alle directheid is opgevallen toen het toeval ons te zamen bracht?
Mijn inzicht in de schilderkunst was, tot op het ogenblik dat de moderne
kunstenaars mijn jonge leven binnenzeilden, zo sober mogelijk. Wel zat de kleur me
tot in de toppen van de vingers te tintelen, zo als dat bij vele litteratoren in hun
impressionistische bevliegingen het geval geweest is. Doch die kleur had een litteraire
bijsmaak en wilde gebonden zijn aan eert verhaaltje, of het nu verteld werd door
Brueghel, Rubens, Meissonnier of David.
Aldus verging het velen van ons, die op de schoolbanken geen enkel onderricht
kregen in zake kunstgeschiedenis en kunstbeleven.
Van Rik Wouters, Jakob Smits en Van Gogh was mij spontaan een wolk van
schoonheid toegewaaid. Doch ze konden mij niet dadelijk overtuigen van de
betrekkelijkheid der realistische vormgeving, als waardemeter in het rijk der kleuren.
Toen daagde hier of daar een doek op van Brusselmans, (aai die strakke rechtheid!)
van Permeke (zwarte boeman, wat maak je me bang!) van De Sutter (wildeman, hou
je manieren!) van Gust De Smet (breng wat leven in die vlakke prentenwinkel!).
Het werd 1938. Ik verloor mijn vrouw, zocht vertroosting bij vrienden, die toevallig
al een en ander hadden verzameld en bij de Vlaamse schilders een beetje thuis waren,
botste op pater Janssens die met Jules De Sutter de zaal Ars te Gent in leven hield
en er zijn lievelingen koesterde. De bevoorrechte onder dezen was Gust De Smet.
Ik trof hem aan te Deurle in het buitengoed der dominikanen, die ons om den dis
hielpen met Nel Wouters, Permeke, De Smet.
De Smet viel me met zijn scherp profiel in al zijn schuchterheid maar matig op.
Men vertelde van deze schuchterheid die later bescheidenheid bleek te zijn, van zijn
stilzwijzen in de woordenwisseling, die schroomvallige voorzichtigheid was in zijn
oordeel over kunstbroeders, en hem als 't ware de duimen deed leggen voor onrustige
spring-in-'t-velds lijk Permeke of scherpzinnige houwdegens als Brusselmans. - Men
had het over zijn kleinzerigheid: En hoe heb ik later gehuiverd om mijn
goedgelovigheid in deze, toen de doemsdagen over zijn bestaan hun valen schemer
spreidden. Het oordeel dat bekwame psychologen er over Gust De Smet wellicht
konden op nahouden mocht gevoeglijk worden samengevat in een woord met
ziekelijken bijklank: psychasthenie.
Een psychasthenischen aanleg was er wel bij hem (bij hoevelen echter niet in
vermoedelijk veel erger mate!). Daar was bij voorbeeld een neiging tot ongerustheid
en angstige verwachting dat er iets verkeerds zou kunnen gebeuren, of dat het met
hem zelf of zijn handelwijze niet in den haak was. Hoe vaak heeft hij niet getwijfeld
of hij 't wel goed had gedaan. Toen hij bij voorbeeld bij zijn vrienden binnenviel,
tranen met tuiten schreiend omdat een bedelaar, die duidelijk gaarne een pint wilde
pakken, daar net op straat zijn nood stond te klagen over zijn dagenlangen honger.
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Of toen hij me bij de lurven had met de vraag of een paar vrienden van me, die daar,
elk met twee of drie van zijn spotgoedkope doeken onder den arm, de plaat poetsten,
niet te veel hadden betaald.
Permeke heeft hem dat zeker niet nagedaan; want Mietje, zijn vrouw, durfde wel,
aan de kennissen die haar man's tentoongestelde waar kwamen bekijken, vrijpostig
de vraag stellen of ze papier en touw bij hadden om... ja... en om de prijs te betalen.
En, toen het er op aan kwam een klant voor zich te winnen, is Permeke niet steeds
kieskeurig geweest in zijn beoordeling van De Smets kunstvaardigheid. Dat heeft
hij evenwel goed gemaakt toen hij gedurende de doodstrijd van zijn vriend, met een
prachtige tekening van eigen hand als 't ware kwam boete doen.
De Smet kon leven en laten leven. Een enkele keer heeft hij me verrast met een
schampere vraag betreffende een reuzedoek van Tjeef De Vuyst, de Gentse klakpotter,
die met zijn namaakgedrochten in het krankzinnigengesticht belandde. Hoe is het
toch mogelijk dat gij zo iets in huis neemt? vroeg hij, verbaasd op zijn dij kletsend.
Doch terstond vonkte er schrik in zijn oog om zijn vermetelheid. En zwijgend wendde
hij zich af. - Aldus bleek me dat onder die schuchterheid en die stille eenvoud, die
hem eigen waren, een zo hevige hartstocht kon worden voorgedragen als onder de
schijn van strenge gedisciplineerdheid in zijn expressionistische doeken te
onderkennen viel.
Einde 1939 stelde Gust ten toon in de zaal Ars te Gent. Op het allerlaatste nippertje,
toen reeds de doeken werden afgehaakt en aan kant gezet, vielen we binnen en vingen
we een glimp op van zijn laatste voortbrengselen. En ook van een angstige twijfel
in zijn blik. We waren als goede kennissen zo laat uitgebleven! we hadden zo lang
gewacht om hem met ons bezoek te vereren! Hij die in zijn leven en zijn kunst
Vlaming was gebleven om ‘Europëer te worden’. - We hebben natuurlijk een
goedkoop doek gekocht zonder aarzelen, als om de schilder plezier te doen. En het
deed hem inderdaad zienderogen plezier. Een kinderhand is gauw gevuld. Maar het
is ons algauw gebleken hoe we zelf, nog met de kinderachtige overtuiging dat we
door onze centen een brave artiest gelukkig hadden gemaakt, onbeholpen rondliepen
in onze kinderschoenen. Toen dan die stoere, aartsvaderlijke hoeve van Gust in onze
woonkamer
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hing en ons toesprak lijk dat ontroerend schone terug van Guido Gezelle, toen is
Gust De Smet in eigen persoon als een stille koning binnen gekomen.
Het werd oorlog. In 1941, toen onze Kiki reeds overeind kon zitten nam Gust haar,
op ons aandringen in één haal op zijn doek. De kleine zat in een kleurig zeteltje, als
een bloem in de bloempjes, helemaal in de tonaliteit van zijn laatste werken, die
elkander hadden opgevolgd als innigwarme gedichten. Het zou een allerbeste werkje
worden. Dat had hij in blijde geestdrift beloofd. Daar kwam een schets van. En een
tweede. En een derde... Het werden meesterwerkjes in al hun schetsmatigheid. Het
eigenlijke doekje evenwel geraakte nooit afgewerkt. Zijn blijde voornemen was al
weer gestrand op een psychasthenische klip. Was dit doekje soms niet besteld
geworden? En was het derhalve niet een soort handelszaak? Kon zijn van puriteinse
oprechtheid druipend geweten zo iets als een koopje gedogen?... Even vóór zijn dood,
toen de gewijde kaars reeds werd bovengehaald, beloofde hij, als hij genezen mocht,
Kiki vooraf te zullen voltooien.
Gust De Smet had last van spataderen. En die zijn hem noodlottig geweest; zij
waren vaak ontstoken en ik probeerde daarin te verhelpen met een zinklijmverband.
Hij voelde zich daar zo lekker in thuis dat hij even overmoedig werd en wilde
bewijzen hoe daarmede nog te dansen was. Dat gebeurde in de oorlogszomer van
1943. Een besmette bloeddrop steeg hem van het been naar het ruggemerg en, midden
in het tuintje van zijn blij weer opbloeiende levenslust, voelde hij al zijn ledematen
beurtelings aan zich verlammen.
Gedurende meer dan twee maanden werd het een hopeloze strijd. Zonder
stollingwerende middelen en zonder de penicilline, die over de verre grenzen te
wenken lag. Men had zo min of meer beweerd dat Gust 'n trunterd was en bij 't minste
onraad aan 't jammeren viel. Maar die man heeft ontzettend veel verduurd en
verdragen, tot de geneeskundige vrienden hem, in hun laatste poging om solaas te
verlenen, onherroepelijk zagen ontvallen.
Terwijl de blinkende tuigjes voor een ultieme heelkundige proef werden gereed
gelegd, voelde ik reeds alle hoop mij ontvallen. Mijn blik doolde van 't ene meubel
naar 't ander, van de flessen op tafel naar zijn geliefkoosde schilderijen aan de wand,
van mijn hulpeloze handen naar het lamme lichaam van de zieke en toen naar zijn
heldere ogen, die op hun radeloze zoektocht heil zochten in de paarse glanzing van
een bokaal. En toen Gust mij dan aanstaarde, wist ik me met hem gans alleen voor
het verschrikkelijke eeuwigheidsraadsel, waarvan het ontsluieren hem zo nabij was.
En een mateloos lang ogenblik vergat ik al datgene wat ons aan hem van in den
beginne had vastgekluisterd: zijn eigen prinselijke kunst, bij zijn eigen trouwe Gusta,
midden in zijn keurig woongerief, onder de wijde Latemse hemel die zijn vele
landschappen en tafereeltjes overkoepelde. Ik wist me ineens moederziel alleen met
hem en stelde de enige vraag die me nog over de lippen kon: Gelooft gij Gust? - En
hij zocht niet naar een uitvlucht, lijk vele stervenden voor wie het ineens, bij de
uiterste afrekening, al te dodelijke ernst wordt. Hij knikte kort en goed. De Heer zal
hem genadig zijn geweest. De chirurg kweet zich van zijn nutteloze taak. En ik kon
alleen maar vaststellen dat midden ons aller vertwijfeling Gust De Smet de meeste
moed opbracht.
Beneden liepen bloedverwanten en vrienden, angstig langs elkaar.
Buiten vóór de deur, stond Permeke met zijn late schildersgave te bibberen van
angst. De vinnige krachtpatser durfde zich niet meten met het aanschijn van de dood.
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Doch het stenen beeld op De Smet's grafzerk is van zijn hand. Om de donkere houten
woning straalde de herfst. En terwijl de waanzinnige wereld zelfmoord pleegde lag
een begenadigd schilder als een heilige Franciscus op zijn reeuwstro.
Zijn liefdevolle strijd was uitgestreden. Als een overgevoelig klankbord had hij
alle schoonheidstrillingen rond zich opgevangen. Zwarte armoe had hij eens gekend
en voor zijn dagelijks brood had hij weleens dierbare panden geofferd. Zij die de
lakens uitdeelden hebben misprijzend neergekeken op zijn kunst. Desniettegenstaande
was hij gelukkig omdat de warme zon ook voor hem nog straalde. Liefdevol had hij
zich tot de hutten der kleine dorpslieden gewend en de vogelen toegesproken en de
bomen in de zonnige Vlaamse lucht en de bloemen en de vruchten op de warme
bruine akker. Thans, terwijl de doodsklok luidde, bekleedde de Vlaamse aarde zich
plechtig met haar gouden kazuifel om Gust De Smet feestelijk in te halen in haar
dankbare schoot. En hij die in alles de kleuren van God's regenboog had lief gehad
om er de ziel der dingen onderuit te halen, schudde 't stof van zijn aardse schoenen
en liet ons achter bij zijn arme kinderloze vrouw, zijn Gusta... Zij was zo goed op
hem afgestemd. Zij kende haar man door en door. Zij was een wel eigenaardige Van
Horebeke; nooit opgedirkt, doch fijn van zin in de beoordeling van sieraden en
kunstwerken; zonder extra vooringenomenheid voor de kunst van haar man. Zij wist
wat zij wilde en als er eens gekrakeeld werd sloeg niet zij de hoogste toon aan. Het
gebeurde dat Gust, zich verongelijkt wetend, haar een vermetelheid toesnauwde als
'k zal je kop tussen twee oren zetten. Gusta keek hem dan met koelgrijze ogen alleen
maar nauwlettend aan, tot hij, kwaad geworden, weg liep. Onderweg echter kreeg
hij dan wroeging, snoot zijn tranen weg en verzocht om vergiffenis op een papiertje,
dat hij met een straatbengel thuis liet bestellen. Maar Gusta kon ook royaal zijn en
zij kon dingen kwijtschelden die op 'n ander 't stof tot bij de buren zouden doen
vliegen. Zo was Gust eens gaan menen dat het een slechte muis is die maar één
holleke heeft. En, heetgebakerd als hij was, bleef hij drie dagen weg bij een ander
lief. Toen het leedwezen hem te pakken had en hij, doodsbang, Gusta liet weten, dat
zij hem met de eerstvolgende trein verwachten mocht, ging zij hem aan 't station te
gemoet met een paraplu... omdat het regende.
Zij hadden geen kinderen. Hun enige zoon is hun in een rampzalig ogenblik
ontvallen. Van hem was alleen nog een gedenkenis overgebleven in de vorm van
een door Gust geschilderde kijk in zijn kamertje.
Zo, moederziel alleen, bleef Gusta na de dood van haar man, verloren in haar
doodstille woning te Deurle. Rondom haar, in de buurt waar zo vele kunstenaars
hadden genesteld, waar Van de Woestijne en Buysse, De Saedeleer en Minne, Van
den Abeele en Desenis ter ziele waren gegaan, rezen de villa's der nieuwe rijken als
paddestoelen uit de zandige grond. Doch zij leefde voor zich zelf, binnen in
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Gust De Smet: Koffietafel.
(Clichés: Federatie voor toerisme in Oost-Vlaanderen)

Gust De Smet: Het dorp.
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Gust De Smet tussen Jules de Sutter en Constant Permeke.
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huis verdreven door de schim van haar enige Gust die uit alle hoekjes opdoemen
kwam; daarbuiten mensenschuw voor allen die niet innig deel uitmaakten van De
Smet's intieme wereld.
Thuis sliep zij nooit meer in het echtelijk bed. Behalve dan toen zij, vijf jaar later,
stervend er weer in werd gelegd. Zij zocht de slaap in een ouderwetse canapé of bij
de steeds hulpvaardige waardin van de nabije herberg.
Zij at veelal koud blikjesgoed en zat al die lange vijf jaren aan de eenzame dis,
met naast haar eigen schamele bord het lege bord van Gust, of zijn kousen herstellend
voor de honderdste keer, opdat hij nooit in alle eeuwigheid, haar van ontrouw zou
kunnen verdenken. Haar vaste toevlucht, uit die spookachtige bezetenheid, vond zij
bij Jules De Sutter, die ergens onder de molen te Sint Martens Latem woonde en er
eenzelvig zijn eigen schildersgangen ging. Geen schilder had sinds vele jaren zo
gedurige omgang met Gust De Smet, die met en naast hem, onder de hoede van pater
Janssens, zijn moeizame opgang maakte in zijn Gentse geboorteland. In De Sutter's
zonderlinge woning, waarin zijn vrouw tussen beten en rapen de waarachtige haute
couture beoefent, kwam Gusta, angstig als een dolend dier, een glimp opvangen van
haar oude vriendenwereld. Daar zat zij dan urenlang; uitkijkend over de schamele
akkergrond of zich warmend aan het vreemde vuur. Daar hielden we dan, om de
week, de voor haar afgesproken bijeenkomst, waarop zij, in onbewaakte ogenblikken,
soms weer met haar oude vinnigheid voor de kunst van haar man op de proppen
kwam.
Op een koude aprildag van 1948, terwijl een scherpe noorderwind om de molen
blies, zaten we in de valavond rond De Sutter's kachel onze schenen te roosteren,
toen de deur zachtjes op een kier werd gedrukt. Daarin stond Gusta, vaalbleek en
huiverig schoorvoetend om bij de vrienden te zijn. We stonden op en begroetten haar
als van ouds. Doch de hand die ze mij toestak was marmerachtig wit en koud. Daar
zat geen bloed meer in. Heel haar wezen zag er bloedloos uit. Gusta, je moet naar
de dokter... je moet je laten verzorgen! - Och 'k zal me wat warmen... 't gaat wel
over. Het ging niet over. De volgende week waren die bleke vingers al zwart
geworden. Het koud vuur had er in gebeten. En Gusta, die, evenmin als wijlen haar
man, op dokters hulp was gesteld, liet zich eindelijk overhalen. En ik kreeg haar
thuis, enkele weken maar, om vast te stellen dat het mens totaal was opgekankerd.
In die dagen, waarin zij weer het warme gezinsleven herkende, en zich met het
oude poogde te verzoenen, dicteerde zij haar testament. Het was of Gust zelf door
haar torve lippen sprak. Uit de nalatenschap is gebleken dat het hem in latere jaren
veel voordeliger was gegaan en dat hij 'n appeltje voor de dorst had kunnen uitsparen.
Om dat appeltje is er dan ook aardig wat gekibbeld. Men kent het vervolg. Een legaat
ging naar de musea van Brussel, Antwerpen en Luik. Niet echter naar Gent dat voor
het eigen muzeum niet één enkel doek van zijn edelste kleurenkind had verworven.
De gemeente Deurle kreeg het huis. Het werd een muzeum.
Gusta wilde in haar eigen huis sterven. Het werd wezenlijk een verlossing. Met
verbeten wanhoop was zij voor het erfgoed en de nagedachtenis van haar man blijven
vechten. Tot de uiterste dag heeft zij getwijfeld tussen deze verlossing naar Gust toe
en haar sterke hang naar het leven. En aan het einde van deze offergang, toen reeds
geen enkel teken meer bedriegen kon, is zij nog geschrokken voor de wenk des Heren.
Was het immers niet Gust's groen dat nog steeds over de kouters blonk? Was het
niet zijn goud dat thans in de bossen van Deurle te gronde ging? Was het niet zijn
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zon die, in het vijfde najaar na zijn dood over de wit-berijmde wereld praalde? Waren
het niet zijn dorpelingen en vrienden die haar, de eindelijk weergevonden doolaard,
uitgeleide deden naar het oord, waar vandaan geen terugkeer nodig is en waar Gust
De Smet zijn rusteloos nagejaagd schoonheidsideaal voor altijd wist te bereiken?
Daarvoor is zij nog even teruggedeinsd. Toen liet zij zich berechten en sliep zij voor
goed in. Dit is gebeurd op 28 november van het jaar 1948.
Dr. Arthur Broekaert

Herinneringen aan Gustave van de Woestijne
De Van de Woestijne's, Karel en Gustave, waren aristocraten. Daarmede bedoel ik
niet dat zij niet democratisch voelden, of dat zij, ook in hun jeugdperiode te Latem
omgang zochten met de Gentse snobs, die liever eens naar Deuggle gingen dan naar
Deurle. Dat niet. Doch zij stonden even ver van een soort aankomende zgn.
democraten, die op de rug van het volk naar omhoog wilden eenvoudig uit
vooruitziende zelfzucht. Neen, zij waren geboren heren, zoals men die zowel uit de
werkmanswoning nu en dan ziet vooruitstappen, als uit omheinde hoven. Mensen,
die langs hoogten en diepten naar het edelste streven, hoe zeker zij ook mogen
vermoeden nooit hun ideaal te zullen bereiken. Het is een onvervreemdbare schat
voor een jonge mens met dergelijke bevoorrechte naturen te mogen in aanraking
komen en blijven, en thans mag ik, op mijn gevorderde leeftijd, verzekeren dat het
een troost en een stille trots bijbrengt voor de oude dag. Diep in 't gemoed gevoelen
die voorbestemden wellicht slechts halfbewust, dat zij een roeping hebben te
vervullen. En de besten onder hen wien het doorgaans niet aan schuchterheid
ontbreekt, zijn mededeelzaam met hun gaven, en kunnen gul geven, zowel als met
een goed hart aannemen.
't Is mij een aandeel geweest van vooraf in mijn jaren twintig met Karel en Gustave
Van de Woestijne het vriendenpad te betreden. Eerst met de dichter, een tijdje later
met de schilder. Beide hadden toen reeds hun eerste omgeving, de begoede burgerij,
vrijwillig de rug toegekeerd. Geen bohemianism à la Mürger. Zij waren op de buiten
gaan leven, in levensomstandigheden, welke hun magen en kennissen naar alle
waarschijnlijkheid bedenkelijk achtten.
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Gustave Van de Woestijne: De Blinde.

Gustave Van de Woestijne:
Portret van Mevrouw Karel Van de Woestijne. (Verzameling Mevr. S. Poncelet, Brussel).
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Te Latem hadden zij een kleine woonst betrokken tezamen met de kunstschilder
Jules De Praetere. Dààr heb ik ze weinig ontmoet. Karel heb ik voor het eerst gezien
op een lezing van het befaamde Gentse studentengenootschap 't Zal wel gaan en
enige tijd later de schilder Gustave op een tentoonstelling van Kunst en Kennis, waar
reeds rond het jaar 1910 meen ik, uiterst merkwaardig werk van hem aan de wand
hing. Ik had een brief over die tentoonstelling gestuurd aan het Nederlands blad De
Maasbode en dat moet de aanleiding geweest zijn van verdere, nauwer betrekkingen.
'k Was enkele jaren jonger dan de twee kunstenaars, toen reeds in volle ontwikkeling
van hun heerlijk talent, doch beiden maakten mij spoedig de toenadering danig
gemoedelijk. Met Gustave, over wie ik het thans uitdrukkelijker zal hebben, is de
echte vriendschap op nogal eigenaardige wijze ingetreden.
Een namiddag kuierde ik in de straten van de goede stad Gent, dichtbij de Kouter
weet ik nog, toen mijn nooit vergeten vriend dokter Gerard Bruinsma, met de
uitdrukking van de grote dagen op 't gelaat, mij tegemoet trad. Hij droeg een opgerold
doek onder de arm.
- Poeët, zo noemden mij mijn minder-maanzuchtige vrienden, ietwat spottend,
Poeët, 'k heb hier iets voor u. Recht naar de bodega, hier schuins over. Voor 8,50 F
en een drankje lever ik u een onsterfelijk meesterwerk, dat rechtstreeks uit München
komt.
Bruinsma vermoedde waarschijnlijk niet hoe treffend het woord onsterfelijk hier
te pas kwam. In 't kort, hij ontrolde het lijnwaad en daarop prijkte het portret van
Karels vrouw, door Gustave geschilderd. Ik stond verbluft.
- Ranske, (zo noemden de intiemen de goede dokter), hoe komt gij daaraan en wat
hebben die 8,50 F daarmee te maken?
- Gods vinger, jongen. Het toeval heeft gewild dat ik in het station moest zijn voor
een dedoeanering, en daar was een openbare veiling aan gang. Onder meer van
schilderwerk van jongeren, die te München aan een tentoonstelling hadden
deelgenomen en om een of andere reden verwaarloosd hadden hun doeken af te
halen. Deze werden daar openbaar verkocht. Natuurlijk was er geen enkel opbod. Er
waren 8,50 F onkosten voor Van de Woestijne's doek. 'k Heb het meegenomen. 't Is
't uwe. Geluk ermee. D'occasie van uw leven!
Inderdaad. Behalve een scheurtje was het doek gaaf. Stel U voor hoe tevreden ik
naar huis trok. Doch nu begon ik na te denken.
- Kerel, dat is bijna roof! Gij moet dat aan Gustave Van de Woestijne terug
overhandigen.
En hier een staaltje van 's kunstenaars aristocratisch en onbaatzuchtig karakter.
Toen ik hem zo voorzichtig mogelijk op de hoogte bracht van mijn bezit, weigerde
hij beslist het terug te nemen.
- Firmin, ziet gij dat schilderij geerne?
- 'k Zoudt geloven. Maar ik kan u de waarde niet betalen.
- Wie spreekt er van betalen. 't Is 't uwe zeg ik u. Ik zal het scheurtje onzichtbaar
herstellen, en gij doet er een lijst rond. Best zo sober mogelijk.
Het meesterwerk is na de eerste oorlog, langs lijnen van geleidelijkheid, terecht
gekomen in de verzameling van mevrouw P. te Brussel. 't Werd tentoongesteld tussen
de twee oorlogen in een retrospectieve van Gustave's werk. Er werd toen ongeveer
50.000 F voor geboden, doch de huidige eigenares zal het voor geen geld loslaten.
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Omstreeks diezelfde periode, 1910-1914, liet hij mij een doek zien met nogal
gestyleerde bomen, parel-grijs.
- Gustave, groeien de bomen zo in Vlaanderen?
- Neen's jongen, doch zij zullen zo groeien!
Hij was steeds zeer terughoudend om over andermans werk oordeel te vellen. Eens
had ik het over Fritz Van den Berghe, die ik trouwens zeer hoog schat.
- Denkt gij niet, Gustave, dat Fritz beter wat minder zou praten, en meer schilderen?
- Ja, hij!
Ondertussen was ik met Karel zeer intiem geworden, en had Gustave dat prachtig,
zo innemend portret van Karel-met-de-baard getekend.
Toen brak de eerste wereldoorlog los en geraakten wij van elkander verwijderd.
De scheiding met Gustave duurde echter niet lang. In november 1914 trok ik, over
de prikkeldraad, langs Holland naar Engeland, waar ik spoedig vernam van Tom
Jones, secretaris van Lloyd George en beschermer van door zijn toedoen uitgeweken
kunstenaars, dat een hele kolonie Vlaamse artisten, o.m. Georg Minne, Valerius de
Sadeleer, Emile Claus, Edgard Gevaert e.a. ook Gustave Van de Woestijne in het
land van Wales de Engelse gastvrijheid genoten. 'k Was naar Cardiff, hoofdstad van
Zuid-Wales, waar een vriend professor van Frans was aan de universiteit, afgereisd,
en bevond mij daar spoedig bij vrienden en kennissen.
Eerst ontmoette ik Emile Claus, die te Rubina woonde, er zich verveelde dat het
een aard had en maar niet wilde aannemen dat de Engelse veiligheidsdienst hem niet
buitenhuis liet schilderen, omdat wij in 't kustgebied verbleven.
Ondertussen waren Gustave Van de Woestijne en Leon De Smet door de beroemde
Engelse romanschrijver John Galsworthy onder de vleugels genomen. Ook Bernard
Shaw, anders niet zo gemakkelijk te bereiken, was Leon De Smet zeer genegen.
Galsworthy, die mij eens over Gustave Van de Woestijne's kunst ondervroeg, liet
bij mij de indruk na dat hij deze's kunst niet kon begrijpen op dezelfde wijze als wij
Vlamingen. Hij scheen minder ingenomen met de zwijnen op het anders zo prachtige
en bekende doek Zondagnamiddag. Nergens nog heb ik daarop zien wijzen, doch 't
is mijn mening, dat een der personnages van Galsworthy's roman Beyond, een
kunstschilder, aan de schrijver werd ingegeven door een samensmelting en verwerking
van het wezen der schildersfiguren Gustave Van de Woestijne en Leon De Smet.
In 1916 kreeg ik gelegenheid om een reis te ondernemen met een paar vrienden
in de prachtige strenge bergstreek van North-Wales. 'k Weet niet waarom, want het
heilig Land heb ik nooit bezocht, doch North-Wales riep mij gedurig Palestina voor
de geest. Onderweg brachten wij een bezoek te Rhayader aan Gustave Van de
Woestijne. Daar heb ik de Tafel met de kinderen, het wondere, vaak nagebootste,
doch onovertroffen schilderstuk in werkelijkheid beleefd. David, de musicus, nog
zo teer-jong, had reeds zoiets als een Beethoven-kop. Daarbij de meisjes, en de oudste
zoon, mijn vriend Maximilien, qui chasse de race, thans een onzer echte surrealisten,
een zelfstandige.
Teruggekeerd naar Cardiff werd ik er aangesteld als secretaris van de Franse
admiraliteit, een post die ik na twee
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Een groepje Vlaamse Leiekunstenaars (1910): van links naar rechts: Notaris Van Houtte, Georges
Minne, Gustave Van de Woestijne, Valerius de Saedeleer, Karel Van de Woestijne, Binus Van den
Abeele.
(Reproductie Studio Claerhout, Gent)

Vlaamse kunstenaars op Leievaart (1907-1908) met H.M. Koningin Elisabeth. Men bemerkt o.a. Stijn
Streuvels, August Vermeylen, Herman Teirlinck, Albert Servaes, Valerius de Saedeleer, Gaston
Martens, Albert Saverys.
(Reproductie Studio Claerhout, Gent)
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jaar, wegens een zenuwinzinking moest opgeven. Daar ondertussen mijn vriend
Professor Polderman aan de universiteit van Birmingham hoofd van de Franse sectie
was benoemd, werd ik, door zijn toedoen, privaat-secretaris van de eigenaar van een
grote metaalfabriek. Een buitengewoon aangename betrekking, en veel vrije tijd.
Fabrice Polderman trouwde met een Engels meisje. Daar ik hem veel verschuldigd
was reeds van in 't jaar 1906 aan de universiteit te Gent, waar hij allerhande diploma's
veroverde en ik niet, besloot ik hem een huwelijksgeschenk van belang aan te bieden,
namelijk zijn portret door Gustave Van de Woestijne.
'k Schreef aan Gustave om zijn voorwaarden. Steeds dezelfde: belachelijk laag.
Een zeer aangename conditie echter luidde dat de schilder een paar weken naar
Birmingham zou komen om zijn model, dat hij toch reeds kende, van dichterbij te
benaderen. Waren wij opgetogen? Gustave daagde op. Enkele dagen liet ik hem aan
zijn arbeid, kon het dan niet meer uithouden en ging even zien hoe 't er uit zag. Hij
toonde mij een verbluffend trouw portret, getekend met conté.
- Gustave, een meesterwerk! Doch... ik wenste een schilderij.
- F..., die komt er. Kom morgen eens terug.
's Anderendaags was ik daar en stond voor een wit doek; dat toch enkele sporen
droeg van de vorige tekening. Bij mijn verbazing zei hij eenvoudig:
- 'k Heb hem vast. Nu schilder ik daarop zijn portret.
En welk portret. Fabrice Polderman had een Jupiterskop, bruin-blonde haarbos en
baard, en een mond à la Paul II. Fabrice Polderman is, na de tweede oorlog, in
Brazilië gestorven, denkelijk is het portret ginder gebleven. In elk geval werd het
ook te Brussel tentoongesteld in de retrospectieve.
Vanzelfsprekend hadden die samenkomsten onze intimiteit nog verinnigd. De
eerste nutteloze algemene moorderij eindigde en in de jaren twintig vonden wij elkaar
terug in 't gehavende vaderland.
Van dan af ontmoetten wij elkander nogal regelmatig. Gustave Van de Woestijne's
diep gemoed was lastig om raden. Hij droeg geen masker, doch gaf zich niet bloot.
Hij zei mij eens aan agoraphobie te lijden. Ik nam dat niet voor klinkende munt; veel
later moest ik toegeven dat ik ongelijk had. De zwakheden van krachtige
temperamenten zijn noch op te hemelen, noch te onderschatten. Zij maken deel uit
van hun diepste wezen; zij lijden er zelf onder. Zeer spraakzaam was hij niet, ten
minste met mij. Hij bekeek mij steeds aandachtig, en ik hem niet minder. Wij trachtten
zover mogelijk elkanders onbereikbaar, ook voor ons zelf, diepste wezen te benaderen.
Daar was niets kleins bij, meen ik, wij delfden naar erts dat kon verdoken liggen.
Gustave was soms nogal pince-sans-rire. Zoals wij allen, vooral denkende mensen,
was hij, zoals de Navolging zo schoon zegt: een vat vol tegenstrijdigheden. Zo
weerom eens op de man af:
- Firmin, men heeft mij iets gezegd van U... niet al te schoon.
- Gustave, 'k ben nog steeds verwonderd als iemand mij de eer aandoet zich met
mijn doen en laten bezig te houden. Kom maar boven!
- Wel, zaterdag hebt gij een goed stuk in de kraag gehad. Ge zoudt beter met de
muze omgaan dan met de fles.
- Dank U, Gustave, doch kent gij een zeker schilderij, waar een schilder, niet een
dichter, met het penseel in de hand voor een wit doek zit, en er op de tafel en fles
prijkt, maar ze mag er staan, want ik acht ze zo goed geschilderd als de beroemde
appels van de Franse meester. Gij hebt daar het treurige dilemna van veel kunstenaars
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uitgebeeld. De verdoving, het ontwijken van het prangend genoegen der
scheppingsmomenten.
- Ja, g'hebt gelijk. Maak maar verzen, van schilderkunst weet gij niets af. Maar 'k
ga ook eens opbiechten. Toen ik het tweede portret van Karel heb getekend,
Karel-zonder-de-baard, waren wij beiden ook goed gevorderd in de wijngaard des
Heren!
En nu gaan we ietwat hoger vliegen. Gustave abrupt zoals gewoonlijk, in een
gesprek waarin wij het over de mystiek in de schilderkunst hadden:
- Firmin, gij zijt een geus! Uw moeders naam was Maria. Ge moogt nooit iets
zeggen of schrijven tegen O.L. Vrouw. Ziet gij Onze Lieve Vrouw geerne?
- Welk een vraag! Geus of geen geus, Onze Lieve Vrouw is de hoogste figuur in
de hagiografie.
- Ja, jongen. Hebt gij Onze Lieve Vrouw ooit gezien?
- Neemt gij mij voor een Bernadette?
- Ik wel. 'k Ga U dat eens vertellen. Ge moet weten toen ik met mijn vrouw, in
alle eerlijkheid, verkeerde, was haar vader daar in 't begin geweldig tegen gekant.
Wij mochten elkaar niet meer ontmoeten. Doch wij hadden er iets op gevonden, zoals
alle verliefden de wereld door. Wij schreven elkaar. De brieven werden gelegd in
een holle tronk halfweg tussen beider woningen. Op zekere dag ga ik met een brief
naar de tronk, en wat peinst gij? Van achter de boom schiet vader X te voorschijn
met een geweldig mes in de hand. 'k Aanroep aanstonds Onze Lieve Vrouw, en als
ik mijn ogen weer open is de woedende man verdwenen!
Ik was verbluft. Hij was klaarblijkelijk oprecht. Nadien heeft hij mij die
geschiedenis herhaald, en ongetwijfeld was zij voor hem gebeurd. Hij was zeer zeker
een visionnair. 'k Heb het geval van alle zijden bedacht en ben tot het besluit gekomen
dat de vader ongetwijfeld de verliefde tactiek had opgemerkt en besloten had de
ongewenste vrijer eens goed de les te spellen. Hij zal van achter de boom gesprongen
zijn, natuurlijk zonder mes. De verbeelding van de verschrikte jongeling zal de rest
gedaan hebben, en toen hij bekwam was de op zijn beurt verschrikte vader er vanonder
gemuisd. Wat niet belet dat ik, persoonlijk, zijn schilderij Onze Lieve Vrouw der
zeven weeën een mislukte poging vind. Trouwens, rechtuit gezegd, ik ben niet zo
ingenomen met zijn werk van godsdienstige ingeving. Behalve dan Christus in de
woestijn.
Hij liet zich weinig uit over eigen werk. Gij herinnert u het groot doek Christus
aan het kruis. Eens waagde ik het hem te zeggen:
- Gustave, die ogen van Christus zijn Karels ogen. Geen reaktie.
Men heeft hem soms bij de imagiers willen rangschikken. Niet akkoord. Men
schijnt daarbij enkel rekening te houden met het feit dat hij nauwkeurig tekende. En
men ziet zijn grote doeken over 't hoofd, die geen kleinkunst zijn op grote afmetingen,
doch groots gezien en groots uitgevoerd werk.
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Tussen de twee oorlogen werd hij geroepen om Koning Alberts portret te maken.
Toen ik het werk zag:
- Gustave, mooi werk. Doch is dat wel Koning Albert? En de majesteit?
- De koning is zo!
Wij hebben eens een maand samen aan zee doorgebracht. Uren zat hij soms bij
ons zonder een woord te zeggen. Hij was toen reeds zeer vermoeid. Ten andere, wij
praatten weinig over kunst, beide de mening toegedaan dat een kunstenaar eerder
door zijn werk zal worden beoordeeld, dan door mogelijk getheoretiseer. Stadslui
als zij waren, bezaten beide, Karel en Gustave, verbluffend inzicht in het gemoed
van de landlieden. Het menselijk gelaat heeft steeds grote aantrekkelijkheden voor
mij gehad, zowel als de handen. De Van de Woestijne's bezaten, beide, sprekende
handen: lang, met goed doorlijnde palmen, pezige vingers. Niet de zogenaamde
artistieke hand, meestal voorkomend bij dromers, die hun aanleg verwaarlozen.
Handen van de geestesarbeider, de schepper.
Alhoewel het bij beide broeders niet aan lichamelijke kracht overschoot, hoorde
men ze zelden jeremiëren. In gezelschap, als dit hun beviel, waren zij meestal
opgewekt, konden spotten en geestig zijn zonder ooit in gemeenheid te vervallen.
Ten slotte moet ik me verontschuldigen dat ik in dit opstel dikwijls het hatelijk ik
heb bijgesleurd. Bij persoonlijke herinneringen kan het moeilijk anders. Om de lijn
te trekken: Gustave Van de Woestijne wordt voor mij langsom meer een der
grootmeesters van onze kunstwereld. Hij wist vernieuwing aan overlevering te paren.
Zoals iedereen heeft hij nu en dan gefaald in zijn experimenten. De persoonlijke lijn
echter gaat stijgend door zijn werk. Hij houdt stand.
Firmin van Hecke

Tentoonstellingen van gewijde kunst
Het is een verheugend feit dat vele tentoonstellingen de verhoogde belangstelling
bewijzen voor de gewijde kunst; zij betreffen zowel de beste periodes uit het verleden
als de merkwaardigste producten van de tegenwoordige tijd. Men kan er uit besluiten
dat er bij de christene gemeenschap een kentering ten goede plaats grijpt, waarbij
men enerzijds in vroegere tijden naar goede voorbeelden zoekt, en anderzijds interesse
heeft voor de meest vooruitstrevende experimenten, die kunstenaars van heden wagen
op het gebied der godsdienstige kunst. En dit is ongetwijfeld iets waarover eenieder
zich verblijden moet, welke ook zijn opvatting moge zijn op kunstgebied. Daarbij
kan men er ook nog op wijzen dat er in de tentoonstellingen van algemene aard meer
en meer godsdienstige kunst aangetroffen wordt, wat enkele jaren geleden zeker het
geval niet was; aldus in de Biennale van Venetië.
De lof van de tentoonstelling Imago Christi in het paviljoen van de Heilige Stoel
op de W.T. werd reeds in ons vorig nummer gemaakt. De expositie Ars Sacra in de
Sint Pieterskerk te Leuven is anderzijds aan al onze lezers bekend, zodat het niet
nodig is er uitvoerig over te handelen. Men weet dat het probleem van de gewijde
kunst bestaat in het met elkaar overeen brengen van drie schijnbaar tegengestelde
factoren: de verlangens van de gemeenschap der gelovigen, de eisen van de liturgie
en het dogma der Kerk, de innerlijke wetten van de kunstschepping. Aan deze laatste
werd door de samenstellers van Ars Sacra het meest belang gelegd, dikwijls ten koste
van de twee andere factoren zo meent de doorsneebezoeker. Zij hebben inderdaad
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het begrip gewijde kunst zo breed mogelijk opgevat en werken opgenomen waarvan
de religieuze waarde erg kan betwijfeld worden, omdat alle sacraal karakter eruit
schijnt afwezig te zijn. Bovendien beseft men niet goed welk verband er ligt tussen
sommige dezer kunstexperimenten en de kerkelijke liturgie, in dienst waarvan zij
toch moeten staan. Waarom schijnen bijvoorbeeld sommige hoog geprezen ontwerpers
van religieuze gewaden zorgvuldig alle gekende christelijke tekenen en symbolen
te willen vermijden; de begeerte iets nieuws te brengen haalt het dan op het zo hoog
geroemde functionaliteitsbeginsel, dat toch heersen moest waar het gaat om kerkelijke
gebruiksvoorwerpen. Maar wij willen bij deze schaduwzijden niet blijven stilstaan
en de verdienste onderlijnen van de inrichters; zij hebben er machtig toe bijgedragen
om in onze gewesten begrip te brengen voor het pogen van de kunstenaars en om de
algemeen heersende achterlijke opvattingen te bestrijden. Ook moet de uitzonderlijk
verzorgde presentatie van het tentoongestelde geprezen worden, presentatie die maakt
dat zelfs sommige zaken welke op zich zelf velen skeptisch zouden stemmen het
toch doen, dank zij de sfeer waarin zij zijn geplaatst.
Art sacré d'aujourd'hui in de Benediktijnerabdij te Maredsous (mei-october) is
bescheidener en tevens bezadigder. De kern dezer tentoonstelling beslaat ook
kunstwerken uit het bisdom Namen. Inderdaad in de laatste jaren sedert de oorlog
werden in de provincies Namen en Luxemburg onder het impuls van Kanunnik
Lanotte en van de abdij van Maredsous merkwaardige verwezenlijkingen tot stand
gebracht. Kerken werden opgericht, hersteld of weder ingericht in een nieuwe geest,
waarbij alle kitsch werd geweerd en enkel het waardevolle bewaard. Bovendien werd
beroep gedaan op kunstenaars, die de kans kregen om, los van de negentiendeeuwse
devotiestijl of van de imitatiestijlen, werk te scheppen dat beantwoordt aan de
kunstopvattingen van deze tijd en aan de godsdienstige noden van heden. De
begrijpende en gezagvolle leiding welke zij hebben ontmoet vanwege de geestelijke
overheid belette hen te vervallen in buitennissigheden, die misplaatst zouden zijn in
het kerkgebouw, zoals in Frankrijk en ook elders meer dan eens is gebeurd. Te
Maredsous kan men de resultaten aanschouwen van dit streven; de abdijkerk zelf
biedt reeds enkele goede voorbeelden. Typisch is ook te Maredsous hoe innig de
nieuwe kunstopvattingen verbonden zijn met de liturgische hernieuwingsbeweging.
Het bisdom Namen is ongetwijfeld het meest vooruitstrevende der Belgische bis-
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Lucia (ca 1525 van de ‘Meester der H. Lucia van Oostham’). Hout, h. 87 cm., O.L. Vrouwkerk,
Oostham.

dommen. Anderzijds is de tentoonstelling van Maredsous een noodzakelijke
aanvulling bij de tentoonstelling Ars Sacra van Leuven. Te Leuven heeft men alle
werk van Belgische kunstenaars geweerd, te recht of ten onrechte. Te Maredsous
kan men zien dat zo men in dit land misschien niet wijzen kan op ophefmakende
avant-garde kerken, er toch reeds heel wat is gepresteerd geworden. Men toont er
ook een altaarkruis en altaarkandelaars in gesmeed ijzer van Roger Bonduel (Pittem),
een haan in glas en beton van Michel Martens (St.-Andries), de makette van een
katechismus in beeld van Michel Olyff (Nieuwpoort) en een ontwerp voor het
paviljoen Civitas Dei en voor de staf van de hulpbisschop van Namen, waarvoor
architect G. van Oost (Marke) medewerker was.
Het was goed dit alles samen te brengen, naast enkele typische voorbeelden uit
het buitenland. Kerk en kunst hebben er beiden baat bij, evenals de gelovigen, die
nog te zeer aan zoeterige sentimentaliteiten gehecht zijn, welke geenszins
overeenstemmen met de ware godsdienstigheid. In Aken ging van 7 juni tot 14
september de tentoonstellng Unsere Liebe Frau door, ter gelegenheid van de
zevenjaarlijkse Heiligtumsfahrt van de Akense Dom, die aan O.L. Vrouw is gewijd
en de prachtige reliekenschat van het Westen bevat, en waar in oude tijden alle
volkeren van het Roomse keizerrijk samenkwamen rond het graf van Karlemagne.
Men had voor de tentoonstelling een prachtig historisch kader gekozen: de
kroningszaal van het Rathaus, de herstelde Kaisersaal met de panelen van Alfred
Rethel; daar ontving de keizer als Duitse koning de hulde van alle vorsten en
gezagdragers der Duitse natie, allen bekleed met de sieraden, kleuren en wapenen
van de eigen streek. Thans wilde men de mooiste Lievevrouwen van het oude rijk
verzamelen rond de Lieve Vrouwe van Aken. En inderdaad, alle gebieden van het
Heilige Roomse Rijk van weleer zijn hier vertegenwoordigd: het Maasland van het
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glorierijke prinsbisdom Luik, Keulen, de Midden-Rijn, de Bovenrijn, Schwaben,
Salzburg met Beieren, Franken en Tirol, Oostenrijk met Bohemen en Sileziën,
Nedersaksen en Noord-Duitsland, Westfalen, en tenslotte Utrecht en de Beneden-Rijn,
die nog in Vondels tijd de Roomse Keizer erkenden. Uit elk dezer grote gebieden
werden enkele, zeer weinige, uitgelezene, uitzonderlijke kunstvolle stukken
samengebracht. Sommige ervan hadden we reeds een paar jaar geleden bij de
katholiekendagen te Keulen verzameld gezien, maar wat we te Aken zagen is wel
het fraaiste ensemble dat denkbaar is.
De geografische indeling der tentoonstelling, die verkozen werd boven een
chronologische of een indeling naar de aard van het kunstwerk, biedt de mogelijkheid
zeer interessante vergelijkingen te maken. Het is immers merkwaardig hoe elke streek
als het ware zijn edelste en fijnste volkskenmerken heeft gelegd in zijn Madonnas.
Anderzijds is ook de kulturele betekenis der leidende bisdommen zeer groot en is
zij voelbaar in soms zeer verwijderde en volkkundig verschillende streken; Keulen
beheerst Luik en Utrecht, maar ook Münster en Osnabrück; Trier beheerst Verdun,
Metz en Toul; Mainz beheerst Straatsburg, Bazel, Augsburg, Praag, Olmütz, maar
ook Hildesheim en Verden in het Noorden; Salzburg beheerst Brixen en Regensburg.
Zo komt men tot een dooreenweving van invloeden en verwantschappen, van gelijk
geaardheden en tegenstellingen, die het bezoek aan deze tentoonstelling maken niet
alleen tot vreugde van zuiver estetische aard, maar tevens tot een passionante
speurtocht in het verleden. Wij kennen te goed het Duitsland der ideologische en
militaire spanningen; hier ziet men een ander Duitsland, dat toch ook het echte
Duitsland is: het heeft het gelaat van zijn Madonnas en dat is het mooiste gelaat dat
Duitsland ons bieden kan.
De twee vroegste beschavingscentra van ons land, Tongeren en Doornik, hielden
beide een tentoonstelling van gewijde kunstschatten uit de eigen streek.
Laus Sanctorum in de mooie Romaanse kloostergang der O.L. Vrouwbasiliek te
Tongeren (juli-september) is ingericht door de Culturele dienst der Provincie Limburg
en is als de voortzetting van de tentoonstelling Honderd Limburgse Madonnas, die
vijf jaar geleden doorging. Nu werden wederom honderd beelden samengebracht,
maar van andere heiligen. Dr. M. Bussels, die samen met graaf J. de Borchgrave
d'Altena de datering der kunstwerken in de
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mate van het mogelijke vastlegde, stelde vast dat de Romaanse tijd enkel Christussen
en Madonnas naliet; de vroeggotische beelden zijn ook zeer zeldzaam en hebben
dikwijls het Franse déhanchement. Laatgothiek met renaissance inslag vindt men op
vele plaatsen, o.m. is het mooiste de H. Lucia van Oostham (ca. 1525); zowel de
Duitse als de Brabantse invloed is zeer merkbaar in deze periode. De barok, die na
de plunderingen en de moeilijkheden ook in het graafschap Loon hoogtij vierde
bracht vele theatrale heiligenbeelden.
De inrichters hebben zich niet alleen door het artistiek waardevolle laten bekoren;
zij hebben ook beelden aangebracht die folkloristische en zelfs humoristische waarde
hebben. En dat is niet de minste aantrekkelijkheid van deze expositie. Wij denken
aan de Drie H.H. Moren van Gutshoven, St.-Antonius met zijn varken van Beringen,
St.-Sebastiaan van Koninksem, St.-Joris van Borgloon e.a. Daar zitten pareltjes tussen
van zuivere volkskunst.
Doornik, dat onze tentoonstelling van Hedendaagse Vlaamse Schilderkunst tot op
30 september herbergde, richtte o.m. ook een expositie Arts religieux in waar het
dagelijks bestuur van het CVKV met grote vriendelijkheid en competentie werd
rondgeleid door dhr conservator Duphenieux. Het is de bisschoppelijke conservator
Kanunnik Chassart, die de kunstwerken heeft opgezocht en de opstelling ervan heeft
geleid in de tribunes van het Romaanse schip der prachtige Kathedraal. Deze
opstelling is buitengewoon gelukkig en indrukwekkend. Zovele stukken, waarvan
men de betekenis slechts moeilijk kon vermoeden, zoals zij opgestapeld waren in de
beperkte ruimte van de Schat der kathedraal komen nu eerst volkomen tot hun recht.
En dat het Doornikse rijk is aan kunstschatten is overbekend. Daar is beeldhouwwerk
reeds uit de zesde eeuw; daar is prachtig smeedwerk; daar is ongeëvenaard
edelsmeedwerk zoals het byzantijnse kruis der kathedraal uit de Vde eeuw en de rijve
van St.-Eleutherius uit de XIIIde; daar zijn prachtige kerkelijke gewaden, waar
historische namen aan verbonden zijn zoals deze van Thomas Beckett, van Keizer
Karel en van de hertog van Orleans; daar zijn de onvolprezen tapijtweefsels der
Doornikse kathedraal, vooral de onschatbare tapisserieën van Arras met de
geschiedenis van Piatus en Eleutherius; daar zijn ettelijke handschriften, met heerlijke
verluchtingen zoals het psalmenboek van Louis le Hutin; daar is ook een zeer
belangwekkende reeks muzikale werken, die meestal de Doornikse polyphonisten
der zestiende eeuw componeerden.
Wij willen besluiten met een wens, die West-Vlaanderen betreft. Men is begonnen
met de inventaris en de fotografering van de kunstwerken van onze provincie. Dit
zou kunnen de aanzet zijn voor de inrichting van een provinciale tentoonstelling, die
alle voorname werken, welke verspreid zijn over zovele kerken, kloosters en collecties
in onze provincie zou samenbrengen. We zullen erover verbaasd staan hoe rijk wij
zelf zijn.
A.S.
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De Kardinaal (Giacomo Manzu - Tentoonstelling Ars Sacra 58 Leuven).

De goede herder (E.L. Kirchner - Tentoonstelling Ars Sacra 58 Leuven).
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Beeldhouwkunst in West-Vlaanderen

Roger Bonduel: Jakob met de Engel.

André Taeckens: De Harp.

De Westvlaamse Cultuurdagen 1958 werden ingezet met de proclamatie van de
provinciale wedstrijd voor de ‘Prijs voor beeldhouwkunst’. Deze proclamatie greep
plaats te Oostende op 27 september bij de opening van de provinciale tentoonstelling
van beeldhouwwerk en grafiek. De jury die over de vrij talrijke inzendingen had te
oordelen was samengesteld uit de heren Karel Aubroeck, Marcel Duchateau, Hilaire
Gellynck, Georges Verbanck en Ernest Wijnants. De h. Jozef Storme was voorzitter

West-Vlaanderen. Jaargang 7

van de jury en de h. Gaby Gyselen, sekretaris. De prijs van de provincie
West-Vlaanderen werd toegekend aan twee beeldhouwers, met vrij heterogene
productie, nl. Roger Bonduel uit Pittem, die een vijftal ijzersculpturen had ingestuurd,
en aan André Taeckens uit Assebroek, die zes werken had gepresenteerd in gips,
brons en steen.
Er werden voorts drie premies toegekend, nl. aan de hh. Paul Van Rafelghem uit
Brugge, Jozef Noreille uit Menen en Ferdinand Vonck uit Blankenberge.
Na te Oostende en te Waregem geëxposeerd te zijn, worden deze bekroonde en
geprimeerde werken, samen met nog enkele andere inzendingen tentoongesteld te
Ieper in de Lakenhalle van 26 oktober tot 10 november en te Brugge in het het
Provinciaal Hof van 16 tot 25 november.
Naar aanleiding van deze provinciale prijskamp werd een bijzonder fraaie en
geillustreerde catalogus uitgegeven. De rondreizende tentoonstelling bevat aan
beeldhouwwerk, naast dit van de artisten die werden onderscheiden, nog kunstwerken
van de beeldhouwers Michiel Anneessen (Menen), Bert Bijnens (De Panne), Gustaaf
Calu (Harelbeke), Lieven Colardijn (Kortrijk), Lucien De Gheus (Poperinge), Etienne
Depuydt (Gistel), Jean Franck (Varsenare), Rik Laloo (Brugge), Raymond Leroy
(Blankenberge), Michel Poppe (Brugge), Emiel Raes (Duinbergen), Yves Rhaye
(Gistel), Albert Setola (St.-Michiels), Pol Spilliaert (Oostduinkerke), Jan
Vandekerckhove (Kortrijk), Koos Van der Kaaij (Den Haan), Frans Vandersmissen
(Assebroek) en Jacques Woutermaertens (Wemmel).
Dezelfde tentoonstelling bevat ook zeer interessant grafisch werk van de volgende
artisten: Alfons Blomme (Roeselare), Ward Bovee (Brugge), Sep Broes (Brugge),
Gilbert Decock (Knokke), Jean-Jacques de Grave (De Panne), Boudewijn Delaere
(Kortrijk), Willem Deneckere (Kortrijk), Anto Diez (Oostende), Albert Hoet
(Kortrijk), Jozef Noreille (Menen), Marcel Notebaert (Kortrijk), Marc Speybrouck
(Kortrijk), Gommaar Timmermans (Oostende), Johanna Vanderghote (Anderlecht),
José Van Gucht (Veurne), Ernest Verkest (Tielt) en Johan Zutterman (St.-Michiels).
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Kunstaktualiteiten
Westvlaamse cultuurdagen 1958
Hier volgt het gedetailleerde programma van de West-Vlaamse Cultuurdagen 1958:
* Provinciale tentoonstelling voor beeldhouwkunst en grafiek.
Zaterdag 27 september te Oostende: te 16 uur in het Stedelijk Museum,
Vlaandrenstraat: Academische Zitting.
Openingsrede door de heer Gouverneur van de Provincie.
Sonate, adagio - allegro - larghetto - allegro, G.J. Händel door Laure Van Thuynen,
piano, en Jozef Van Thuynen, viool.
Het wezen van de beeldhouwkunst, door de Heer Fr. Baudouin, conservator van
het Rubenshuis te Antwerpen.
Praeludium en Allegro, G. Pugnani - F. Keisler.
Tocatta, Cl. Debussy.
Concerto in la klein, allegro Ant. Vivaldi, door Laure en Jozef Van Thuynen.
Proclamatie van de uitslag van de Prijs voor Beeldhouwkunst 1958.
De tentoonstelling blijft open tot en met maandag 6 oktober. Ze zal ook gehouden
worden te: Waregem, in de zaal van de Middelbare Huishoudschool, Markt, van 11
tot 20 oktober. Opening op zaterdag 11 oktober te 17 uur.
Ieper, in de Lakenhalle, Markt, van 26 oktober tot 10 november. Opening op
zondag 26 oktober te 11 uur.
Brugge, in het Provinciaal Hof, Markt, van 16 tot 25 november. Opening op zondag
16 november te 11.30 uur. De tentoonstelling is dagelijks vrij en kosteloos
toegankelijk van 10.30 tot 12.30 uur, en van 15 tot 18 u.
* Eeuwherdenking te Brugge van ‘Kerkhofblommen’ en ‘Dichtoefeningen’ (1858)
van Guido Gezelle.
Zondag 2 november te 20 uur: in de Volksschouwburg, Oude Burg:
Creatie van Kerkhofblommen, oratorium voor soli, gemengd koor en groot orkest,
op tekst van Guido Gezelle, door Marinus de Jong. Tekstkeuze: Karel de Busschere.
Medewerkers: solisten: Maria Ceuppens, sopraan, Aafje Heynis, alt, Sylvain Deruwe,
tenor, Jef Vermeersch, bariton, Fernand De Vlaemynck, declamator. Het Nationaal
Orkest van België, het koor Cantores uit Brugge. Algemene leiding: Aimé De Haene.
Maandag 10 november te 20 uur: in het Stedelijk Concertgebouw, St.-Jacobstraat:
Plechtige zitting ingericht door de Raad van Beheer van het Gezelle-museum. Gelegenheidsrede door Prof. em. Dr. Fr. Baur over Kerkhofblommen en
Dichtoefeningen. - Muziekuitvoering.
Van 1 tot 15 november: in het Gezelle-Museum, Rolweg: tentoonstelling gewijd
aan Kerkhofblommen en Dichtoefeningen.
De tentoonstelling is vrij en kosteloos toegankelijk van 9 tot 12 en van 14 tot 17
uur.
* Provinciale Prijs voor de Roman 1958.
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Zaterdag 8 november te Roeselare.
Te 16 uur: in de zaal Gudrun: Academische Zitting.
Rede over de roman door Dr. A. Smeets.
Rondetafelgesprek met de Westvlaamse romanciers: Lia Timmermans, André
Demedts, Gaston Duribreux, Fred Germonprez, Marcel Matthys, Staf Weyts.
Moderator: Raymond Brulez.
Optreden van Gerard Vermeersch, declamator: fragmenten uit het werk van Stijn
Streuvels, en eventueel uit de roman bekroond met de Provinciale Prijs 1958.
Proclamatie van de uitslag van de Prijs voor de Roman 1958.
* Zesde Provinciaal Tornooi voor Zangkoren.
Zondag 9 november te Brugge:
Te 14.30 uur: in het Auditorium van het Stedelijk Concertgebouw, St.-Jacobstraat:
Tornooi voorbehouden aan gemengde koren en koren voor gelijke stemmen,
samengesteld uit volwassenen.
* Herdenking van de componist Jacobus Clemens non Papa (Walcheren
1510-Diksmuide 1558).
Zaterdag 15 november te Brugge:
Te 16 uur: in de Raadzaal van het Provinciaal Hof, Markt: Academische
Huldezitting met rede door Prof. Dr. K.Ph. Bernet Kempers, Hoogleraar, Directeur
van het Instituut voor Muziekwetenschap, Universiteit van Amsterdam, over de
figuur en het werk van Jacobus Clemens non Papa. De voordracht wordt toegelicht
met muziekopnamen.
Te 20 uur: Concert door de ‘Cappella Carolina’ (Aachener Domchor) uit Aken,
onder leiding van Dom Theodor Bernhard Rehman. 1. Majestas Domini: werk van
Jacobus Clemens non Papa e.a. oud-nederlandse polyfonisten. 2. Profane muziek
o.a. zes ‘Souterliedekens’ van J.C. non Papa.
Zondag 16 november te Brugge:
Te 10 uur: in de Kathedraal Sint-Salvator: Plechtige H. Mis opgeluisterd door de
‘Cappella Carolina’ uit Aken met uitvoering van de ‘Missa Misericorde’ van Jacobus
Clemens non Papa.
Te 11.30 uur: in het Provinciaal Hof, Markt: Opening van de Provinciale
Tentoonstelling voor Beeldhouwkunst en Grafiek.
* Tentoonstelling gewijd aan de werken van de Noorse schrijfster Sigrid Undset
(1882-1949)
Zaterdag 22 november te Brugge:
Te 16 uur: in het Provinciaal Hof, Markt: Opening van de tentoonstelling, gewijd
aan de werken van Sigrid Undset, ingericht door de Gemengde Bestendige Commissie
van het Belgisch-Noors Cultureel Akkoord.
De tentoonstelling is dagelijks vrij en kosteloos toegankelijk van 10.30 tot 12.30
uur en van 15 tot 18 uur, tot maandag 1 december.
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Amsterdam
De Nederlandse Klokkenspel-Vereniging organiseert een Compositie-Wedstrijd voor
Beiaard 1958 welke financieel mogelijk gemaakt wordt door het Algemeen
Nederlands Verbond, hetwelk hierbij optreedt als uitvoerster van het testament van
Mr. H.L.A. Visser.
Aan deze wedstrijd kunnen alle Nederlandse en Vlaamse componisten deelnemen.
Gevraagd wordt een compositie voor een carillon van vier octaven, c t/m c'''',
chromatisch doch zonder cis en es in de bas. Van deze vier octaven worden de drie
hoogste voor het manuaal gebruikt, terwijl het pedaal een omvang heeft van c t/m
g'. Aan die componisten die niet bekend zijn met de schrijfwijze voor beiaard en de
techniek van het beiaardspel, zij met nadruk aanbevolen zich omtrent een en ander
te laten voorlichten door een ter zake kundige beiaardier (men zie ook ‘Mens en
Melodie’ jaargang 1946 no. 12: ‘Muziek voor de beiaard’ door Willem Créman).
Overeenkomstig het in het testament Visser bepaalde moet het karakter van de
compositie zijn: ‘voortreffelijk, melodieus, dus niet hypermodern’. De vorm waarin
deze compositie wordt geschreven is vrij. De compositie kan hetzij geheel origineel
zijn, hetzij gebaseerd worden op een bestaand thema of volkslied.
Bij de beoordeling zal zowel op de muzikale waarde als op de geschiktheid voor
uitvoering op carillon gelet worden.
De composities moeten uiterlijk 15 november 1958 zijn binnengekomen bij het
secretariaat der Nederlandse Klokkenspel-Vereniging, p/a H.B.E. Warnaars, Oudezijds
Voorburgwal 101 te Amsterdam-C. De werken mogen generlei aanduiding van de
naam van de componist dragen, doch dienen te zijn voorzien van een motto. Bij de
compositie moet een gesloten enveloppe worden bijgevoegd waarop aan de buitenkant
het motto staat, terwijl de inhoud dient te bestaan uit een opgave van motto benevens
naam en adres van de componist. De composities moeten in duidelijk notenschrift
worden genoteerd. Bij voorkeur gebruike men oostindische inkt en trans of eenzijdig
beschreven wit papier van formaat 21 × 29,7 cm. (zgn. A4 formaat). Desgewenst
kunnen duidelijke lichtdrukken of fotocopieën worden ingezonden.
De jury bestaat uit de heren Henk Herzog, Jos de Klerk, Rien Ritter, Hans
Schouwman en Mr. Romke de Waard, van wie laatstgenoemde als voorzitter zal
optreden.
De uitslag zal worden bekend gemaakt op een nader te bepalen datum en wijze,
doch in ieder geval in de maand december 1958.
Als prijzen zullen worden uitgeloofd: eerste prijs f 750; tweede prijs f 500; derde
prijs f 250.
Bovendien zijn eervolle vermeldingen mogelijk.
Overeenkomstig het in het testament Visser bepaalde behoudt de jury zich het
recht voor een of meer van de genoemde prijzen niet toe te kennen indien en voor
zover de ingezonden werken naar het oordeel van de jury het praedicaat
‘voortreffelijk’ onverhoopt niet mochten verdienen.

Brugge
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* Op zondag, 9 november, 1958, te 20 uur, wordt met medewerking van de Nationale
Dienst voor Volksopleiding, in de zaal Concordia, een grote Balletavond ingericht
met het beroepsdansensemble Elsa Darciel, uit Brussel (21 optredenden).
Op het programma: benevens drie grote danssuiten, verder: koreografische
uitbeeldingen van Tijl Uilenspiegel, Het Kwezelke, Heer Halewijn, De Kunstenaar
en zijn droom, De Verliefde Leeuw. Er wordt driemaal geklopt, enz...
Toegangsprijzen: echte volksprijzen tegen 15, 25, 35 en 45 F. Rangsverhoging
voor leden en kulturele kringen. Plaatsbespreking: Concordia, Zuidzandstraat 5,
Brugge. Tel. 366.24.
* De plaatselijke organizatie Toneel voor Allen richt tijdens het aanstaande
toneelseizoen een woensdagavondcyklus in van eksperimenteel toneel, met het
beroepsgezelschap Het Vlaamse Schouwtoneel, uit Brussel, o.l.v. Etienne Debel.
De opvoeringen zijn als volgt vastgesteld:
- woensdag, 19 november, te 20 uur, opvoering van De Gebroeders Karamazov
(Dostojevski).
- woensdag, 10 december, te 20 uur, opvoering van Vincent Van Gogh (Tone
Brulin).
- woensdag, 11 februari, te 20 uur, opvoering van Richard II (Shakespeare).
- woensdag, 11 maart, te 20 uur, opvoering van Verhaal van Vasco (Georges
Schéhadé).
Afzonderlijke toegangsprijzen: 35 en 45 F. - Abonnementen voor deze vier
avondvoorstellingen kunnen vanaf heden - tegen 100 F plus 5 F lokatierecht bekomen worden in het lokatiebureel van het koncertgebouw, St.-Jakobsstraat 36,
te Brugge. Telefoon: 347.45, iedere werkdag van 10,30 uur tot 13 uur en van 15 tot
18 uur. Gezien de K.N.S.-Antwerpen dit jaar niet naar de stadsschouwburg komt,
wegens de sluiting van voornoemd teater, zal het Vlaamse Schouwtoneel aldus - met
bovenvermelde toneelvoorstellingen - ruimschoots in deze leemte voorzien.

Brussel
De wedstrijd genaamd ‘Grote prijs van Rome voor beeldhouwkunst’ zal in de loop
van het jaar 1959 plaatshebben. Alle Belgische kunstenaars, die op 1 januari 1959
ten minste 21 jaar oud zijn en de leeftijd van 30 jaar niet overschreden; mogen aan
deze wedstrijd deelnemen. De kandidaten moeten vóór 1 januari 1959 aan het bestuur
van Kunst, Letteren en Volksopleiding, Wetstraat 155 te Brussel, volgende stukken
sturen: een uittreksel uit de geboorteakte, een bewijs van goed gedrag en zeden; een
bewijs van nationaliteit.

Charleroi
Deze stad heeft, dank zij de gelden van de W.T. extra muros enkele schitterende
tentoonstellingen kunnen houden, die van meer dan provinciale betekenis zijn.
De voornaamste is ongetwijfeld L'art du XXIe siècle in het ruime Palais des
expositions, waarbij geen moeite gespaard werd om ze tot een soort vooruitstrevende
tegenhanger te maken van ‘Vijftig jaar moderne kunst’: het ‘Rendez-vous de
l'avantgarde internationale’ zo heten de inrichters hun opzet. En inderdaad het
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werd tot een krampachtig pleidooi voor de abstracte kunst, die zich blijkbaar bewust
is van het gevaar de gunst te verliezen van het internationale snobisme, wegens wat
‘une nouvelle offensive contre l'art abstrait’ genoemd wordt: vooral het verwijt dat
men thans ‘la naissance d'un nouvel académisme’ zou beleven, schijnt de strijdhaftige
verdedigers der abstractie diep te grieven, omdat het de abstracte kunst van de
avant-garde naar de achterhoede wil verwijzen. Dat is natuurlijk zeer erg, vermits
deze richting ‘de’ kunst der een-en-twintigste eeuw wil zijn. De gewichtigste
argumenten, welke men aanhaalt om dit laatste te bevestigen zijn dat de kunst totaal
nieuw moet zijn gelijk alles nieuw is in de atoomtijd, en dat wetenschap en wiskunde
een abstracte, niet met de schepping overeenkomstige wereld bouwen, zodat ook de
kunst de weg der abstractie op moet, zo zij aan haar tijd wil beantwoorden.
En de tentoonstelling zelf? Zij was ongetwijfeld zeer verscheiden. Men vond er
de gekste zaken, waarmede werkelijk niemand vrede kan nemen, naast waarlijk zeer
mooie of zeer aangrijpende werken. De Franse sectie bood, zoals te verwachten was
vanwege de samensteller Bloc, een internationaal allegaartje, waartussen hier en daar
een eenzame Fransman verdwaald zat. Umbro Apollonio had het gemakkelijk en
sloeg geen slecht figuur met zijn groep Italianen hoewel hij zich tot de jongsten had
beperkt en dus zijn ‘grof geschut’ niet had aangesproken. Bij Nederland was Appel
er niet bij, maar men schijnt nu Bram Bogart te lanceren. Het selecte clubje der
Belgische abstracten had maar één Westvlaming toegelaten. De Amerikanen waren
er niet: nochtans... De grote voorlopers van de abstracte richting waren ook maar
mager vertegenwoordigd; spijtig, want men had er zich kunnen rekenschap van geven
dat er in de laatste dertig jaar niet veel is gevonden geworden, wat zij niet reeds
vroeger hadden geëxperimenteerd; en dat stemt tot nadenken over de vraag of de
abstracte kunst wel lang genoeg zal kunnen leven om de drempel van de
een-en-twintigste eeuw te overschrijden.
De tentoonstellingen Art et travail brengen ons terug in de wereld van het
figuratieve, met zijn grootheid en zijn gevaren. Men biedt ons hier een zeer
lezenswaardige anthologie van de uitbeelding van de arbeidende mens door de
eeuwen; de affiche stelde de prachtige St.-Jozef-arbeider van G. de la Tour voor.
Onze Vlaamse expressionisten beheersten de internationale afdeling; Permeke's groot
beeldhouwwerk van de Zaaier bood een prachtig schouwspel, niet ver van de even
grote Werkersfiguur van Wotruba. We zochten vergeefs naar Käthe Kolwitz en de
Duitse expressionisten, evenals naar Van Gogh, die hier allen op hun plaats zouden
geweest zijn. Baron Paulus beheerste volkomen de Henegouwse afdeling. Maarschalk
Vorochilow kuierde in deze tentoonstelling bij zijn bezoek aan Charleroi en bleek
niet akkoord te gaan met sommige voorstellingen van afgeleefde en doodvermoeide
arbeiders; arbeid adelt, beweerde hij; de maarschalk zou niet meer esthetische zin
hebben dan een kolenlosser, zegt men, wat zou blijken uit zijn enthousiasme voor
werken in afschuwelijke pompierstijl. Is er een gegeven dat zich beter leent voor
pompierstijl dan de verheerlijking van de menselijke arbeid? Er was geen enkel werk
van levende Westvlamingen, behalve een figuur van Landuyt, die leek op een vogel-
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schrik voor het jaar 3000; Landuyt heeft ongetwijfeld veel talent, en het is een handige
knaap ook; maar waarom probeert hij altijd de gewone sterveling de gruw op het lijf
te jagen: on ne devrait jamais peindre que ce qui est vraiment beau, zei Picasso op
een dag dat hij met zichzelf overhoop lag.
A.S.

Ieper
Het is de gewoonte dat critici de première van een opvoering bijwonen, met de
onuitgesproken bedoeling aan de prestatie de nodige publicitaire ruchtbaarheid te
geven. De nationale en lokale inktkoelies woonden in de Ieperse hallestede pas de
derde of de vierde opvoering bij van het Licht- en Klankspel Margareta van
Konstantinopel, maar dat was in elk geval nog veel vroeger dan ondergetekende, uw
nederige dienaar, die op zondag 14 september juist geteld de laatste uitvoering
bijwoonde.
Klank en licht... het is weinig, zeer weinig zelfs om een bepaalde handeling, vooral
wanneer het om een dramatisch konflikt gaat, afdoende te suggereren. Te Brugge,
in het ongeevenaard schilderachtige Gruuthuuse, konden wij van een meevaller over
geheel de lijn spreken. Te Ieper is het een meevaller wanneer men met een serie
verzachtende omstandigheden rekening houdt. Hierbij moeten wij even bedenken
dat de jongste tijd dergelijke spelen als paddestoelen uit de grond rezen. Net als de
Wingense Bruegelfeesten kwamen deze spelen in de mode... de kwaliteit moest er
ten slotte onder gaan lijden.
Margaretha van Konstantinopel is een fatsoenlijk werkstuk, en absoluut niet bij
de al te uitgebreide kategorie van de mislukkingen te rangschikken. Toch kon er
meer van gemaakt worden, werden mogelijkheden onbenut gelaten en had men af
en toe lichtjes de indruk dat wat te overhaastig te werk gegaan werd terwijl de
organisatie te officieel aandeed en blijkbaar de nodige soepelheid miste.
Het symbolisme is wel niet meer van onze tijd maar wij kunnen moeilijk nalaten
op de al te vlugge tekstzegging van een actrice die als 't ware die overhaasting
illustreerde. Het ontbreken van behoorlijke zitplaatsen, de primitieve banken stonden
midden hoog opgeschoten onkruid, illustreerde duidelijk het ander tekort.
Konstantinopel ligt ver van Ieper... beweren dat de handeling van het spel zo ver
af ligt van het illuster verleden van de Hallestede ware overdreven maar o.i. is deze
keuze voor heel wat kritiek vatbaar. Het geschil tussen de Avesnes en de Dampierre's
kan in eender welk Vlaams historisch centrum gesitueerd worden. Er moeten ter
plaatse zeker beter geschikte bladzijden uit de Middeleeuwse geschiedenis te lezen
zijn in de oorkonden. Hier mag voor de eerste keer de vraag gesteld worden of de
bekwame Ieperlingen wel voldoende vertegenwoordigd waren in het
organisatie-komitee.
De Hallen en de St.-Maartenskathedraal vormen een machtig Middeleeuws
gebouwenkompleks. Voor dit Licht- en Klankspel vormden zij evenwel de meest
ongelukkige kombinatie die men zich indenken kan. Wij hebben misschien één tiende
van de stoere kracht der Hallen en één vijfde van de sierlijke Kathedraal kunnen
bewonderen. Van het Belfort kregen wij de minst interessante gevel te zien... En dit
alles zou nog onbetekenend geweest zijn hadden de twee gebouwen min of meer een
hoek gevormd, hun ligging is evenwel omzeggens gelijklopend. Daardoor miste men
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de zo noodzakelijke achtergrond en fungeerden de verlichte uitstalramen op de
Vanden Peereboomplaats voortdurend als ongewenste blikken-afleiders. Ook bij de
keuze van de plaats voelde men het met de ellebogen dat geen doorwinterde
Ieperlingen de toon hadden aangegeven.
Rekening houdend met de ongelukkig gekozen plaats der handeling konden zowel
de klank- als de lichttechniek bevredigen. Vooral op de zijgevel van de Kathedraal
werden prachtige effekten bereikt terwijl het Donker Poort-effekt voldeed. Alleen
duurden de periodes van volslagen duisternis soms ietwat te lang. De geluidsweergave
was bepaald goed en Louis De Meester moet gefeliciteerd met zijn werk, zijn muziek
diende het geheel en was berekend op een dergelijke uitvoering. Zonder buitengewoon
te zijn was de tekst van Paul Louyet goed. Paul Van Dessel heeft zeker wat in zijn
mars, een plaatselijk kunstenaar zou echter meer afwisseling hebben kunnen bieden...
Ergens lazen wij dat Gerard Vermeersch, de veelbelovende Ieperse kunstenaar,
de beste was van het stelletje akteurs en aktrices. Laten wij het wat objektiever
uitdrukken: hij was een der besten samen met de stemmen van Margaretha, Johanna
en nog een paar mannen. Wie te Brugge in Gruuthuuse de soberheid, de
verstaanbaarheid en de gloedvolle (niet te verwarren met romantische) zeggingskracht
van verschillende Westvlaamse taalvirtuozen naar waarde leerde schatten zal te Ieper
ontmoedigd gezucht hebben bij de soms al te vlakke en te vlugge zegging. De Ieperse
toneelliefhebbers, en trouwens al de Westvlaamse met hen, kunnen nog steeds niet
begrijpen waarom men het orgaan van Antoon Vander Plaetse niet hoorde weergalmen
van op het belfort, waarom Guido Cafmeyer met zijn zware stem de banvloeken uit
de kathedraal niet meer kracht bijzette. En waar bleven Remi Van Duyn, Teresa Van
Marcke, Hector Deylgat en tal van anderen?
Er is meer... op bepaalde ogenblikken moet het volk reageren. De acht of tien
medewerkers deden wel krampachtige pogingen om de illuzie van een massa te
verkrijgen maar meer dan een vrij stuntelige poging was het niet. Zouden de
toneelspelers van Ieper en omliggende hier geen goed werk hebben kunnen verrichten?
Wij zullen het hierbij laten. De lezer zal uit bovenstaande regels genoegzaam
hebben kunnen afleiden dat Margareta van Konstantinopel vooral een onbevredigende
indruk naliet omdat er zo veel meer kon uitgehaald worden. De minder-kritisch
aangelegde toeschouwer zal natuurlijk iets meer voldaan het plein tussen Hallen en
Kathedraal verlaten hebben. Trouwens de uitgebrachte kritiek vermindert in genen
dele het lofwaardige van het opzet. Burgemeester Dehem, Schepen Robyn en hun
medewerkers verdienen dan ook onze erkentelijkheid.
Omwille van de objektiviteit dienen wij ons hier evenwel af te vragen: Welke
personen of welk organisme oefenden een zo grote invloed uit op de plaatselijke
autoriteiten dat de Ieperse en zelfs de Westvlaamse medewerking schier stelselmatig
geweerd werd?
D.
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Kortrijk
Ik heb op vrijdag 26 september te 20 uur de opvoering te Kortrijk bijgewoond van
Een Bruid in de Morgen door Hugo Claus, vertolkt door het stilaan befaamde
Kortrijkse arenatheater Antigone.
Nieuwsgierig ben ik er heengegaan. Nieuwsgierig om de auteur, wiens jeugd te
Kortrijk verliep, om de inhoud en de riskante verhoudingen, om de stijl en de taal,
om de tragiek of de noodlottige verveling.
Ik had het stuk niet gelezen en ken het dus slechts gezien door de ogen en de regie
van Bert De Wildeman, de oprichter van Antigone, de onvermoeibare doordrijver
(hij klaagde in het publiek terecht over het feit dat hij zopas van de stad Kortrijk voor
zijn kulturele activiteit van 60 opvoeringen de belachelijke steun had ontvangen van
5000 F), en de regisseur van dit stuk.
Mijn onmiddellijke reactie, die, na bezinking, niet veranderd is, luidt: het valt mee;
het was een zeer interessante avond en ik heb vele met lof overladen stukken van
vreemde auteurs gezien, die, naar mijn smaak, minder aangrijpend zijn dan dit grauwe
treurige spel van onze jonge landgenoot, met zijn verbazend vroegrijp talent.
Het stuk is er een voor grote mensen. Men is thans eerder groot dan vroeger het
geval was - hoewel deze vlugger grootgewordenen langer dan voorheen buiten de
werkelijkheid leven, door de studies - zodat geëmancipeerde minderjarigen het stuk
rustig kunnen gaan bekijken. Men ervaart ‘la source n'est pas troublée’ en hier weet
ik niet of het reeds bij de auteur zo was ofwel of het louter bij de regisseur zo zit.

Het stuk
Het stuk boeit, behalve op het laatste waar er geweeklaagd wordt als de spanning
voorbij is.
Denkt aan een proletarisch gezin in een grote stad. Het gezin is stoffelijk aan lager
wal geraakt. Vader Pattini, een man zonder autocritiek, verbeeldt zich een
vooraanstaand kunstenaar te zijn. Welke pietluttige figuur. Dat hij zijn naam van Rik
Pattijn liet veranderen, typeert hem helemaal. Hij is een mengsel van kinderachtigheid
(wat onze toorn en een zekere mate van verachting veroorzaakt) en van kinderlijkheid
(wat ons medelijden opwekt). Hij is in niets praktisch en een volkomen onbenullige
vader.
De moeder is de pijler van het huis, de spil van het gezin en over het geheel
genomen is zij verre van onsympathiek. Zij tast het leven niet af met de rede en de
gezonde wijsheid is evenmin haar deel, maar haar aanvoelen van de dingen, haar
vrouwelijke intuïtie laat haar nooit in de steek.
Zij staat met beide voeten in de realiteit van het irrationnele leven geplant, zij is
niet immoreel van bedoeling wel van middelen, zij poogt de benarde situatie én van
haar simpele jongen én van haar gehele gezin te redden. Ik kan me vergissen en mij
toch niet ontdoen van de indruk dat de auteur haar met groot medevoelen en deernis
heeft getekend.
Het stuk is een aanklacht tegen de ouders, deze opvoeders die zelf zouden moeten
opgevoed worden. De ellendige kringloop van onbekwame opvoeders, die onbekwame
opgevoeden grootbrengen, wordt niet doorbroken.
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De zuster van Thomas is een bijzonder geval. Dat Thomas niet behoorlijk opgevoed
werd kan de ouders voor een belangrijk deel niet ten laste gelegd worden daar de
jongen geestelijke afwijkingen vertoont, die van hem eerder een abnormale dan een
normale maken, hoewel hij door een andere opvoeding thuis een beter uitgeruste
jongen had kunnen worden (in de achtergrond voelt U de klacht tegen de maatschappij,
die geen leer- en opvoedingssysteem voor deze gestoorde kinderen heeft).
Maar de zuster is normaal. Zij werkt echter niet, zij ligt te luieren, heeft de normale
reacties van zelfstandige meisjes tegenover haar ouders, incarneert schijnbaar een
zeker idealisme bij haar poging de uitwerking der plannen van haar moeder te
verhinderen, maar zij beoogt meteen haar eigen verwarde, ongezonde verhouding
met haar broer te bestendigen.
Die telkens weergekeerde mengeling van goede en kwade motieven beroert ons.
Beroerde ze de auteur? Of staat hij ‘jenseits des Guten und Bösen’? Zijn persoonlijk
standpunt telt niet. Zodra goed en kwaad nietszeggende woorden geworden zijn, is
elke tragiek uit het stuk verdwenen.
De beklemmende sfeer van het stuk, typerend voor de geestesopvatting van jonge
mensen ten aanzien van hun tijd: één grote troosteloosheid van het begin tot het
einde. Wrakken van mensen, die drijven op traditie, het menselijke in zich dragen,
inzicht en wilskracht missen (typeert dit juist niet het mensworden: wijsheid en
wilskracht?) om, al ware het slechts te pogen, zelf hun leven te conditionneren en
die aldus uitgeleverd zijn aan het lot, dat veel meer verdriet dan vreugde baart.
Af en toe zegt de moeder in het stuk ‘het regent’. Het regent inderdaad: niet de
veie, malse regen van de vruchtbaarheid, maar de kille dodende eindeloos-vervelende
regen van de troosteloosheid en het nooit wijkende verdriet. De zelfmoord van de
dochter op het einde van het stuk is, naar mijn gevoel, eerder literair dan psychologisch
verantwoord.

De opvoering
Josée Lefebvre dient in de eerste plaats vermeld te worden: zij speelde de moeder,
in de echte betekenis van het woord, meesterlijk. De palm van de vertolking gaat
zonder enige twijfel naar haar. Geen ogenblik is men uit de overtuiging dat men staat
voor een brok lillend leven.
Maurice Lomme was de vader Henri Pattini. Hij lijkt zich stiekem zeer in zijn rol
te behagen en hij incarneert inderdaad de vader op een wijze dat men waarachtig in
hem gelooft. Het verdienstelijke van de heer Lomme is dat hij de talenten, die hij
onbetwistbaar heeft, uitputtend gebruikt en ten dienste van de toneelkunst en zijn
medemensen stelt.
Wim De Lathouwer was de zoon Thomas. Een verbluffende realisatie; hoe heeft
hij zich in zijn rol ingewerkt. De intonatie van de stem, de afwezige of levende blik,
de tics van de gestoorde en minderbegaafde jongen, die als een schuldeloos kind in
een droomwereld leeft en voor wiens toekomst in een liefdeloze wereld elk hart
ineenkrimpt, het gemis aan bewustzijn van zijn werkelijke toestand: dit alles doet
ons de heer De Lathouwer zeer loven om zijn prachtige en uiterst verdienstelijke
vertolking.
De dochter Andrea (Mej. Jo Hendriks) deed mij het meest aan toneel denken. Af
en toe breekt haar feilloos
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talent door, maar zij lijkt mij enige moeite te hebben om de klasse van de andere
vertolkers te evenaren. Zij had ook tegenover de moeder een zware tegenprestatie te
leveren. Zij lijkt mij beter te kunnen.
Hilda, de nicht (Mej. L. Bamberg): vanaf de eerste verschijning is men verrast,
verbaasd hoe men door grime en spel iemand herscheppen kan tot een verdorrende,
eerder lelijke, ouder-wordende jonge dochter, die verwend is, onverstandig en een
lam gelijkt. Houding, gebaar en spel waren hier àf. En over de algemene regie heb
ik hoger de passende en lovende woorden gesproken, die Bert De Wildeman moeten
aanzetten voort te doen. Hij kan niet anders dan slagen.
Dr. Michiel Vandekerckhove

Kuurne
We vielen binnen bij de Evarist-Carpentiersvrienden te Kuurne... een jolige bende
kunsttroubadours uit het Leieland: echter geen ééndagsbloem; het is thans zestien
jaar dat deze bedrijvige kunstkring boven de doopvont werd gehouden.
In 1942, tijdens de oorlog, begon het. De allesvernielende maalstroom van dit
wereldschokkend tijdsgebeuren is er wellicht de aanleiding toe geweest, dat bij enkele
koene jonge kerels uit Kuurne het verlangen naar schoonheid, goedheid en waarheid
een georganiseerde vorm aannam.
Michel Depijpere, Gerard Fenaux, Meester Lietaert, Valeer Viaene en Daniel
Meyfroid waren de mannen van het eerste uur. Vanaf zijn stichting draagt hun bond
de naam van Kuurne's grootste kunstenaar: Evarist Carpentier (1845-1922), wiens
werken verspreid zijn over bijna alle grote musea van Europa, en die gedurende
geruime tijd Rector was van de Koninklijke Akademie te Luik. Hij had het ongeluk
te sterven in Wallonië, maar de hoge verfijning van zijn werken maakt hem tot een
bijzondere figuur uit de Vlaamse schilderswereld van de laatste eeuw.
Het spoor van deze grote, vond ook volgelingen in de meest zakelijke gemeente
van ons schilderzieke Vlaanderen.
De kunstverliefde jonge Kuurnenaren, die in '42 de bakermat hielden, kunnen nu
met trots hun blik laten gaan over de gespierde gestalte van hun geesteskind. Daar
roert entwat. Hun noeste werkkracht heeft in deze zestien jaar de intiemste sfeer
beroerd van deze Leie-gemeente met 11.000 inwoners. Daar groeien vruchten
velerhande. Laat ons lukraak plukken:
Jaar op jaar houden de tweëendertig actieve leden van de Kring hun
najaars-tentoonstelling van kunstwerken. Wij ontdoen ons van een paar minuten om
de bovenzaal van het Middenstandshuis binnen te wippen en kennis te maken... 20
leden exposeren, allen authentische inwoners van de gemeente. De aard van hun
gewrochten is even gevarieerd als het leven zelf, en als de bevolkingslagen waaruit
hun scheppers voortkomen; vanaf het jolig-klaterende inlegwerk in perelmoer en
houtvlakken, de stoere bakstenen landschapstrant, de kloekgeborstelde
bloemenwaaiers en de breeduitwaaiende kempen en duinen, tot de melancholie van
wazig-zachte stillevens, de strakke tormenten van modernistisch plasticisme en de
stille verfijning van minutieuze copiën.
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Zoek hier geen grootmeesters van Europees formaat. Maar adem mee met de
longen van een gezonde gemeentebevolking, die schone dingen liefheeft, en de
energie opbrengt om van haar liefde daden te maken. Deze gemakkelijke overgang
van geest naar daad, mag wel het specifieke kenmerk heten van de evenwichtige
energie der zuid-westvlamingen.
Al is hij onbevoegd tot afdoend oordeel, toch blijft uw blik haperen bij een paar
werken waar belofte in steekt: zo de los-geschilderde, van levenswarmte doorbroeide
werken van Felix Dalle, hun proost; de gevoelige, goudbruine stillevens van Juffrouw
Rapoeye, waar warme lichtjes in branden; de Saverijs-achtige landschapstrant in
duikvlucht van Valeer Viaene, die jammer genoeg al te weinig produceert; de
vaardigheid en de zwier waarmee Michel Depijpere zich door alle tranten heenborstelt;
de werkjes van de gebroeders Fenaux: Gerard even zacht en verfijnd, als Paul gedurfd
en vooruitstrevend; de kunstzinnige elegantie van Georges Vannieuwenborgh enz...
te lang om op te sommen. Loop maar langs de galerij heen, elk heeft het middel
gevonden om een zorgzaam stukje schoonheid vast te leggen: Daniel Delvoye, Roger
Carton, Jozef Vannieuwenborgh, Eugene Verbeke, Eric Vandevijvere, Jaak
Verschelde, Lode Verschelde, (laureaat van de Brugse schilderschool, en onlangs
ten stadhuize gehuldigd), Daniel Bouckaert, Juffrouw Joye, Cyriel Verougstraete,
Georges Remmerie, en Mevr. Van Wijnsberghe.
Dit over de rechtstreekse kunstproductie der leden, ter gelegenheid van een
tentoonstelling. Maar veel dieper gaat de werking van deze kunsttroubadours. Een
van hun machtprestaties der laatste jaren, mag hier wel speciaal vermeld: 1954: de
retrospectieve tentoonstelling der werken van de groot-meester Evarist Carpentier,
hun schutspatroon en voorbeeld. Onder het nooit afgevend impuls van Meester
Lietaert, brein en hart van de Kring, en in samenwerking met het gemeente bestuur,
heeft de kunstkring niet minder dan negenendertig werken uit private collecties en
grote musea (o.a. Brugge, Luik, Kortrijk) samengebracht en in het bereik gesteld van
de kunstvrienden der streek. Deze prestatie is uitgegroeid tot een stille weerwraak
tegen de stofferige vergetelheid waaronder een meester van de Vlaamse schilderkunst
dreigde te vervagen. Meer dan één stad die zich Maecenas waant, heeft daarbij
verbaasde ogen opgezet.
Bovendien richt de bedrijvige Kring regelmatig voordrachten in ter bevordering
van de volksopvoeding inzake kunst, stelt zich onvoorwaardelijk ten dienste om
smaak en stijl te schenken aan de volksfeesten der gemeente, en waar hun bedrijvig
leven de leden overdag geen tijd laat om kunstzinnige ontwerpen voor de
Lievevrouw-processie uit te voeren, treden zij op als koene nachtridders, die met
nuchtere avontuurlijkheid instaan voor de opluistering van de ommegang der
Schutsvrouwe van Vlaanderen.
Onder de welwillende voogdij van het Gemeentebestuur, richten zij schilder- en
tekenwedstrijden in op de lagere school en vormen aldus zin voor schoonheid bij de
aankomende jeugd hunner gemeente.
Met het onverwoestbaar optimisme en de nagelvaste volharding der
rederijkerskamers van eertijds doorploegen zij zonder ophouden de mulle grond
hunner gemeente, om wat
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schoon en goed is uit te zaaien; en zij oogsten vruchten velerhande. Dit alles heet
men sociale kunst.
De Evarist Carpentiersvrienden zouden hun Vlaming-zijn te kort doen, moesten
zij in hun verenigingsleven ook de vrolijke snaar niet betokkelen; en wie tot hun
intieme kring behoort, kent grondig hun jaarlijkse mosselsouper in breugeliaanse
stijl, hun gezellige koutavonden tussen pot en pint ten huize van de bestuursleden,
het gastvrij nest in het kunstatelier van hun eerste voorzitter Michel Depijpere...
Zo leeft en streeft in de bescheiden gemeente Kuurne, langs de Leie, een groep
kunstvrienden; zonder ziekelijke ambities, maar met veel liefde. En hij kent zijn
verdiensten niet; als de belangloze veldbloem die kleur en relief geeft aan een braak
stuk grond, als het toevallig gefluit van een merel dat een hele tuin doet zingen, als
de onnaspeurlijke adem Gods, die de hele schepping blij en schoon maakt voor de
pelgrimerende mensheid.
Joris Fenaux

Luik
Eveneens in het kader der W.T. organiseerde Luik een eklektische tentoonstelling
van werken der Ecole de Paris; enkele hoofdfiguren der hedendaagse Franse scholen
werden er met een groot aantal werken gehuldigd: Léger en Matisse, Picasso, Miro
en Laurens, Magnelli, Arp, Hartung en Jacobsen.
Het lijkt ons dat de organisatoren wat laat begonnen zijn met het verzamelen der
werken, want eersterangs oeuvre is er hier bijna niet te zien geweest. Van Picasso
toonde men vooral keramiek uit de laatste jaren, die gekenmerkt zijn door de sterk
doorgedreven commercialisatie. Léger was uitstekend. Miro was ontgoochelend.
Verschillende der werken van Matisse tonen duidelijk dat hij dikwijls geschilderd
heeft naar een procédé en dat hij daarbij zeer zorgeloos en haastig te werk ging.
Laurens is soms verbluffend. Het smeedwerk van Jacobsen is moeilijk te waarderen.
Hans Hartung is integendeel, spijts de herhaling van steeds dezelfde techniek, een
bewonderenswaardig schilder, wiens panelen indrukwekkend zijn en een ongewone
decoratieve kracht bezitten. Arp's beeldhouwwerk roept vizioenen op uit de oertijden
of uit onontdekte planeten. Magnelli lijkt me een zielloos peuteraar.
A.S.

Hedendaagse Vlaamse schilderkunst
De tentoonstelling Hedendaagse Vlaamse Schilderkunst, die door ons Verbond werd
ingericht, heeft een groot sukses gekend.
De tentoonstelling werd te Brugge geopend op 15 juni 1958; zij was er ingericht
in de Stadshalle en werd door ruim 6.000 belangstellenden bezocht. De pers, die
uitvoerig over deze expositie rapporteerde, was uiterst gunstig.
Op 9 augustus werd dezelfde tentoonstelling geopend in de lakenhalle te Ieper.
Nadien werd ons verbond uitgenodigd door de vereniging Le Hainaut au travail
en werd dezelfde tentoonstelling op 31 augustus geopend in het stedelijk museum
te Doornik. Daar werd het woord gevoerd door de h. Jules Hossey, Burgemeester
van Doornik en door de h. Jozef Storme, Voorzitter C.V.K.V. Ook te Doornik was
er grote belangstelling voor het werk van onze levende Vlaamse schilders.

West-Vlaanderen. Jaargang 7

Tweeenzestig Vlaamse schilders, van verschillende leeftijd, en verschillende
kunstrichting, hebben aldus de gelegenheid gekregen van 15 juni tot einde september
hun werk in drie voorname steden aan het publiek voor te stellen.

* Brieven aan de redactie
In West-Vlaanderen wierd aangestipt dat ik 42 kinderliedjes van Karel de Gheldere
getoonzet heb. Maar Mr. Dereeper vergat dat ik ook reeds in 1908 zes nummers uit
zijn Landliederen gemaakt en uitgegeven heb, o.m. 't Was eens dat ik op wandel
ging. Coopman, in een brief aan Karel de Gheldere, schreef (wegens de kinderliedjes):
Mijn hartelijkste wensen met de allerliefste kinderliedjes. Ook de toondichter heeft
den waren toon getroffen’.
(w.g. Remi Ghesquiere)
In Uw nummer van juli-augustus 1958, 7de jaargang nr. 4 staat op bladzijde 228 onder
de titel ‘Kunst in Kongo’ een tekst waarin over mij het volgende wordt gezegd: ‘De
inrichters deden er goed aan hem de inwendige architectuur op te dragen van de
afdeling aan de kunst gewijd in het reusachtige paviljoen van Kongo’. Mag ik er U
op wijzen dat de inwendige architectuur van bedoeld paviljoen geenszins door mij
ontworpen is en ik er ook geen verantwoordelijkheid voor neem. De inwendige
architectuur is een creatie van J. Dupuis, architekt-raadgever van de V.P.A. Lou
Bertot-Decoration. Mijn taak in deze aangelegenheid was artistiek-raadgever van de
groep en gevolmacht afgevaardigde van boven vermelde groep bij de verwezenlijking
van de inrichting en van de plaatsing van de kunstwerken.
(w.g. Luc Peire)

Bericht van de administratie
- Nog geregeld komen er bij de administratie vragen toe voor vroeger verschenen
afleveringen van West-Vlaanderen. De vijf eerste jaargangen van ons tijdschrift zijn
evenwel compleet uitverkocht. Alleen van de zesde jaargang (1957) en de zevende
lopende jaargang kunnen nog nummers worden bezorgd.
- Er wordt ook op gewezen dat een jaarabonnement automatisch ingaat met het eerste
nummer van het jaar. (Er kan dus bijv. niet geabonneerd worden vanaf nummer 4
van dit jaar tot nummer 4 van volgend jaar).
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Personalia
* In de James Ensorgalerie te Oostende werd een overzichtelijke expositie gehouden
van het fotografisch oeuvre van M a u r i c e A n t o n y , die onlangs 75 jaar werd.
Hij is, zoals men weet, een goede vriend geweest van Ensor en Permeke, en van de
talrijke artisten, die tijdens de zomer te Oostende verbleven, en heeft talrijke hunner
werken gefotografreed.
* Conservator K.R. B e r q u i n , van het oudheidkundig museum van Nieuwpoort,
werd op 5 oktober gehuldigd bij zijn 85ste verjaardag: een man wiens verdienste voor
kunst en kultuur in de kuststreek zeer groot is.
* Tijdens de maand oktober exposeert de Oostense kunstschilder M a u r i c e B o e l
zijn schilderijen in de galerie Emulation te Luik.
* Marilou van Jean du Parc en Niet wanhopen, Maria-Christina van F.R.
B o s c h v o g e l verschijnen beide in de loop van deze winter als heruitgave in de
luxe-Reinaertreeks (40 F).
* Door de filmmaatschappij Orion uit Brugge werd een film opgenomen over het
koor en orkest Ons Dorado van het St.-Lodewijkscollege, dat geleid wordt door
P a u l H a n o u l l e . De productieleiding van deze film was in handen van A n t o o n
C a r e t t e , terwijl de geluidsopname werd geleid door L o u i s d e M e e s t e r . Dit
initiatief werd financieel gesteund door de Bank van Roeselare.
* Kunstschilder Firmin C o l a r d y n bracht een geslaagde verzameling zijner werken
in de haard van de Stadschouwburg van Kortrijk, gedurende de maand september.
* Bij de uitgeverij Beyaert te Brugge verscheen een nieuw werk van F e l i x D a l l e :
Dank je, lieve. (132 pp - 50 F)
* Bij de uitgeverij Dewilde te Handzame verscheen van de hand van M a r c e l
D e f o o r t : De muzikale lijn doorheen de Europese geschiedenis, een beknopt
overzicht van de Europese muziekgeschiedenis. (56 pp)
* Het Oostends Kamertoneel opent het winterseizoen met Glazen Speelgoed van
Tennessee Williams. Dekor van J a n D e l e e .
* Ons medelid, J o z e f D e l e u uit Rekkem geeft sinds enkele tijd het tijdschrift uit
Ons erfdeel - notre patrimoine. Dit blad spant zich in om de Nederlandse taal en
kultuur in Frans-Vlaanderen te bewaren. De jongste aflevering (augustus 1958) bevat
o.m. een bijdrage over volkstoneel in Frans-Vlaanderen en een interessant artikel
over Gezelle en Frans-Vlaanderen. Dit tijdschrift verschijnt driemaal per jaar en kost
40 F. (Administratie: Moeskroenstraat 26 Rekkem).
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* De musicus M i c h i e l D e c r o o s uit Oostduinkerke heeft met zijn kamermuziek
een reisbeurs gewonnen van het Koopal legaat (Ministerie van Openbaar Onderwijs)
en heeft een tijdlang te Wenen verbleven.
* F e l i x D e C o c k exposeerde te Blankenberge gedurende de maand september.
* Op 11 oktober trad de letterkundige W i l l e m D e n y s op in een open-kring-avond
in huize Doedelzak te Eernegem, terwijl Frans Jacobs en Pol Baetens voor een select
muzikaal programma zorgden.
* Einde oktober verschijnt een geillustreerde brochure over de Ommegang van
Lissewege. Deze studie werd geschreven door L u c i e n D e n d o o v e n . Benevens
een historisch overzicht, bevat zij verschillende foto's en een woord vooraf van
Michiel English.
* Tijdens de maand juli heeft kunstschilder K a r e l D e k a n d e l a e r e zijn werken
ten toon gesteld in de bovenzaal van het stadhuis te Nieuwpoort.
* Dit jaar verscheen bij Bibliotheca Alphonsiana te Leuven onder de titel Levensavond
de zoveelste dichtbundel van de hand van A u g u s t D e N o l f C.SS.R. Een werk
waarin deze zeer verdienstelijke bejaarde priester-dichter zijn verworven zielevreugde
a.h.w. dankbaar uitgalmt. Te verkrijgen in het redemptoristenklooster,
St.-Alfonsusstraat 42 Roeselare.
* Van 14 december tot 4 januari zal de Oostendse kunstschilder A n t o D i e z zijn
werk tentoonstellen in het kunstsalon Beatrijs te Eeklo.
* G a s t o n D u r i b r e u x heeft een reisbeurs gewonnen en heeft een reis ondernomen
naar Italië.
* F e r n a n d E t i e n n e en P a u l Va n d e r s c h a e g h e publiceerden zopas bij de
uitgeverij Dewilde te Handzame: Nederlandse poëtiek (100 pp - 45 F) en Wertvolles,
een Duitse bloemlezing (176 pp - 56 F).
* Ons redactielid, architect P a u l F e l i x uit Oostende, werd benoemd tot
buitengewoon hoogleraar aan de faculteit der wetenschappen van de Universiteit te
Leuven.
* De derde hoofdzonde, een nieuwe roman van Fred G e r m o n p r e z zal over kort
verschijnen in de Clauwaertreeks, Leuven.
* Van de hand van de Brugse toondichter R e m i G h e s q u i e r e verscheen zopas
een bundel van 50 jeugdliederen (Centrale muziekhandel, Halle).
* Bij de viering van Schepen K. Dehouck werd hem een schilderij overhandigd van
kunstschilder J o r i s H o u w e n , vanwege het feestcomité. Het is een verheugend
feit dat bij gelegenheid van vieringen meer en meer oorspronkelijke artistieke werken
worden aangeboden, in plaats van zielloos seriewerk.
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* De te Oostende wonende, blinde kunstschilder E d w a r d L a u r e y n s werd onlangs
93 jaar. Laureyns is een landschapschilder, afkomstig uit het Land van Waas, die
zich echter ook aan de decoratieve wandschildering heeft gewaagd onder meer in de
Scala en het Koninklijk paleis te Oostende. Zijn laatste grote expositie dateert van
1943, toen zijn werk door Marcel Duchateau werd ingeleid.
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* Bouw- en kunstkeramiek van het atelier P e r i g n e m te Beernem wordt te Brugge
geëxposeerd van 21 september tot 12 oktober in het bestendig expositiecentrum voor
toegepaste kunst Dijver, 7.
* Op de leeftijd van 94 jaar overleed te Brugge de h. L o u i s R e c k e l b u s , sedert
1930 conservator van de Brugse musea. Hij volgde de lessen van de Brugse akademie
en wist, als kunstschilder, met gouache en waterverf een zekere naam te verwerven,
vooral met stadsgezichten van Brugge. Er zijn werken van hem o.a. in de musea van
Kortrijk, Diksmuide en Brugge.
* A r y S l e e k s , schuilnaam voor de Oostendse letterkundige K. Seys, heeft zopas
een nieuw werkje uitgegeven in zijn serie ‘Oostendse Folklore’. Het is een werkje
over het Oostendse dialekt (50 pp, in eigen beheer: Parijsstraat 15 Oostende). In het
komende najaar zal van dezelfde auteur nag een werk verschijnen over oude Oostendse
volkstypes.
* De afdeling Kortrijk van de Bond der Limburgers in West-Vlaanderen zal op 16
november te Kortrijk een Huldedag inrichten voor T h e o d o o r S e v e n s . Er wordt
een H. Mis voorzien, een academische zitting en de onthulling van een bronzen
gedenkplaat.
* Op 30 november gaat te Oostende de huldiging door van R i k k e S c h m i t z , die
een grote rol speelde in het toneelleven van West-Vlaanderen tussen de twee oorlogen.
* L i a T i m m e r m a n s heeft deze zomer, zoals vroeger, de kroniek van de kust
verzorgd voor het N.I.R.-Brussel. Zij sprak er o.m. over de expositie van Bernard
Buffet te Oostende, over het James Ensorhuis te Oostende; over naieve schilderkunst
te Knokke en over de Vlaamse Kunst uit Spaans bezit te Brugge. Voorts heeft zij
ook in de Vlaamse T.V. medegewerkt aan het programma ‘Raakpunten’.
* Van 19 oktober tot 9 november stelt de boer-schilder G a s t o n T h e u n y n c k uit
Esen zijn werken tentoon in het kunstsalon Beatrijs te Eeklo. Van 4 tot 15 oktober
heeft hij zijn jongste schilderijen geëxposeerd in het De Braekeleerstudio te
Antwerpen.
* In de loop van de maand oktober treedt A n t o o n Va n d e r P l a e t s e opnieuw
als declamator op in de Nederlandse programma's van de Vaticaanse radio telkens
te 22.15 u.; op 1 oktober met Vondelgedichten; op 6 oktober met werken van Gezelle,
en op 25 oktober met poëzie van Gery Helderenberg, Anton van Duinkerken en P.G.
Buckinx.
* De Brugse auteur M a r c e l Va n d e Ve l d e publiceerde zopas een plakette
Van de Wondere zwane Bianca, een Brugse legende (16 pp. in eigen beheer, Genthof
16, Brugge).
* Tijdens de maand augustus exposeerde kunstschilder R o b e r t Va n h e s t e in het
‘Kroegske’ te Oostende.
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* Zoals men weet heeft J o z e f Ve r h e l l e enkele schitterende vertalingen gemaakt
van geestelijke chansons van Cocagnac. De belangstelling is intussen zo groot
geworden dat het plan bestaat om deze Vlaamse uitgaven van Cocagnac-chansons
op grammofoonplaten op te nemen.
* Door de gidsenbond te Brugge werd zopas een werkje uitgegeven van A n t o o n
V i a e n e : Napoleon en Marie-Louise te Brugge (92 pp - met 4 illustraties, 30 F gidsenbond, Nieuwe Gentweg 39, Brugge).
* Op 14 september ging voor de vijfde maal en met groot sukses de Bruegelstoet uit
te Wingene. De algemene leiding en regie van stoet en feest berustte bij F r a n s
V r o m m a n . De affiche en de nieuwe wagen ‘Boerenbruiloft’ werden ontworpen
door E r n e s t Ve r k e s t ; terwijl de eveneens nieuwe reuzin ‘Dulle Griet’ werd
ontworpen door A r n o B r y s , die ook enkele nieuwe kostumes tekende.
* Bij de uitgeverij De Wilde te Handzame verscheen een nieuwe sprookjesbundel
van J a c k Ve r s t a p p e n , getiteld Avondsprookjes (15 F). Tevens publiceerde het
weekblad ‘De Kempen’ te Turnhout van dezelfde schrijver een roman Opstand in
Arizona, die een thema uit de Amerikaanse pioniersgeschiedenis behandelt.
* Tijdens de maand september stelden volgende artisten hun recent werk tentoon in
de galerie Bruegel te Harelbeke: Albert Brabant, Marc Callaert (ook beeldhouwwerk),
Johny Claeys (beeldhouwwerk), André Debaveye, André Glorieux, André Laporte,
Julien Noreilde (beeldhouwwerk), Gerard Parmentier (ook beeldhouwwerk), Georges
Vandecasteele, Remi Vanhoutte, Etien Verscheure en Wilfried Wijns.
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[West-Vlaanderen 1958, nummer 6]
[Industriële vormgeving]
industriële vormgeving en buitenlandse handel

‘Industrial Design’ noemen het de Amerikanen en zij maakten er, overigens terecht,
een zoveelste techniek van. Méér dan dat: een furie! Maar dan een furie die heel wat
grote verwezenlijkingen op haar aktief heeft. En nog méér: een soort religie! Het is
onze industriëlen stellig niet onbekend dat in het ‘Museum of Modern Art’ te
New-York een... schrijfmachine prijkt van de Italiaanse konstrukteur Olivetti.
Zó zijn de Amerikanen.
En zó zijn wij: vooraleer ten onzent de benaming was doorgedrongen, werd de
techniek zélf reeds velerzijds toegepast. Maar zoals steeds vergaten wij te
systematizeren: op overlegde wijze te beoefenen. Dus waait ons de aangelegenheid
vroeg of laat van ‘ergens ter wereld’ in zulk een gesystematizeerde vorm toe, met
aanhang van de nieuwe beroepen die aldus zijn ontstaan: en wij, wij voelen ons
vanzelfsprekend een zoveelste maal aanstappen in de achterhoede der vernieuwing,
schuw en schuchter als de lichtpit in de rode lantaarn...
God geve dat dit mettertijd moge veranderen! Want het is, hoe men het ook draaie
of kere, vernietigend-treurig te moeten vaststellen dat een land als het onze, met een
zó stevige ambachtelijke traditie welke geen ander zich ooit heeft kunnen verwerven,
thans elders de les moet gaan leren.
Anderen zullen in deze aflevering van West-Vlaanderen toelichten waar het precies
om gaat. Mij werd gevraagd, een korte inleidende tekst over ‘de noodzakelijkheid
van industriële vormgeving voor de bevordering onzer industrie op de buitenlandse
markten’. Wanneer ik met een even kwade als trieste pen deze inleiding door een
waarschuwing, en die bepaalde waarschuwing liet voorafgaan, dan moet de reden
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daarvan worden gezocht in de niet alleen door mij aangekleefde overtuiging dat onze
exportbedrijvigheid strukturele verbetering behoeft en deze verbetering voor een niet
onaanzienlijk deel precies langs de weg der industriële vormgeving moet bereikt
worden.
Laten wij verduidelijken.
Ons land is op de export aangewezen: onze nationale welvaart staat of valt met
de handhaving en de bestendige uitgroei van onze uitvoerkansen.
Reeds gaat ruim veertig procent van onze produktie naar ‘den vreemde’ en alles
moet in het werk worden gesteld om dit reeds bereikte resultaat onafgebroken te
verbreden. Hier staan echter moeilijkheden in de weg die verband
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houden met de struktuur zelve van onze uitvoer. Ons exportpakket namelijk is hoogst
eenzijdig samengesteld: grondstoffen, halffabrikaten en uitrustingsgoederen slorpen
het leeuwenaandeel op.
Anderzijds is onze uitvoer al te sterk gekoncentreerd op slechts enkele
afnemerslanden: op Europese bodem blijft ongeveer 70% van onze exportgoederen
en alleen reeds onze partners van de Euromarkt nemen ongeveer 45% van onze
exporttotaliteit voor hun rekening.
Opgave is dus: in de bestaande afnemerslanden méér klassen van de
konsumentenstruktuur bereiken en bovendien nieuwe markten prospekteren en
veroveren. Daartoe zal onder meer en vooral de reeks onzer uitvoergoederen moeten
uitgebreid worden: zal, met name, de aandacht dienen toegespitst op het afgewerkte
produkt. Nu is precies op dit gebied een levendige konkurrentie ontstaan, die
ongetwijfeld mettertijd nog aan scherpte zal toenemen. En die hoofdzakelijk zal
worden uitgevochten op het terrein van de goed overlegde bruikbaarheid van het
produkt, op het gebied van zijn sierlijke, elegante en toch sobere, onopvallende vorm.
Niet de technische kwaliteit gaat inderdaad nog langer de doorslag geven: deze is
nu eenmaal voor het merendeel der produkten vrijwel dezelfde geworden. Er zijn
geen ‘slechte’ auto's meer, geen ‘slechte’ radio's, geen ‘slechte’ koelkasten, en wat
weet ik meer.
De ‘vorm’ krijgt meer en meer belang: de vorm, die in de meest brede zin van het
woord de smaak en de gewoonten, de voorkeur en de grillen zelfs van de verbruiker
moet tegemoet treden.
Vandaar de gebiedende eis, in de algeheelheid van de bedrijfspolitiek een méér
dan belangrijke plaats in te ruimen voor het vormgevingsbeleid: d.w.z., het
systematisch nastreven van een gepaste originaliteit. Niet dus een originaliteit om
het louter plezier van de originaliteit als zodanig, maar een originaliteit die wezenlijk
steunt op een samenstel van ekonomische, technische en esthetische motieven welke
de uitkomst zijn van een grondige marktstudie. Ik wens dit nadrukkelijk te
onderstrepen om het veel voorkomend misverstand uit de weg te ruimen dat door de
Franse term ‘esthétique industrielle’ wordt gezaaid: industriële vormgeving is niet
in de allereerste plaats een kwestie van esthetische schoonheid. Haar doel is inderdaad
niet in zulke mate idealistisch, al kan en wil het belang ervan voor het levenspeil en
de opvoeding van de massa niet ontkend worden. Zij is volgens de nauwkeurige
omschrijving van de Directeur van het Nederlandse Instituut voor Industriële
Vormgeving ‘een zodanig weloverwogen wijze van ontwerpen en fabriceren dat
daardoor aan alle voorwaarden, aan zulke produkten te stellen, voldaan wordt’. De
vorm is slechts één dier voorwaarden.
Mijn inleiding moge nog doen opmerken dat het vormgevingsbeleid niet alleen is
weggelegd voor grote ondernemingen. De kosten ervan liggen ook in het bereik van
kleine en middelgrote bedrijven: onderzoekingen hebben uitgewezen dat zij gemiddel
1 à 2% bedragen van de kosten van het produkt.
Vanzelfsprekend is aan het veranderen van de vorm een afzetrisico verbonden.
Maar, moeten juist laatstgenoemde bedrijven niet doorbreken door dergelijke risico's
op zich te nemen? Vormgeving is alleszins een minder duur middel om zich te
affirmeren of te doen kennen dan publicitet.
Sluiten wil ik met een even hartelijk als welgemeend proficiat aan de redaktie van
dit blad; zij heeft er goed aan gedaan dit probleem aan te snijden en onder de aandacht
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te brengen van het bedrijfsleven. Het is zeer nauw verwant met dit andere, voor ons
land zo belangrijke probleem van de buitenlandse handel. En voorts hebben wij een
faam te verdedigen: ik herhaal, welke faam.
ANDRE DEQUAE, Oud-Minister van Buitenlandse Handel.
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de vorming van de industriële ontwerper en het eindhovens experiment

Dichters worden geboren, industriële ontwerpers niet.
Die kunnen niet anders dan uit opleiding en vorming te voorschijn treden, hoezeer
het vak ook van creatieve orde zij en al mag er bezwaarlijk een substantiële kern van
ingeboren voorbestemdheid tot de vormgeving in de candidaten ontbreken.
Maar voor opleiding en vorming heeft men behoefte aan - om het eens engetjes
te zeggen - een ‘leerstof’, en te allen tijde hebben we geconstateerd dat ‘leerstof’
wordt verstrekt door en opgebouwd uit overlevering, ervaring en theorie welke niet
door de practijk achterhaald werd. Wat dan met het onderricht in de industriële
vormgeving, deze zo gloednieuwe discipline waarin er nog geen sprake kan zijn van
brede, diepgaande ervaring en rijke, ruim geschakeerde practijk, laat staan van
traditie? Grosso modo mag men zeggen dat de industriële vormgeving, zelfs in de
vernauwde, elementaire zin des woords, d.w.z. als vak van één individu, de ontwerper,
op verre na nog geen realiteit is, o.m. wegens het feit dat de bedrijfsleiding te dien
opzichte nog in een stadium van onrijpheid of onbewustheid verkeert, doch vooral
wegens gebrek aan geschoolde, methodisch onderlegde designers. Door wie dienen
dezen dan geschoold te worden?
Dit is nummer één van de zwarigheden welke op het vraagstuk van dit onderwijs
drukken. De vicieuze cirkel.
Industriële vormgeving is echter veel meer dan een vak waarin zich de ontwerping
van een mechanisch te vervaardigen serie- of massa-product voltrekt. Het is in wezen
noch min noch meer dan een houding van de over machines en
bedrijfsorganisatorische systemen beschikkende homo faber, en aan deze
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houding zitten tal van consequenties en te coördineren uiteenlopende aspecten vast.
Er kan al niet meer aan getwijfeld worden: al wat de jongste jaren tot een finale
doordenking van het begrip industrial design heeft bijgedragen, is ten slotte uitgemond
in het ultieme inzicht dat de industriële vormgeving nooit een wezenlijke, organische
prestatie kan worden indien zij niet geconcipieerd wordt als een precieze orchestratie
van velerlei bevoegdheden zoals de analyse van het product, het marketen
consumer-research, de studie van de kostprijsberekening, de harmoniëring van product
en productiemiddelen in een evenwichtige, dubbelwerkende planning, de studie van
distributie en verkoopsargumenten, de publiciteit en alle vormen van commercial
design (om dan nog maar de wenselijkheid van een intrinsieke ‘bedrijfsstijl’ terzijde
te laten). Slechts onder deze voorwaarde krijgt de diepere idee der industriële
vormgeving haar rechten. Als een gave totaliteit van al deze handelingen en staten
- waarin men een indentificatie-neiging tussen ontwerper en bedrijfsleider waarneemt
-, dus als een veel complexer gebeuren dan enkel maar de gedachtekieming, de
uitwerking en afwerking van het product.
Nu kan men, met de geringe ondervinding waarop men tot nog toe moet steunen,
al klaar bespeuren dat een streng geïsoleerde bekwaming en perfectionering in de
ontwerping van het product als autonoom vak die noodzakelijke integratie van functies
waarin bedrijfsvoering zich splitst, fataal in de weg kan gaan staan. Zulk isolement
- naar binnen, uit het oogpunt vakmanschap ten volle verantwoord - biedt uiteraard
weinig vrijheid om het design als relatief-zelfstandig ondernemen te beleven. Maar
anderzijds vergt het minimalistisch opgevatte ontwerpersvak op zichzelf reeds het
maximum van wat wij aan omvang, duur en energie aan een hogere beroepsopleiding
plegen toe te meten.
Dit is dan de tweede factor welke de vraag naar het hoe en het wat van de vorming
tot industrieel ontwerper a.h.w. griezelig maakt.
Wie ook maar vluchtig het domein van het industrial design benadert, bevroedt
vlug dat daar veelvuldige, ogenschijnlijk fel tegenstrijdige potenties en strevingen
in werkzaam zijn. Om er slechts twee der opmerkelijkste van te noemen: de
onontkoombare wetmatigheid van exacte wetenschappen en de imponderabele,
nimmer in formules vast te strikken teugelloosheid van de plastische creativiteit.
Mediteert men daarop verder door, dan geraakt men onvermijdelijk gevangen in het
goochelspel van tal van varianten op deze tegenstelling die wij, misschien zeer ten
onrechte, geredelijk een verschijnsel van onverzoenlijkheid heten: redekunde en
intuïtie, tucht en spontaneïteit, cijfering en dichterschap, techniek en kunst. In het
min of meer beklijfd opleidingsprogramma verwekt dit contrast waarschijnlijk hét
gevaarlijke wringpunt, de bestendige, latente conflictstof, welke, mits gedomineerd
met intellectuele elegantie, tezelfdertijde het kostbare zuurdesem, het vitale beginsel
van het hele vormingswerk kan worden.
Deze beheersing van zulke krachtige strijdigheden is begrijpelijk geen lichte taak.
Het blijkt in de leiding van het onderwijs een kwestie van ontdubbeling zonder dat
de synthese van visie of doel in de verdrukking komt. Een kwestie van oeverloos
begrijpen en onaantastbaar geloof in een bepaalde eenheid of quintessens als
waarheidsbeginsel in het doen en het maken. En ziedaar dan, nummer drie, de
hachelijkste moeilijkheid. Ontbeert een aan industrial design gewijde
onderwijsinstelling een directeur van bijzondere allure, een persoonlijkheid die tot
dat wonder, de binding
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De illustratie bij dit artikel toont enkele voorwerpen die werden gemaakt door studenten van de
Akademie voor Industriële Vormgeving te Eindhoven.
(Foto's Kees Houtman).
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van incoherenties, in staat blijkt, dan heeft ze geen kans om stuurloosheid en indolentie
te ontgaan.
Er blijven dan, buitendien, nog allerlei problemen van tweede, nauwelijks minder
belangrijker rang. Louter materiële lastigheden, op stuk van inrichting, docentenkeuze,
oriëntatie in product-categorieën, e.d.m. Industriële vormgeving heeft in hoogste
mate te maken met grondstoffen: houtverwerking, metalen en plastics, keramiek en
glas, leder en textiel, papier, etc. Dit beduidt evenveel noodwendigheden van
iedermaal uitgebreid equipement, een machinepark en apparatuur waarvan de concrete
samenstelling vrijwel ondenkbaar is en welke nochtans de maat aangeven van de
reële verhouding waarin de onderwijsinstelling ten opzichte van de productie-practijk
behoort te staan. Beperking en selectie - oordeelkundig afgestemd op de hoofdaccenten
in de nationale of regionale industrie - dwingen in dit geval tot een noodoplossing,
en het komt er hier speciaal op aan voldoende uitgerust te blijven opdat de candidaat
het all-round-élan verwerve dat als een ideaal kenmerk van de industriële ontwerper
wordt geprezen.
Ook de nadrukkelijke en fel vertakte richtingstendenties in het geheel der industriële
makelij eisen beperking. Er ligt een wereld tussen een hijskraan en een bloemenvaasje,
tussen een radiotoestel en een babywagentje, tussen een zaklamp en een bergmeubel.
Zware en lichte techniek, fijn instrumentenwerk en primair huishoudelijk
gebruiksgoed, mobiele en immobiele goederen, - dit alles betekent meteen de sterkste
differentiëring in programma, materialen, gereedschappen en toestellen, - met als
alternatief: oppervlakkige zweem van volledigheid of grondige uitbouw van een
beperkt aantal materiaal- en product-categorieën.
*
Heeft men dit alles onder ogen genomen en bedenkt men daarbij dat de vorming in
de gegadigde zowat een hele scala van mentaliteits- en beroepstypen (een technicus
en een kunstenaar, een economist en een psycholoog, een organisator en een verkoper,
een rationalist en een dromer, een socioloog en - een nuchter alledagjesmens, etc.)
tot minimale ontluiking moet doen komen, dan wordt het duidelijk waarom dit
onderwijs zo moeizaam naar zijn vaste gestalte zoekt. Hier en daar vindt men in
sommige Europese landen al een instelling, vooral van het genre der zgn.
‘kunst-ambachtscholen’, die het woord ‘industriële vormgeving’ aan haar naam heeft
toegevoegd of een zodanig betitelde afdeling in haar programma heeft opgenomen,
maar steeds blijkt dit weinig meer te zijn dan ‘vlagverfraaiing’ - industrial design is
nu eenmaal een slagwoord geworden, dat zich ook voor de reclame en het
koffie-uurtjes-gesprek niet meer veilig kan stellen - en aan wezenlijke studie van
industriële product-ontwerping wordt er zo goed als niets gedaan. Uitzonderingen
daarop blijken: het recent opgerichte opleidingsseminarie van het Institut d'Esthétique
Industrielle te Parijs, dat vooralsnog geen full-time-leerstelling werd; de Hochschule
für Gestaltung te Ulm, die er, wellicht wegens haar te abstract-filosofische
discussiesfeer, nog niet in slaagde het vertrouwen der insiders te winnen; en de
Academie voor Industriële Vormgeving te Eindhoven, welke langzamerhand algemeen
wordt erkend als het enige instituut waarin dit nieuwe onderwijs tot een bepaalde
consolidering is gekomen.
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De jongste jaren heeft in internationale middens van deskundigen en waarnemers de
belangstelling voor de Eindhovense academie opmerkelijke vormen aangenomen.
Dit in alle discretie en met aarzelende behoedzaamheid opgezette initiatief - in 1950
als avondschool en eerst in 1955 als dagschool begonnen - blijkt nu reeds een reëel
model voor geïnteresseerden in Engeland, Canada, België, Duitsland en elders, en
vooral sedert de directeur, René Smeets, op het Internationaal Congres voor Industriële
Vormgeving 1958 te Darmstadt-Berlijn, op verzoek der inrichters, enkele
mededelingen verstrekte, krijgt men uit allerlei buitenlandse informaties de indruk
dat deze school nu al geldigheid als patroon voor andere soortgelijke bedoelingen
heeft verworven.
Nochtans bestaat er wellicht geen tweede officiële onderwijsinstelling, op om het
even welk gebied, welke zozeer, met opzet, een experimenteel karakter handhaaft.
Er is niets star-definitiefs in de conceptie van deze Academie. Behoudens op enkele
‘dogmatische’ grondgedachten, direct gericht op de behoeften van de industrie en
haar voortbrengselen en op de zin dezer voortbrengselen in de samenleving, en
behoudens op een zeer elementaire leerprogramma-schets, steunt deze school op een
bestendig waakzame waarneming van de proefondervindelijkheid en op een soepel,
levendig mee-evolueren met de penetratie van de ongeschonden gedachte der
industriële vormgeving in de practijk van fabrieken, handel en consumentenwereld.
Dit maakt de gehele onderneming ook zo bijzonder boeiend: al wat men er aanpakt
staat in het teken van groei, ontdekking en verrassende ervaring; het vooroordeel,
het binnensporig op gezag geaccepteerde weten, het steriele gewoontedenken vinden
er geen voedingsbodem; directie en docenten zijn daar a.h.w. voortdurend betrokken
in een door verantwoordelijkheidsbesef beteugeld avontuur. Het is een stille, gestadige
en van het forum afgewende arbeid, die echter zulk een merkwaardig nieuwe
geestesgesteltenis uitstraalt dat het forum er langsom meer en meer over wil vernemen.
De Academie omvat drie opleidingssecties welke zich vooralsnog autonoom
ontwikkelen, maar waarvan mag verwacht worden dat zij binnen afzienbare tijd
ongeforceerd, zonder van buitenaf opgelegde dwang, nauw met elkaar vergroeien:
1. Industriële Vormgeving,
2. Productpresentatie en publiciteitsontwerping (reclame-typografie, verpakking,
fotografie, etc.),
3. Textiel en aanverwante twee-dimensionale ontwerping, b.v. behangselpapier.
In dit artikel wordt uiteraard enkel aan de eerstvermelde afdeling aandacht besteed.
Deze opleiding bestrijkt vijf studiejaren voor studenten die liefst een of andere
middelbare vorming achter zich hebben.
Een initiaal probleem is de recrutering van deze leerlingen. De kwantiteit der
candidaten laat wel is waar niet te wensen, - die is, integendeel, te groot in verhouding
tot het geringe aantal afgestudeerden dat een geëigende werkkring zal kunnen vinden
in de industriewereld die nog zozeer het design als positieve noodzaak ignoreert.
Deze omstandigheid beïnvloedt dan ook de aanwervingsnormen en heeft b.v. voor
gevolg dat de eerste afgestudeerden - in 1960 - niet talrijker zullen zijn dan zes of
zeven. Doch de grote moeilijkheid in de aanwerving schuilt in het feit dat de geijkte
vormen van vooropleiding in lager en middelbaar onderwijs in de leerling nog geen
duidelijke kenmerken van geschiktheid tot de studie van het industrial design hebben
gereleveerd. Wat voor leerlingtype verdient de voorkeur?
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Zeker niet een eng-letterkundig of dito wetenschappelijk geschoolde, noch een louter
artistiek of louter technisch aangelegde. Beide laatste gaven behoren alleszins in een
evenwichtige proportie aanwezig te zijn en gepaard te gaan met een bepaalde graad
van handvaardigheid, inzonderheid een zeker tekentalent. Hierbij aansluitend is een
redelijk niveau van algemene geestelijke ontwikkeling onmisbaar. Doch het kernige
element in al deze condities blijft daarbij nog ongedefinieerd; - vaag zou het kunnen
omschreven worden als een soort van zakelijke verstandelijkheid waardoor de dingen
vanuit hun menselijk ‘waarom’ met savoir-vivre en relativiteitszin benaderd worden
en die, hoe nuchter en veeleisend ook, niet verkillend inwerkt op het gevoel voor
visuele charme, tactiele behaaglijkheid en warme levensstijl.
Hiermede zijn we dan natuurlijk al enigszins in de intenties der opleiding zelf
terecht gekomen. Deze wordt ingeleid met een eerste jaar waarin de basiscursus veel
werk maakt van een waarachtig vertrouwd-wording met de natuur en haar ontelbare
vormen en organismen. Het accent ligt op de beschouwende en schetsende bestudering
van structuren, vormen van gewassen, dieren en mineralen, en op een ver
doorgedreven kleurenstudie. Haar verruiming vindt deze basis-opleiding via
uitgebreide oefeningen in het creëren van vrije vormen in allerhande grondstoffen
en in ruimtelijke studies. ‘Wie gestalte en vorm wil geven aan materiaal’, aldus de
directeur, ‘moet eerst en vooral die intieme ervaringen met de werkstoffen opdoen,
welke alléén het handwerk bieden kan, onverschillig in welk materiaal gewerkt
wordt.’
Het is duidelijk dat dit eerste studiejaar naar inhoud schatplichtig is aan de
beroemde Bauhaus-Vorlehre van Johannes Itten en aan enkele andere, wel specifiek
Duitse concepties van inleidend kunstonderricht, zoals men die samengevat vindt in
publicaties als die van Max Burchartz (Gleichnis der Harmonie; Gestaltungslehre)
of van Georg Netzband en Fritz Eschen (Kunstpädagogische Anregungen), en waarvan
René Smeets jarenlang - vóór hij zijn Academie stichtte - studieus de waarden en
zwakheden heeft afgewogen. Toch heeft de Eindhovense basiscursus een geheel
‘eigen gezicht’ gekregen, o.m. omdat een te sterke stimulering van de studerenden
in de puur beeldende kunstrichting dient vermeden en bijaldien deze oefeningen
hoofdzakelijk tot doel hebben de begaafdheden in de student ‘los te gooien’ en te
beschermen tegen... academistische vooringenomenheden. Wat ervan verhoopt wordt,
luidt volgens een programmaverklaring van de school: de ontwikkeling van het
vrij-creatieve vormgevoel, de vaardigheid bij de behandeling van diverse materialen
en gereedschappen en een liefde voor het fijne bewerken en afwerken van het
werkstuk.
Met de studie van de keramiek - handgevormde en technische - komt deze opleiding
in behendigheid, werktuig-hantering en vorm- en materiaalfeeling tot een uitgebreider
faze welke meteen het eerste contact doet ontstaan met het karakteristiek technische
en industriële. Hiermede vormen verder een samenhangend geheel: bevordering van
de bedrevenheid in het modelmaken, kennisleer van giet- en persvormen, inzicht in
seriewerk, e.d.m. en, naast het vrije schetsen en schilderen, het perspectivisch en
werktuigbouwkundig tekenen.
En dan de feitelijke inwijding in de industriële vormgeving: naast de houtbewerking
en de technologie der keramiek, de matrijzenleer, de technologie van metalen en
plastics, de ‘slopingsstudie’ van min of meer ingewikkelde technische producten, en
ten slotte dat immateriële in het hele gebeuren, dat de ziel zelf van de vorm-
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geving uitmaakt: het ontwerpen, het wonderbare bedenkingswerk dat zich voltrekt
van de nauwkeurige ontleding van het voorwerp, via de eerste ideeschetsen en
primaire ruimtelijke studies en ‘vraagstellende’ verantwoording, tot de
werktekeningen, dummybouw en productietekeningen. Deze methodiek-leer vormt
het hart van de totale opleiding. Zij is als een nimmer uit te putten trainingsysteem
voor het nadenken over zin, wezen, doel, realiseerbaarheid en vele andere
eigenschappen van het product. Zij omvat kennis van gereedschappen, machines,
materialen, industriële organisatie, normen en maten, etc. etc., maar zij ontglipt nooit
aan die éne grondwet welke zich kristalliseert uit de verhouding van de
mens-gebruiker tot het te ontwerpen ding.
Met de onderstreping van de betekenis dezer methodiek wordt het evident dat de
ontwikkeling der handvaardigheid in deze school eerder een middel dan een doel op
zichzelf is en dus alle mogelijkheid tot verwarring tussen ambachtelijke creatie en
industriële vormgeving uitsluit. De mechanische serie- en massafabricage blijft wel
degelijk het stramien waarop de ontwerpstudie zich projecteert. In laatste instantie
ligt de doelstelling niet in de perfectionering tot knappe modelmakers of tot ontwerpers
van bijzondere unica, noch wordt er speciaal waarde gehecht aan teken-, sculpteerof schildervirtuositeit. Zelfs de eventuele gaafheid van het eindresultaat van het
ontwerpwerk wordt in zekere zin met gemotiveerde opzettelijkheid geminimaliseerd.
Hoofdzaak is, onaantastbaar, de methodiek, het logische, met velerlei wetmatigheden
en beperkingen rekening houdende bedenkingswerk, het
‘op-welke-manier-en-via-welke-systemen-en principes
men-de-kernidee-van-een-object-tot-een-deugdelijke-vorm-ontplooit’.
Om dit alles misschien wat te verduidelijken mogen hier nog enige voorwerpen
worden vermeld welke tot nog toe als oefening of als proefwerk aan bod zijn gekomen:
houten schakelmeubel, batterij-zaklamp, openbare brievenbus, huisdeur-brievenbus,
draaglamp voor nachtwaker, zeepbakje in plaat, gascomfoor, vulkacheltje, reizende
tentoonstellingsstand, loudspeaker, braad-gasoventje, perforator, brandstofpomp
voor bromfietsen, wekker, standaard voor hoogspringtouw, deurklink, braadpan,
schroevendraaier met handvatsel in kunststof, e.d.m., - een opsomming waaruit
meteen naar voren komt dat metalen en kunststoffen als van centrale betekenis - niet
willekeurig doch op goede gronden van observatie der industriële werkelijkheid - in
deze opleiding boven de andere materialen worden gesteld.
Ofschoon de Academie over een bevredigend equipement van werktuigen en
machines beschikt, heeft de bezorgdheid der directie om met dit alles niet ‘in de
wolken te gaan zweven’ aanleiding gegeven tot enkele innovaties welke in
onderwijsmiddens en daarbuiten opzien hebben verwekt. Het vierde jaar van de
studie is een ‘practijkjaar’ - momenteel voor het eerst aan de gang -, tijdens hetwelk
de studenten niet meer naar school komen doch in speciaal uitgekozen fabrieken,
verspreid over heel Nederland, worden ondergebracht. De klasse gaat dan uiteen:
één student vertoeft in een gloeilampenfabriek, een ander in een houtverwerkende
meubelindustrie, nog een ander in een aardewerk- en porseleinfabriek, een vierde in
een industrie van gietijzeren verwarmingstoestellen, etc. Na drie maanden vinden er
telkens mutaties plaats, zodat aan het einde van vier trimesters de studenten ieder de
hele gamma van ‘hoofdindustrieën’ hebben doorlopen. In deze ondernemingen, w.o.
er zich verscheidene van internationale faam bevinden, wordt de student niet ‘te werk
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gesteld’ (ofschoon hij van de fabriek een klein maandelijks ‘salaris’ ontvangt om te
voorzien in zijn onderhoud en ter bekostiging van zijn tijdelijke verblijfplaats), - hij
krijgt integendeel de vrije gelegenheid om zich a.h.w. peripathetisch vertrouwd te
maken met het hele bestel van het bedrijf en in het bijzonder met de gang van het
totale productie-apparaat. Het feit dat dit initiatief verwezenlijkt kon worden, wijst
niet alleen op de realiteitszin van de schooldirectie maar eveneens op haar uitstekende
relaties met begrijpende en welwillende industrieën. Tijdens dit practijkjaar wordt
tussen studenten en school de band gehandhaafd door een ‘contactleraar’ die geregeld
de practici bezoekt en ook samenkomsten met hen en met de directeurs en de
hoofdleraars in het schoolgebouw belegt. Het vijfde (eind-)jaar komen de studenten
dan weer terug in de Academie doorbrengen, ditmaal voor een vrij opgevatte
finishingscursus.
Een tweede zeer reëel aspect van het studieprogramma wordt gevormd door een
om de drie jaren hernomen bijzondere cursus in verband met de toestellen die te pas
komen bij het electriciteits- en gasverbruik en de waterleiding in de woning, dus
verlichtings-, verwarmings- en kooktoestellen, stofzuigers, wasmachines, centrifuges,
koelkasten, e.d. Hieraan verleent een dozijn gespecialiseerde ingenieurs en
deskundigen die niet tot de vaste docentenstaf der Academie behoren, doch hun
dagelijkse werkkring hebben in wat men in Nederland ‘Gemeentebedrijven’ noemt,
als lesgevers hun medewerking.
Tot besluit zij nog vermeld dat leervakken van algemene vorming, zoals talen,
letterkunde, muziek en zelfs een originele vorm van toneel- en woordkunst, ook
weleens ‘groups animation’ genaamd, de opleiding behoorlijk aanvullen. Kunst- en
cultuurgeschiedenis, inzonderheid ontwikkelingsgang van de techniek, wordt in een
nieuwe, ‘ontstofte’ vorm gedoceerd, nl. als fenomenologie en ‘klimaatsgroei’ der
industriële vormgeving, als oefenveld voor de plastische waarneming en als
bevordering van de ontvankelijkheid voor wat Le Corbusier ‘le Rencontre’ heeft
genoemd, de samenhang van de gebruiksgoederen in dit leven met de architectuur
en planologie en de vrije beeldende kunsten.
Het wordt allemaal, meen ik, met een gezonde zin voor maat en aardse nooddruften
ondernomen, experimenterend-zoekend en schiftend, maar niet artistiekerig, niet
dweperig, vèr van alle hang naar uitzinnigheid of mooidoenerij. Wat meer dan dertig
docenten zijn aan de Academie voor Industriële Vormgeving verbonden, - evenals
de studenten uit het hele land en ook van over de grenzen herkomstig. Weinigen
hunner zijn specifiek beroepsleraren; de meesten hebben een ‘hoofdtaak’ in het volle
leven, hetzij in de industrie of in een eigen ontwerpbureau, hetzij in het economische
of kunstleven. Dit neemt niet weg dat zij levendig gehecht zijn aan hun Academie
en de één of twee dagen welke zij er iedere week in doorbrengen als hun boeiendste
en leerzaamste arbeidsdagen beschouwen. Anderzijds behoudt ook langs deze weg
de school een innig, organisch evoluerend contact met hetgeen anders ‘een vreemde
buitenwereld’ zou zijn. Overigens heeft de directie van in den beginne meeval gehad
in het opsporen van de passende leerkrachten en heeft zij, ik zou zeggen ‘per mirakel’,
die vicieuze cirkel waarvan in de aanvang van dit artikel sprake is, kunnen doorbreken:
enkelen harer hoofddocenten genieten nu
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reeds als industrieel vormgever een klinkende reputatie; anderen staan creatief of
critisch op de barricaden in de wereld van literatuur en kunsten.
Er heerst een onvervangbare goede geest van vooruitwillen, opbouw, idealisme
en kameraadschap in deze Academie. Het bewustzijn, dat men aan de vestiging van
een volkomen nieuw beroep - en dan één met een enorme sociale en culturele
betekenis - mag meewerken, zo studenten als leraars, animeert allen met een élan
dat men niet vaak in onderwijsinstellingen ontmoet. Wààr die bezieling feitelijk
vandaan komt, is al lang voor de betrokkenen geen geheim meer: de stichter-directeur
René Smeets heeft van meetaf ‘wohltemperiert’, zonder omhaal van woorden of
gewichtigdoenerij, de juiste sfeer-accenten kunnen leggen. Behoudens een verbazende
kennis en een onvermoeibare veelzijdige belangstelling, bezit deze
schilder-keramist-glazenier-en-schrijver dat wondere zesde zintuig dat bij gebrek
aan een beter woord ‘levenskunst’ kan heten. Of zo men wil: flair voor human
relations. Het betreft hier precies de uitstraling van een leiderspersoonlijkheid die,
zoals vooraan in deze bijdrage reeds werd gezegd, tot het wonder ‘binding van
incoherenties’ in staat blijkt.
K.-N. ELNO
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industriële vormgeving in amerika

De Amerikaanse organisatoren van onze studiereis in de zomer van 1953, boden ons
op de dag van aankomst een boekwerkje aan, waarin van dag tot dag en van uur tot
uur het gehele programma was aangegeven. Geadviseerd door de Society of Industrial
Designers (S.I.D.) had men een voortreffelijk studieschema opgesteld, waardoor wij
in contact kwamen met de meest bekende persoonlijkheden uit de ontwerperswereld,
de medewerkers van hun bureau's, de ontwerppraktijk in de grote industrieën, met
opleidingscursussen en bijzondere ontwerperscursussen. Het program was zeer bezet
en niet minder vermoeiend, daar het ons voerde door het gehele oostelijke deel der
Verenigde Staten binnen de lijn van de steden New-York, Boston, Rochester, Chicago,
Louisville, Washington en weer New-York en dit in een tijdsbestek van vijf weken.
Desondanks bood het gelegenheid tot het ontmoeten, buiten de eigenlijke excursies,
van tal van bijzondere mensen en het leren kennen van de American way of life in
vele Amerikaanse gezinnen. Het programma voorzag in een langer verblijf in steden
als New-York, Chicago en Washington, terwijl een week-end aan de Niagara-falls
eveneens programmapunt was. In de langere week-ends was er voldoende gelegenheid
om in de steden rond te kijken, New-York te ondergaan vanuit de rust van Central
Park tot het daverend geweld van Broadway, de stad te zien bij avond uit de top van
de Empire State Building of op een zondagmorgen vanaf een bootje op de Hudson
en de East River.
Het was alles fascinerend en overweldigend. We hebben de grote warenhuizen
bezocht en de Merchandise Mart in Chicago, het Lincoln- en Jefferson memorial,
het Pentagon en het Witte Huis aan de oevers van de Potomac; de rijkdom der grote
verzamelingen van natuur en techniek in New-York en Chicago, en de schatkamers
der enorme musea, waar het oude Europa al zijn geestelijke glorie tentoonstelt en
waar vooral de Lage Landen aan de zee stralen in de grootheid hunner meesters. Het
was een verrukking in een der zalen van de Widener-collection in Washington zo
maar vijf of zes Vermeers naast elkaar te zien hangen of in het Museum of Modern
Art onverwacht te worden geconfronteerd met de ‘slapende zigeunerin met de leeuw’
van de douanier Rousseau.
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Voortdurend kwam in mij het gevoel op te reizen in een land der toekomst; met
snelle vliegtochten verplaatsten wij ons over enorme afstanden; de duizenden auto's
die voortschoven over de super-highway's; het leven in de wolkenkrabber-hotels; de
enorme overdaad in de winkeletalage's, uitingen van een hoge levensstandaard; de
drive-in bioscoop en de drive-in supermarket, de enorm doorgevoerde automatisatie
in de fabrieken; dit alles waren verschijnselen van een andere wereld en van een
ander soort mensen.
En juist de ontmoeting met deze mensen, in feite allemaal nazaten van Europese
landverhuizers, was één van de meest boeiende belevenissen. Of het nu
afstammelingen waren van ondernemende voortrekkers uit Italië, Zweden, Polen,
Nederland, Engeland of Duitsland, ze zijn dààr gevormd tot kinderen van één natie,
van het trotse, vrije en democratische Amerika. Ik heb eigenlijk nimmer meer mensen
ontmoet van een zó grote vriendelijkheid, van een zó kinderlijke eenvoud en openheid,
van een zó grote mededeelzaamheid. Fabrieksdirecteuren, leiders van enorme
ondernemingen, arbeiders en taxi-chauffeurs, ontwerpers en kunstenaars,
regeringsvertegenwoordigers, bedienden in een drug-store en mensen van academies
en kunstscholen, zij allen hebben ons een volledig en diep inzicht laten nemen in
hun werk en hun problemen en met de grootste vanzelfsprekendheid en openheid
hebben ze op al onze vragen geantwoord. In de fabrieken kende men geen
geheimdoenerij, gaf men de meest volledige inlichtingen eventueel met statistieken,
prijzen,
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calculatie's en fotomateriaal erbij. Het is uiteraard onmogelijk in een zo kort bestek
ook maar enigermate een indruk te geven van de problemen der industriële
vormgeving in Amerika; ik wil alleen enkele typische karaktertrekken van de
Amerikaanse vormgeving belichten.*
Het Amerikaanse zakenleven en de Amerikaanse industrie zijn volledig ingesteld
op de medewerking van de ontwerper of het ontwerp-bureau en zij zijn uit de
Amerikaanse economie niet meer weg te denken. Want één ding is heel opvallend
in vergelijking met Europa: het doel van de Amerikaanse ontwerper is het
best-verkoopbare product, terwijl de Europeaan nog altijd streeft naar het beste
ontwerp.
Wat een goed ontwerp is wordt door de klant bepaald en niet door een kleine
vooruitstrevende elite! De Amerikaanse ontwerper ontwerpt niet voor het museum,
doch voor de massamarkt. De Amerikaanse fabrikant gebruikt de industriële ontwerper
alléén omdat hij heeft ingezien, dat een goed ontwerp drie fundamentele dingen
omvat:
a) het schept een groter verlangen bij het publiek naar een gegeven product;
b) het verzekert grotere voldoening van de klant nadat het product is gekocht;
c) het helpt de fabrikant een beter product te maken tegen lagere prijs.
Uit een gesprek met Dreyfusz noteer ik volgende zinsneden omtrent de designer:
The industrial designer is born, not made! The industrial designer must be a good
salesman! The industrial designer has to study the public taste! The industrial
designer must have a personal taste and a business taste! Deze laatste uitspraak is
wel heel typerend.

Met dat al heeft de Amerikaanse ontwerper zich een eigen, goed-gefundeerde plaats
verworven, hetgeen duidelijk blijkt uit de grote staat die hij voert. Hij heeft zijn
*

Wie hierover meer volledig wil worden ingelicht, zou ik willen verwijzen naar het uitvoerige,
goed verzorgde en geïllustreerde rapport, dat door onze groep is samengesteld en uitgegeven
door de C.O.P. Raamweg 43-44 's Gravenhage en à raison van f 4.50 verkrijgbaar.
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kantoor en bureaux in de duurste buurten van New-York en Chicago en de inrichting
der ontvangstruimten, privé-kantoren en werkruimten getuigt van goed
zakenvakmanschap, afstralend van de stijl en de aankleding van de dames in de
reception. In de meeste bedrijven wordt industriële vormgeving op het hoogste niveau
behandeld en is het een vice-president die deze problemen zelf beheert. De ontwerper
is in de loop der jaren geworden de onmisbare middelaar tussen de fabrikant en de
gebruiker; hij kent de wensen, beperkingen en mogelijkheden van het bedrijf en hij
bestudeert bij voortduring op intensieve wijze de wensen, voorkeuren en verlangens
van het kopende publiek. Het afbetalingssysteem leidt tot gemakkelijk kopen en de
obsolescence tot het gemakkelijk overgaan op het nieuwe model van auto, koelkast,
stofzuiger, televisie-set enz. dat door de fabrikant prompt ieder jaar op de markt
wordt gebracht. Er is dan niet meer aan veranderd dan een nieuwe deurknop, wat
chroomstrips en een nieuw modekleurtje, terwijl de advertentie de goedgelovige
koper voorspiegelt dat hij een dramatic-new product koopt en pas nù iets heel
bijzonders heeft!
Toen de industriële ontwerper zich voor een 30-tal jaren presenteerde aan de
Amerikaanse industrie, klein en bescheiden, met de hoed in de hand antichambrerend,
was hij geen ingenieur, architect of kunstschilder, hoe vreemd het moge lijken, daar
juist deze drie beroepen later de fundamenten vormden, waarop het beroep werd
opgebouwd. Teague en Guild waren typograaf en illustrator, Loewy was een
modeontwerper,
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Geddes, Dreyfusz en Russel-Wright waren toneeldecorateurs. Tom Lamb was
textielontwerper en Harold van Doren museumdirecteur.
De architecten, ingenieurs en kunstschilders zagen de problemen nog niet of
voelden er niets voor; de schilders hadden geen zin om zich met techniek in te laten
en de architecten hadden handen vol werk met het bouwen van Engelse en Italiaanse
Renaissance-landhuizen. Juist de mensen, die op de een of andere wijze contact
hadden met verkoopproblemen, publiciteit, etalage e.d. ontdekten het feit, dat de
omzetten verdubbelden, wanneer zij de producten aan een schoonheidskuur
onderwierpen. En het verdubbelen en verdrie- en tienvoudigen van de omzet is de
lijn, waarin het werk van de industriële ontwerper in Amerika steeds gezien wordt
en minder de behoefte om stijl, karakter en schoonheid te verlenen aan de
gebruiksdingen, die door machines worden gemaakt. De depressie van de jaren dertig
bracht de ontwerper nog meer op de voorgrond doordat de fabrikanten in hun nood
naar middelen zochten om de vastgelopen afzet weer nieuwe impulsen te geven.
Sedertdien is hij de grote tovenaar, die door zijn werk het antwoord geeft op tal van
verkoops-perikelen.
Wat de ontwerpers te bieden hadden was eenvoudig doch bijzonder waardevol;
het was een soort van imaginair gezond verstand, dat het product in betrekking bracht
met de verbruiker of gebruiker op een wijze die nimmer was opgekomen in de
gedachte van de fabrikant en zijn ingenieurs.
Toen Dreyfusz zijn eerste wekker maakte nam hij zich moeite en tijd om te
bestuderen en te ontdekken op welke manier nu precies het publiek zo 'n ding kocht.
Hij bemerkte onder meer, dat iedere klant het ding in zijn hand nam en beoordeelde
op zijn gewicht, alvorens een keuze te maken. De klokjes die niet gingen bleken licht
te zijn; toen ze van binnen met wat lood verzwaard werden, bemerkten Dreyfusz en
de fabrikant, dat de verkoop met sprongen steeg.
Hetzelfde werd geconstateerd, toen men ertoe overging om het vervelend grijs
van keukenemaille te vervangen door frisse kleuren of door een steelpannetje te
voorzien van een betere handgreep die bovendien niet heet werd.
Dit soort ontdekkingen lijkt niet zo belangrijk maar de fabrikanten gingen begrijpen,
dat hun klanten mensen waren met een uitgesproken smaak en met aanleg tot oordeel,
wanneer ze voor een keuze werden gesteld.
Voor de Amerikaanse fabrikant heeft aldus de industriële ontwerper maar één
functie en die is: een effectief verkoopsprogram op te zetten en dit tot uitvoering te
brengen met de juiste producten en op de juiste wijze.
Het draagt uiteraard het gevaar in zich dat de ontwerper verwordt tot een soort
super-stylist, zoals hij in de styling-divisions van de Amerikaanse autoindustrie
inderdaad geworden is. Vele jongere Amerikaanse ontwerpers hebben hun verlangen
uitgesproken om eens voor een tijd los te geraken uit de moeilijke Amerikaanse
situatie en te kunnen werken op een Europees ontwerpbureau, waar styling nog niet
karakterloosheid betekent.
De enorme betekenis die in Amerika gehecht wordt aan het marktonderzoek en
het testen van de smaak van het ogenblik heeft uiteraard ook geen gunstige invloed
gehad op de vormgeving. Ieder groter ontwerpbureau heeft hiervoor een staf van
medewerkers en het is voor Amerika typerend, dat óók dit werk aan de ontwerper
wordt opgedragen. Het peil van ontwerpen blijft hierdoor op de laagte van een safe
gemiddelde; ontwerper en fabrikant besteden zoveel tijd en geld aan het onderzoeken
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van de markten wat de klant wél en niet wil hebben, dat er voor het eigenlijke
ontwerpwerk weinig tijd overblijft en nog minder voor research, experiment en
ontwikkeling.
Wanneer men in Amerika om zich heen kijkt, dan moet men ondanks de jarenlange
werkzaamheid van de industriële ontwerper, tóch constateren, dat het resultaat als
geheel nog vrij droevig is en dat men, uitgezonderd in enkele sectoren, aardig op
weg is naar een gestroomlijnde burgerlijkheid en een karakterloze monotonie, die
een ijskast, een wasmachine en een bordenwasser hetzelfde gezicht gegeven heeft
en die het moeilijk maakt om een straalkachel, een ventilator en een batterijlamp van
elkaar te onderscheiden.
Deze middelmatigheid en karakterloosheid is ook oorzaak van al die glamour in
chroom en plastic, de dwaze stroomlijnvormen van statische producten en de
opgeblazen dikdoenerij van tal van op zichzelf eenvoudige producten. Omwille van
de objectiviteit moet ik zeggen, dat we veel ontwerpers ontmoet hebben die zich niet
lenen tot dit soort cosmetiek en die heel bewust naar die gewetensvolle werkwijze
streven welke zich in Europa heeft ontwikkeld.
Opmerkelijk was ook het feit, dat er bij de Amerikaanse ontwerpers zo grote
belangstelling bestond voor de ontwikkeling der Europese vormgeving, dat er op de
grotere ontwerpbureau's en vooral in de goed-geoutilleerde modelshops zoveel
Europese vaklieden werkzaam waren. Hieraan is zeker niet vreemd het feit dat de
Europese invloeden in architectuur, vormgeving en kunstopleiding door mensen als
Gropius, Mies van der Rohe, Albers, Breuer, Wachsmann, Hilberseimer en andere
Bauhausmedewerkers, zo enorm belangrijk zijn gebleken en dat dit proces nog steeds
doorwerkt.
De geest van het oude Europa heeft in het jonge, ondernemende en geestdriftige
volk een nieuw klankbord gevonden, waardoor ook het Amerikaanse ontwerpwerk
aan karakter zal winnen in de toekomst.
RENE SMEETS

Directeur van de Academie voor Industriële vormgeving te Eindhoven.
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nota's over vormgeving

M a x B i l l , 1908, Winterthur, Zwitserland. Schilder, Architect,
Beeldhouwer en belangrijk theoreticus van de hedendaagse kunst en
kunstopleiding. Alwat Bill schrijft is a.h.w. geschraagd door voorbeelden
van eigen kunnen; theorie loopt niet de praktijk vooraf, maar heel dikwijls
andersom. Heftig doch steeds consekwent, nooit wijkend voor de vijand
van de traditie, het misverstand, het onbegrip. Onder zijn voornaamste
publicaties vermelden wij ‘Form’, een bilan van de ontwikkeling van de
vormen in het midden van de twintigste eeuw (drietalige uitgave)
verschenen in 1952. (Karl Werner Verlag, Basel). Ook publiceerde hij de
‘Essays über Kunst und Künstler’ van Wassili Kandinsky en voorzag ze
van kommentaar (1955, Hatje, Stuttgart). Enkele van zijn voornaamste
werken zijn: de Patria draagbare schrijfmachine, een aluminiumreflector,
een tafellamp, een houten haarborstel, opeenstapelbare stoelen uit geperst
hout, driebenige tafel, juwelen, ontwerp voor wolkenkrabber van 14
verdiepingen, inrichting van het Zwitsers paviljoen op de Triennale van
Milaan 1951, schets van de gebouwen voor de Hochschule für Gestaltung
te Ulm, 1952. Max Bill, die algauw na de stichting van het Ulmer Instituut,
tot rector van deze instelling werd aangesteld, nam in 1957 ontslag en is
thans te Zürich gevestigd. Aan het hoofd van de Hochschule für Gestaltung
werd hij vervangen (verdrongen?) door de Argentijn Tomas Maldonado,
die veelmeer dan een estheticus, een sociaal-economist en een automatist
is. Er wordt op het ogenblik sterk gevreesd voor de toekomst van deze
Hochschule.
eb
Met vorm bedoel ik hier: wat we in de ruimte kunnen zien. Wanneer we over het in
die zin beperkte begrip vorm nadenken, of wanneer we het woord vorm horen, dan
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verbinden we hiermee de voorstelling van iets, dat typische eigenschappen oproept,
die dan weer met kenmerkende eigenheden van functies overeenstemmen. Om
duidelijker te zijn: we ondervinden het woord vorm als de aanduiding van een
hoedanigheid. We nemen als vanzelfsprekend aan dat vorm gelijk is aan schoonheid.
In deze zin voelen we alle positieve aanduidingen aan: de volmaakte vorm, de schone
vorm, de goede vorm, de bruikbare vorm. Het zijn positieve verhogingen, graduaties
van hoedanigheid, het is vormkwaliteit. Begrippen als de hatelijke vorm, de nutteloze
vorm geven door hun tegenstelling iets negatiefs weer, namelijk het ontbreken van
vormhoedanigheid. Wij beoordelen dus de vorm naar het argument van het schone.
Wanneer wij spreken over vormen in de natuur, denken we aan bijzonder volmaakte
vormen. Indien wij spreken over vormen van de techniek, dan denken we niet aan
om het even welke toevallige technische gebeurtenissen, maar aan vormen, die wij
als waardevolle, geldende oplossingen kunnen bestempelen. Wanneer wij vormen
van dagelijkse gebruiksvoorwerpen kritisch beschouwen, dan denken we steeds aan
de
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Walter Gropius:
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Oskar Schlemmer:
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vorm als de harmonische uitdrukking van de som van alle functies. Daarmee wordt
noch kunstmatige vereenvouding, noch anti-functionele stroomlijnstijl bedoeld, maar
de natuurlijke, vanzelfsprekende en functionele verschijning, die wij als schoon
ondervinden.
Dat wij bij een kunstwerk de vorm bezien als rechtstreeks in samenhang met de
kenmerkende stijleigenschappen van het werk zelf, wijst er op dat de vorm een
onmisbaar bestanddeel van het kunstwerk uitmaakt en dat de kunstschepping juist
omwille van de vorm als kunstwerk geldt.
Hoewel een goede en schone vorm door iedereen, die met een normale gevoeligheid
begaafd is, zonder verder overleg aanvaard wordt, toch is bewezen dat goede en
schone zaken meestal niet door de bredere lagen der bevolking worden gekocht. De
meeste voortbrengselen met een nieuwe en goede vorm zijn duurder dan de reeds
bestaande. De oude, goede producten worden niet meer voortgebracht. Ten slotte
schrikt de koper ervoor terug zich iets aan te schaffen, dat indruist tegen de algemeen
smaak, zelfs wanneer het hem aanspreekt en niet duurder uitkomt. De conventie van
een schijnbare algemene smaak is dus hinderend voor de verspreiding van de goede
vorm. Reeds dikwijls werd vastgesteld dat verbruikers - en dat zijn hier in ons geval
alle mensen - in de grond veel ontvankelijker staan voor het goede en schone dan
het ernaar uitziet, wanneer men hun handelingen nagaat. Hun onzekerheid en
argeloosheid wordt uitgebaat. De niet nader te omschrijven algemene smaak is het
oefenveld voor gewetenloze voortbrengers en voortverkopers, die met propaganda
op de verbruikers inwerken. Aldus wordt verkocht waarvoor gerucht gemaakt wordt,
en gepropageerd wat dient aan de man gebracht. We moeten slechts om het even
welke krant opslaan; de advertenties staan vol onkontroleerbare aanprijzingen. De
invloed van de propaganda roept een conventie in het leven, die gewijzigd wordt al
naar gelang het seizoen. Wanneer wij die evolutie overschouwen van de
traditionalisten tot de stroomlijnvormigen, terug naar het restauratieve en uiteindelijk
opnieuw naar het puritanisme, dan staan we hulpeloos tegen een muur. Deze muur
heet propaganda. En er bestaat maar één middel om er een bres in te slaan: opvoeding.
Ik versta hier opvoeding in de eigenlijke en oorspronkelijke betekenis: vorming van
de mens volgens zijn eigen natuurlijke aard; niet temmen. We weten dat het hele
opvoedkundige stelsel een grondige omvorming nodig heeft. Men is het er reeds lang
over eens dat de menselijke omgeving, op stuk van esthetisch uitzicht, grote betekenis
heeft voor de geestelijke en zedelijke ontwikkeling van de gemeenschap. Aan
pogingen om de mensheid met behulp van het goede en het schone op te voeden,
heeft het nooit ontbroken. Maar deze pogingen ontaarden meestal in een tegenstelling
met het werkelijke leven.
Ruskin en Morris beschouwden de industrialisatie nog als een gevaar en het
handwerk als grondslag van culturele vernieuwing. Engeland ging voorop in de
opvoeding naar het goede voorwerp.
In de eerste jaren van de twintigste eeuw werd het zwaartepunt van de opvoeding
der vormgeving naar Duitsland verlegd. In 1902 werd door Henry van de Velde, in
dienst van groothertog Wilhelm Ernst, te Weimar het Kunstgewerbeseminar en in
1906 de Kunstgewerbeschule gesticht. Door een leidend kunstenaar gemend
ontstonden hiermede instellingen die zich tot doel stelden: de opleiding van met
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verantwoordelijkheidsgevoel uitgeruste vormgevers; het geven van raad en leiding
aan nijverheid en toegepaste kunst.
In 1908 kwamen in de Deutsche Werkbund vooruitstrevende kunstenaars en
nijveraars samen, om gemeenschappelijk voor de goede vorm te vechten en de kopers
op te leiden. In de geschriften van van de Velde, Muthesius, Naumann en in de
jaarboeken van de Werkbund lezen wij opvattingen, die aan actualiteit nog niets
hebben ingeboet. In Oostenrijk, Zwitserland, Zweden werden gelijkaardige
Werkbünde opgericht; het resultaat ervan kan heden niet meer worden ontkend. In
1918 werd Walter Gropius op voorstel van van de Velde als zijn opvolger naar
Weimar geroepen. In 1919 gaf Gropius het Bauhaus-manifest uit en stichtte hij, door
samenvoeging van de reeds bestaande instellingen, het Staatliches Bauhaus. In 1925
moest de school, door omstandigheden gedwongen, van Weimar naar Dessau worden
overgebracht, waar Gropius voor deze school zijn baanbrekende gebouwen oprichtte.
Nadat Gropius zich in 1928 had teruggetrokken, werd het Bauhaus geleid door Hannes
Meyer en later door Ludwig Mies van der Rohe, totdat de nazis deze vooruitstrevende
school voor vormgeving in 1933 deden sluiten.
Lag het zwaartepunt in het Bauhaus op het scheppend onderricht in onmiddellijk
verband met de maatschappelijke verantwoordelijkheid, daar heeft Frank Lloyd
Wright voor zijn leerlingen in Taliesin een werkprincipe ontwikkeld, dat eerder de
opvoeding tot een zelfstandige persoonlijkheid op het oog had.
Opnieuw anders geaard is de bouwkunstschool en het Institute of Design, beide
gehecht aan het Illinois Institute of Technology te Chicago. Terwijl de school voor
architectuur ondubbelzinnig de opvattingen van Ludwig Mies van der Rohe huldigt
en het Institute of Design, gesticht door Laszlo Moholy-Nagy, de Bauhaus-traditie
in wezenlijke zin voortzet, wordt de persoonlijke ontwikkeling, in de zin van Wright's
Taliesin, in het programma niet ingeschreven.
Verschillende pogingen om, op het Bauhaus afgestemde instellingen te stichten
of bestaande instituten te omvormen - bijv. het Hoger Instituut voor Sierkunst Ter
Kameren te Brussel gesticht door Henry van de Velde en het door Otto Steinert
geleide instituut van Saarbrücken, zijn sindsdien min of meer gelukt.
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Doch geen plan werd zover doorgevoerd als dat van Inge Aicher-Scholl om, ter
nagedachtenis van haar twee door de nazis vermoorde zusters, uitgaande van de
Scholl-Stiftung een Hochschule für Gestaltung te stichten te Ulm aan de Donau. De
grote belangstelling van de Amerikaanse Hoge Commissaris John Mc Cloy en zijn
medewerkers alsmede de steun van de Duitse instanties, hebben dit plan mogelijk
gemaakt. Deze school is de voortzetting van het Bauhaus (Weimar-Dessau-Berlijn),
uitgebreid evenwel tot die gebieden die in de jaren twintig-dertig in het raam der
vormgeving nog niet het huidige belang toegemeten kregen. De grondslag van het
onderricht is een vakonderwijs op universele basis geschoeid, in nauw verband met
een tijdgebonden algemeen vorming. Leer en vorming, individueel experiment en
groepsarbeid vullen er elkaar aan. De Hochschule für Gestaltung streeft ernaar de
in de jeugd om uitdrukking vragende ondernemingsgeest te leiden, de jeugd tot
medewerking en medeverantwoording t.o.v. het gemeenschapsleven op te voeden,
ter verwezenlijking van sociaal betekenisvolle opdrachten inzake vormgeving en ter
cultivering van de levensvorm in onze technische eeuw. De opleiding is gebaseerd
zowel op theoretische kennis als op het uitwerken van konkrete opgaven. De studenten
werken er in groepen, in nauw verband met de leerkrachten. Teneinde hen tot
methodisch denken en zelfstandig handelen op te leiden, worden de leerlingen
gedwongen hun werk gestadig te rechtvaardigen. De innerlijke bouw van de school
is een vrije aaneenschakeling van elkaar aanvullende werkplaatsen, laboratoria,
studios en woongelegenheden. Daaruit ontstaat een levendige werkgemeenschap.
MAX BILL

Zurich
Es ist eine Art Wettrennen um die Originalität. Dies kann gut sein als
Wettbewerb und ich möchte nicht bestreiten, dass vielleicht sogar auf diese
Weise einmal etwas brauchbares entstehen könnte. Aber die Erfahrung
zeigt leider, dass dem meist nicht so ist. Ich würde das umgekerhte
Wettrennen vorziehen, nämlich dass jene Leute, denen wirklich etwas
einfällt, sich damit beschäftigen zum Beispiel einen Stuhl zu machen, der
einfach, praktisch und bequem ist, oder einen Tisch, der nicht wackelt.
Das ist eine viel grössere Kunst als alles andere, als alle die neobarocken
Verkaufsschlager und die vielgepriesenen ‘freien Formen’... Es ist recht
viel schwieriger etwas völlig normales und vernünftiges zu machen.
Max Bill.
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Hochschule für Gestaltung, Ulm a. Donau in opbouw. Architect Max Bill
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Haard als meesterstuk van de artisan (omstreeks 1900)

Haard met poot-vorm, modern omstreeks 1930, thans nog gefabriceerd. Hoog rendement, onpraktisch
als stofnest

de overwinning der desperado's case-history van de jan 60
Omstandigheden in het uur van ontwerpen
Het ontwerp van de haard Jan 60 dateert van 1954. Voor goed begrip lijkt het mij
gewenst, de marktsituatie van de haard in het algemeen te bezien, op het tijdstip dat
de nieuwe vorm bezig was uit te kristalliseren. Deze situatie was lang niet rooskleurig:
Na een hoogtepunt in de dertiger jaren, toen de haard was geëvolueerd tot een
technisch perfect stookapparaat (rendement 70 tot 80%!), was een stilstand ingetreden
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in de ontwikkeling, welke stilstand slechts nieuwe variant-modellen had opgeleverd
vóór de oorlog 1940-1945 en inkrimping van assortiment tijdens de oorlog.
De reputatie van het merk Jan Jaarsma, gevestigd in die dertiger jaren was
ineengeschrompeld.
Een verschuiving van publieke belangstelling voor ‘de haard’ had plaatsgevonden.
Bij de beter gesitueerden van vóór de oorlog was de haard een teken van
maatschappelijke positie in de woning, tesamen met de engelse stijlmeubelen en een
boekenkast.
Na 1945 was in dezelfde maatschappelijke groep een - liefst antiek - potkacheltje
in de huiskamer gepromoveerd tot symbool van intellectualiteit. Tegelijkertijd
openbaarde zich in de, zich van werkloosheid en armoede bevrijde, arbeidersstand
een begrijpelijke begeerte naar symbolen van welstand: radiotoestel, balpootmeubelen,
douchecellen - met - heet - water en... haarden.
Door de aldus vergrote naoorlogse vraag naar haarden waren de fabrikanten maar
al te zeer geneigd, de ontwikkeling van hun produkt te veronachtzamen en slechts
in quantitatieve zin prestaties te leveren.
Bedenkt men dan nog, dat de verwarmingsapparaten die men, vanwege de
na-oorlogse schaarste, vaak van inferieur materiaal moest produceren, geheel waren
gebaseerd op brandstoffen, die reeds lang van de markt waren verdwenen en
vervangen door een produkt van veel mindere kwaliteit, dan is het begrijpelijk dat
omstreeks 1953 de haard, óók bij het nieuwe publiek een slechte naam begon te
krijgen.
De verkoop verliep stroever en stroever, gemaakte fouten moesten met veel kosten
worden hersteld en verwijten werden over en weer uitgesproken.
Noch de artisan die de haard-modellen tientallen jaren had geboetseerd, noch de
verkopers bleken na zo lange tijd van stilstand tot nieuwe inspiratie te kunnen
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Hete-lucht-kacheltje. Ontwerp Wim Gilles 1952. Mislukte verkoop ondanks hoog rendement en lage
kostprijs

Prototype van het nieuwe ontwerp, de Jan 60. Ontwerp Wim Gilles

komen. Een flauwe poging om de produktie van haarden op kachels over te schakelen,
naar aanleiding van de waargenomen nieuwe mode onder de intellectuelen, mislukte
grandioos.
In producentenkringen begon men het geloof in de haard te verliezen, terwijl men
geen oog bleek te hebben voor de veranderingen, die zich op het gebied der
interieurinrichting in een van jaar tot jaar versneld tempo, voltrokken. Men geloofde
vooralsnog niet, dat de old-finish-styl in quasi-gothiek- met kelim-lopers een laatste
stuiptrekking was begonnen en probeerde liever de protserige, van Amerika
overgewaaide oliekachel voor de kolenhaard te substitueren.
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De desperate opdracht
Het is niet moeilijk te veronderstellen, dat de opdracht tot het creëren van een haard,
aan een industrieel ontwerper die steeds slechts van een afstand bewonderende blikken
had mogen werpen naar de haarden-boetserende artisan, slechts kon worden gegeven
in de veronderstelling: wij hebben niets te verliezen.
Men wist immers, dat er van mij óf niets óf iets van het zo gewantrouwde nieuwe
te verwachten was.
Mijzelf scheen de opdracht op een terrein dat mij tot dusverre stelselmatig was
verboden te betreden, een uitdaging, die ik dan ook met strijdlustige graagte en
evenzeer in een stemming van: erop of eronder aanvaardde.

Lichtpunten
Er dient hier duidelijk te worden gesteld, dat er voor mij persoonlijk enkele lichtpunten
waren in de duisternis van het te betreden gebied. Deze lichtpunten maakten het mij
reeds zéér spoedig - lang voordat het ontwerp als zodanig vorm begon aan te nemen
- klaar, dat er tóch wel mogelijkheden waren om uit het moeras van de stilstand te
komen.
Dat een verdere evolutie van de kolenhaard mogelijk was; dat het nog héél anders
en beter kon, dan wij dusverre gewend waren geweest. Het is maar goed, dat een
dergelijke hoopgevende gedachte bijna altijd blijkt op te komen, na een eerste
bestudering van een opdracht; hoevele van de opdrachten die de industriële ontwerper
dient te aanvaarden, zijn niet evenzeer door desperate gedachten ingegeven... helaas.
Kort samengevat waren deze lichtpunten de volgende:
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1. Een verbetering in het werkingsprincipe van de haard, ook bij de opdrachtgever
reeds in enkele apparaten doorgevoerd. Dit veranderde principe was het technische
antwoord (naar ik vermoed voor het eerst in de zgn. hete-lucht-kachel, fabrikaat
Vrohling, toegepast), op de veranderde brandstoffen-positie. Bij de vóóroorlogse
haarden bereikte men een hoge nuttigheids-factor door de rookgassen in ingewikkelde
buizensystemen achter de vuurkolom verder af te koelen, alvorens ze door de
schoorsteen af te voeren. Dit is slechts mogelijk bij zéér magere, stofvrije kolen,
aangezien de circulatiebuizen anders spoedig met een vette roetlaag worden bedekt,
waardoor de trek op het vuur vermindert en de warmteafgifte via de buiswanden
wordt belemmerd.
In plaats van nu de rookgassen door buizen te leiden om de warmte extra te
benutten, past men bij het nieuwe werkingsprincipe koelribben op de vuurpot toe.
Deze koelribben worden omringd door een aluminium scherm, dat de stralingswarmte
geheel tegenhoudt. Er ontstaat dan een sterke opstijgende luchtstroom tussen de
ribben, die een extra koeling van de ribben tengevolge heeft, waardoor men
extra-warmte aan de brandende kolen onttrekt, in plaats van aan de rookgassen. De
hierdoor koele rookgassen, kunnen nu rechtstreeks naar de schoorsteen worden geleid,
zodat vervuiling niet meer kan voorkomen en toch een rendement van 70 tot 80%
wordt bereikt.
Bovendien wordt de uitstromende warme lucht ver in het vertrek verplaatst, (de
warme lucht spuit boven uit de kachel) zodat men met minder capaciteit een vertrek
gelijkmatiger kan verwarmen.
Het uiterlijk van de haarden met zo 'n hete-lucht-binnenwerk werd echter niet
veranderd, waardoor de mantel wel zéér ruim* om het sterk vereenvoudigde
binnenwerk ging, aangezien de rookgascirculatiebuizen waren vervallen.
2. Ondanks de verminderde aandacht, was in het laboratorium, naast de introduktie
van het hete-lucht-systeem, nóg een belangrijke verbetering gevonden, in de vorm
van een nieuwe haardrooster, dat: uit minder onderdelen bestaat, géén kromtrekkende
tanden, als het oude rooster, heeft en bovendien bij dezelfde capaciteit ca 5 cm.
minder bouwhoogte.

De ideevorming
Het is natuurlijk uitermate moeilijk, ook maar een benaderende reportage te geven
van de opeenvolgende gebeurtenissen die de ideeën van een nieuw ontwerp doen
groeien. Met nadruk moet ik er op wijzen, dat een dergelijke ideevorming een meestal
vervelende, geestelijk zéér vermoeiende bezigheid is, waarbij het beslist niet zó is,
dat de ontwerper, half bedolven onder vellen tekenpapier, de ene schets na de andere
- verworpen - van een min of meer artistieke tekenplank ranselt. Daarbij liters zwarte
koffie, of erger, verzwelgend en balen sigaretten tot asse zuigend...
Een filmproducent die onlangs een documentaire over industriële vormgeving
wilde opnemen en juist ook deze quintessens, de ideevorming, in filmbeelden wilde
vastleggen, kwam bij verschillende ontwerpers tot de, voor hem merkwaardige
*

Volgens de verkoopdeskund gen diende deze façade vooral groot en groots te blijven, want:
dààrvoor was men bereid geld neer te tellen.
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slotsom, n.l. dat dit denkwerk meestal niet achter de tekentafel, doch in een
gemakkelijke bureaustoel, achter een schrijftafel in een rustige kamer, tot stand komt.
En dat daarbij verbazend weinig papier wordt verknoeid, mogelijk tot teleurstelling
van de legendevormers.
Waar het mij volkomen duidelijk was, dat er aan een echte kolenhaard, maar dan in
een opvatting en technische uitvoering passend in de woonruimte van ónze tijd,
ongetwijfeld een behoefte moest zijn, leek het mij in eerste instantie noodzakelijk,
te weten wat het publiek (althans in Nederland) nu aanwezig moet zien, om van een
haard te spreken. Dat dit niet het door de Nederlandse Overheid gedefinieerde
apparaat was, (Besluit Omzetbelasting, dat zegt, dat een haard een kolenkachel is
waarop men niet kan koken), was duidelijk.
Na enig nadenken, kwam ik tot de slotsom dat het publiek de naam haard zal
geven aan een stookapparaat voor vaste brandstoffen, dat tegen een wand van het
te verwarmen vertrek is gebouwd en dat een duidelijk zichtbaar vuur heeft.
Zodra men de haard een stukje van de muur afhaalt, wordt het apparaat een kachel
genoemd, hetgeen niet de bedoeling is.
Bij de vormgeving zal een ‘tegen-de-wand-geplakte’ of ‘uit-de-wand-groeiende’
vorm moeten worden nagestreefd.
Ik beschouwde deze bevinding als een Leitmotiv voor het verdere denkwerk, dat
ongeveer als volgt zou kunnen worden weergegeven.
Beschouwen wij eens de andere, mogelijke bewegingen van de haardvorm. De
bestaande haarden hebben door hun boogvorm visueel een sterke binding aan de
vloer. Daardoor zijn ze zwaar en lomp, hetgeen niet in overeenstemming is met ons
hedendaags ruimtegevoel in het interieur. Uit schetsproeven blijkt het losmaken van
een haard van de vloer, (door ook de onderkant t.o.v. de haard zelf een forme
enveloppe te geven, evenals bij de bovenkant reeds het geval was), geen invloed te
hebben op het haardkarakter, terwijl de ruimtelijke werking zeer verbeterd wordt.
Als er visueel een mogelijkheid is om de haard los te maken van het vloeroppervlak,
dan is hiervoor uit functionele overwegingen zéér veel te zeggen. Immers onder de
bestaande haarden verzamelt zich as, stof en vuil, dat door geen veger of stofzuiger
verwijderd kan worden. De haard vrijmaken
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Principeschetsje van het nieuw ontwerp (zgn. Konijnenhok)

Wim Gilles
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Proefstoken van het nieuwe ontwerp in het warmtelaboratorium en montage van een serie Jan 60.
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van de vloer, betekent in dit opzicht een enorme verbetering.
De totale hoogtemaat van de meeste haarden ligt op ca 75 cm boven de vloer. Het
van de vloer vrijhouden van een haard met b.v. 12 cm (zodanig dat men er met een
stofzuiger onder kan komen) zou ten gevolge hebben, dat de totale hoogte ook met
12 cm zou vermeerderd worden en ca 87 cm zou zijn, hetgeen te hoog is, zowel
visueel als praktisch (schoorsteen-mantels). Gelukkig behoeft de 12 cm extra niet
tot verhoging van de totaalmaat te leiden, aangezien er door de toepassing van het
nieuwe model rooster reeds 5 cm bovenhoogte minder nodig is en bovendien de tot
nu toe gangbare hoogte ook wordt veroorzaakt door het feit, dat de vulopening van
de bestaande haarden zich aan de voorzijde bevindt, hetgeen bij enig nadenken te
vergelijken valt met een absurde opening in de wand van een emmer, om daardoorheen
te trachten, die emmer gevuld te krijgen.
De twijfel aan de prognose, dat men een haard niet door een deksel in de
bovenwand zou mogen vullen (rook, stof) bleek ongegrond. Proeven wezen uit, dat
er tegen het bovenin vullen géén bezwaar behoeft te bestaan, wanneer slechts door
een schermkapje gezorgd wordt, dat geen brandstof bij het vullen in de afvoerpijp
kan vallen (desondanks zijn er haarden met kookdeksels bovenop, waarin het
opschrift: Hier niet vullen!!) Ook het verplaatsen der vulklep van de voorzijde naar
de bovenkant heeft bij dezelfde inhoud, een verlaging van het apparaat ten gevolge,
die benut kan worden om de afstand van het apparaat tot de vloer te realiseren zonder
dat de totale hoogte verandert.
Langs deze weg dóórredenerend ontstond het idee voor een geheel nieuwe
conceptie: een eenvoudige vuurkist op pootjes, werkend op het hete-lucht principe,
in totaal 72 cm hoog, met een uitklapbare bodem als morsbak i.p.v. de bekende
onderplaat, met een groot venster van vuurvast glas i.p.v. het spoedig verterende
mica enz.

De presentatie van het idee
Het ging er nu om, deze ideevorming aan de fabrieks-deskundigen (technisch zowel
als commercieel) te verkopen. Daartoe werd een reeks schetsbladen gemaakt, die in
een bepaalde volgorde gelezen, de groei van het idee demonstreerde. Op het eerste
blad was een bestaande haard getekend, met in bijschriften alle kritiek, die er maar
op geleverd kon worden. Het tweede blad maakte duidelijk, dat de vormgeving door
styling was doodgelopen: iets nieuws was langs deze weg niet te verwachten. Op het
derde blad was aangegeven dat een schijnbaar logische benadering van het probleem,
een niet gewenste kachelvorm zou opleveren, i.p.v. een haard. Het vierde blad stelde
de vraag: Wat dan? Om als antwoord een beredenering te geven in de hierboven
weergegeven trant. Blad 5 vertoonde op zéér primitieve wijze een conceptie van de
vuurkist op pootjes, met echter alle essenties van het idee. Deze vuurkist werd spoedig
konijnenhok genoemd. De bladen 6 en 7 toonden tenslotte in nogal extravagante
schetsen aan, dat de vuurkist op velerlei wijzen kon worden omgevormd tot een
apparaat met een minder primitief karakter.
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Deze reeks van schetsen trof volledig doel. Vrijwel unaniem was men er door in
the mood gebracht, al moest men toegeven, dat men eerst wel zeer gechoqueerd was
geweest.

Verdere uitwerking van de opdracht
Het resultaat was, dat er op het laboratorium een dergelijk konijnenhok werd
geïmproviseerd en proef-gestookt, met gunstig gevolg. Uit de proeven werden ook
de benaderende afmetingen bekend, voor een haard met capaciteit van 11500 kcal/uur,
welke capaciteit gewenst werd geacht, zijnde de meest gangbare. Op de proeven
volgde de opdracht, een uitvoeringsvoorstel te doen, hetgeen geschiedde in de vorm
van een uit gips gesneden modelletje op schaal 1 à 5. Van dit modelletje werden
foto's gemaakt uit een zodanig standpunt, dat het een model op ware grootte geleek.
Om de vorm nog nader te preciseren, werd door mij, na discussie van het
schaal-modelletje, een mock-up gebouwd op ware grootte. Deze mock-up was geheel
van hout en ontstond in voortdurende wisselverwerking met doorsnedetekeningen
van het toekomstige produkt. Aan de mock-up werd het visuele driedimensionaal
getoetst, terwijl tegelijkertijd, op tekening, de konstruktie kon worden bestudeerd.
De mock-up werd tenslotte geheel afgewerkt in de juiste oppervlaktegladheid en
gelakt in de gewenste technisch-mogelijke kleur. Dit laatste behoeft enige toelichting.
De oorspronkelijke haarden, waren van blank geslepen gietijzer vervaardigd,
ingewreven met grafiet, waardoor een meer of minder glanzend oppervlak ontstond.
In later jaren ging men over op een dikke laag gemakkelijk smeltende email (majolica),
doch Jan Jaarsma legde zich in de twintiger jaren toe op een nieuw procédé n.l. het
van een zeer dunne emaillaag voorzien van het geslepen gietwerk. Dit leverde een
als zijde glanzende afwerking op. Als kleurpigment werd bij de majolica's gebruikt:
zwart; donkerrood; donkerbruin; donkergroen of donkerpaarsblauw. In Engeland
beige tot grijze steenkleuren. De dunne emaillaag van de Jan Jaarsma kon men
uitsluitend goed krijgen in zwart.
Het lichter en kleuriger worden van het interieur in de laatste tijd, had reeds
meermalen de wens naar lichtere haardkleuren opgeleverd; men slaagde er tenslotte
in, op technisch-gezonde basis een onverzadigd grijs te produceren, dat echter niet
werd toegepast,
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omdat het effekt op de oorspronkelijke zwarte haarden lelijk was, tengevolge van de
bekende correlatie tussen kleur en vorm. Bij de haard, die volgens de nieuwe ideeën
zoveel lichter zou zijn van vorm, was zwart echter om dezelfde redenen niet
toepasbaar en waar een grijs ook uit praktische overwegingen gunstig kon worden
genoemd (neutraal, niet besmettelijk) werd van deze kleurmogelijkheid gebruik
gemaakt.*

Het waagstuk begonnen
Op de houten mock-up, die men nu reeds wat vaker had gezien en daardoor ook wat
beter leren waarderen, werd besloten de produktie van een dergelijk apparaat ter
hand te nemen, beginnende met een stookproefserie van 50 stuks. Dergelijke
proefseries, worden veelal onder het fabriekspersoneel uitgezet en reeds deed zich
een merkwaardig feit voor n.l. dat er vanuit het, toch niet tot de esthetische avantgarde
behorende, fabriekspersoneel, zéér veel verzoeken om stookproef-exemplaren
binnenkwamen.
Vanzelfsprekend was het niet deze onverwacht gunstige reactie, die de
fabrieksdirectie deed besluiten, op werkelijke massaproduktie van de nieuwe haard
over te gaan. Voor een dergelijke massa-produktie is een buitengewoon kostbare
hoeveelheid matrijzen (zgn. vormplaten) nodig, welke een niet onbelangrijke
verliespost opleveren, bij mislukken van de verkoop van het produkt.
Dàt de beslissing, voor het al dan niet produceren van het nieuwe apparaat, positief
uitviel, moet men méér zien als een consequentie van een sterk prestigebesef, dan
van een gefundeerde goede verwachting. Hoe gering de hoop op succes was, moge
geïllustreerd worden door het feit, dat de aanvankelijke jaarorder van de
verkoopafdeling aan de fabriek... 500 stuks bedroeg, waarbij men zich tóch nog
afvroeg, of dit quantum wel in een jaar verkocht zou kunnen worden.
Hoewel alle betrokkenen het er over eens waren, dat de nieuwe haard, hoe dan
ook, een zware knuppel zou zijn, geworpen in een hok met half-versufte hoenderen,
waren de meningen omtrent de wijze van gooien van deze knuppel sterk uiteenlopend.
Allereerst was er een mening, volgens welke de nieuwe haard, onder een fantasierijke
naam als b.v. hellfire, new-look etc. met veel tam-tam gelanceerd moest worden.
Voor iets buitenissigs, als dit, achtte men een buitensporig hoge prijs verdedigbaar,
zowel op phychologische gronden, alsook om in staat te zijn, spoedig een deel van
de matrijskosten te kunnen terugverdienen.
Tegenover deze opvatting stond een minder voordelige, die echter van grote
wijsheid getuigde. Wanneer men - aldus deze opvatting - enigermate een beeld

*

Vaak denkt men, dat zwart meer warmte-afgifte tengevolge zou hebben bij een
verwarmingstoestel. Dit is echter een misvatting. De kleur speelt slechts een rol bij het
ontvangen (absorberen) van stralingswarmte en niet bij het stralen zelf.
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Haard Jan 60 opgesteld in een modern interieur. Opvallend is de vergroting van de vloerruimte van
de kamer.

wil krijgen van de mate, waarin het publiek een dergelijk revolutionnair produkt
accepteert, dan dient men zoveel mogelijk factoren gelijk te houden met die van de
tot nu toe bekende produkten. Men zal dus een naam moeten kiezen uit de
gebruikelijke typering, waarbij de haardkachels (met kookdeksels) steeds Jan worden
genoemd (afgeleid van Jan Jaarsma), met een volgnummer, dat soms een bepaalde
betekenis heeft (b.v. Jan 200, het type dat gelanceerd werd tijdens het 200-jarig
jubileum van de onderneming). Men koos hier het nummer 60 met gedachten aan
het jaar 1960... waarvan men nog vier jaar verwijderd was en dat een ongewisse
toekomst inhield. Naast de Jan 200, Jan 29, Jan 4b, Jan 26 enz. maakte de naam Jan
60 echter geen opvallende indruk.
Ook wat betreft de prijs, kon men volgens de wijze opvatting niet beter doen, dan
deze in dezelfde orde van grootte te nemen, als bij normale collectie gebruikelijk.

Eerste succes
Het is achteraf moeilijk te bepalen, waar nu precies de oorzaak ligt, van het al direct
bij de verkoop geoogste succes, waardoor nog vóórdat de eerste serie van 500 stuks
geheel was afgeleverd, reeds drie nieuwe series van 500 stuks in fabricage-opdracht
moesten worden gegeven.
Men kan zich afvragen, of de omstandigheid, dat
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juist ten tijde van de eerste introductie, een pers-excursie van het Nederlandse Instituut
voor Industriële Vormgeving een aantal economische dagbladredacteuren op bezoek,
in het bedrijf bracht, waardoor gedurende enkele weken foto's van de Jan 60 in allerlei
redactionele dagbladkolommen verschenen, niet belangrijk aan het eerste succes
heeft bijgedragen. Men kan zich ook indenken, dat iets geheel nieuws in een bepaalde
branche, waarvan hier wel sprake was, een zekere gretigheid om bij de eerste
gebruikers te behoren, in de hand werkt. Iets dergelijks kwam te Amsterdam voor,
waar een van de belangrijkste handelaren intekenlijsten ging aanleggen waarbij de
a.s. koper reeds een deel van de koopsom vooruit betaalde, om toch maar snel aan
de beurt te zijn bij levering.
Anderzijds stond de nieuwe haard vrijwel overal dermate zielig en eenzaam,
verdrukt tussen tientallen zwarte monsters, dat men zich óók kan afvragen of de
eerste verkoop niet uit medelijden tot stand is gekomen...

Het verdere verloop
Mét of zonder goede verkoop had de nieuwe haard reeds in korte tijd een belangrijke
missie vervuld t.w. de naam van zijn fabrikant wederom in het nieuws en op de
voorgrond te plaatsen, door die naam te verbinden aan een nieuw gezicht. Na het
eerste succes daarmede behaald, heeft de fabriek zich gehaast, dit nieuwe gezicht
over een bredere linie door te trekken, allereerst op het gebied van kachels, te stoken
met vloeibare brandstoffen, met de produktie waarvan men eerst kort te voren een
begin had gemaakt.
Merkwaardig is, dat men voor de ontwikkeling van de kolenhaarden aanvankelijk
niet doorging op het zojuist ingeslagen pad, doch op verzoek van vele handelaren(?)
een model van omstreeks 1928, dat reeds lang uit de produktie genomen was vanwege
de kostbare fabricage, technisch gemoderniseerd (hete-lucht systeem) en
vereenvoudigd op de markt bracht. Prognose van de handelaren: succes verzekerd.
Helaas is deze prognose niet bewaarheid; na enkele maanden was de Jan 60 de best
verkochte en in grootste jaarquantum vervaardigde haard van de collectie, terwijl de
zojuist genoemde

Haard Jan 61, een verbrede uitvoering van de Jan 60.
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haard niet slechter, doch ook niet beter, bleek te lopen dan de overige, conventionele
modellen.
Pas na het eerste jaar waarin de Jan 60 verkocht werd, heeft ook de concurrentie
begrepen, dat de Jan 60 een blijvende doorbraak in de haardenwereld betekende. Het
is tekenend voor de afwachtende houding van deze fabrikanten, dat zij eerst in het
afgelopen jaar de achterstand hadden ingehaald en ook met nieuwe, meestal in de
richting van de Jan 60 gaande, modellen aan de markt zijn gekomen.
Niettemin is géén van deze concurrentiemodellen zelfs thans zó gedurfd ànders,
dan hun bron van inspiratie zelve, die in dit jaar 1958 ook in een vergrote uitvoering
aan de markt kwam, onder de naam Jan 61.

Jan 60 en Jan 61
Er is dus in 1957, een jaar na het lanceren van de Jan 60 een tweede model in een
kennelijke serie ontwikkeld. De leek zal hierin niets ongewoons zien. Immers heeft
men niet van één bepaald model kookgerei óók pannen van diverse maten, diverse
inhouden? Men vergete dan niet de instelling van de modelleur-artisan van de vroegere
haardmodellen, die voor elke nieuwe warmtecapaciteit een nieuw uiterlijk boetseerde,
met als gevolg, een assortiment van 10 tot 15 verschillende haardmodellen met
verschillende warmte-capaciteiten.
De Jan 60 was daarentegen ontworpen op basis van de ideeën van industriële
vormgeving, hetgeen betekent, dat slechts een technische afwijkende conceptie, een
ander materiaal of een andere fabricage-methode tot gevolg kan hebben dat een ander
uiterlijk ontstaat.
Tenzij men tot styling overgaat, de zo veelvuldig in Amerika toegepaste verfraaiing
in eindeloze variatie, die echter slechts een renegaat van industriële vormgeving is
en dat, naar ik vurig hoop, moge blijven.
Zo is het niet te verwonderen dat de Jan 61 eenvoudig een maatverandering van
de Jan 60 is geworden, met als eigenaardigheid, dat deze maatverandering niet in de
hoogte is doorgevoerd. Daardoor konden diverse onderdelen gelijk worden, aan die
van de Jan 60, zoals b.v. de zijschilden naast de hoofdkolom, waarlangs de hetelucht
naar boven wordt geleid.
Het behoeft geen betoog, dat deze simplificatie van onderdelen gunstig werkt op
de fabricagekosten.
De Jan 61 met een sterk verhoogde capaciteit (16000 k.cal/uur) staat naast de Jan
60 als een grotere broer. Reeds thans tekent zich een nieuwe fase af in de haardenen kachelbranche. De fase van de, met succes bekroonde doorbraak van de desperado's
die eens en voorgoed afgerekend hebben met de heerschappij der zwarte,
conventionele haarden.
Want, op het moment dat ik dit schrijf, is de situatie op de fabriek zó, als enkele
dagen geleden aardig werd getypeerd door een - overigens nogal conservatieve verkoopchef: de haardenverkoop is nu definitief grijs.
WIM GILLES
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problemen voor de textielontwerper

De aanpassing van een vorm aan zijn funktie door de zo volmaakt mogelijke
koördinatie der gegevens - i.a.w.: het probleem van een estetika op funktionele basis
- is een probleem dat zich scherper stelt naar gelang de sociale standing en de
efficiënte inrichting van ons dagelijks leven zich verder uitbreiden. De vakterm voor
de oplossing van dit probleem luidt Industrial Design.
Volgens Amerikaanse experten op dat gebied vindt dit princiep zijn oorsprong in
de vrije konkurrentie van het kapitalistisch systeem. Dit is juist. Doch m.i. rijkt dit
ook verder dan bij een eerste aanblik lijkt. Weliswaar moet de voortbrenger, die zich
op een vrije markt wenst te handhaven, rekening houden met een reeks faktoren van
ekonomische, estetische, stoffelijke en publicitaire aard, die uiteindelijk de vorm en
samenstelling van zijn produkt zullen bepalen. Het vastleggen van deze vorm,
beantwoordend aan al de gestelde vereisten en meteen dus ook opvallend door zijn
efficiency is ongetwijfeld het werk van de industriële ontwerper in samenwerking
met de bedrijfsleiding in al haar facetten. Hij moet dus zijn de syntese van de
kunstenaar, de technieker en de verkoper; hij moet ook een zo volmaakt mogelijke
kennis hebben van de mens in de moderne samenleving, alsook van dezes
levensvoorwaarden en behoeften.
Men kan zich afvragen of deze kennis wel onontbeerlijk is bij de definitie van de
industriële ontwerper. Ik ben ervan overtuigd. Het kan zelfs nooit genoeg
beklemtoond. Zeker, een voorwerp kan zonder meer mooi zijn en goed gemaakt en
het kan toevallig ook beantwoorden aan een bepaalde behoefte. Beter is dat het in
funktie daarvan gedacht werd en daardoor mooi.
Daarenboven is deze kennis het wapen tegen het beruchte vooroordeel van vele
fabrikanten en vooral van de tussenpersonen die de afzet in handen hebben en die
met overtuiging alle mogelijke humbug als de enig mogelijke verzadiging van de
massa blijven voorstaan.
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Onmiddellijk rijst de vraag: Wat is deze massa? Waar komt haar opinie vandaan?
Hoe is ze in beweging te brengen en waarom reageert ze op bepaalde dingen en op
andere niet? Het feit alleen reeds dat wij deze vragen stellen wijst erop dat de
drijfveren die aan vormgeving ten grondslag liggen, verder reiken en komplexer zijn,
dan dit bij een eerste aanblik schijnt. Het brengt ons op het brede wetenschappelijk,
humanistisch terrein waar voor de hedendaagse ontwerper de onontbeerlijke energieen inspiratiebronnen te zoeken zijn. Het is hier niet mijn taak verder door te dringen
in dit eindeloos domein. Het aanstippen ervan alleen reeds leidt tot de vaststelling
dat in het besef dezer waarden, in het uitdrukken en mededelen ervan, door de
massamedia die ter onzer beschikking staan, een soort zending besloten ligt, dat wij
een verantwoordelijkheid dragen, evengoed tegenover de maatschappij in haar geheel
als tegenover individuele belangen in de sektor waarvoor we werken; en dat wij ons
af te vragen hebben hoe wij effektief kunnen werken in een heterogene maatschappij
waarvan de waarden en waardebepalingen zelden convergeren.
Het leidt ook tot de konklusie dat één der hoofdbekommeringen van allen die een
leidende funktie in deze maatschappij bekleden moet zijn het herwaarden,
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het normaliseren en het samen ordenen dezer waardebepalingen.
Dit standpunt in acht genomen, spreekt het vanzelf dat de industrieel met
verouderde maatstaven er niet over te praten is, dat wij met dit streven naar
herwaardering zijn belangen behartigen.
Daarmee bedoel ik dat soort industriëlen dat er zich nog niet klaar van bewust is,
dat hun bestaansreden als leider of als eigenaar van een bedrijf, verder reikt dan het
materialistische uitbaten - om niet te zeggen uitbuiten - van dit bedrijf; en die, bij
ontstentenis van dit bewustzijn, geen risikos willen nemen, die het direkt
waarneembare rendement hunner initiatieven te buiten gaan.
Dan spreek ik over dit type dat slechts het financieel volume heeft van de industrieel
en zich verder tevreden stelt met de mentaliteit van een winkelier.
Een verhaal dat dit type illustreert, en, laten wij het niet verbloemen, waarin wij
onze eigen kleine kantjes toch altijd een beetje terugvinden, is de levensbeschrijving
van het studiecentrum voor textieltekening, dat een paar jaar na de oorlog in de schoot
van het textielpatroonsverbond gesticht werd. Wij staken van wal in de meest
heterogene condities:
- Materieel gezien: zeer goed. het T.P.V. stond er goed voor omdat onze industrie
op volle toeren draaide en de cotisaties dus hoog lagen. De industriëlen zelf waren
mild en goedgezind.
- Psychologisch echter konden wij geen slechter moment uitkiezen om met een
dergelijk initiatief voor de pinnen te komen, want zij vonden ons opzet nutteloos en
geldverspilling: de zaken gingen goed, ...wat kon een studiecentrum daaraan
verbeteren!
Welk belang had het voor hen dat wij kontakt zochten en ons oriënteerden naar
buitenlandse instellingen die op dit gebied reeds bestaansrecht hadden verworven?
De klant kocht toch al wat de fabrikant maar wilde maken!
Dat het er toch doorkwam was alleen te wijten aan de ruime geest en het
doorzettingsvermogen van minister Dequae, en omdat er op dat ogenblik toch geld
genoeg was!
Er werd een kommissie gevormd, samengesteld uit industriëlen van onze sektor,
waarvan kon gezegd worden dat zij vooruitstrevend waren, de maatstaven onzer
zakenmensen in acht genomen!
Er werden periodische voorlichtingsvergaderingen ingericht en er werd besloten
dokumentatiemateriaal bijeen te brengen.
Zodoende konden de leden, zonder persoonlijke inspanningen, ingelicht worden
en putten uit een bestendige debiterende bron (ik zeg ‘konden’ - want op enkele
uitzonderingen na, hebben ze het nooit gedaan).
Er werd zelfs gezorgd voor het verwerven van buitenlandse monsters en ontwerpen,
evenals voor tijdschriften en een bibliotheek; ook adviseerden wij de industrieel voor
zijn aankopen van ontwerpen in binnen- en buitenland.
Wij breidden onze aktiviteit uit tot het zelf ontwerpen ten behoeve der aangesloten
leden: deze konden tegen fel verminderde prijs aan het studiecentrum opdracht geven
een bepaald geval voor hen in te studeren en in samenwerking met hun technische
-en verkoopsdiensten uit te werken.
Verder stelden wij eigen ontwerpen en nieuwe ideeën ter beschikking, waarvan
periodisch tentoonstellingen gehouden werden.
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Het was onze bedoeling technische scholen aan te spreken voor het inrichten van
wedstrijden onder de leerlingen der textielafdelingen. De bekroonde ontwerpen
zouden eigendom worden van industriëlen die prijzen wilden uitloven om aldus jonge
elementen te stimuleren en referenties mee te geven bij de aanvraag van hun
toekomstige loopbaan - (zover hebben wij het niet gebracht!)
Ik zou de opsomming onzer intenties en initiatieven nog verder kunnen doordrijven
- ze lopen parallel met deze van het huidige instituut voor Industriële vormgeving doch dit volstaat om aan te tonen dat de pogingen van het studiecentrum
toekomstmogelijkheden boden en fundamenten legden voor de uitbouw van een goed
gecoördineerde industrial Design-planning in onze gewestelijke textielindustrie,
hetgeen, met een beetje goede wil vruchten moest afwerpen, vooral in struggle for
life-perioden, die intussen de hemel waren komen bewolken.
Doch daar lag juist de struikelsteen. Tot nu toe was alles goed gegaan. De aktiviteit
was objektief en kon niemand schaden, wij waren niet gevaarlijk en wij kostten niet
te veel geld.
Tot op het ogenblik dat wij het in ons hoofd gehaald hebben ook van onze
industriëlen dokumentaire inlichtingen te verzamelen en op samenwerking voor een
eigen styling aan te stevenen.
Het was begonnen met een voorstel in deze zin vanwege The British Council of
Industrial Design. Het werd een formele weigering. Dit bewees dat de zin en de geest
van het studiecentrum niet begrepen werd.
Ik kan U de woorden aanhalen van een belangrijk fabrikant, die mij zogezegd in
vertrouwen nam, in verband met de voorlichting en de ontwerpen die wij onze leden
ter beschikking stelden en die mij het volgende heeft wijs gemaakt: ‘Gij hebt er
waarschijnlijk nog niet aan gedacht, zegde hij, dat gij ons, grote fabrikanten, een
slechte dienst bewijst met uw studiecentrum en dat wij, met ons eigen geld dat erin
steekt, wolven in de schaapstal kweken. Want, zei hij, ge moet bedenken, dat wij
kotisatie betalen in verhouding tot ons zakencijfer, bijgevolg zijn al de aangesloten
kleine fabrikantjes, die dus veel minder betalen, sterk bevoordeeld. Want zij krijgen
van U net dezelfde inlichtingen als wij, gij doet voor hen evenveel als voor ons
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en ge maakt hun daarmee een boel dingen wijs, die zij veel beter niet zouden weten
want dan gaan zij mogelijkheden zien, waaraan zij uit zichzelf niet zouden gedacht
hebben, en dat is schadelijk voor ons; want dan gaan zij vroeg of laat artikelen
produceren die wij feitelijk liefst zelf zouden maken.
Als gij er eens wilt over denken, en U eens speciaal voor mij wilt inspannen, de
anderen moeten daar niets van merken, dan zult ge het U niet beklagen en ge zult
wel zien dat wij het best met elkaar kunnen stellen. Zoniet, dan trek ik eruit. En ge
zoudt dom zijn moest ge daar nu uw profijt niet uit trekken.’
Nadat Meneer X het was afgetrapt, vond meneer Y het ook zonde van het geld dat
hij aan ons besteedde en dan bleef meneer Z alleen over tussen de kleine fabrikanten
en vond het beneden zijn waardigheid in één rij te staan met hen die geen eigen
studiebureau of informatiedienst konden bekostigen: hij kon dat met zijn geld alléén
wel aan, als hij dat wilde. Dat werd dus het klimaat waarin wij verder moesten werken,
en waaraan het studiecentrum ook stilaan ten onder is gegaan.
Of wij naar deze mensen daarvoor de steen moeten werpen, betwijfel ik: zij werden
zo opgevoed, zij hebben nooit anders leren zien. De kondities waarin hun voorgangers
werkten, verwanten of aandeelhouders, die nu, in vele gevallen nog in het beheer
der zaken staan, die kondities waren inderdaad ook niet dezelfde als deze waarin wij
nu werken, en deze winkeliersmentaliteit waarover ik het had, was in die tijd in vele
gevallen dan ook wel afdoende. En het is ook nog niet zolang, dat in het hoger
onderwijs gepoogd wordt deze leemte aan te vullen.
De voornaamste bezinning is deze, dat de opleiding van de industrieel evenzeer
een noodzakelijkheid is als deze van de industriële ontwerper en zelfs, dat deze twee
niet te splitsen zijn.
Het is de overweging waard, meen ik, in het kader der universitaire opleiding van
toekomstige industriëlen, kursussen in te lassen of opleidingscentra in te richten,
waar de gemeenschappelijke problemen van industrieel en ontwerper tesamen
behandeld worden, de één met de problemen van de ander gekonfronteerd worden.
Dit moet m.i. leiden tot betere samenwerking, tot wederkerig begrijpen en tot
grondiger inzicht in de te volgen methodes van Market research, product planning,
Public relations, Sales promotion en Industrial Design. Deze meer en meer
onontbeerlijke hefbomen, waarmee wij niet sterk genoeg gewapend kunnen zijn, en
die wij nooit genoeg kunnen beheersen, zo wij, in de toekomst de wereldreputatie
van onze Vlaamse textielindustrie willen handhaven.
Deze beschouwingen moeten nu niet al te pessimistisch geinterpreteerd worden.
Want ik kan U verzekeren dat het een vooruitgang is die het aanstippen waard is,
wanneer ik hier als ontwerper, zonder het verwijt van aanstellerigheid te moeten
vrezen, kan spreken over gemeenschappelijke problemen van industrieel en ontwerper.
Enkele jaren terug zou dit, in het beste geval, op een meewarige glimlach onthaald
geworden zijn.
De textielontwerper was in de ogen van 99% onzer zakenmensen een soort
bedelartist die tekeningen maakte, een fantast waaruit men in één op honderd gevallen
iets kon halen dat voor weefsel bruikbaar was. - Laat het dan zo geweest zijn, de
huidige produktiemethodes en organische inrichting van het bedrijf hebben geleid
tot de konklusie, zelfs voor de meest konservatieven, dat deze textielontwerper zinloos
en onbruikbaar geworden is.
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Het begrip Textiel-ontwerper betekent tegenwoordig voor de textielindustrie heel
wat meer dan hetgeen daar vroeger door verstaan werd.
Het behoort tot de normale kondities van een goed textielbedrijf een bestendige
kreatieve aktiviteit aan de dag te leggen.
De Nederlandse ontwerper Penraat zegde in een lezing over het ontwerpen terecht,
dat door de beperking van de taak van de industriële ontwerper veel verloren kan
gaan van de stimulerende kracht die een goede vormgevingspolitiek in de
onderneming kan hebben.
Dit impliceert natuurlijk ook bestendige kosten van ontwerpen, kaarttekening,
jacquardkartons, proefverven en proefweven.
Zij die in het bedrijf staan weten welke aanzienlijke bedragen daar jaarlijks aan
besteed worden. En daarmee lóópt de zaak nog niet. Iedereen zou bereid zijn deze
bedragen te besteden als hij daarmee zeker was van het positieve resultaat.
Maar hoe dikwijls per jaar kan men zich de luxe veroorloven te zeggen dat was
mis, - we zullen herbeginnen.
Het heet dus meer en meer, zoals de Amerikanen het uitdrukken: The right product,
at the right place, at the right time, at the right price.
En dat kan de voortbrenger, ook van het kleinere bedrijf alléén niet meer aan.
Tot voor enkele tientallen jaren, en sedert enkele eeuwen, was het weefsel in het
merendeel zijner toepassingen hoofdzakelijk een luxeartikel waarbij de betrachting
van de maker voornamelijk gericht was op het kostbare en het somptueuse, zowel
van de gebruikte materie als van de tekening. In zijn huidige vorm is het weefsel een
zo uitgebreid gebruiksartikel geworden, dat zo oneindig veel toepassingen heeft, in
ons dagelijks leven, dat het een der belangrijkste zoniet het meest uitgebreide artikel
is, in de reeks der voorwerpen, die aan massaproduktie ondergeschikt zijn.
In die zin ook heeft de maker, - en in eerste plaats dus de ontwerper van het weefsel
- rekening te houden met alle mogelijke faktoren die deze massaproduktie
konditioneren.
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Het zou ons te ver leiden indien ik poogde deze konditionering grondig te ontleden
en ik zou er waarschijnlijk ook niet in slagen, gezien de grote verscheidenheid der
gevallen en zeer uitgebreide vormen, gezien het uitgestrekte terrein dus dat het weefsel
beslaat. We zullen ons dus beperken tot enkele aspecten die uit mijn persoonlijke
ervaring zijn afgeleid.
Welke zijn dus de meest voorkomende faktoren, - de alledaagse zal ik maar zeggen
- die de vormgeving van het weefsel komen beinvloeden? Ze kunnen in twee
kategorieën ingedeeld worden:
De positieve - de gewenste faktoren - en de negatieve - de niet gewenste.
- Van de positieve faktoren, nemen de funktionele en de estetische motivering van
het ontwerp de eerste plaats in. Deze twee zijn zeer nauw met elkaar verbonden,
omdat textielontwerpen tegenwoordig de bijdrage vergt van een aantal experten uit
de verschillende departementen van het bedrijf, in samenwerking met de ontwerper,
die werkt als een soort architekt die de gegevens der onderscheidene gespecialiseerde
diensten coördineert.
De ontwerper moet bijv. weten voor welk land zijn kreatie bestemd is. Hij moet
weten welke kleurschakeringen in dit land gangbaar zijn. Hij moet weten voor welke
doeleinden het artikel bestemd is, (een tapijt bv. dat bestemd is voor verkoop aan
hotels, zal niet dezelfde karakteristieken hebben als één, dat bestemd is voor de kleine
burgerij). Hij moet weten voor welke kwaliteit het ontwerp zal moeten dienen: of
het voor een luxeartikel zal zijn of voor een konkurrentieartikel. Hij moet het budget
kennen dat de grossist-afnemer wil besteden, ...en dan komen opnieuw een andere
reeks faktoren opdagen: hoeveel fabrikatieonkosten komen voor dit bepaald ontwerp
in aanmerking?
- hoe dikwijls moet er geverfd worden?
- hoe groot mogen de onkosten van ontwerpen en jaquardmekanieke kartons zijn?
- hoeveel mag het artikel wegen per m2?
- welke tekstuurkombinaties kunnen gebruikt worden om dit bepaald gewicht en
dit bepaald produktietempo te bereiken?
- hoe kan de afnemer van de doeltreffendheid en de juistheid van het ontwerp
overtuigd worden? en zo verder.
Met deze laatste vraag hebben wij een aanknopingspunt naar de negatieve faktoren:
want de koper, die dus moet overtuigd worden, is zelden objektief en dikwijls geneigd
een ontwerp te beoordelen met de maatstaven van zijn subjektieve opinie en van zijn
persoonlijke ervaring en behoeften. En al te dikwijls wordt er uit commercieel oogpunt
toegegeven aan zijn soms zeer bedenkelijke smaak en aan zijn, dikwijls al even
bedenkelijke intenties.
En wanneer ik zeg ‘al te dikwijls’, dan ben ik nog zeer gematigd. Hoe vaak gebeurt
het niet, dat de fabrikanten de wansmaak hunner klanten kultiveren door het
stereotyperen van onbenulligheden die goed verkopen.
Ik zou de Belgische textielfabrikant willen ontmoeten, die een vaste bestelling
weigert omdat het te maken artikel lelijk of minderwaardig is. (Hij zal misschien
ontkennen dat hij het gemaakt heeft, maar maken zal hij het, als er geld mee te
verdienen is.)
Het is opvallend dat de eerste, die door de textiel-ontwerper moet overwonnen
worden, juist diegene is die zijn volledig vertrouwen zou moeten hebben, namelijk
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de fabrikant zelf, die doorgaans skeptisch, zoniet afwijzend staat tegenover alles wat
hem niet vertrouwd voorkomt, waarvan hij niet zeker is dat het zal marsjeren.
Deze houding wordt bepaald door het feit dat, in ieder geval waar het erop aankomt
het scheppend element aan de industrie te koppelen, de faktor winst tussenkomt,
welke faktor het risiko tot een minimum zoekt te herleiden, en aldus het initiatief en
de originaliteit remt. Dit enerzijds. Anderzijds staan we gelukkig ook vóór het feit dat deze zelfde faktor de fabrikant
meer en meer verplicht af te zien van remming om deze reden, gezien de steigende
konkurrentie- en productiemogelijkheden; kontrafaktoren dus, die hun toevlucht juist
zoeken in het initiatief en de originaliteit, anders gezegd: bij de Industrial Designer.
De industrieel beseft dus wel dat hij de industrial designer nodig heeft, wil hij op
peil blijven. Hij beseft echter nog niet genoeg dat, indien hij op een bepaalde markt
wil slagen, zijn houding eerst en vooral leidingen richting-gevend moet zijn. - Dat
hij tegenover de koper dus de raadgever moet zijn en hem vertrouwen moet
inboezemen. - Dat hij niet van de koper mag afhangen en er de slaaf van worden,
zoals het nu gewoonlijk is. De klant is koning. Goed. Maar laat hem geen diktator
zijn!
Hij moet inzien dat het nodig is een nieuwe verhouding te scheppen: klant-fabrikant,
waarin het hoofdtema moet zijn: samenwerking met de klant om deze te helpen zijn
eigen basisproblemen op te lossen en zich aldus te inkorporeren in het organisch
roulement van de zaak van zijn klant. Bijgevolg onmisbaar te worden.
Dit is mogelijk door hem in te lichten nopens de eigen bevindingen, experimenten
en sonderingen, en door samenwerking met de eigen gespecialiseerde diensten, met
het oog op technische, artistieke en publicitaire resultaten, die in funktie staan van
de partikuliere behoeften van deze wel bepaalde afnemer.
Wanneer de fabrikant dit stadium bereikt, is hij noodzakelijkerwijze aangewezen
op de industrial designer, de man die door zijn kreatieve persoonlijkheid, deze situatie
kan doen ontstaan, haar in een bepaalde baan kan leiden en haar op tijd en stond met
zijn
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schepping kan voeden en bestendig hernieuwen: m.a.w. haar jong houden en dus de
stereotypie ontwijken.
Gewoonlijk is de fabrikant geneigd zich vast te schroeven aan de verouderde,
traditionele verhouding voortbrenger-verbruiker, aan gevestigde formules, procédés
en sukses.
En hoe paradoxaal het ook schijnt, daarin schuilt juist de grootste bedreiging voor
de groei en bloei van elk bedrijf.
Ieder produkt moet een levenscyclus hebben, evengoed als elk organisch wezen
in de natuur. Dit is steeds zo geweest, doch vroeger was de ontwikkelingsgang, juist
door het vasthouden aan gevestigde formules en konventies, zo traag dat hij
onmerkbaar werd. In onze tijd is hij overzichtelijk geworden, en in vele gevallen
zelfs vooraf te bepalen. En het heeft geen zin de levensduur van een produkt op
artificiële wijze te willen verlengen: Het is ongezond voor het bedrijf en dus
schadelijk.
We moeten de deining en deze onstuitbare ontwikkelingsgang medeleven, de
klimaks ervan weten te benutten en aanvoelen (- dit is dan één van deze
ondefinieerbare eigenschappen die wij, Industrial Designers, moeten hebben, en
waarmee wij staan of vallen -).
Aanvoelen, dus, in welke nieuwe facetten en behoeften deze curve zal uitvloeien
en daarin voorzien, door een bestendig kreatief proces, dat geïnspireerd wordt door
de coördinatie der heterogene gegevens die het maatschappelijk beleven onzer zending
ons biedt.
Ik hoop dat mijn boodschap hier duidelijk genoeg geweest is en de
(textiel)industrieel er zich stilaan rekenschap van geeft hoe onontbeerlijk de ontwerper
is en hoe hij zijn belangen en die der gemeenschap schaadt wanneer zijn houding
nog langer een soort vesting is, of erger: een vesting van onverschilligheid, die
misschien nog het moeilijkst in te nemen is en waar hij binnenin ook zelf ten dode
is opgeschreven.
MARCEL NOTEBAERT

Lichtarchitectuur Raak, Amsterdam
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* Het voorgaande artikel over de moeilijkheden waarmede de textielontwerper op
het ogenblik te kampen heeft werd geschreven door Marcel Notebaert, de bekende
kunstschilder uit Kortrijk. Minder bekend is wellicht dat dezelfde Notebaert sinds
jaar en dag met beide voeten in de textielindustrie staat als hoofd van de
ontwerpafdeling bij de Etbls. Louis De Poortere te Aalbeke, waar degelijke tapijten
worden vervaardigd, die trouwens tot wijd over onze grenzen bekend zijn.
* Ook in het buitenland en bepaald in Nederland zijn er ondernemingen, die beroep
doen op bekende artisten voor het ontwerpen van textieldessins. Zo vermelden wij
de N.V. Stoomweverij Nijverheid te Enschede in Nederland. Na een periode van
steeds massaler wordend clichéwerk met oneindig gevarieerde stereotype motieven,
staan wij thans aan het begin van een periode waarin de scheppende kunstenaar
nieuwe inspiratie brengt aan een van ouds bloeiende industrie. Dit was een van de
ideeën die voorzaten bij genoemde weverij, toen zij artisten aanspraken als Karel
Appel, Corneille, Marie-Louise Rogister, Antoon Rooskens, Constant, Marie
Raymond, Jef Diederen, Jan Meyer, Jan Burssens, Anne Bonnet, François Arnal,
Nono Reinhold en Octave Landuyt. Deze laatste, ook bekend kunstschilder en
ontwerper, heeft onlangs enkele van zijn door de Stoomweverij van Enschede in
productie gebrachte textielstukken geëxposeerd in het Bestendig Expositiecentrum
voor toegepaste kunst te Brugge.
* Te paard op het meubel en de textiel zit een creatie van een andere Westvlaming,
namelijk Emile Veranneman, die zijn medewerking heeft verleend aan de bekende
Trois Suisses Wolfabrieken (Dottenijs). Deze firma, die in haar ontwerpen én in haar
publiciteit een te waarderen inspanning doet om met onze nieuwe tijd mee te gaan,
heeft Veranneman namelijk de opdracht gegeven om voor haar winkelzaken in
Vlaanderen een gepast, fris interieur te scheppen.
Het moge tot vreugde stemmen dat Westvlaamse kunstenaars zowel in eigen land,
als tot ver in het buitenland van hun scheppingskracht getuigenis afleggen.

Trois-Suisses-winkelinterieur te Brussel, naar ontwerp van Emile Veranneman. Witgelakte kasten in
notelaar - grijs linoleum - opaline lampen - donkerrood behang
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Deurkruk - Ontwerp J. Penraat Nohol - Edam (Nederland)

Melkmachine in roestvrij staal - F.N. Herstal Gouden kenteken 1957
Foto P. Bijtebier, Brussel.
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Mes en vork in roestvrij staal Ontwerper Georg Nilsson Gerofabriek Zeist (Nederland)
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Baby-mixer - A.C.E.C. Charleroi Gouden kenteken 1958

Bureau ‘Revolt’ Ontwerper: Friso Kramer N.V. Oda Staalwerk St. Oedenrode - Nederl. Gouden
kenteken 1958
Foto Versnel, Amsterdam
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Bureau-meubel
Speciaal bewerkte koperen afschutplaat en handvatten. Ensemble bestudeerd in 5 kleuren Zilveren
medaille W.T. 1958 Ontwerper Octave Landuyt Mewaf P.V.B.A. - Afdeling stalen meubelen - Kortrijk

Meubel
Omvat: een ruime kleerkast, een bar met neerklapbare koperen deur en innerlijk stel, een dossierskast
bestudeerd voor de inbouw van een industriële televisie, een ruimte verdeling in plexiglas voor het
klasseren van vaktijdschriften, documenten en monsters, een ruime bibliotheek met glazen schuifdeuren
Zilveren medaille W.T. 1958 Ontwerper: Octave Landuyt Mewaf P.V.B.A. - Afdeling stalen meubelen,
Kortrijk
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Zetel
Stabiel - draaibaar - regelbaar in hoogte - lederen bekleding - schuimrubbervoering
Zilveren medaille W.T. 1958
Ontwerper: Octave Landuyt
Mewaf, P.V.B.A. - Afdeling stalen meubelen - Kortrijk

Lichtarchitectuur Raak, Amsterdam
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Ontmoetingen
In memoriam Dr. Max J. Friedlaender
Max J. Friedlaender stierf in zijn woning te Amsterdam op 11 november 1958. Hij
had de gevorderde leeftijd van 91 jaar overschreden.
Zo luidde het lakonisch bericht in de bladen. Nergens werd in onze kranten gewezen
op de betekenis van die wereldberoemde kunsthistoricus voor de kennis en de
waardering van onze Vlaamse primitieven. Zijn Altniederländische Malerei is het
ongeëvenaard en onmisbaar standaardwerk over de vroege Nederlandse schilderkunst.
Reeds in 1903 verscheen zijn Meisterwerke der Niederländischen Malerei des xv
u. xvi Jahrhunderts auf der Ausstellung zu Brügge 1902, München: een voor die tijd
royale uitgave in groot formaat met heerlijke reprodukties in lichtdruk, waarin hij
zijn bevindingen geeft over de tentoongestelde werken en de catalogussen van Weale
en Hulin de Loo aanvult. Thans onvindbaar, is het een waardevol boek gebleven,
waaruit nu nog te leren valt. Na die eerste aanloop waagde hij zich aan een eerste
grote en synthetische studie over de Vlaamse Schilderkunst: Van Eyck bis Bruegel,
waarvan een eerste editie verscheen in 1916 en een tweede uitgebreide druk in 1921.
Verleden jaar werd een Nederlandse en Engelse vertaling van dit werk gepubliceerd,
W. De Haan N.V. Zeist - Phaidon Press Londen: wat opnieuw bewijst dat dit boek,
alhoewel op veel punten voorbijgestreefd, nu nog dienst kan bewijzen. Wat de
schrijver in dit boek had samengevat, heeft hij uitgebreid in de 14 delen van zijn
‘magnum opus’ Die Altniederländische Malerei, van 1924 tot 1937 uitgegeven eerst
bij Paul Cassirer te Berlijn en later voortgezet bij Sythoff te Leiden. Opvolger van
von Bode als direkteur van het Kaiser Friedrich Museum te Berlijn, werd hij, naar
zijn eigen bewoording, ‘wegens een rassenkwestie’ reeds in 1933 door Hitler uit zijn
funktie ontslagen. In 1939 verliet hij Duitsland, hopend, zoals hij zelf schreef, in het
buitenland ongestoord te kunnen voortwerken. Hij vestigde zich in Den Haag en
later te Amsterdam, Beethovenstraat, 38, waar hij stierf. Heel zijn vermogen werd
door de nazi's in beslag genomen, uitgezonderd zijn wetenschappelijk materiaal, dat
hij naar Nederland meenam.
In Von Kunst und Kennerschaft worden wij over zijn vorming tot kunstkenner
ingelicht. Geboren te Berlijn op 5 juni 1867, groeide hij op in een huis dat in de
nabijheid van het Altes Museum gelegen was. Hij studeerde kunstgeschiedenis te
München, Leipzig en Florence. Voor de kennis van schilderijen werd hij door drie
eminente meesters opgeleid: Adolf Bayersdorfer te München, Ludwig Scheibler,
toen hij gedurende één jaar als wetenschappelijk assistent werkzaam was aan het
museum te Keulen en vooral Wilhelm von Bode, jaren lang, toen hij aan de Berlijnse
musea, de Gemäldegalerie en het Kupferstichkabinett verbonden was. Wilhelm von
Bode, schrijver o.a. van de beste monografie over onze grote Vlaamse schilder
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Adriaen Brouwer, Berlijn 1924, was een kunstgeleerde van formaat. Onder zijn
impuls werden de musea van Berlijn met veel kunstwerken van uitzonderlijke waarde
verrijkt. Hij werd opgezocht door veel verzamelaars en door de internationale
kunsthandel, die hem elke dag in zijn werkkamer nieuwe kunstwerken kwamen
aanbieden: zo kwam ook Friedlaender in de gelegenheid om een buitengewone
ervaring op te doen: want schilderijen leert men niet kennen in de boeken maar door
het dagelijks kontakt met de kunstwerken zelf. ‘Indien ik’, schrijft Friedlaender, ‘het
niet tot kenner heb gebracht, ligt de schuld in ieder geval bij mij; ik kan haar niet op
ongelukkige omstandigheden schuiven.’ Ondertussen promoveerde hij met een
proefschrift over Altdorfer en publiceerde hij veel bijdragen in de grote internationale
kunsttijdschriften ‘The Burlington Magazine’ Londen, ‘Der Cicerone’ Leipzig,
Berlijn, ‘Pantheon’ München e.a. Zijn laatste boek verscheen in 1947: Essays über
die Landschaftsmalerei und andere Bildgattungen, A.A.M. Stols, Den Haag. Nog
verleden jaar op negentigjarige ouderdom schreef hij een korte maar gevatte
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De engel van de boodschap. Verzameling Thyssen. Castagnola.

inleiding voor de Catalogus van de tentoonstelling Dieric Bouts. Hij werd algemeen
erkend als de grootste kunstexpert van de wereld voor de vroege Nederlandse
schilderkunst. In 1927 werd hij ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag door de
kunsthistorici van de ganse wereld gehuldigd. Aan het Festschrift für Max. J.
Friedlaender, E.A. Seeman, Leipzig, werkten 27 geleerden mee uit alle landen van
de wereld. Hij was klein van gestalte, maar had een vinnige, doordringende blik.
Gulhartig in zijn omgang, was hij bedachtzaam in zijn uitspraken. Eerst wanneer hij
al de argumenten op de goudschaal had gelegd, sprak hij, zo nodig, met reserve een
genuanceerd oordeel uit. Ofwel, wanneer de authenticiteit van het stuk zich opdrong,
was zijn oordeel vlug en definitief. Op de keerzijde van de foto schreef hij dan met
zijn fijn, sierlijk geschrift een certifikaat van echtheid.
De betekenis van Friedlaender is drievoudig: als man van de wetenschap, als
kunstexpert en als artist.
Hij heeft ertoe bijgedragen om van de kunstgeschiedenis een wetenschap te maken,
die haar eigen plaats heeft veroverd aan de seminaries en de instituten van de
Universiteit. Zijn Altniederländische Malerei is de vrucht van een ontzaglijke arbeid.
Men staat verstomd dat één mens

West-Vlaanderen. Jaargang 7

Maria. Verzameling Thyssen. Castagnola.

zulk een reuzenwerk tot een goed einde heeft kunnen brengen. Het is een volledig
corpus van de vroege Nederlandse schilderkunst in de aard van de grote Duitse
publikaties over de Griekse en de Romeinse epigrafie. Het was geen kleinigheid om
die ontelbare stukken ook uit de privaatverzamelingen op te sporen, te identificeren
en onder een verzamelnaam te rangschikken. Hoeveel stukken, waaronder grote
kunstwerken, zijn dank zij zijn speurzin uit de vergeethoek gehaald! Thans maken
zij de trots uit van de musea en de grote verzamelingen en behoren zij tot de kulturele
schat van de mensheid. Het spreekt vanzelf dat die arbeid zo enorm was dat het
onderwerp niet kon uitgeput worden: over details zijn betwistingen mogelijk. Welke
Vlaamse universiteit zal het wagen, om op het stramien van ‘Die Altniederländische
Malerei’ een Nederlandse uitgave te bezorgen over onze Vlaamse en Hollandse
meesters, met de nodige aanvullingen door de huidige wetenschap aangebracht? Of
zullen de vreemde universiteiten, Amerikaanse of Duitse, ons opnieuw de loef
afsteken? Er is op het gebied van de Vlaamse Kunst nog zoveel onontgonnen terrein.
Wat b.v. de beeldhouwkunst betreft bestaan er slechts fragmentarische studies en tot
nog toe werd er nooit een poging aangewend om een vol-
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ledige inventaris op te stellen van al wat er hier en in Holland bestaat. Dit zou ons
op het spoor brengen van veel verrassende ontdekkingen en er toe bijdragen om onze
Vlaamse beeldhouwkunst, die soms de evenknie is van onze grote schilderkunst uit
de xvde en de xvide eeuw, een wereldfaam te bezorgen.
Het identificeren van schilderijen is een moeilijk en delikaat werk, waartoe
weinigen in staat zijn. Friedlaender begon met enkele gedachten te noteren in Der
Kunstkenner, 1920, Cassirer, Berlijn en in Echt und Unecht, 1929, bij dezelfde
uitgever, totdat hij in 1948 zijn omvangrijker boek schreef Von Kunst und
Kennerschaft, in Nederlandse vertaling verschenen bij L. Stafleu, Leiden. Het is het
vademecum voor alwie graag met schilderijen omgaat. Na een gans leven tussen
werken van de schilderkunst doorgebracht, deelt Friedlaender zijn kostbare ervaring
mee: bevindingen, gepuur uit studie, esthetisch genot en scherpe ontleding. De ideale
kunstkritikus, betoogt hij, is degene die meteen theoreticus is en kenner: een definitie,
die bij Friedlaender ten volle verwezenlijkt is. Wat een som van eruditie heeft hij
verwerkt! En toch blijft hij met een fris gemoed staan tegenover elk nieuw kunstwerk.
Hij paart uiterste gevoeligheid aan zekerheid van oordeel. Hij is een man van de
wetenschap maar blijft een artist, begaafd met een wonder visueel geheugen en een
schrander waarnemingsvermogen. Hij hecht belang aan het intuitief inzicht, maar
zijn intuitie wordt getoetst aan de kritiek van de wetenschap. ‘De intuitie,’ schrijft
hij, ‘gelijkt op de naald van een kompas, die sidderend en vibrerend de weg wijst...
Het schijnt daarom raadzaam, een schilderij liever tienmaal zes seconden lang met
onderbrekingen te bezien dan eenmaal een minuut lang. Onervaren beginners staren
zolang naar een schilderij om het grondig te bestuderen, dat zij niets meer zien, dat
wil zeggen, dat zij de indruk van het bijzondere niet meer krijgen. Bij een langer
vertoeven geraakt de blik vermoeid en het eigenaardige, specifieke neemt meer en
meer de kleur aan van het normale, het niet-anders-kunnen-zijn.’ (Kunst en
Kennerschap, passim blz. 144-147). Hier is een artist aan het woord, die ook beschikt
over een uitzonderlijke zeggingskracht. Zijn stijl is helder, bondig, soms aphoristisch,
nooit langdradig en zwaar. Hij is als een handig tekenaar die met een paar trekken
een figuur schetst. Met enkele treffende uitspraken wordt het eigenaardige van een
schilder of een schilderij gevat. Nimmer een nodeloze uitstalling van eruditie of een
overwoekering van voetnota's. Maar de kernachtige uitdrukking van een
oorspronkelijke en persoonlijke visie.
Hij was tevens een eerlijk man. Het 14de deel van zijn Altniederländische Malerei
bevat zijn 'Anmerkungen und Zusätze, waarin hij met openhartigheid zijn vroegere
standpunten herziet. Wanneer de grote werken van Em. Renders over Van der Weyden
(1931) en Van Eyck (1933 en 1935) verschenen, had hij de moed om in die twee
grote twistpunten van de Vlaamse schilderkunst diens stellingen bij te treden. Met
Em. Renders was hij in geregelde briefwisseling, zoals blijkt uit de 39 brieven, die
bewaard zijn gebleven: daarin spreekt hij herhaalde malen zijn bewondering uit voor
de speurzin en de scherpzinnigheid van de grote Brugse kunstkenner.
Ik kan niet weerstaan aan de bekoring om te wijzen op een korte bijdrage, die
Friedlaender destijds in juli 1934 publiceerde in The Burlington Magazine: een studie
die ook in een Duitse prachteditie verscheen op 50 exemplaren: daaraan kan men
zijn waarde meten als kunstkenner. Het gaat over ‘Ein bisher unbekannter werk von
Jan van Eyck’ nl. een diptiek, die hij bij een Franse adellijke familie ontdekte en
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aanstonds als een authentiek werk van Jan van Eyck identificeerde. Het zijn twee
kleine paneeltjes (39 × 24 cm) in grisaille die wij hier reproduceren. Zij stellen Maria
voor en de engel van de boodschap: thans het sieraad van de privaatverzameling
Thyssen-Bornemisza te Castagnola-Lugano. Het zijn, zo verklaart Friedlaender bij
de aanvang van zijn betoog, geen zijvleugels van een verdwenen altaarstuk, maar
twee afzonderlijke panelen, die waarschijnlijk dienst deden als huisaltaar. Want de
achterzijde van die paneeltjes is met een krijtlaag bedekt, die het marmer nabootst.
Vervolgens wordt een proeve gedaan om de schilderijtjes te dagtekenen. Friedlaender
gaat methodisch te werk: hij onderzoekt de werken van Van Eyck, die de boodschap
voorstellen. Er is de boodschap te Gent in St.-Baafs, die men kan dagtekenen kort
vóór 1432. Er is verder een tekening te Wolfenbüttel (omstreeks 1426), de triptiek
uit Dresden en deze uit de Ermitage, die overging naar de verzameling Mellon en
van daar naar de National, Gallery of Art te Washington. Het wordt een studie over
de plooienval in de kledij van Maria en de engel: in onderhavige paneeltjes gelijkt
de faktuur der plooien op deze uit de grisailles van Dresden, maar zij zijn dieper
ingebouwd. Besluit: die twee paneeltjes zijn tamelijk laat d.i. omstreeks 1439 ontstaan.
Friedlaender is te zeer een verfijnd artist om niet te wijzen op de schoonheid van de
bestudeerde werken nl. op de rijke schakering van grijze tonen in die uiterst
geraffineerde grisailles. En, naar zijn gewoonte, vat hij, om te eindigen, zijn gedachten
samen in enkele lapidaire zinsneden, die op brillante wijze het specifieke van schilder
en schilderijtjes bepalen: ‘Hieratisch monumental und anmutig bewegt, abstrakt
steinern und leibhaftig, heilig und heiter, Idealtypus und Individualität: es ist das
Geheimnis des Genies, Eigenschaften, die einander auszuschliessen scheinen, seinen
Geschöpfen einzuhauschen.’ Wie tijdens een zomerverlof de sprookjesstad Lugano
als pleisterplaats aandoet, kan op een half uur afstand de ‘Villa Favorita’ bereiken.
Zij is de zaterdag en de zondag toegankelijk. Daar heeft baron Thyssen een museum
gebouwd, om zijn privaatverzameling onder te brengen. Het zijn afwisselend kleine
en grote zalen, waarin 479 stukken zijn tentoongesteld. Naar de aard der schilderijen
zijn de wanden met beige of rood fluweel behangen. In de hoeken staan kleurrijke
boeketten van Zuiderse bloemen. Men hoort in de nabijheid de cypressen en de
palmbomen wuiven. Het water van het meer klotst tegen de oever. Het is een der
schoonste musea ter wereld, waar alle scholen, landen en tijdperken zijn
vertegenwoordigd. De toppunten zijn de ongeëvenaarde meesterwerken van Fra
Angelico, Carpaccio, Ghirlandajo en Frans Hals. Daar hangen ook de twee kleine
van Eycks, die Friedlaender heeft ontdekt en uit de vergetelheid gehaald: samen met
zoveel werken in musea en privaatbezit zijn zij een blijvende getuigenis voor de
schranderheid van de kunstgeleerde, die aan de Vlaamse Kunst onschatbare diensten
heeft bewezen.
Kanunnik J. Dochy
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Luc Peire twintig jaar later*
Het werk van Luc Peire beschouwend, komt het publiek al weer te staan voor de
steeds opnieuw opgeworpen vraag: is dat schoon? Of, Peire isolerende, is hedendaagse
kunst schoon? De antwoorden op deze vraag zijn, zoals men weet, legio. Zij worden
in de mond van de doorsnee-man geformuleerd onder de bekende lapidaire, vaak
onthutsende of soms naieve vorm. Tweemaal neen, zegt men dan, de hedendaagse
kunst is niet schoon, zij is zelfs alles behalve schoon, en zij kan ook niet schoon zijn,
want zij is een verraad. Steeds meer mensen beweren: ja, zij is schoon en stellig zo
schoon als de kunst van vroeger eeuwen. Trouwens zij moet niet alleen schoon zijn,
want wij denken niet meer in termen van schoon en lelijk, maar van juist en onjuist.
Wij willen niet meer alleen de artistieke schepping en de esthetische ontroering, maar
ook de oplossing, of althans een poging tot oplossing van een verstandelijk probleem.
Een fractie van deze groep beweert met Federico Garcia Lorca dat wij moeten denken
met ons hart en dat wij met onze verbeelding moeten aanvullen wat ontbreekt. Ten
slotte is er nog een laatste groep, die ja en neen antwoordt; het zijn de attentisten;
wij zullen zien, zeggen zij, de moderne kunst kan misschien wel schoon worden, de
tijd zal dit moeten uitwijzen.
Wanneer een artist als Luc Peire, die een vooraanstaande vrij aparte plaats inneemt
onder de schilders van ons land en ook in het buitenland een zekere faam verwerft,
na twintig jaar terugkomt naar zijn geboortestad om er te exposeren in dezelfde zaal
waar de start lag van zijn artistiek avontuur, betekent dit een merkwaardig moment,
om niet van de reeds versleten mijlpaal te gewagen. Het zou het ogenblik zijn om
zich te bezinnen op de waarde van zijn werk en de boodschap die het inhoudt, op
zijn betekenis in het kunstgebeuren van deze tijd, en op het antwoord dat hedendaagse
kunst als de zijne kan brengen aan de zoekende, losgeslagen mens. Zou het waar zijn
dat de mens niet verandert? Dat de indrukken van kindsheid en jeugd prent slaan op
zijn hele leven? Dat hij die indrukken met zich blijft dragen, en er, onder alle
mogelijke wisselende omstandigheden, en bij alle verschillende invloeden aan
vasthoudt als aan een stukje echte waarheid, dat aan het leven hoop kan bieden? Of
moeten wij ons met Anton van Duinkerken afvragen: Is iemand wel één uur geweest,
wat hij altijd had willen zijn? Dit is één van de problemen, die men zich stellen kan
als men met hedendaagse kunst in

*

Op uitnodiging van Raaklijn, het Brugs onafhankelijk kultureel forum, hield Luc Peire tijdens
de maand oktober 1958, een tentoonstelling van zijn werken in het Concertgebouw te Brugge.
Het was precies twintig jaar geleden dat hij in dezelfde zaal zijn eerste tentoonstelling had
gehouden.
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aanraking komt, met poëzie, sommige stukken proza, sommige plastische kunstenaars,
zoals Luc Peire. Deze vragen beloeren ons van achter de geometrische lyriek van
zijn Graphie-cyclus. Klinkt hier nog de stem van een mens? Hoe is het mogelijk, zei
mij een intelligente man, toen wij van het vrouwenportret van 1957 wegkeken naar
de Graphie's van 1958. En toen voelde ik hoe onze gedachten uit elkaar gingen: hoe
was het inderdaad mogelijk dat een kunstenaar zo gestaag doordenkt en meteen zo
logisch blijft met zichzelf? Want in wezen is er geen groot verschil tussen het strakke,
wit-zwarte portret, dat U bevreemdend en bijna beklemmend aankijkt, en de
zwart-witte rechtlijnigheid, die U vertroebelt, en doet denken. Reeds in dit portret,
dat de kunstenaar afwerkte toen hij 21 was en dat hij in zijn expositie te Brugge als
een aanknopingspunt met het verleden had opgehangen en als zinrijk vertrekpunt
van een bijna geheimzinnig avontuur, kan men zien dat Luc Peire eigenlijk nooit à
fond expressionist is geweest, althans niet, zoals wij Vlamingen dat denken en niet
zoals men verwachten zou van iemand, die in de sfeer van Permeke heeft geleefd.
Want er was ook Gustave Van de Woestijne en het mag ons voorkomen dat deze
schilder van subtiele egaliteiten, deze lineair bepaalde en naar de symboliek en de
mystiek hangende artist, Peire nader staat dan Permeke. Peire heeft nooit
gedeformeerd met de wilde schoonheid en de nietsontziende trefkracht van een
Permeke, want zijn hartstocht lag rustiger. Evenmin zocht hij ooit het bizarre, het
irrationele, want zijn stem klonk steeds sereen en echt.
Iedereen denkt altijd met een reis verder te komen. Denkt eens aan namen als
Macao, Pernambuco, Estramadura, inderdaad als koralen. Odysseus zit in ieder mens.
Ook Peire ging hem achterna. Spanje, Noord-Afrika, Kongo, Zuid-
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Afrika, de Canarische eilanden. Landen waar het licht domineert, en waar de
weerkaatsingen van de schaduwen een even intens leven tonen als de lichtbeschenen
vlakten en de lichtbron zelf. Landen waar een mens woont, die geciviliseerd is, niet
in de avondlandse zin, die wij aan dit woord plegen te binden, maar in een soort
oervorm, die wij wel primitief kunnen noemen, maar die misschien terugwijst naar
het ongerepte menselijke zijn, toen er vooral nog geen tijd bestond. Een reis is altijd
een avontuur. Zo heeft Luc Peire onder de witte burnoezen van de Marokkanen reeds
de lichamen gezien, die hij in Kongo zou ontdekken. Zij hebben hem statigheid
onthuld en vormschone gaafheid, gedragen en geïnspireerd, door een psychische
rechtlijnigheid, die wij fierheid kunnen noemen. De vrouwelijke silhouetten, die
Peire uit Kongo meebracht, hebben een plechtige adel in zijn doeken binnen geleid.
Zij hebben zijn gevoel voor licht geaccentueerd, een licht dat soms maar even
binnenflitst door een kier. Zij hebben vooral en blijvend zijn zin voor sterk geritmeerde
compositie gelouterd en verheven. Licht en ruimte woonden reeds lang in zijn oeuvre.
Het portret van 1937 is daarvan een voorbeeld. Het geeft blijk van rust. Geen
passiviteit. Een bedwongen en gerichte beweging. Het is niet kouder. ook niet warmer
in dit doek dan in de werken uit de Graphie-periode. Het is echter even persoonlijk,
en even eerlijk. Er is ruimte in dit portret, bezielde ijlte, een ruimte-aanvoelen, dat
wij, met even sterke en uitdrukkende bezieling terugvinden in de reliëf-marsch van
witte en zwarte balken.

Luc Peire: Tentoonstelling Concertgebouw, Brugge, oktober 1958 (Organisatie: Raaklijn).
Links: Graphie XII; midden: Graphie XIII; rechts: Portret Mevr. V.D.C. - 1937.

Het licht speelde ook in dit portret, en lang dus vóór de artist het hevige vreemde
licht in zich opnam, een bijzonder voorname rol. Het ligt er streng op twee vlakken,
het hoofd en één hand, geest en werkdadigheid, en het onderlijnt mét de personaliteit
van de maker, meteen iets van de wezenheid van de geportretteerde. Wanneer wij
de lichamelijke vormen wegdenken, blijven alleen de melkwitte vlekken in het zwarte
doek. Dan wordt het licht zelf als stof, als materie. Zó gezien krijgt dit licht, als in
alle belangrijke schilderijen, een zo essentiële betekenis, dat het hele werk ermee
staat of valt. Ruimte, vorm en licht zijn visueel althans de drie pijlers waarop dit
twintig jaar oude portret staat gebaseerd. Maar er is nog een ander element, dat het
hele werk schraagt: de persoon van de maker, de creatieve zin van de schilder, die
op een zeer bepaald moment tot zich zelf moet gezegd hebben: nu moet ik ophouden.
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Op dit ogenblik, waar Peire twintig jaar geleden ophield, gaat hij in 1958 dieper in.
Hij doorbreekt visueel de geluidsmuur, en een andere, weliswaar minder terstond
herkenbare, maar even duidelijke, want even aanwezige stem gaat opklinken. Het is
eenzelfde aanwezigheid als die welke wij achter Bach's Inventionen of achter sommige
geheimvolle blues ervaren, een stem waarvan wij alleen weten dat zij dààr is en met
een zeer eigen ritme zich voortbeweegt. Een aanwezigheid, waarvan wij wél graag
de laatste drijfveer en de juiste zin willen doorgronden. Maar die wij evenmin zullen
vatten als de diepste eigenheid, die van het portret van 1937 een kunstwerk maakte.
Bij ieder
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schilderij kunnen wij wel spreken over de vorm en de kleur, maar zolang er achter
deze essentiële en constituerende elementen niet de stem klinkt van een menselijke
geest, hebben wij geen kunstwerk. Het zal wel daarom zijn dat veel hedendaags
schilderwerk niet hoger stijgt dan brave kleurenfotografie, aangenaam gezichtsbedrog
of fraaie decoratie. Kunst is geen spel. Tussen de bundels rechten vinden wij Luc
Peire terug, eenzaam en gepijnigd. Hier staan wij te midden van de eigen wereld van
de artist, op de drempel waar kennis, niet gevoel, ophoudt, en waar mysterie begint.
Het is het buitenzinnelijk gebied, dat wij zo gaarne betreden, maar zo lastig herkennen,
als wij grote geesten benaderen en volgen willen. Hier staan wij alleen, ieder voor
zich zelf, oog in oog met het kunstwerk. Het moet zeker een hoogvlakte zijn, waar
de artist zelf niet helemaal thuis is, en vaak zoekend vooruitschrijdt. Maar dat hij het
aandurft er binnen te treden is een verdienste, en voor ons is het gelukkig dat hij er
is. Is het te verwonderen dat mystiekers hebben gehuiverd? Dat kunstenaars zich
pijnigen en beroezen om het inwendige laaien minder goed te voelen? Is het dan ook
te verwonderen dat echte hedendaagse kunst miskend blijft en onbegrepen?
Blijft dan het uitwendige van het schilderij. De oplossing, waardoor de artist
zienlijk aan zijn verstandelijke uittocht gestalte geeft. De schilderijen van Luc Peire
zijn op het eerste gezicht koel, omdat zij gegroeid zijn uit een aftakeling van
bijkomstigheden en uit het zoeken naar de uiteindelijke bestaanszin van een idee.
Rechte lijnen, vlakke kleuren, geometrische vormen, volheid of leegte van kleur,
zwart en wit, met schaarse nuanceringen. Men moet ieder doek van Peire in zich
opnemen, in zich omdragen, en traag, zoals het werd gemaakt, binnendringen in die
geheel eigen sfeer. Het is niet gemakkelijk. Het mag niet gemakkelijk zijn. Maar het
loont de moeite. Want langs de rechten en balken, langs schaarse lijnwendingen en
hier en daar een cirkel ontdekt men een verhouding, een tot elkaar staan van vormen
en kleuren, en in bepaalde kleuren een schakering, gewild en berekend. Ontdekt men
voorts een reliëf, dat niet alleen met kleuren, maar ook met de optische afleiding van
lijnplaatsingen, een bewogen vreemd leven suggereert. Ontdekt men een ritme,
ondanks de schijn in ieder werk zeer verschillend, en uitgedrukt door het syncopisch
naast elkaar plaatsen van bijna naakte geometrische vormen. Wat overblijft is ruimte,
en die ruimte speelt, vooral in het recentste werk van deze artist, een even grote rol,
want, hoe paradoksaal ook, zij verraadt een even intense aanwezigheid. Verhouding,
reliëf, ritme en ruimte zijn o.i. de integrerende elementen van Luc Peires schilderkunst.
Wanneer hij dit alles nu condenseert en laadt met zijn temperament, vernemen wij
een getuigenis, dat hij verduidelijkt in gelen van blijdschap, in een gulp vlammend
rood, in warm melancholisch bruin en hard haast afwezig blauw. Zijn kunst heeft de
bekoorlijkheid van het onbekende; het onbekende wordt er niet steeds beter door
bekend, want wat wij niet kunnen kennen zal immer onbekend blijven, maar de
manier waarop hij zijn tocht gaat is boeiend en bekoorlijk en laat bij ons een gevoel
na van een bijna tragische jubel.
Art never expresses anything but itself. Dit woord van Oscar Wilde heeft Peire als
motto geschreven op de fraaie catalogus van zijn Brugse expositie. Deze dichter met
zijn onbedwingbare logica en zijn vereenzaamde lyriek, spreekt alleen zich zelf uit.
Of zijn werk schoon is weet hij zelf.
fb
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Industriële vormgeving en smaakvorming
Door de stichting Lodewijk de Raet werden reeds verschillende
studieweek-ends gewijd aan het vraagstuk van de industriële vormgeving.
Wij hebben het nuttig geoordeeld aan Dr. M. van Haegedoren, Voorzitter
van de Stichting Lodewijk de Raet, enkele nota's te vragen over industriële
vormgeving en over de opleiding tot wooncultuur. - Red.
Reeds van in de oertijd heeft de mens voorwerpen gemaakt, hetzij voor zijn materieel
gebruik (gerief om te koken, te zitten, te rusten, bezittingen weg te bergen of
werktuigen om andere voorwerpen te vervaardigen - ook wapenen), hetzij voor zijn
geestelijk gebruik (b.v. afgodsbeelden, maskers, kleding, siervoorwerpen). Van meet
af aan moest hij aan deze voorwerpen een vorm geven.
In perioden van creatieve cultuur schiep de mens vormen aan de eigen tijdsgeest
aangepast en berekend op het bevredigen van zijn werkelijke behoeften. Deze vormen
werden later traditioneel nagebootst. Na een zekere tijd beantwoorden ze niet meer
aan de werkelijke behoeften of gebruiken en gewoonten. Zij zijn ‘uit de tijd’ en
vertolken de geest van de tijdgenoten niet meer. Zodra dat onechte als oneerlijk en
als namaak wordt aangevoeld zoekt men naar nieuwe vormen. Zulks is zeker en vast
het geval in onze, op cultureel gebied, zo revolutionnaire tijd.
Eeuwen en eeuwen lang werd alles ambachtelijk vervaardigd uit organische of uit
anorganische grondstoffen. Het waren steeds natuurlijke materialen want de
synthetische grondstoffen zijn van zeer jonge datum.
Sedert de industriële revolutie worden de voorwerpen meer en meer en op heden
zeer overwegend, industrieel d.i. machinaal als serieproduct vervaardigd. De
synthetische grondstoffen worden steeds meer gebezigd. De mens heeft zodoende
zijn heerschappij over de natuur uitgebreid; deze heerschappij weet hij ook juister
te berekenen dan vroeger en dank zij de machinale hulpmiddelen kan hij zijn
meesterschap over de stof met grote trefzekerheid uitoefenen. Indien wij cultuur
definiëren als ‘strijd tegen de natuur’, ‘inbezitnemen van de natuur’, moeten dus de
technische uitvindingen als een belangrijke culturele vooruitgang worden beschouwd.
Tussen de ambachtelijke vormgeving en vormen en de industriële vormgeving en
vormen bestaan er zeer grote verschillen.
Het ambachtelijk product wordt met de hand vervaardigd, of met een werktuig of
een eenvoudige machine die in elk geval veel persoonlijke handvaardigheid vereist.
Het product draagt dus een persoonlijke stempel.
Het ambachtelijk product is ‘einmalig’ zowel wat de
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maker als de gebruiker betreft. Vanwege dit mens-verbonden aspect vertoont het
ambachtelijk product een niet te vervangen adel en bezit het een blijvende
aantrekkingskracht. Dit betekent natuurlijk niet dat het daarom mooi is. Voorwerpen
met veel liefde en handvaardigheid gemaakt kunnen afschuwelijk lelijk zijn! Sommige
oude ambachtelijk vervaardigde voorwerpen zijn mooi; andere zijn lelijk.
Hoe groot ook onze waardering moge zijn voor deze geestelijke betekenis van het
ambachtelijke product, toch staat het vast dat onze welstand het industriële
serieproduct noodzakelijk heeft gemaakt.
Alle gebruiksvoorwerpen en siervoorwerpen worden nu meestal industrieel
vervaardigd. De vormen zijn niet ‘naar individuele maat’ maar volgens algemene
normen berekend, aangepast aan machinale productie-methoden en nieuwe
grondstoffen.
Doorgaans komt het dan zo uit dat deze technologische vooruitgang eenvoudiger
vormen voor gevolg heeft. De ambachtsman moest aparte onderdelen samenvoegen
en deze beperking werd vaak aangewend om een bekoorlijke schoonheid te scheppen;
met de machine wordt het voorwerp ‘monobloc’ gegoten of geprest. De nabootsing
van de ambachtelijke vorm is zodoende oneerlijk en bijgevolg lelijk.
Uit de verschillen van bestemming, bewerking en grondstof vloeit meestal ook
een verschil van vorm voort. Elk van beide procédés, de ambachtelijke en de
industriële, biedt eigen mogelijkheden en heeft met eigen beperkingen rekening te
houden. Hiermede wordt absoluut niet beweerd dat het ambachtelijke product niet
naar eigentijdse vormgeving mag streven! Wij geloven integendeel dat daarin juist
een grote toekomst ligt voor werkelijk scheppend ambacht (kunstambacht).
Kortom de ambachtelijke en de industriële vormgeving hebben elk een eigen
terrein al dienen wij te constateren dat het ambachtelijke terrein wel zeer kleintjes
geworden is.
Het ‘vormgeven’ aan de industrieel vervaardigde producten is zeer belangrijk in
onze eigentijdse cultuur!
Hierbij past een wondere en bemoedigende vaststelling.
De industrie heeft in haar aanvangsperiode veel lelijke dingen voortgebracht:
lelijke werkplaatsen, lelijke woonwijken, lelijke producten. Men is gaan menen dat
hetgeen de industrie maakt bijna noodzakelijk wansmakelijk moest zijn en er ontstond
een grote kloof tussen de technische en de geestelijke aspecten van onze cultuur
(beide schepping van hetzelfde menselijk genie). De industrie had op vele gebieden
een gebrek aan creatieve inbeelding en bootste maar na: de eerste autos geleken op
koetsen en tot voor korte tijd was er geen eigen vorm gevonden voor de electrische
verlichting: men bootste kaarsen, petroleumlampen, gaslampen na. Men deed dit ook
om met het verleden te dwepen. Nu begint men de moed op te brengen eigen
industriële vormen te aanvaarden. Voor de electrische verlichting worden b.v. eigen
vormen gezocht. Dat er aanvankelijk nog al wat buitenissigheden op de markt komen
mag als onvermijdelijk worden beschouwd ook al wensen wij er op te wijzen dat
modernistische buitenissigheden bijzonder ‘gevaarlijk’ zijn. Daar waar de industriële
vormgeving gewetensvol opgevat wordt en niet als een hulpmiddel om door nieuwe
mode de kopers te lokken, zien wij de industrie nu ook smaakvolle dingen
vervaardigen. Het zijn voorwerpen die ons door hun eigentijdse schoonheid kunnen
boeien, een schoonheid die er niet als een versiering opgeplakt is maar die voortvloeit
uit de bestemming van het voorwerp (functionalisme), uit de eerbied voor de
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grondstof, uit de eerlijke machinale verwerking, uit het verantwoord spel van de
verhoudingen, uit de sociale bekommernis een prijswaardig product tot beschikking
van de gewone man te stellen.
Onze oude ambachtslui hebben meubelen, tapijten, vazen, gewone
gebruiksvoorwerpen voortgebracht die nog na vele eeuwen de bewondering
afdwingen. Het is wansmakelijk deze dingen nu industrieel, als bazargoed, na te
bootsen. Sommige ‘K en K’ winkels (Kunst en Kitsch winkels) zijn een werkelijke
cultuurschande.
Het oude ambacht zocht niet naar schoonheid, het maakte eerlijk en goed wat
diende gemaakt te worden. Ook de industriële ontwerper zoekt niet in eerste orde te
behagen. Om te beginnen berekent hij de vorm. Hij is echter niet alleen een
calculerend ingenieur of een marktonderzoeker; in zijn ziel is hij daarenboven een
kunstenaar en daarom is de vorm die hij ontwerpt vanzelf ook schoon: het is eerlijke
schoonheid die uit de ‘natuur’ van het voorwerp voortspruit.
De industriële ontwerper die zijn roeping verstaat is de grote kunstenaar van onze
tijd. Hij is de volksverbonden kunstenaar die voor de duizenden kleine lui het leven
in iets beter en mooier maakt, die door zijn invloed op de wooncultuur en de levensstijl
een vormgever is van onze volkscultuur.
De industrieel die miljoenen besteedt aan het aankopen van kunstwerken maar in
zijn fabriek lelijke producten voortbrengt, bevordert maar één aspect van de cultuur.
De industrieel die de kloof tussen de technische en de artistieke aspecten van onze
cultuur helpt overbruggen door goede en mooie producten te vervaardigen is een
groot cultuurdrager.
De industrieel die trots durft te zijn op wat hij produceert of tenminste het met
progressieve geest elk jaar 10% beter probeert te doen, is de man die samen met de
stoffelijke welvaart de culturele welstand van ons volk verheft. Hij is trots op het
geld dat hij verdient en terecht.
Aan ‘geld verdienen en werk verschaffen’ denkt de industrieel eerst en vooral!
Wat het voortbrengen van steeds ‘betere’ producten betreft dient hij gesteund te
worden door de gemeenschap. Daarom hebben de verenigingen voor volksopvoeding
en de sociale organisaties tot taak de smaakvorming van onze mensen te bevorderen.
Door de kopers kan drukking uitgeoefend worden op de industrie.
De smaak van het publiek is nu volop in evolutie en tendeert naar eigentijdse
vormen. De Wereldtentoonstelling zal in die zin nog nawerken. Het publiek heeft
echter leiding nodig.
De Belgische industrietakken die afgewerkte voorwerpen fabriceren hebben
dringend Industriële Vormgeving nodig willen ze hun buitenlandse en welhaast ook
hun binnenlandse afzet kunnen handhaven. Gelet op het feit dat deze industrie-takken
overwegend in de Vlaamse streken gevestigd zijn is Industriële Vormgeving vóór
alles een Vlaamse aangelegenheid.
Het ambachtelijke Vlaanderen heeft eens de aandacht van de Wereld op zich
kunnen vestigen door de kwaliteit en de vorm van zijn producten. De ambachtelijke
periode
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is nu afgesloten. Zal het industriële Vlaanderen opnieuw eerbied weten af te dwingen
door wat het maakt? Of zullen we alleen buitenlandse vormen copiëren en maar
verder Parijse ‘dessins’ aankopen en zodoende meer en meer geestelijk gekoloniseerd
geraken?
De grote fabrikanten moeten de vormgeving toevertrouwen niet aan amateurs maar
aan gewetensvolle deskundigen. Zij moeten in het begin wellicht jonge krachten op
school sturen over de grenzen (b.v. Academie voor Industriële Vormgeving te
Eindhoven). Op de lange baan gezien is hun begroting voor de studie van de
vormgeving even belangrijk dan de modernisering van hun machines of het
wetenschappelijk marktonderzoek. De middelgrote en kleine fabrikanten die geen
eigen ontwerper in hun directie hebben zullen een beroep moeten doen op ontwerpers
die zelfstandig gevestigd zijn. Het is onze vaste overtuiging dat de industriële
Vormgeving één van de middelen is om aan Vlaanderen economisch en cultureel
opnieuw een Gouden Eeuw te bezorgen.
Met het ideaal van Lodewijk de Raet, vernieuwing van de volkskracht, voor de
ogen, gaat de Stichting die zijn naam draagt er onverpoosd mede voort voor
kaderelementen en leerkrachten studieweekends in te richten besteed én aan Industriële
Vormgeving, én aan Wooncultuur. De goede smaak van gans de bevolking is een
van de grote factoren van onze geestelijke volkskracht. Alleen smaakvolle mensen
kunnen smaakvolle producten vervaardigen.
Dr. M. van Haegendoren, Voorzitter Stichting Lodewijk de Raet

Enkele nota's over industriële vormgeving in Frankrijk
De lange industriële traditie van een land bemoeilijkt meestal zijn latere expansie.
Deze vorm van inertie schijnt op de geschiedenis der mensheid een diepe stempel te
drukken: een voorsprong keert op een bepaald moment der evolutie om in een rem
voor een verdere ontwikkeling. Waarschijnlijk hierom heeft Frankrijk, het oude
industrieland, een zo grote achterstand in te lopen op Scandinavië wat de industriële
vormgeving betreft. Het land dat terecht door velen beschouwd wordt als de bakermat
van goede smaak en kunstzin, heeft dan ook meer dan welke andere streek af te
rekenen met de xixde eeuwse gerichtheid van industrie en groot publiek. In geen
ander land hebben de vernieuwers het zo moeilijk, hebben de avant-gardisten een
ekonomisch zo goed georganiseerde weerstand te overwinnen. Daarom is het niet
uit Frankrijk dat een grote, en vooral sociaal verantwoorde, stootkracht komt voor
de vernieuwde vormgeving. Het zou in dit verband een boeiend onderwerp voor een
uitgebreide studie zijn te onderzoeken hoe groot de omzet is van de xixde eeuwse of
modernistische kitschproducten van enkele grote magazijnen, en de omzet van de
enkele ontwerpers van rationele en echt-moderne vormen. Een wandeling doorheen
de winkelstraten van Oost-Parijs zou een onvoorbereid bezoeker terecht kunnen doen
veronderstellen dat hij zich in de verste uithoek van een achterlijke provincie bevond!
Frankrijks aandeel in de industriële vormgeving van onze dagen is het werk van
enkele moedige enkelingen.
Dat was al te zien op het laatste salon der mecanographie, waar alle schrijf- en
rekenmachienen vormelijk moesten onderdoen voor de smaakvolle buitenlandse -
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inzonderheid Italiaanse - modellen. De Franse constructeurs kunnen heel veel leren
uit de architectonische opvatting van de halle waarin hun tentoonstelling werd
gehouden: het nieuwe expositiepaleis van A. de Mailly. Door een grote koepel,
steunend op slechts drie enorme steunpunten, wordt een ruimte overspannen welke
groter is dan de hele Place de la Concorde! De drie basissen zijn met elkaar verbonden
door onderaardse kabels welke de boog der betonnen constructie aanspannen. Op
die manier kan het beton ademen, kan het bewegen zonder in te storten. Zonder dat
we de kabels kunnen zien, beseffen we de wonderlijke opvatting van deze onderbouw.
Dat is niet het geval in een vooraanstaande uiting van de industriële vormgeving
der Franse industrie. Mag de carosserie van de D.S. en I.D. van Citroën terecht als
vooruitstrevend bestempeld worden, zowel wat ruimteschepping, als wat comfort en
vormgeving betreft, toch valt iets ongerechtvaardigds op in deze stoutmoedige creatie.
Toen op het automobielsalon alleen de motor en het onderstel werden getoond werd
dit gebrek duidelijk. Er is inderdaad geen verband tussen de minuscule motor en de
stroeve, simplistische wielverbindingen enerzijds, en de weergaloze carosserie
anderzijds. Dit lijkt trouwens de ziekte van de meeste carossiers. Het is dus niet in
de grootindustrie dat we interessante vormen zullen vinden. Trouwens een
decoratie-industrie bestaat niet in Frankrijk. De meubelfabrieken, de ceramiekateliers
zijn voor het overgrote deel nog artisanaal. Kunnen we een beter voorbeeld geven
dan de tapijtweverijen van Aubusson. Al de creaties in deze sector zijn dan ook
sociaal niet verantwoord, vermits peperduur. Wat niet belet dat de meubelen van
Charlotte Perriand, Jean Prouvé en de voorwerpen van Vignoud, alle uitgegeven
door Simon op de Boulevard St.-Germain, behoren tot de beste meubelen welke
momenteel gemaakt worden.
De tafel van hun recentste eetplaats heeft de vorm van een afgeronde, onregelmatige
driehoek, met één grote zijde. De nadelen van de rechthoekige tafel, welke de
conversatie bemoeilijkt, en van de ronde tafel, welke de bediening zeer ingewikkeld
maakt, werden hier vermeden en elegant opgelost. Drie tafelpoten - twee ronde en
een grotere in boogvorm - staan vrij ver binnenwaarts, zodat ze niet hinderen, en de
tafel een maximum praktisch comfort schenkt. Het hout is niet gekleurd, noch met
enig chemisch produkt bewerkt tegen de inwerking van tafelzuren, wat een nadeel
is bij het gebruik, doch wat de schoonheid van een prachtige lichte mahoniesoort
verhoogt. Eerbied voor de schone vorm en de schone materie schijnen trouwens de
voornaamste bekommernissen van de ontwerpers te zijn geweest. Bij dergelijke
meubelen past de eenvoudige ceramiek van Joulia of Mohy omdat zij juist de nodige
dosis poëzie geven aan deze rationele meubelen. De Franse industriële vormgeving
wordt immers gedetermineerd door de nog artisanale productiemiddelen, en door de
individualistische geaardheid van dit op poëzie beluste volk.
W. Volkaert
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Ontmoeting met Jean Piaubert*
Jean Piaubert is een schilder die leeft om te schilderen. Meer nog, hij schildert alsof
zijn leven ervan afhangt. Voor hem heeft de strijd met de vorm en met de materie
een innerlijke noodzakelijkheid. Daarom is zijn kunst tegelijk zo open, zo vrank, zo
mannelijk, en tevens zo geheimzinnig en bevreemdend. Daarom ook is zijn abstractie
een brok leven, een overtuigende waarheid, een prangend verslag van een bewogen
innerlijk avontuur. Een avontuur dat de schilder van de figuratie naar de abstractie
heeft gebracht, en daarna van het teken naar het licht. Na zijn studie aan de academie
is Piaubert eerst vrij laat uitsluitend tot de schilderkunst gekomen. Inderdaad heeft
hij jarenlang als typograaf bij Draeger te Parijs gewerkt, en later als illustrator voor
Paul Poiret. Deze beide beroepen hebben een grote invloed gehad op de schilder
Piaubert. Uit zijn typografische werkperiode stamt die opmerkelijke, verfijnde en
majestueuze zin voor bladvulling, stammen ook zekere motieven. Van zijn
werkzaamheid als decorateur heeft Piaubert een ander maatgevoelen overgehouden.
Een maatgevoel dat hem heeft geleerd welke de juiste waarde is der picturale materie,
en hoe hij zich buiten het terrein der loutere decoratie houden kan bij het uitvoeren
van zijn soms zeer grote abstracte compositie. Het is inderdaad boeiend na te gaan
hoe een zelfde compositie zich in een schilderij tot een eigen picturale wereld
ontwikkelt, en daarna, als wandtapijt een loutere decoratieve betekenis krijgt, met
een superieure eerbied voor de materiële eigenheid van de wol, en de dragende waarde
van de te versieren muurpand.
Men moet Piauberts geboortestreek gezien hebben om zijn eerste figuratieve
werken te verklaren: die heuvelige wijnvelden van de Médoc, gesicatriseerd door de
oneindige rijen druiventrossen. Een land waarop de mens zijn diepe stempel heeft
gedrukt. Een streek van noeste werkers, welke onafgebroken, steeds opnieuw een
eindeloze strijd aanbinden met de natuur, om uit de dorre, ondankbare aarde, 's
mensheids edelste product te halen: de wijn.
Het is vanzelfsprekend dat Piaubert in zijn eerste werken deze omgeving trachtte
uit te beelden, beproefde die contrastrijke natuur weer te geven. Het contrast was
echter sterker dan het beeld. Piauberts figuratieve schilderijen van vlak vóór de
tweede wereldoorlog, als le coteau gris, la fenêtre ouverte, Route de nuit obsederen
het visueel geheugen, zo identifiëren zij zich aan de schilderkunst zelf.
De evolutie naar de eerste abstracte werken uit 1944-1945 als Le bouquet rouge,
Barbara, geïnspireerd op die heftige aanklacht tegen het oorlogsgeweld van Jacques
Prévert, is dan ook een zeer logische ontwikkeling. In Barbara vinden we de spanning
terug tussen de grote kleurvlekken en een zeer geritmeerd, passioneel grafisme,
dezelfde picturale spanning als in de laatste figuratieve landschappen welke
onmiddellijk voordien ontstonden. Met de Guernica van Picasso behoort Barbara
tot de subliemste werken geïnspireerd door cette pluie de fer, de feu, d'acier, de
sang...
*

Vanaf 10 januari 1959 wordt te Brugge in het Concertgebouw, St.-Jakobstraat, een vrij
overzichtelijke tentoonstelling ingericht van het werk van de bekende Franse schilder Jean
Piaubert. Men zal er schilderijen zien uit verschillende periodes, tekeningen en lithographieën,
o.m. de cyclus ‘Voyage en Grèce’ en de bekende sonnetten van Jean Cassou. Omdat het voor
het eerst is dat deze kunstschilder in Vlaanderen exposeert, zijn wij gelukkig hier een korte
inleiding te kunnen bieden tot deze kunst.
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Piaubert zelf schreef rond die tijd in het eerste album der Réalités Nouvelles:
‘Sachant que l'insatiabilité de l'individu moderne ne connaît plus de borne, que sa
personnalité a des exigences exacerbées, et qu'enfin il exige de modeler lui-même
son rêve, l'art abstrait offre au spectateur la faculté de retrouver tout ce qui, dans
son propre drame, restait inexprimée.’
Nog een ander werk van Jean Piaubert herinnert aan de oorlogsgruwelen. In
1949-1950 illustreerde hij met 33 zwartwit lithographieën de 33 sonnets composés
au secret van Jean Cassou (Editions de minuit, Parijs), de eminente hoofdconservator
van het Musée National d'art moderne te Parijs. De 33 sonnets composés au secret
vormen een soort dodenboek geschreven door twee mensen, teruggekeerd van de
boorden van de Styx, waarin zij de weerzinwekkende verwoestingen van de oorlog
aanklagen. Jean Cassou is echter niet verbitterd uit de gevangenschap teruggekeerd.
Zijn kunst heeft hem de waarde van het menselijke bestaan aan getoond. Door hun
picturale zuiverheid kondigen de lithos van hun kant tevens de dageraad aan van een
nieuw picturaal avontuur: Piaubert gebruikt voor het eerst tekens.
Het gaat niet om symbolen, d.w.z. graphismen die nog bindingen hebben met de
uiterlijke wereld, die een verband oproepen met bestaande dingen. Het gaat in de 33
sonnets om bevreemdende, onverklaarbare vormen, welke zich onmiddellijk als een
vertrouwde verworvenheid, of als een bestendige aanwezigheid aandienen. De tekens
interpreteren de idee of het verhaal der sonnetten niet. Zij staan naast de gedichten
als een ander, als een picturaal gedicht.
Deze reeks tekens zal na een eerste Griekse reis een verruiming kennen in Cnossos,
Delphes, Eleusis, Argos, Les Murs de Troie. In weerwil van hun misleidende titels
gaat het hier niet om landschappen, om souvenirs, om evocaties van de Griekse
natuur of steden, maar gaat het hier weer om tekens, waarvan Piaubert met een
overtuigend, soepele kracht de onvervangbare volledigheid aantoont.
Op deze vruchtbare bodem zal de schilder gedurende een viertal jaren verder
werken. Meermalen herneemt hij hetzelfde teken tegen verschillende achtergronden,
hij zoekt nieuwe technieken en afmetingen, hij vindt replieken en varianten. De
schilder zoekt. De schilder leeft. Het ene werk vloeit picturaal voort uit het andere.
Piaubert wil zijn vondsten niet uitbuiten voor goedkope successen. Hij wil alleen de
picturale waarden van elke kleur, van elke lijn, van elke boog, van elk vlak
experimenteel op hun eigenheid onderzoeken. Zo vindt de kunstenaar nieuwe vormen.
Het ene schilderij verdiept het andere. Tot de schilder beseft dat zijn ader artistiek
is uitgeput. Verrijkt door de picturale studie van het zuivere, het objectieve teken,
bevrijdt Piaubert zich nu volledig van elke binding met de materie: zowel in verband
met de voorstelling (le signe - sujet), als in verband met de eigenheid van het
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Jean Piaubert, ‘1958’

teken zelf (le signe - objet). Piaubert ontdekt plots de spirituele waarde van de kleur,
van het licht. De oude meesters hebben zich steeds van de kleur bediend, en aldus
een filosofie, een levenshouding, een uiterlijke wereld geïllustreerd. De eerste
abstracten bedienden zich van de kleur om haar eigenheid, en haar eigen coloristische
kwaliteiten. Piaubert gaat plots iets verder: hij dient de kleur. De kleur zelf wordt
licht. En in plaats van steeds opnieuw hetzelfde teken te hernemen, zal de kunstenaar
nu suites schilderen in eenzelfde kleurengamma. Zo wordt Piaubert de schilder van
de ruimte.
Deze ruimte heeft niets te maken met de perspectivistische of illusionistische
ruimte der oude meesters, zij heeft ook niets te maken met de spaciëring welke
verwekt wordt door de objectieve eigenwaarde der kleur zelf. De ruimte van Piaubert
is immaterieel, omdat ze gebaseerd is op verhoudingen. Deze ruimte is derhalve echt,
waar, vrij, oneindig, waarneembaar en abstract ter zelfder tijd. De Saluation bleue
bevat niets dan matte, eerder vuile tonen. Geen schilderij uit de jongste evolutie der
schilderkunst straalt meer innerlijk licht uit. Piaubert heeft begrepen dat het artistiek
absoluut van geen belang is een Christus voor te stellen wandelend op het water van
het meer. In de schilderkunst telt alleen het picturaal mirakel. Zo een mirakel is deze
Salutation, zo een mirakel is Tout chante, zo een mirakel is ook 1958. Inderdaad,
een schilderij in zwart en wit, de wereld der kleur schenken is een daad welke de
voor de hand liggende, materiële mogelijkheden van de kunstenaar te boven gaat.
In zijn klein, klaar atelier op de vijfde verdieping van een appartementsgebouw
te Parijs werkt deze schilder koortsachtig mede aan het grote avontuur der xxste eeuw:
de verovering der ruimte. In afwachting dat we fysisch de ruimte kunnen ingaan,
vormt deze boeiende schilderkunst een spirituele aanloop tot een nieuw tijdvak.
Zo het waar is wat Teilhard de Chardin zei: voir, c'est être plus, laat ons dan het
werk van Piaubert zien, we zullen intenser leven.
Walter Volkaert

Problemen van de roman in West-Vlaanderen
De provinciale prijs voor de roman
Naar aanleiding van de provinciale kultuurdagen werd dit jaar een prijskamp voor
de roman ingericht. Er waren, naar blijkt, 24 werken ingestuurd, waarover volgende
jury uitspraak heeft gedaan: Pater Em. Janssen, s.j., en de heren Jozef Droogmans,
Dr. Marcel Grijpdonck, Paul Hardy en Emiel Van Hemeldonck. De uitslag, die op
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9 november, tijdens een feestzitting te Roeselare, werd geproclameerd, luidt als volgt:
de provinciale prijs voor de roman werd toegekend aan het manuscript ‘De Levenden
en de doden’ van André Demedts. Een premie werd geschonken aan het werk ‘De
Kringloop’ van Roger Fieuw, uit Roeselare, terwijl aanmoedigende vermeldingen
werden gegeven aan de werken van August Geldhof uit Brugge voor zijn werk
‘Fanny’, aan Walter Michiels uit Brussel, voor zijn werk ‘Musica Viva’, en aan Paul
Vanderschaeghe uit Brugge, voor zijn werk ‘Vergeef mij, Kajafas’. Hierna geven wij
de tekst van de lezing over de roman die Dr. Albert Smeets op de plechtige
vergadering te Roeselare heeft gehouden.

Hoe het was in het verleden
Een roman schrijven betekent vandaag de dag een veel ondankbaarder taak dan
vroeger, hoe paradoksaal dit ook moge schijnen, vermits het boekenlezende publiek
door de uitbreiding van het onderwijs en de verhoging van de levensstandaard toch
veel groter is dan laten we zeggen vijftig jaar geleden.
Voor vijftig jaar werden er m.i. aan de romancier geen zeer bijzondere eisen gesteld.
Alle verhalende literatuur werd met gretigheid ontvangen, welke ook de aard en het
onderwerp ervan was. De letterkundige werd vereerd als een weldoener van het volk,
van uitzonderlijke waarde en betekenis. Hij voelde zich overigens in de meeste
gevallen tot schrijven gedreven door de bekommernis het Vlaamse volk te dienen,
het te helpen in zijn ontwikkeling, zijn cultuurdomein te verrijken.
De Vlamingen beantwoordden deze idealistische gesteltenissen hunner schrijvers
met een onverstoorbaar parti-pris ten hunnen opzichte: wat hun schrijvers deden was
goed en was schoon. Zij vergaven hun veel onvolkomenheden, zij begrepen hen. Zij
werden bereid gevonden zich met hun auteurs te vertederen over de grote en kleine
tragediën uit het dagelijkse leven van heden en verleden. Zij ergerden zich over het
kwaad en de gemeenheid, dat trouwens door de auteur als kwaad en als gemeenheid
werd gebrandmerkt, want steeds overwon de deugd. Zij bewonderden met de auteur
het mooie Vlaamse landschap, met de edele zaaier aan de gezichtseinder. Zij deelden
de extase van de auteur voor het wonder van de rijzende dageraad of het mysterie
van de vallende nacht. Dat verveelde hen geenszins. Ja, toen was het Vlaamse
lezerspubliek een gouden publiek.
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Ontwaarding der literatuur?
Maar sedertdien is er veel veranderd; iedereen weet het. De Vlaamse auteur kan zich
troosten bij de gedachte dat de verandering der mentaliteit niet een louter Vlaams,
maar een internationaal fenomeen is.
De hedendaagse geestesgesteltenis werd goed weergegeven door Giovanni Papini
in zijn monsterachtige figuur Gog, waarin hij met karikaturale overdrijvingen aantoont
hoe de moderne mens reageert tegenover wat hem omringt. Bepaald kenschetsend
is Gog's reactie ten opzichte van de traditionele litteraire waarden.
Gog verhaalt in zijn vermeend dagboek dat hij voor een of ander doel wilde kennis
maken met wat men de meesterwerken der literatuur noemt. Hij vroeg daarvan een
beknopte lijst aan een beroepsbibliothekaris, kocht de boeken in een dure uitgave,
sloot zich op en bleef te bed om de hele stapel door te lezen.
Het werd een teleurstelling over de hele lijn: Het scheen ongelooflijk, verhaalt hij,
dat dergelijke humbug werkelijk de hoogste kwaliteitsproducten waren van de
menselijke geest. Wat ik niet begreep, leek mij nutteloos; wat ik wel begreep schonk
mij geen vermaak of ergerde mij. Belachelijke vervelende rommel. Onbeduidend of
weerzinwekkend.
De boeken, die Gog te lezen kreeg, waren inderdaad erkende meesterwerken, maar
hij ziet er niets in dan een uiterst dwaze story: Drommen mensen, zogezegd helden,
die tien jaar achtereen elkaar slachten onder de muren van een kleine stad, terwille
van een oude verleide vrouw (Homeros); de reis van een levende in het rijk der doden,
als voorwendsel om kwaad van doden en levenden te spreken (Divina Comedia); een
magere en een dikke gek die over de wereld zwerven op zoek naar stokslagen (Don
Quichotte); een lafaard wiens vader men vermoord heeft en die uit wraak het meisje,
waarvan hij houdt, en verschillende andere mensen laat doden (Hamlet)... In dezelfde
trant gaat Gog verder met het afmaken van litteraire idolen: Orlando furioso, Gullivers
reizen, Candide, Le Diable boiteux, Madame Bovary, So sprach Zarathustra, Schuld
en Boete... niets vindt genade. Gog besluit: In mijn onschuld kwam ik ertoe te denken,
dat de zo geroemde literatuur nauwelijks aan het stenen tijdperk toe was, en groot
was mijn ontgoocheling. De vorm kon hij niet beoordelen, want hij moest vertalingen
lezen; de inhoud leek hem, zoals hij werkelijk is, verouderd, onzinnig, dom en
overdreven.
Gog voegt er wel aan toe dat hij gelukkig later enige jonge schrijvers leerde kennen,
die zijn oordeel over deze oude werken deelden en hem hun boeken lieten lezen; zij
bevielen hem beter, ondanks hun verwardheid. Maar toch meent hij: het is zeer
waarschijnlijk, dat over een eeuw niemand zich meer wijden zal aan een zo achterlijk
en armoedig vak: de literatuur.
Men vergeve deze wat uitvoerige verwijzing naar Papini; zij toont goed aan hoe
zich in deze tijd een smaakwijziging aan het ontwikkelen is, dezelfde smaakwijziging
als die René Huyghe constateerde voor de plastische kunsten en die men ook in
andere kunsttakken waarneemt. Een smaakwijziging waarbij men thans estetisch
genot meent te vinden in wat men voor honderd jaar aartslelijk oordeelde, en
omgekeerd.
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De spanning: oud en nieuw
Deze toestand stelt de romancier voor een moeilijke keus, dezelfde trouwens welke
zich opdringt voor de hedendaagse schilder, beeldhouwer of musicus. De auteur
heeft immers de indruk dat hij ter plaatse trappelt. In welke richting hij zich ook zou
willen wenden, telkens wordt hem de weg als het ware afgesneden door een of andere
grote figuur, die het maximum heeft bereikt van wat er in die richting te
verwezenlijken is; een Balzac, een Proust, een Mauriac, een Hamsun, een Streuvels,
een Dostoiewski, een Tolstoi, een Caldwell, een Hemingway, noem maar op: elk
van hen schijnt het laatste woord te hebben gezegd, voor het genre dat hij heeft
beoefend. Wat kan de hedendaagse auteur nog anders dan met de arme Verlaine te
zuchten: Tout est mangé! tout est bu! plus rien à dire!
Het kernprobleem dat zich stelt voor de romancier is dus wel: welke stelling moet
ik innemen tegenover de spanning oud-nieuw. Vele antwoorden zijn mogelijk,
waarvan ik even de twee extremen - op een zeer vereenvoudigde en dus simplistische
manier - wil voorstellen.
Er is vooreerst de schrijver met het oergezonde vertellerstemperament. Een roman
schrijven is voor hem het botvieren van zijn vertellust, een spel voor zijn verbeelding,
waarbij hij goochelt met de personnages. Hij bekommert zich niet angstvallig om
taal- en stijlfiorituren, en heeft het land aan de litteraire modes van de dag. Dat alles
wat hij schrijft aanvaardbaar en boeiend en natuurlijk weze is voor hem het
voornaamste. Verder eerbiedigt hij de diepere gevoelens van zijn publiek, en zijn
werk wordt graag gelezen door de meerderheid der lezers. Maar de kritiek! De kritiek
valt hem op de nek. Men verwijt hem dat zijn werken geen ‘literatuur’, maar ‘lectuur’
zijn. De officiële kritiek is even onbarmhartig voor zulk een letterkundige, als zij het
is voor een schilder, die op onze dagen nog zo naïef zou zijn een fraai landschap te
schilderen eenvoudig omdat hij het mooi vindt...
Aan het ander extreem staat het nihilistische schrijverstype. Die man schrijft niet,
maar braakt; hij ziet immers in alles slechts gemeenheid, en ploetert er met
welbehagen in. Hij gebruikt een ongewone stijl, bij voorkeur een dynamische en
filmische stijl, zoals het heet. Hij breekt alle edele gevoelens af: alles is larie en
huichelarij. Hij gelooft in niemand en niets, dan in de lagere instincten, die hij
ophemelt. Hij breekt met alle wetten, met alle litteraire tradities, met alle traditionele
waarden. Hij mag dat, want... hij is een artiest: hij zegt het zelf dat ie een artist is,
en zijn jongerenblaadje zegt het, en Jan Walravens zegt het. En als ge het niet gelooft
dat ie een artist is dan moet je maar eens kijken hoe hij er uitziet, en hoe zijn haartooi
is en zijn broekspijpen. Dit schrijverstype ontmoet men omzeggens slechts in de
grootstad, in een milieu van ontwortelden, die het kontakt verloren hebben met de
gezonde natuur en met de volkse tradities.
Behalve deze twee uitersten zijn er natuurlijk heel wat tussenvormen; er zijn
misschien zelfs alleen maar tussenvormen... Er is de schrijver die de traditionele
schrijfwijze heeft opgegeven, zonder een nihilistische ideologie te huldigen, en de
nihilist, die trouw bleef aan de klassieke roman-opvatting. Zovele schakeringen zijn
daarbuiten nog mogelijk.
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De Westvlaamse romancier van heden
Er is ook de schrijver die een werkelijk evenwicht nastreeft. Hij poogt een schrijftrant
te vinden die het goede alleen behoudt uit het oude als uit het nieuwe. Hij wil de
overgeleverde levensbeschouwing confronteren met de gewijzigde omstandigheden
van nu; hij gaat daarbij niet uit de weg voor de beschrijving van de tragische conditie
van de werkelijke, de zondige mens, die twijfel en opstand kent, naast zwakheid en
schuld, angst en wroeging. Hij blijft echter steeds bewust van zijn morele
verantwoordelijkheid tegenover de lezer.
Wij kunnen gerust vooropzetten dat de belangrijkste auteurs uit onze provincie
tot dit laatste type behoren. De productie van het verlopene jaar alleen reeds bewijst
dit. Het is het geval voor de laatste Duribreux, Kantwerk en Zwanen, waar met grote
openhartigheid en schroom tevens schuld en boete bij een diep religieus mens wordt
bestudeerd. Het is het geval voor De derde hoofdzonde van Fred Germonprez, dat
zo pas verschenen is; de hoofdfiguur is er een moordenaar, die doodde zowel om
zijn persoonlijke nijd uit te werken als om verschopte arbeiders te wreken. Het is het
geval voor Bieten van Felix Dalle, dat in een rauwe taal het ruwe en toch schone
leven uitbeeldt van seizoenarbeiders-geslachten. Het is het meest nog het geval voor
de te verschijnen nieuwe roman van Demedts De levenden en de doden: een werk
dat in een machtige fries een vreselijk beeld biedt van zeven treurige jaren uit ons
onmiddellijk verleden, een beeld dat troosteloos zou zijn, ware het niet van het
minzame begrip voor menselijke zwakheid en het rustig geloof in God, in Vlaanderen,
en in de mens, die Demedts kenmerken.
Westvlaanderen, dat een zo verheven litteraire traditie bezit, wil dus een werkelijk
eigentijdse romanliteratuur scheppen. De talrijke jongere auteurs, die zich meer en
meer beginnen te affirmeren, laten trouwens toe ook voor de toekomst het beste te
verhopen. Vooral het opmerken waard is dat er zich tussen hen meerdere akademisch
gevormden bevinden, die een wijsgerige basis bezitten en thuis zijn in de
wereldliteratuur; dit mag hen nochtans niet schaden in hun spontaneïteit en
oorspronkelijkheid.

Noodzakelijkheid ener prestige-politiek
Maar er is niet alleen de kunstenaar. Er is ook het publiek. Wij moeten hier niet, na
Albert Thibaudet, de ontleding en het proces maken van de lezers. Wij onderlijnden
reeds hoe onze tijd sterk anti-litteraire tendenzen vertoont; zovele elementen, eenieder
genoegzaam bekend, houden de mens af van de lezing. In deze beschaving, la
civilisation de l'image, heeft het visuele, het beeld de bovenhand op het geschrevene.
Boeken lezen is voor velen, als het romans betreft vooral, een nutteloos tijdverlies
geworden. En wie nog leest voelt zich in de eerste plaats aangetrokken door de
buitenlandse letteren en verwerpt gemakkelijk het eigenstreekse als banaal en
onbelangrijk.
Daarom is het nodig een prestige-politiek te voeren ten voordele onzer eigen
schrijvers, in een wereld waarin de publiciteit een alles beheersende rol speelt. Hier
ligt een belangrijke taak voor de openbare machten. West-Vlaanderen is niet gewoon
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geweest in het verleden veel van het centraal staatsbestuur te verwachten; de uitstoting
van de Westvlaming André Dequae uit de regering laat toe te veronderstellen dat
hieraan in de eerste tijden weinig zal veranderen. Maar West-Vlaanderen heeft altijd
liefst zelf de zaken aangepakt. En de resultaten bleven ook op dit gebied niet uit.
Wij bezitten een provinciaal bestuur, dat zoals heden nog blijkt, zijn plicht kent
wat betreft de letterkundige opgang in onze gouw: de Cultuurdagen, de talrijke,
regelmatig terugkerende prijzen, de aankoop van letterkundige werken voor
bibliotheken en publieke instellingen bewijzen het en droegen niet weinig bij tot de
materiële leefbaarheid onzer letterkunde. Daarvoor moet aan de Heer Gouverneur,
aan de Permanente Deputatie, aan de Culturele Diensten, en in de eerste plaats aan
dhr. Best. Afg. Storme hulde gebracht worden.
Wij bezitten ook enkele uitgeverijen van internationale betekenis, die reeds vele
werken van Westvlaamse auteurs op de markt hebben gebracht. Wij bezitten de
regionale zender Kortrijk, die reeds grote inspanningen deed voor de bekendmaking
der eigenstreekse letteren; toch zouden wij wensen dat hij over meer fondsen zou
beschikken, ten einde het uitzenden van meer luisterspelen onzer eigen auteurs
mogelijk te maken. Wij bezitten een pers, die over het algemeen haar plicht doet.
Tenslotte zijn er ook de letterkundigen zelf, die begrepen hebben dat het geen
aarde aan de dijk brengt over onrechtvaardigheden te zitten kankeren of elkaar te
bekritizeren, en die zich daarom verenigden, in een Kunstenaarsverbond. Dit Verbond
spant zich in om via het tijdschrift West-Vlaanderen ook onze letteren te verheffen
en te stimuleren en de verdiensten onzer schrijvers op eerlijke wijze bekend te maken.
Het gaf een film uit over het Westvlaamse kunstleven, waarvan een groot deel aan
de literatuur is gewijd. Het werkt aan een Westvlaamse Discotheek, die na de reeks
platen over de Westvlaamse Klassieken, er een andere zal voorbereiden over de
hedendaagse Vlaamse letterkunde.

Gematigd Optimisme
Dit alles zijn hoopvolle tekens. Zij laten niet toe te zeggen dat alles voor het best is,
of dat er op onze Westvlaamse literatuur niets valt af te dingen, zodat wij ons mogen
vermijen in burgerlijke zelfgenoegzaamheid.
Maar zij laten toch een gematigd optimisme toe, een optimisme dat steunt op de
alombekende vitaliteit en doorzettingsgeest van onze Westvlaamse gewesten.
Dr. Albert Smeets
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‘Kerkhofblommen’ een eeuw later
‘Hoe geern spreekt men toch van onsterflijkheid en van een ander leven!
hoe gretig reikhalst al dat mensch is triompherend over 't graf!’
G. Gezelle, Rond den Heerd, I (1866), p. 103
De honderdste verjaring van Gezelles Kerkhofblommen werd op 4-5-58 passend te
Staden zelf herdacht. Naar aanleiding hiervan publiceerden wij een bijdrage in
West-Vlaanderen1. Tot slot vermeldden we het Kerkhofblommen-oratorium door
Marinus de Jong, waarvan nog dit jaar uitvoeringen gebracht werden te Brugge (2-11)
en te Antwerpen (4-11).
Mogen we, onafhankelijk van deze muzikale interpretatie - waarbij het gelaat van
een poëem mogelijks een muzikale grimage krijgt die ergens een luisteraar tegenvalt
- aan Kerkhofblommen zelf enkele meer letterkundige beschouwingen wijden?
Om dat kleine eigenaardige werkje van Gezelle naar zijn wezenlijke waarde en
verhoudingen te zien, moeten wij het vanzelfsprekend betrekken in het hele
panoramatische veld van Gezelles toenmalige levens- en geestessituatie. Toen Gezelle
K. in één gulp uitschreef, had hij nog niets van de mislukte leerling-tovenaar die
tegen alle lampen had gelopen en nu als een geschroeide vlinder wat te kreunen en
te kleppervlerken zat. Althans voor iets dergelijks werd hij lange tijd versleten. Het
ogenblik waarop die beeldspraak enigszins zou passen, ligt een jaar na de
Kerkhofblommen.
In de lente van 1858 was alles levensoptimisme, werklust, apostolische ijver. Het
zonnetij van zijn eerste wonderjaar2.
Toevallig, bij het afsterven van een leerling (3-5-58) ontstonden de K. en dit juist
in de maanden toen de dichter, bek en vleugels bewust geworden, zijn eerste vlucht
in de ruimte volop aan 't voorbereiden was: de uitgave van zijn Dichtoefeningen, een
soort van exercitia spiritualia, afgestemd op priesterroepingen en -apostolaat. Ook
hiervan is 1958 een eeuwgetijde. Baur formuleerde het zo: Vroom, neo-gotiek,
dichterlijk proselitisme, dàt zat achter de uitgave3. Naderhand bleek E. van Oye - de
Johannes uit Gezelles pleiade - in petto de bedoelde gunsteling dezer Exercitia. Voor
hem vooral publiceerde de overmoedige, nogal dwepende priesterleraar die eerste
oefeningen [...] en pogingen [...] om het aanschouwen van natuurlijke, zedelijke en
christelijke schoonheid, dat uwe en mijne ziele voorenzweeft, zoo getrouw als 't zijn
kan, in onze tale en mondsprake, af te schetsen en te verbeelden.... Pogingen om u,
studeerende Jonkheid, dichterlijke en altijd beminnelijke jeugd en jongelingschap
van Vlanderen, tot gelijkdanige, ja treffender krachtinspanning aan te sperken en te
bewegen...’4 Ik vestig de aandacht op de datum: 13-5-58, een week na K.
Deze was dus de historische en poëtische situatie, tijdens welke Gezelle plots en
toevallig vóór afsterven en lijkvaart van een klasse-leerling werd gesteld. In het
panorama van dat poësis-jaar staan de Kerkhofblommen als een verrassing, een
incident bijna. Verrassing omdat ze nog vóór de Dichtoefeningen verschenen en
vriend zowel als tegenstander door hun zuivere kunstklank bekoorden. Verrassing
al evenzeer voor Gezelle zelf, die als bij ongeval, voor 't startschot in 't water was
terechtgekomen, met brio in vrije stijl gezwommen had, een record had behaald (twee
dagen werk kostten de K.) en vóór zijn eigen optreden zowaar zichzelf had geklopt.
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De gemoedskern waaraan de Kerkhofblommen ontsproten, was de vreugde. Als dit
een postulatum was, was het gevorderd door de zoëven geschetste levenssituatie.
Maar die vreugde was een feit. Ze werd niet omvergeworpen door dit sterfgeval. E.
van den Bussche was een brave, als student onbeduidende knaap, geknipt uit de staart
van de klas. Als dichter(!) een hopeloos geval waarschijnlijk. Lees maar zijn Lied
van Witking5. Wèl was hij Gezelles biechteling - Edwards roeping was dus Gezelle
bekend - maar, sedert lang kwijnend, heeft hij niemand met zijn verscheiden geschokt.
Ik bedoel te Roeselare. Zodoende kon Gezelle moeilijk over hem verdriet hebben of
maken. Meevoelen met de familie, voorts menselijke en artistieke ontroering bij de
uitvaart hebben die allesoverstelpende vreugde niet gedelgd. Wel enigermate gedempt,
accenten verschoven. Uitbundige blijdschap werd een paar dagen overhuifd met
weemoed, ontroering, doodsbedenken. De K. werden een blij-meewarig in memoriam.
We gingen ook een edel zaad / al blijde, wenend al / het land besteên6. Dit wenend
is niet het lijden bij 't overlijden, het is de trane der vriendschap die 't wenen en 't
gelukkig zijn behelst.
In de hele tekst - opgetogen-ingetogen tekst - komt nergens een trek, laat staan
een kreet van wezenlijke smart voor, die voortkomt uit het ontroerde artisten-gemoed.
Een afsterven van een van Oye b.v. zou wat anders ontlokt hebben aan Gezelles hart.
Overigens Gezelles visie op de dood wekte vreugde. En alweer, die visie zelf werd
door het blijde gemoed opgedrongen. Die stille, beste jongen, één uit die altijd
beminnelijke jeugd van Vlanderen is afgestorven, maar hij is niet dood, hij leeft. Die
kijk op de dingen, dit geloofspunt voor de dichter, was allang een beleefde, luidop
verkondigde waarheid. Loslippig, ongevoelig bijna voor de dood, naïef luidruchtig
in zijn Boodschap van de Vogels (1855) (trouwens eerst geschreven voor Traets'
plezante Hekel en Luim) schreef hij: en het sterven zelf ons leidt / naar de schoone
onsterflijkheid, wat hij samenbalde tot sterven is onsterflijkheid7, een gedachte die
toentertijde Gezelle voortdurend uit de pen loopt. Met deze gedachte voedde hij het
gemoed van zijn discipelen en het is maar natuurlijk dat de leraar, thans levendig
voor de dood gesteld, t.o.v. zijn leerlingen geen andere houding kan en zal aannemen.
Volkomen levenszeker tert hij op den dood en gallemt hosannah, de zege is aan ons.
Geestdriftig, luchtig bijna - Gezelle is nog jong - stapt hij heen over de dood,
overschrijdt de vergankelijkheid en houdt warme pleidooien die geloofsbelijdenissen
zijn.
En zo begrijpen we de worp van Kerkhofblommen. Het is een losveren, een vaart
van het gelovige gemoed, blij ondanks het sterven. Het is een gemoedsontlading met
al de kenmerken van de opwelling, het spontane, de vlucht, de vaart. Weg met de
penne! Het is een gevoelsworp, niet
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Schubertiaans uitgeweid, maar speels-beheerst als van een rijpere Mozart. Alles
wordt in één ruk ontladen, uitgezegd. Vanaf het bidprentje tot de lijkrede, alover de
mistige, straks stralende meidagmorgen, uitvaartgebruiken en landelijke lijkstoet
met kruishulde en lof van het land (o! wat moet de stad het romantisch ontgelden!)
over de trillende beeldschepping met de liturgische ceremonieën als bouwstof, naar
de triomfantelijke teraardebestelling tijdens een ontroerende grafrede! Eén worp,
één vaart. De meeste verscheidenheid van gegevens en stijl, innerlijk één gehouden
door de ingetoomde, bij wijlen strakke trilling van gelovige vreugde ondanks de
dood.
Want de dood staat er centraal, doch het gevoel kringt er middenpuntvliedend, schuw
bijna, omheen. Nergens wordt van stervenspijn, van doodsangst maar gewaagd. Al
het afgrijselijke van het later winterspook en 't eenzaam kisteberd is hier geweerd,
of liever onbestaande. Het is als een ontvluchting van al het nare bij het sterven, van
de dood als dood, d.w.z. als levenseinde. Maar nergens is de dood afwezig in dit
in-memoriam, hij waart overal rond (als de goede vriend uit van der Hallens brieven)
in vermommende liefelijkheid. De visie van de dichter bereikt dat door er zich in
supreme verzoening voortdurend van af te wenden. Niet door negeren, doch door
positief al zijn aandacht, zijn geestdrift te richten naar het vernieuwende leven: buiten,
in de natuur (kiemkracht, lente), binnen, in de verrijzenisgedachte. Hij toont de dood
in zijn troostende aspecten; verlossing, bekroning der verdienste, herstel door de
verrijzenis. Weer op zult gij dan staan, Edward...
Vlucht hij de dood, toch zoekt hij de mens. Want ook de mens staat er centraal, de
dode zowel als de levende, hetzij lijdend of stervend. Dat ontgaat ons dikwijls. Toch
voert Gezelle in elk belangrijker onderdeel de mens op het podium van zijn spel. Op
grond hiervan kunnen we zelfs in het werk twee delen onderscheiden. Een eerste
waarin behandeld wordt de levende (hoofdaandacht) en dode mens bij sterven en
uitvaart in het volksleven te lande. Een tweede waarin de dode (hoofdaandacht) en
levende mens binnengehaald wordt in een eeuwigheids-perspectief, liturgisch-kerkelijk
en eschatologisch (lijkrede) na de dood. Dit tweede deel zou dan aanvangen bij de
rouwdienst. Het geheel wordt evenwichtig gebonden door het bidprentje vooraan en
de lijkrede tot besluit over 't graf waarin gij ligt.
Het begint met een karakterschets in Consciencestijl, waarna de boeren optreden,
zaaiend in de morgen, goede dag knikkend van op hun veld. Het zijn de bezige
paardenknechten, in een waas van weemoed en geheimzinnigheid hun paarden
optuigend voor de begrafenistocht; de boerenarbeiders die strooien kruis en wiepkens
gelovig hebben klaar gelegd; de vader en moeder van de overledene, de moeder
harder wenend bij 't ontmoeten van die onbekende (onverwachte) klasgenoten van
Wardje, de vader gebroken als een stoere eikeboom, ongebroken in zijn
godsvertrouwen; straks de zuster, het kruis versierend, de blozende buitenjongens
die 't kruis zullen dragen en allen krijgshaftig opstappend in een soort van kruistocht
tegen lijden en dood, waarbij de knielende landarbeiders niet uit het oog worden
verloren, de dolle stadsmens heel even een paar klappen krijgt en de treurende boer
zijn lijden uitkreunt.
De lijkdienst is een confrontatie van de levende mens, in angst, uitkomstzoekend
voor het vraagstuk van de dood, een biddend klagen en beven voor oordeel en
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voleinding, een loutering van levenden en vooral overledenen door de mysteriën van
de eredienst.
In de lijkrede - het sluitstuk - treedt de levende weer op om, na alle opgedane
indrukken en bedenkingen, het totaal van zijn houding, visie, gemoed, overtuiging
te verwoorden tegenover de overledenen rondom het graf. Opmerkenswaard is het
dat die tolk a.h.w. spreekt bij monde van een levende dode, de aflijvige zelf.
Tot daar een paar inzichten in dit verhalend poëem, dat o.i. tot Gezelles allerbeste
lyrische epiek behoort. Het is bevreemdend dat hij nooit meer iets dergelijks heeft
geschreven. Het is even jammer. Heeft zijn uitgesproken didactische aanleg hem
daarvan weerhouden? Zijn zuivere lyriek het belet? Andermans tweederangs-waren
hem te zeer in beslag genomen?
Als epische greep, verhaal en uitstalling der episoden, afronding en evenwicht van
het geheel, mag Kerkhofblommen geslaagd heten.
De stijlmiddelen die Gezelle aanwendt zijn primitief (A. Westerlinck)8, maar is
het stilistisch arsenaal waaruit Streuvels zijn Oogst heeft in het veld gebracht, minder
primitief? Een verhaal, eenvoudig als een dagelijks gebeuren, uitbeeldend een mens,
een onderneming bij Streuvels, een vraagstuk, een geval bij Gezelle. Het primitieve
van de stijlmiddelen ligt in de aard van het genre: de varende epiek, groots zien en
voelen, eenvoudig zeggen. Om even bij die twee te blijven: ik zou de
Kerkhofblommen boven de Oogst durven stellen omwille van zijn één gebleven
verscheidenheid van bouwstoffen en vormgeving. Op één gebied zou Streuvels het
halen: op elke bladzijde, in elke overgang voelt men de meesterhand. In K. op dat
punt, niet.
Ondanks die zwakkere binding en een paar lekke plekken is Kerkhofblommen een
meesterwerk.
Als compositie is het gedurfd, sterk, verrassend, één. Ik overliep de inhoud daarnet
met het oog op het menselijke aspect. Stel nu al deze elementen in het raam van één
opperste gedachte: sterven is onsterflijkheid; op één lijn: de christelijke (land)man
handelend op een begrafenisdag, bekommerd om dood en eeuwigheid; in één decor:
het (geidealiseerde) lentische Westvlaamse landschap, waar de kerk staat in 't midden
van het dorp; onder één symbolische werkelijkheid: de zon die de nacht ontsluiert
tot dag en de dag tot feestelijk leven brengt en brandt in de middag wanneer het Ten
Paradijze weerklinkt! Neem dat alles en we aanschouwen de compositorische
veelvuldigheid en stoerheid van het geheel.
Intussen werden binnen dit bestek én natuur én volksgebruiken én mens én
medevoelen én vadersmart én liturgie evenwichtig geordend. Waar is de overdaad?
Nergens ook loopt de verhalende draad verloren. Niets ontsnapt aan de grondidee:
het leven houdt stand in de dood.
De onderdelen nu zijn bijna alle van een (jonge) meesterlijke perfectie. Een achttal
wordt immervoort afzonderlijk gebloemleesd, voorgedragen, overgedrukt: het
bidprentje, het morgengedicht, de wijtewagen, het gesprek met de vader, de
kruishymne, het lentelandschap, Dies irae, de lijkrede, zoveel modellen in hun genre.
De zwakkere binding
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ervan is een gebrek, jawel, doch een onbeduidend. Een spijtige sproet op een mooi
gezicht.
Ik denk altijd aan Arne Sucksdorff, de Zweedse filmpoëet, wanneer ik iets
samenvattends en besluitends wil zeggen over Gezelles Kerkhofblommen. Is ook dit
geen documentaire poëtische speelfilm of een speelse poëziefilm met documentaire
inslag, of hoe je het draaien wil? Een vluchtig verhaal, prachtig geïllustreerd, raak
belerend, zielsverrijkend: een ogenblik droom die ons in voeling brengt met en doet
nadenken over een aangrijpende waarheid. Zo zijn de films van Sucksdorff.
Aldus Kerkhofblommen. Een lyrische novelle zowel als een stevig-gedocumenteerd
kortverhaal, oratorisch van uitstroming, sidderend in polsslag en impulsen, anaforisch
opklimmend en vooruitschrijdend, typisch Gezelliaans in zijn verwoording,
woordvermogen en woordendronkenschap, rijk aan realia, zwevend in het
transcendente.
Ik had het boven uitvoerig over Dichtoefeningen. Ideëel is Kerkhofblommen een
samenvatting, een bekorting van Gezelles eersteling: dezelfde geest en bedoeling,
dezelfde in- en uitwendige Westvlaamse aardrijkskunde naast de bekende
Gezelliaanse denk- en gevoelswereld. Zelfs de bewoordingen in de Kerkhofblommen
zijn vaak (onbewuste?) hernemingen, da capo's, uit die persklare Vlaanderse symfonie.
Even illustreren? Ik verwijs naar de Jubileum-uitgave van D. en naar onze uitgave
van de Kerkhofblommen.
Vooreerst de atmosfeer van K.: landelijk, fris, die volledig overeenstemt met de
atmosfeer van het inleidend gedicht In Vlanderen blinkt de hemel blauw... met: In
Vlanderen slaat de beek heur lied... hier klinkt der vogelen tale... De jonge wiedster
galmt heur lied, van 's morgens vroeg aan 't polken... de leeuwerke in de wolken.
Den Vlaming onder 't dak van strooi... het bietje haalt uit veld en wee...
Onleugenachtig heet gij nog: Het Katholieke Vlanderen (Jub. I, p. 5, 6, 7). En verder:
't Is schoon... in 't licht, den leeuwerk ga te slaan,
die zingt en klemt en klemt
(ibid. p. 9) (K. r. 33 vlg.)
't Is schoon wanneer de wind opstaat...
al wandlend weg en weder gaat...
(ibid.) (r. 45 vlg.)
't Is schoon wanneer, lijk ruischend goud,
het koren sperkt en zwaait...
en wiegewagend waait.
(ibid. (ibid.) (Principium a Jesu)
De priester zal... Zijn hand zal balsemkruid doen groeien,
en, sluipende onder 't groen, verdwijnen zal het graf,
en koestrend zal hij nog de bloeiend' hoop doen bloeien,
beneen het Kerkhofkruis en rondom zijnen staf.
(ibid. p. 25)
(r. 431 vv.; r. 296) (Op de Kust...)
En het sterven zelf ons leidt
naar de schoone onsterflijkheid.
(ibid. p. 34-35) (r. 686)
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...eenig zaad [schroot] in uwe lenden
zaad des levens, dat de dood
zal doen vluchten uit uw schoot
(ibid. p. 38) (r. 57-68)
Van den lichaamsvrechte ontdaan,
van den dood weer opgestaan,
zendt ze, na kortstondig slapen
hier geheel in 't nieuw geschapen.
(ibid. p. 39) (r. 679) (Boodschap van de vogels)
Daar viel, eens voorjaarsdag... een edel zaad in de aarde...
Het brak, het zaadje brak het kleed waarin 't gewonden...
(ibid. p. 41) (r. 57-68) (De Roep des Heren)
Voorbij alwaar hem 't herte jaagt,
voorbij waar klinkend goud hem plaagt...
(ibid. p. 80) (r. 360) (O 't Ruischen van het ranke riet)
te midden den tempel van 't wijd heelal
(ibid. p. 85) (r. 347) (Excelsior)
Mijn beminde Grijslawerke,
die,... met uw altijd reinen voet
de aarde stoot, en, afgevlogen...
daar aan God uw klachte klaagt
(ibid. p. 97) (r. 36; 342) (Aan de leeuwerke in de lucht)
Dampgedrochte, in 't vier geboeid
(p. 150) (r. 356)
altijd hongert naar genuchten,
goud in elkeen zijnder zuchten
zucht; in iedren oogslag goud...
(ibid. p. 153) (r. 360)
Weze 't sterven zonder pijn...
weze 't met het kruis omhoog...
en de blijdschap op het wezen:
sterven kan maar sterven wezen!
(ibid. p. 155) (r. 308-322) (Het Stoomgevaarte)
Slaap, dat edel balsemkruid...
(p. 160) (r. 432) (Binst het stille van den nacht)
Sterven, is 't voor God, is zoet...
(p. 172) (vgl. r. 308).

Tot daar dan enkele, zij het eerder oppervlakkige punten van overeenstemming. Wie
de hele bundel doorneemt zal verrast worden door de overeenkomst inzake stemming
en strekking.
Voor de Jongs Kerkhofblommen-oratorium deed ik de tekstkeuze. Een flink derde
ongeveer moest weggelaten (253 op 695 regels). Ik kon niet alles behouden wat uit
literair oogpunt het beste of zeer goed is. Een oratorium mag maximum anderhalf
uur duren! Veel uit het middenste proza-gedeelte, wat mij hoogste poëzie lijkt, liet
ik weg. Ook de zinnen: ‘De strate ging al winkelend...’9. Ik behield genoeg om een
bevredigend, gebonden geheel te bekomen met als onderdelen al hetgeen de goede
smaak van een eeuw als waardevol heeft erkend en nog erkent. Een toegifte aan
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Gezelles voorkeur was de integrale opname van het gedicht over de tranen. Wat niet
iedereen (terecht) zo mooi vindt.
9-10-'58.
Karel de Busschere

Eindnoten:
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9

West-Vlaanderen, jrg. 7, nr. 4, blz. 243-245.
Jubileumuitgave, I, p. 233.
ibid., p. 221, vgl. p. 237.
ibid., p. 3.
Jub., II, p. 218-219.
Kerkhofblommen, Standaard-Boekhandel, 1954, regel 65.
Jub., I, p. 40, 274.
A. Westerlinck, Het schone geheim van de poëzie, Standaard-Boekhandel, 1946, blz. 316.
Zie West-Vlaanderen, t.a. p., blz. 245.
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Staf Weyts
Plus est en vous! De spreuke van de heren van Gruuthuse hielp ons terdege om een
konkluzie te formuleren betreffend het litterair oeuvre van Staf Weyts, zulks tot op
deze dag. We kunnen inderdaad, op rekening van deze, naar het ons voorkomt, van
nature begaafde auteur, bezwaarlijk neerschrijven dat hij een orgelpunt vermocht in
onze letteren, zoals we evenmin kunnen gewagen van een schrijver die komt en gaat.
Staf Weyts lijkt ons zowat een schakel tussen de groten of sterren, en de velen die
ofwel ter plaatse blijven, een stap voorwaarts doen, om uiteindelijk weer hun plaats
bij de gewonen in te nemen. Kortom: de literator Staf Weyts onder de kritische loupe
nemen is lang niet gemakkelijk. En vandaar waarschijnlijk dat, afgezien van de
gebruikelijke recensies over z'n boeken, ons niet één uitvoerige of overtuigende
bijdrage over z'n werk bekend is. Het feit dat we veronderstellen dat Weyts nog niet
gaf, in verhouding tot de talenten waarover hij schijnt te beschikken, wat
logischerwijze van hem verwacht wordt, is oorzaak dat we ons verschuilen achter
de leuze van de heren van Gruuthuse: Plus est en vous!
Ten jare 1954 verscheen de roman Ontmoeting met Denise, Staf Weyts' beste litteraire
vrucht. Dit verhaal met allure is tevens de laatste ons bekende uitgave op het aktief
van de auteur.
Natuurlijk dat het verkeerd zou zijn de bibliografie van een schrijver tot norm te
nemen. Al zal de lezer van Weyts' proza gaarne opwerpen - en o.i. terecht - dat het
literair inventaris van deze prozaïst alles behalve indrukwekkend is. Wanneer mocht
verlangd en verhoopt dat hij méér zou publiceren, geldt zulks ongetwijfeld als een
referentie. We zeiden het reeds: een bibliografie is wel eens misleidend. En toch
noteren we slechts zes nummers voor adulten die allen een specifieke Weyts-toon
verraden, maar anderzijds nogal aan elkaar gewaagd zijn. Hetgeen andermaal de vele
mogelijkheid van de auteur onderlijnt? Ja, en neen. Intussen gaat Weyts naar de 50,
en komt het ons voor dat de evolutie of hetgeen men zakelijk heet de
ontwikkelingsgang van de prozaïst Staf Weyts, waarschijnlijk nog zeer weinig
ruitebrekerskwaliteiten zal vertonen.
De geboren en getogen Mechelaar, sinds vele jaren echter in West-Vlaanderen
woonachtig, wordt niet te onrechte een twistappel geheten in ons Vlaamse proza.
Want rekening houdend met het feit dat hij zich in 1935 - of haast 25 jaar geleden met het charmante verhaal Met Hélène op de boot tot een onmiskenbaar schrijver
ontpopte, scheen het wel of niemand kon hem verhinderen al dadelijk z'n weg te
gaan. Het was toch Jozef Muls die over de mooie novelle getuigde dat deze (kleine)
roman die als toneel één menselijk hart had, van een buitengewone litteraire
voornaamheid was. Na een dergelijke, royale mening, mocht de vraag gesteld: wie
of wat kon Staf Weyts beletten dit schitterend begin door nieuw werk te bevestigen,
hij die schijnbaar, zonder opvallende inspanning, het moeilijke debuut was ontgroeid?
De dadelijke verdere opgang waarop werd gewacht, kon evenwel niet zonder meer
te hooi of te gras worden afgedaan. Staf Weyts zat, ten jare 1935, als het ware gekneld
tussen het allernieuwste waar, naar men zei, geen jongere buiten kon. Er moet heel
zeker rekening gehouden worden met het feit dat Staf Weyts één der veelbelovende
jongeren was die op een vrij onzalig ogenblik, toen de tenoren Walschap, Roelants
en Zielens het orkest leidden, naar een plaats dong. Heeft die heldentijd in onze op
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nieuwe banen zich oriënterende letteren er schuld aan dat het merkwaardige verhaal
Met Hélène op de boot alleen maar hier en daar werd opgemerkt? Het had er ieder
geval de schijn van, hetgeen we, vóór een paar jaren, als volgt formuleerden: Indien
de uitmuntende novelle laat ons zeggen in 1933 was verschenen, lijdt het geen twijfel
of de litteraire reputatie van Weyts, die aan de hand van een verworven stijl allerminst
een debutant bleek en zich al dadelijk als één onzer knapste prozaïsten-in-spe of
beloften-voor-de-toekomst aanmeldde, zou er beslist bij gewonnen hebben.
Neen, te veel aandacht heeft onze litteraire kritiek voor het toch verdienstelijke
werk van Staf Weyts, tot op heden, nog niet over gehad. Wanneer het toch verrassend
mag heten dat de waardering voor diens proza, in het buitenland, vooral in Duitsland,
lang niet gering is. Uit het beperkte kritisch geschrijf om en rond Weyts, kunnen we
gemakkelijk afleiden dat voor zeer velen deze auteur, een laatste, schoon niet onaardig
produkt blijft van de wisselwerking Walschap-Roelants. Ligt zuks aan de auteur?
Bleef hij te veel in zijn schulp? Is diens inspanning (= werkkracht) niet in
evenredigheid tot z'n wérkelijk schrijverstalent? Korneel Goossens schreef, vele jaren
terug dat Weyts een twijfelnatuur is die zich door het oproepen van sterke
tegenstellingen leiden laat... Een mening waarop we dadelijk terugkeren.
Hoe hebben wij het nu eigenlijk met Staf Weyts? We herlezen ons oordeel dat we
in 1950 neerpenden en als volgt luidt: We blijven er bij, ons steunend op het verhaal
Ik heet Livine (1941) de novellenbundel Niets dan een droom (1942), en de romans
Sneeuw en zonde (1945) en Langs de boord der rivier (1950), dat er een vergissing
bestaat, een tweevoudige dan nog, voor wie Staf Weyts, de mens en de schrijver, niet
van nabij kent. Neen, hij geniet geenszins de waardering waarop geciteerde titels
mogen aanspraak maken, en moet zich met minder lauweren tevreden stellen dan
hij in werkelijkheid verdient. Die desolaatheid in ons Vlaams litterair wereldje schijnt
ons onverdiend, en onverantwoord. Maar daarnaast moet het gezegd dat Weyts niet
schuld-vrij is aan de beperkte ruchtbaarheid rondom z'n naam en faam. Neen, in
deze gaat hij niet vrij uit. Hij blijft o.i. nog te veel, ook te gemakkelijk dobberen op
het kanaaltje waarin tal van Vlaamse auteurs met hun bescheiden kano varen; hij
geraakt maar niet uit hun zog wanneer, aan de hand van het gepresteerde, Weyts
sinds lang ‘de boord der rivier’ ontgroeid is, en gerust z'n kansen op wilder water
mag gaan. Een tweede vergissing nog in het geval Staf Weyts, als zou de inhoud van
z'n proza in onvoldoende mate op het reële leven afgestemd zijn of ermee verband
houden, en veeleer een kunstig én kunstmatig zwerven dan een getrouwe uitbeelding
van het léven zijn.
Is onze mening voor een korrektief vatbaar? Zo ja, dan wensen we ons in formeler
termen uit te drukken, en nog wel als volgt: de verhouding van mens tot mens, in het
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werk van Staf Weyts, is een waarachtige én aanvaardbare, hoewel voor velen een te
beperkt kordaat-pozitieve. De figuren in Weyts' verhalen zijn levende mensen, maar
ze hebben niet de wervelwind in de rug, zoals bijv. bij een Marcel Matthijs, en
schijnen anderzijds het tikje dynamisme te missen waarmee een vernieuwde literatuur
de lezer nu eenmaal verwend heeft.
Ontmoeting met Denise. In ieder van z'n verhalen heeft een extra, nl. iets waaraan
we ons niet verwachten, de bovenhand op het gewone. Ook in deze, z'n beste roman.
Hoofdfiguur is de musicus Simon van Duyn, die z'n afkomst ignoreert en in een
tehuis voor verlaten kinderen werd grootgebracht. Het voor-kind komt te weten dat
z'n moeder nog in leven is, en in het huwelijk trad met de burgemeester van een
gemeente nabij onze kust. Het is heel natuurlijk dat het kind, eenmaal een jonge man,
z'n moeder wil leren kennen. De tegenstelling is al dadelijk aan bod, want niet hààr,
maar de echtgenoot en de dochter Denise (deze laatste, naar het bloed, z'n half-zuster),
zijn de mensen die hij, in zijn speurtocht naar z'n moeder, vooraf ontmoet. Die
tegenstelling is naar Weyts' gading, want we volgen gedwee en toch geboeid, de
auteur waar hij de fijngevoelige en kunstzinnige Denise naar een beschaafd jongmens
én artiest, met name Simon van Duyn, drijft. Wat zal deze laatste aanvangen, wetend
dat Denise z'n half-zuster is? Het antwoord (= de top-handeling in de roman) weegt
o.i. niet zwaar op de hand, omdat de lezer van iemand als Weyts dit extrakonflikt in
het leven van de jonge man, liever met méér relief zag gekruid. De auteur stuurt aan
op een (kunstmatige) katastroof, die evenwel geen morele ramp wordt. De moeder
is zich van haar onmogelijke situatie bewust, en gaat er, fysisch, aan ten onder. Voor
een verstandig jongmens is er vanzelfsprekend maar één - door de belangstellende
lezer sinds lang te raden - oplossing: de weg terug. Na inzage van het dagboek, door
z'n moeder nagelaten, acht de zoon het aan haar nagedachtenis verplicht, geen
ruchtbaarheid te geven aan het geheim van z'n herkomst. Tenslotte moralizeert Staf
Weyts op niet-onaardige manier en duwt de ontgoochelde jonge man een riem onder
het bezwaarde gemoed.
Een zeker niet banaal, evenmin alledaags gegeven. We mochten destijds de roman
in handschrift lezen, waarin het dagboek van de moeder nog niet was ingeschakeld.
We bekennen volgaarne dat het verhaal er heel wat bij won en de roman Ontmoeting
met Denise, ook technisch, in waarde verhoogde. Het boek is één nuchtere romantiek,
waarin af en toe te schuchtere wijsheden die we graag suggestiever zagen
geformuleerd. Hierdoor zouden de (menselijke) tegenstellingen in dit leesbare en
boeiende verhaal, dat in een onberispelijke taal is geschreven, in hogere mate punch
en reliëf hebben gehad als zulks thans in bepaalde fragmenten het geval is.
Staf Weyts zou meer kracht of vaart achter z'n taal moeten zetten, en het penseel
een ietsje dieper in de kleuren moeten duwen. Van een begaafd romancier mag toch
gevraagd dat hij, zoniet spijkers met koppen zou slaan, op z'n minst zou bezielen.
Daaruit mag evenwel niet gekonkludeerd dat de inhoud van de roman Ontmoeting
met Denise vanwege de talentvolle man die Staf Weyts is - en die er trouwens een
handje van weg heeft om z'n lezer te boeien,
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Staf Weyts in gezelschap van wijlen Minister Alfred De Taeye en Basiel de Craene op de poëziedagen
te Merendree.

zulks op rekening van z'n autentieke vertellersgave - te opvallend beschrijvingskunst
zou zijn, een tocht in het luchtledige of alleen maar een gedroomde realiteit. Weyts
toont zich in Ontmoeting met Denise een beheerst romancier, al is de uiteindelijke
uitwerking niet altijd het gewenste effekt, waarvan de reden vanzelfsprekend te
zoeken is in de egale vertellerstrant, de auteur in de meeste zijner werken eigen.
We moeten evenwel een stap achterwaarts toen Staf Weyts, nà de voortreffelijke
novelle Met Hélène op de Boot, zich ten jare 1941 in de kijker plaatste met de roman:
Ik heet Livine. De auteur zal het voorzeker niet met ons eens kunnen zijn wanneer
we vooropstellen dat de gebeurtenissen o.i. bij het haar getrokken zijn, nl. de dood
bij een verkeersongeval van het kind dat boet voor het buitenechtelijk verlangen van
de hoofdfiguur Paul naar een vrouw die de broer huwt van haar beminde om steeds
met deze laatste in voeling te blijven! En toch houden wij het er bij dat het verhaal
Ik heet Livine een mooi boek is, want Weyts, de verteller van formaat, weet het steeds
zo te zeggen, dat geen enkele figuur tegenvalt. Ook in dit boek houdt hij zowat het
midden tussen te-veel en te-weinig, en schijnt er op bedacht te zijn nooit gensters te
slaan waar het vuur uitspat!
De volle lading van een haast speels vernuft werd de lezer overigens reeds
geschonken in de novellenbundel Niets dan een Droom, waarvan de vier verhaaltjes
alvast naar de zin zullen geweest zijn van elegisch- tot romantisch-aangelegde lezers
én lezeressen. Hoe vèr zijn we - anno 1941! - verwijderd van een literatuur die - zeer
terecht trouwens! - opgang maakte, en ons boeken ter hand deed die ons de harde
weg opdreven en waarin we ervaarden wat des levens is: sarkasme, ironie, wrangheid,
kleinheid enerzijds en goedheid, volheid anderzijds. Hoe steekt een melankolische
Weyts schril af met z'n Schumann-atmosfeer tegen het Wagner-geweld van z'n
tijdgenoten! Wat een afstand tussen het bekoorlijk harmonium-geluid in Niets dan
een Droom en de felle, menselijke klank, in het werk van een Maurits Roelants, toch
ook een aristokraat-onzerletteren? Bij Weyts is alles zacht, schoon, lief, weemoedig,
enz... We stelden reeds de vraag: wààr blijft de bezieling, de punch, de kracht?
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Ook Staf Weyts moet voor zichzelf ongetwijfeld dezelfde vraag gesteld hebben,
zoniet ware de roman Sneeuw en Zonde nooit verschenen. Een sterk boek overigens
dat o.i. geenszins die zware kwotatie verdiende en vandaar nooit de verspreiding,
evenmin de waardering, mocht kennen waarop een zo hard labeur recht had.
Inderdaad, hoofdschuldige in die averechtse reklaam was Ernest van der Hallen die
onder het verdacht pseudoniem Dr. B. Raes (van aard dat Priester J. Baers lange tijd
als dé verdachte met de vinger werd gewezen) Sneeuw en Zonde zonder meer als
streng voorbehouden bestempelde, en er een uitvoerige kroniek aan wijdde welke
allerminst uit het brein kwam van een bezadigd kritikus. Naar de mening van Van
der Hallen was dit werk een Walschapiaans produkt. Wij kunnen dit al te subjektief
oordeel geenszins bijtreden. We waren trouwens reeds jaren geleden in de gelegenheid
onze opvatting tegenover deze van de betreurde literator en vriend Ernest van der
Hallen te stellen, en doen het thans ook nog.
De inhoud van Sneeuw en Zonde is niet zo maar in een paar tekstregels neer te
schrijven. We moeten haast 50 jaar terug. Een jonge man van het platteland verlooft
zich, doch wanneer hij in 1914 onder de wapens wordt geroepen, is hij in de
onmogelijkheid het huwelijk - dat zich opdrong - aan te gaan. Na de oorlog blijkt
het dat de toekomstige echtgenoot en vader als vermist of gesneuveld dient
beschouwd. Het mangelt het meisje echter niet aan kandidaten, en het is een
dorpsonderwijzer - een stuk bruut van het ergste soort - die de wettige man wordt.
Maar daar keert de eerste verloofde op zekere dag uit Duitsland terug, en bij het
vernemen van de walgelijke berichten ten laste van de echtgenoot, besluit hij
kategoriek deze laatste van kant te maken. Ongeacht de kinderen uit het huwelijk
gesproten, heeft de jonge man maar één doel: z'n vroegere verloofde, thans gehuwd
en moeder van een gezin, gelukkig te zien. Hij moet z'n voornemen, een manslag te
plegen, niet ten uitvoer brengen, want de schoolmeester wordt door een bedrogen
jonge dochter neergeschoten, op het ogenblik dat de onderwijzer het gevang verliet
waarin hij terecht kwam wegens sluikslachting.
Aldus de hoofdlijnen uit een o.i. zeer leesbaar oorlogsdokument, waarvan de
waarde vanzelfsprekend met terugwerkende kracht dient beoordeeld - hetgeen Van
der Hallen blijkbaar ontsnapte. Want in dit boek hebben we een àndere Weyts aan
het woord, iemand die het vermag een atmosfeer te scheppen, vol kontrasten, die
niet alléén kontrasten zijn. Er kan zeker niét gezegd dat het verhaal lijdt aan anemie;
er is leven én adem, terwijl het moreel-kranke wereldje uit Sneeuw en Zonde lang
niet denkbeeldig is.
Het knaleffekt in mineurtoon - want ook in voornoemde roman wenst Staf Weyts
de bewogen oppervlakte niet te overschrijden - is eveneens aan bod in het verhaal
Langs de boord der Rivier (1950). Een niet-banaal onderwerp, dat ons evenwel de
indruk laat enigermate gezocht te zijn. De vrouw van een dokter wordt haar man
ontrouw; de zoon doodt de vermeende minnaar; de geneesheer, overstuur door de
fatale gebeurtenis, vindt de dood in een verkeersongeval; de vrouw is zich thàns
bewust van haar schuld... en komt tot inkeer en bezinning.
Vanzelfsprekend is de daad van de jonge man de spil in de roman, waarbij we ons
nog steeds de vraag stellen: waarom doodt hij? Alles samen: een normaal geval voor
wie het aldus aanvaarden wil; een verkeerde berekening voor wie een àndere (=
redelijker) oplossing van de ontrouw verwacht. Het komt ons echter voor dat Staf
Weyts, in dit vrij-ingewikkeld en bij ons weten nieuw geval in onze literatuur, wou
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bewijzen meerdere pijlen op de boog te hebben. Neen, sensatie - in de bekende
betekenis van het woord - moet de lezer vanwege de romancier Staf Weyts allerminst
verwachten, ook niet in het verhaal Langs de boord der Rivier, een roman die het
evenwel, naar onze formele mening, geenszins kan halen op z'n laatste proza
Ontmoeting met Denise. Daarvoor ontbreekt het de prozaïst in hogergeciteerde roman
aan een krachtig fundament, hetgeen ons andermaal doet besluiten dat Weyts het
nooit nodig oordeelde sterke pijlers te zoeken om z'n stramien te stutten.
Staf Weyts: een romancier-met-faam? Ja, en neen. Heel zeker wanneer wij het
over de verteller hebben die voor geen enkele Vlaamse prozaïst moet onderdoen
waar het op een boeiende tot meeslepende inhoud op aankomt; te beperkt echter
omdat Weyts bij wijlen die verlangde én waaràchtige emotie mist die meteen de
hoog-spanning uit z'n proza weert. Wil hij dan werkelijk niet weten van die toch
normale ekspansiekracht, o.i. een onontbeerlijk ingrediënt die de grote prozaïst
kenmerkt? Wellicht dat hij, Staf Weyts, ons - en niet zonder reden naar we vermoeden!
- de vraag zou stellen: welk jammerlijk lot werd m'n roman Sneeuw en Zonde
beschoren?
We zouden, bij herlezing van Weyts' proza, met een variante op hetgeen Bert Ranke
destijds schreef, wel kunnen wensen dat de talentvolle auteur die Weyts toch is, een
beetje nadrukkelijker én bewuster de verhouding, tevens de verantwoordelijkheid
van het door hem behandelde zondige individu en het verhevene, in de mens zou
aandurven. We zijn zeker niet te vleiend in ons oordeel wanneer we overtuigd zijn
dat de romancier, even goed als de beste onder onze huidige prozaïsten, het zou
vermogen de nadruk te leggen op wat zich afspeelt in de ziel der dramatis personae,
dan ons doorlopend te boeien met voortreffelijk gekonterfeite, maar wel eens
oppervlakkige externe gebeurtenissen. Voorzeker, hetgeen we zouden heten, de
analytische vorsing, alpha en omega in de Skandinaafse literatuur, is lang niet de
kracht onzer Vlaamse, ook niet der Noord-Nederlandse proza-schrijvers, uitzondering
gemaakt dan voor een paar verhalen van Vestdijk.
Opvallend is het ook dat Staf Weyts een sterke voorliefde heeft voor alles wat
sereen en zacht is, en eerder sporadisch de arena van de diepere, volgehouden analyse
ingaat. Het is vanzelfsprekend z'n goed recht, maar anderzijds én uiteindelijk komen
we dan weer terecht in die alledaagse wereld waarin z'n hoofdfiguren zich wel eens
opmerkelijk beperken tot een koel gehouden innerlijk gevecht. We zouden het liefst
zo zeggen: er is te weinig ontstijging naar een wereld van absolute waarheid én daad.
We geloven niet, voortgaande op hetgeen we over de tot-nog-toe gepubliceerde
verhalen van Staf Weyts lazen, dat deze auteur overschat wordt. Het tegendeel is
eerder waar. Vandaar dat een poging van onzentwege om deze knappe auteur te
geven wat hem toekomt, in opbouwende zin moet opgevat en verstaan worden. Ten
slotte: niemand twijfelt
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aan Weyts' kreatieve kracht en aangeboren talent, wél durven we de restriktie aan
dat de door hem opgeroepen én aangesneden zintuigelijke én emotionele elementen
niet à fond werden behandeld. Onze maatstaf inzake de mogelijkheden van de
romancier Staf Weyts is geen subjektieve, veeleer een erkenning van diens
ontegensprekelijke maar o.i. nog steeds in onvoldoende mate uitgediepte
schrijversgaven.
Er is evenwel nog een àndere Staf Weyts die niet langer mag voorbijgezien worden,
nl. de auteur van enkele verhalen voor de jeugd, vertellingen die we alleszins tot de
beste rekenen uit het bestaand repertorium ten bate onzer opgroeiende kinderen. En
hoe eigenaardig ook: er zit méér temperament in dit werk, meer léven in z'n figuren
dan in zijn eigenlijke litteraire produktie. Anderzijds hebben we, in ons taalgebied,
niet zovéél gedegen schrijvers voor onze jeugd, dat we graag de biezondere aandacht
vragen voor hetgeen Weyts, in die zeer moeilijke en delikate tak, reeds presteerde.
Wij zijn ervan overtuigd dat hij, voortaan, heel vooraan z'n plaats heeft onder onze
auteurs van het jeugdboek.
Toen we, in ons boek Mens en Kunstenaar (deel I), de letterkundige André
Demedts, die onder schuilnaam Koen Lisarde, een viertal uitmuntende verhalen voor
het jonge volkje publiceerde, de vraag stelden hoe hij dacht over de waarde van de
lektuur ten profijte onzer opgroeiende kinderen, luidde het interessante antwoord:
Ik stel mij voor dat in het ideale jeugdboek gesproken wordt over zaken die de jeugd
aanbelangen, die binnen de kring van haar levenservaring liggen, en dat er zodanig
over gesproken wordt dat het iedereen kan boeien en ontroeren. Het soort literatuur
dat jong wil doen en daarom fantastisch onwaarschijnlijk is, trekt mij niet aan. Ik
zie er, misschien heb ik ongelijk, een vervalsing van het leven in. Jeugdliteratuur
behoort tot de letterkunde, kortweg. Het moet een moeilijk genre zijn, aangezien er
in de wereldletterkunde zo weinig zulke boeken bestaan, die klassiek geworden zijn.
Het boek voor de jeugd! Moét een verhaal voor korte broeken en rokjes
natuurgetrouw zijn? Hoe moet de schrijver het aan boord leggen om de jeugd te
boeien, te bezielen, te overtuigen, in te palmen? Hij zal, naar het ons voorkomt, uit
z'n eigen wereld treden, en anderzijds vanuit het grote mensenleven het kind
ontdekken en herkennen. Hij zal zich hoeden voor de narren-wijsheid welke jarenlang
de (o.i. verkeerde) voedingsbodem was, tevens het nec plus ultra van het ideale
jeugdboek. We houden het erbij dat de kinderpsyche het best achterhaald wordt door
een auteur die het volkomen begrip aan een gelukkige formulering - ongeacht een
boeiende én verantwoorde inhoud - paart. Méér nog: het opgroeiend kind moet zich
her-vinden in dit soort lektuur, en zoniet rechtstreeks, dan toch onrechtstreeks
betrokken worden in de diverse handelingen. Kortom, de ideale auteur voor de jeugd
is ongetwijfeld diegene die het kind-zijn niet deserteerde, vandaar dat bv. een 12-jarige
zich onmiddellijk in de atmosfeer, door de schrijver opgeroepen, thuis voelt.
Een ander vraagje dringt zich in dit verband op: wàt met de verbeelding, of het
rijk-der-verbeelding? Dit wondere wereldje van moderne elfen en nimfen, diertjes
en kabouters, Assepoesters en Sneeuwwitjes, mag zeker niet in zo 'n mate verbeelding
zijn, dat de jongen of het meisje zich een vreemde voelt in dit verbeeldingsrijk. Een
fantazierijk auteur is nog geen gedroomd schrijver voor de jeugd, alvast niet langer
in onze tijd. We denken al dadelijk aan een pionier van het jeugdboek, met name
Paul Kiroul, die nagenoeg 100 nummertjes op z'n aktief nam. Hoewel niemand er
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zal aan denken de vele verdiensten van deze grote kindervriend in twijfel te trekken,
komt het ons voor dat de door Paul Kiroul gehuldigde vizie welke vaak eenzijdig
georiënteerd was, en vandaar een te beperkte levensechtheid, bezwaarlijk van aard
is hem de titel van eerste én beste schrijver voor de jeugd toe te kennen. Onze jeugd
vraagt lektuur waarin haar woord én handeling zó uit de kinderwereld is afgekeken,
én weer-gegeven.
Staf Weyts heeft zulks uitstekend begrepen. In tegenstelling tot het stramien van
de auteurs voor onze jeugd van vóór enkele jaren, voert Weyts grote mensen ten
tonele, waarover onze opgroeiende kinderen een eigen oordeel kunnen vellen. En
het ook doen! De jeugd van heden, tuk op het boek, bewondert de goede mens, en
beklaagt of verfoeit het boze individu. Vandaar: de handelingen van Weyts' helden
zijn geen puzzle's. Fraai en bevattelijk geformuleerd praat de auteur tot en met de
kinderen, houdt ze aan de klap via een evenwichtige, losse, al dan niet schalkse, maar
steeds boeiende handeling. Die daden moeten niet noodzakelijk heroïsch of misdadig,
evenmin super-idealistisch uitvallen; bij Staf Weyts, die in deze blijk geeft van een
waarachtig talent, is de inhoud steeds aanvaardbaar: oprecht én menselijk, nl. een
waarachtige kunst door de jeugd zeer op prijs gesteld.
We denken aan Wispel en Kwispel, o.i. Weyts' allerbeste vertelling voor onze
opgroeiende kinderen, zijnde een even plezierig als serieus en pikant verhaal voor
groten en kleinen. Het serieuze en pikante zijn elementen in het boek-voor-de-jeugd
die geenszins de hoofddeugden door het kind gesteld, nl. goedheid en levensmoed,
in de weg staan. Integendeel! De twee broertjes Wispel en Kwispel hebben het
voortdurend aan de stok met grote mensen - en we voelen het met beide ellebogen
aan - mensen uit onze tijd, van rondom ons. Beide kinderen hebben één doel: de
adulten er op attent maken dat het kind bewonderend opziet naar het voorbeeld van
de mens die goed is, rechtvaardig, en oprecht in z'n levenswijze. En zich verheugen
om de ontmoeting met een schoon mens. Priester Vermuyten mocht dan ook getuigen:
Daarom steekt het boek van Staf Weyts torenhoog uit boven vele kinderboeken die
zo arm zijn aan inhoud. Een uitspraak die we integraal tot de onze maken. En de
toekomst zal uitwijzen in hoeverre de verwachtingen die we op de ideale schrijver
voor de jeugd, met name Staf Weyts, bouwen, werkelijkheid worden.
Een jeugdschrijver-van-formaat toonde Weyts zich eveneens in z'n zopas
verschenen verhaal Kwib en Kwab, waarvan de inhoud in feite vervat ligt in de
hoofdvraagjes op blz. 128: Was op dit stukje vaste aardbodem dan geen greintje
rechtvaardigheid meer? Geen klein plaatsje voor een mens van goede wil?
Aldus de gehele Staf Weyts: ontegensprekelijk een litterator van betekenis, een auteur
van wie nog steeds verwacht wordt dat hij het materieel objekt totaal zou uitdiepen.
En toch is z'n gedachtenwereld, tevens z'n bewijsmateriaal nooit minderwaardig,
maar niet altijd - naar de wens van de lezer - door-gevoerd. Naast de mooie novelle
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Met Hélène op de boot, welke ongetwijfeld een schitterende aanloop was, is z'n
laatste roman Ontmoeting met Denise, ons het liefst. Hetgeen evenwel bij iemand
als Marcel Matthijs overheerst, nl. een volgehouden dynamisme, zouden we wel
graag in zekere mate in het proza van Weyts willen aantreffen: méér kracht. Technisch
voldoet z'n werk in hoge mate, en geldt hij dan ook terecht als een verfijnd verteller
die uitmuntende volkslektuur met litteraire standing schonk. Maar we houden het
erbij - en we staan voorzeker niet alleen in onze overtuiging - dat Weyts, de prozaïst,
méér vermag. Voorzeker, Jan Walravens heeft het goed voor waar hij schrijft: Vrijheid
en autenticiteit zijn de enige eisen die men een kunstwerk, vooruitstrevend of anders,
stellen kan. De uitspraak geldt evenzeer voor de literatuur. Niemand echter zal
ontkennen dat Weyts' verhaalkunst doorlopend die sterke emotie mist, waardoor de
oppervlakte der dingen nog te zelden overschreden wordt. En toch mangelt het deze
charmante auteur allerminst aan de ruimte van blik en een diepe menselijkheid,
hoewel al te beperkt aan bod in z'n proza. Neen, Weyts is niet iemand die in één
adem meesleurt, al vermag hij de lezer doorlopend in spanning te houden, een
spanning echter die sporadisch hoog-spanning wordt.
Daarnaast is er de auteur voor de jeugd. Haast een meester in het genre, zouden
we durven zeggen. Hetgeen hij als romanschrijver maar niet schijnt te kunnen
bewijzen, levert hij in z'n verhalen voor de jeugd op onbetwistbare wijze: een
vollédigheid, een zich totaal-inléven in een stof die hem wel biezonder moet liggen.
De intelligente Weyts die we, mits een krachtiger toonaard, een romancier-met-allure
zouden betitelen, hebben we herhaaldelijk aan bod in z'n bezwaarlijk overtroffen
levens- én wezensechte vertellingen voor de jeugd.
Staf Weyts, de romanschrijver: plus est en vous!
Louis Sourie

Bio-bibliografie
We y t s , Staf, geboren te Mechelen op 15 april 1909. Hoger middelbaar onderwijs
in z'n geboortestad. In 1933 staatsambtenaar en verbonden aan de inspektie van het
Ministerie van Ekonomische Zaken, is hij sedert 1951 gehecht aan deze van
Volksgezondheid en Gezin. Woonachtig te St.-Kruis-Brugge, Bisschopsdreef, 57.
We r k : Poëzie: Gedichten, 1930; Proza: De donkere weg, 1931; Coletje en
Belleke, 1933; Met Hélène op de boot, 1935; Niets dan een Droom (novellen), 1941
(waarvan in 1944 een tweede druk, waarin tevens opgenomen werd ‘Met Hélène op
de Boot’); Ik heet Livine, 1941; De laatste der Volders, 1944; Sneeuw en Zonde,
1945; Langs de boord der Rivier, 1950; Ontmoeting met Denise, 1955.
Ve r h a l e n v o o r d e j e u g d : De geheimzinnige Hand, 1947; Anne-Marietje,
1949; De gestolen Kroon, 1953; Wispel en Kwispel, 1957; Kwib en Kwab, 1958.
D e t e k t i e f : Geheim rond Mr. Brone (persklaar).
To n e e l : Wispel en Kwispel (3 bedrijven, 7 taferelen), 1958.
Van Staf Weyts werden vertaald: Sneeuw en Zonde (Fins en Zweeds); Langs de
boord der Rivier (Duits); De geheimzinnige Hand (Duits).
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Ary Sleeks, zoon van Oostende
Er zijn in Vlaanderen veel lezers - véél te veel - voor wie Ary Sleeks' naam1 niet zo
'n bijster vertrouwde klank heeft, laat varen dat ze een juiste idee hebben van zijn
betekenis op letterkundig en folkloristisch plan. Sleeks is evenwel geen der jongsten
meer. Inderdaad, op 13 oktober is hij volle 70 geworden.
In zijn geboortestad Oostende leeft hij ietwat teruggetrokken met vrouw en papegaai,
midden zijn boekenkasten en kunstvoorwerpen, in het aristokratische huis nr. 15 aan
de Parijsstraat, van waaruit hem een heerlijk panorama geboden wordt op de stad,
met de koninklijke villa en de zee op het voorplan. Over het mondaine gedoe van de
badgasten heen, tuurt hij naar de golven en de boten en ziet hij, als een verre glimlach,
het weinige van het Oostendse patrimonium voor hem oprijzen, dat nog niet door
het snobisme werd ingepalmd. Hij houdt van zijn stad en het spijt hem, dat hij niet
vele jaren vroeger begonnen is haar met zijn folkloristisch werk te gedenken en te
dienen.
In 1888 op het Hazegras geboren, belandde Sleeks, na de lagere school doorlopen
te hebben, op het ateneum van zijn geboortestad. Onder zijn vrienden telde hij er
Frank Baur, aan wie hij enkele herinneringen bewaart, die belangrijk genoeg zijn
om eenmaal gepubliceerd te worden.
Als leerling van de quinta wierp de jonge Sleeks zich met hart en ziel in de
romantische Vlaamse beweging van die tijden. Hij werd lid van het toenmalig
studentengenootschap ‘De Frederichszonen’ om er, toen hij in tertia zat, het presidium
van opgedragen te worden. Uit die tijd dateren zijn eerste verzen.
Na tertia ging Sleeks studeren aan het ateneum te Chimay, waar hij, onder een
handvolletje Vlamingen, Franz De Backer ontmoette, met wie hij onmiddellijk de
vereniging Schild en Vriend stichtte.
Vervolgens trok hij naar Gent om er de leergangen van de middelbare
normaalschool te volgen. Hier kreeg hij les o.a. van Lambrecht Lambrechts, die er
de kneep van weg had bij zijn studenten belangstelling te wekken voor literatuur en
kunst, van Guillaume Kirsch, een bewonderenswaardig professor zoals Lode
Monteyne van hem getuigt, belast met de inwijding in de Franse letteren en van zijn
stadsgenoot, de geleerde taalkundige Jozef Vercoullie, aan wiens nagedachtenis hij
een van zijn folklorewerkjes heeft opgedragen.
In 1909 werd hij aangesteld als leraar in de moderne talen aan het provinciaal
ateneum van het Centrum te Morlanwelz. In deze funktie gaf hij tussen 1917 en 1924
vier schoolboeken uit: Beknopte Vlaamsche Spraakkunst ten gebruike van Waalsche
Leerlingen (Morlanwelz, A. Biche) - Oefeningen op de Spraakkunst (Brussel, A. De
Boeck) - Eerste Vlaamsch Leer- en Leesboek (Brussel, A.

1

pseudoniem-anagram voor Karel Seys.
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De Boeck) en A Handful of Stories and Anecdotes (Morlanwelz, A. Biche).
Hij was ook klaargekomen met een English Grammar. Korte tijd hierop zegde hij
het onderwijs vaarwel, waardoor het werkje gedoemd was om onuitgegeven te blijven.
Ook van een tweede druk van zijn Eerste Vlaamsch Leer- en Leesboek, dat inmiddels
door de middelbare scholen van Sint-Gilles en Elsene werd aangenomen, kwam om
dezelfde reden niets meer terecht. Niettemin beleefde zijn Vlaamsche Spraakkunst
een heruitgave.
In zijn Morlanwelze jaren ontstonden nog enkele gedichten:
Er welt soms plots in mij
een bron van klank en maat.
Het klaagt of jubelt blij
al stappend over straat.

Stukjes met veel spontaneïteit en groot gevoel voor ritme, doch die slechts - zoals
Sleeks het zelf ergens schreef - als een pril rijmstamelen dienen beschouwd.
Dichtbundels heeft hij ten andere nooit uitgegeven, tenzij in 1953, in privé-editie en
zeer beperkte oplaag, een eerste cahiertje Verschoten Versjes, waarop tot op heden
nog geen tweede volgde en waarin twintig stukjes samengebracht worden, geschreven
in een periode die loopt van 1909 tot 1930.
Het was eveneens te Morlanwelz dat hij zijn eerste novellen schreef, ingegeven zijn vissersnovellen vooral - door zijn heimwee naar zijn stad en zee. Sommige
verschenen toenmaals in het tijdschrift Onze Stam.
Zijn Vlaamse kollega's en vrienden te Morlanwelz: Karel Ceurremans, Franz De
Backer en Raymond Brulez, hadden reeds geruime tijd Wallonië verlaten, toen Sleeks,
die er inmiddels in het huwelijk was getreden, na een leraarschap van zestien jaar,
evenmin aan de roep van Vlaanderen kon weerstaan. Als beheerder van goederen
keerde de volksjongen van het Hazegras in 1926 in zijn geboortestad terug. Hij was
38 jaar.
Veel van zijn vrienden-letterkundigen hadden toen reeds naam en faam verworven.
In Wallonië alle kontakt met de Vlaamse literatuur verloren hebbende, haastte Sleeks
zich thans om de achterstand in te lopen.
In 1928 werd zijn tot op heden nog steeds onuitgegeven toneelstuk Borstsiroop
te Oostende in de koninklijke schouwburg gekreëerd. In 1930 was hij medestichter
van Voetlicht, een tweemaandelijks tijdschrift gewijd aan letterkunde, toneel en film,
hetwelk door de Vrienden van het Nederlandsch Tooneel werd uitgegeven en waarvan
hij jarenlang van de redaktie deel uitmaakte, samen met Karel Jonckheere, Johan
Daisne, Frank Edebau, e.a. - In 1932 verscheen zijn eerste roman: Van een wondere
Parochie, gevolgd in 1933 door Van een Kristen zonder God en in '34 door Heen en
Weer.
Van een wondere Parochie (Kortrijk, Steenlandt) zouden we kunnen noemen: een
pleidooi voor een allereenvoudigst pastoraal leven. ‘Voor een paar jaren, schreef
Johan De Maegt, zond hij ons het handschrift en wij vonden er vele deugden in. Stijn
Streuvels las het op zijn beurt en zegde dat hij er veel genoegen had aan beleefd.
Daan Boens, een schoolmakker van Ary Sleeks, had evenzeer hartelijke woorden
van aanmoediging’. Deze ‘wondere parochie’, waarop hij de illustratieve naam
Oedhave toepaste, is een gehucht, door de inwoners van een door een rumoerige stad
ingelijfd dorp, in een stille uithoek gesticht, waar alle modernisme geweerd wordt.
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Een Vlaamse Arkadia! Heel wat stof en inspiratie is Sleeks voor deze idylle te
Koekelare gaan zoeken, het dorp vanwaar zijn vader afstamde en waar hij zelf zo
dikwijls en gaarne zijn verlofdagen doorbracht. Zelfs dragen sommige zijner
personages de namen van mensen, die hij er in zijn jeugd leerde kennen en waarvan
hij de poëzie van hun gemoedelijkheid nooit zou vergeten.
Van een Kristen zonder God (Antwerpen, V. Resseler) is een, alvast voor een groot
gedeelte, autobiografische roman,

Ary Sleeks (tussen O. Delecluyse en R. Vande Winckele †), gekiekt met Frank Baur (zittend), na het
eindeksamen van laatstgenoemde in het Koninklijk Ateneum te Oostende.
Ostend-Photo

die aanvangt met zijn eerste kommunie en eindigt in zijn Morlanwelze jaren. Het is
zeker geen anti-godsdienstig pamflet, doch een eerlijke biecht van een jonge man,
die, zonder te kunnen ontsnappen aan de bekoring van de Jezusfiguur, zijn geloof
ziet te loor gaan in de diepten van zijn groeiende twijfel. - ‘Ce roman, aldus Raymond
Brulez, est l'oeuvre d'un gentleman, d'un ‘honnête homme’, en Karel Jonckheere gaf
zijn wens te kennen zo 'n jonge man als vriend te mogen hebben.
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Heen en Weer (Kortrijk, Steenlandt) bracht weer iets totaal anders. Terecht schreef
Brulez: ‘Ary Sleeks possède le don de renouveler sa matière romanesque’. In dit
werk wordt de odyssee verhaald van een dezer talrijke Vlaamse werklieden van vóór
de oorlog 1914-1918, die genoodzaakt waren hun dorp te verlaten om in Wallonië
een nieuw en beter bestaan op te bouwen. Hoe dikwijls heeft Sleeks ze in de streek
van Morlanwelz ontmoet en getroffen geluisterd naar hun belevenissen en
herinneringen, hun spelen en heimwee. Jan Schepens stelde zich de vraag: ‘Pourquoi
un éditeur bruxellois ou wallon ne tenterait-il pas l'édition de cette oeuvre vraiment
nationale? Mais qui traduira d'abord le livre de Sleeks?’ Vóór ons ligt een brief van
Stéphanie Chandler (die o.a. Marnix Gijsen's Ontdek Amerika vertaalde), waarin
schrijfster zich bereid verklaart de vertaling van Heen en Weer op zich te nemen.
Sleeks is nooit op het nochtans zo aanlokkelijk voorstel ingegaan.
In 1937 was hij de geestdriftige sekretaris van het komitee, dat in zijn stad een
grootse Karel Van de Woestijne-hulde inrichtte, te welker gelegenheid o.a. de naam
van de dichter aan een straat gegeven werd.
Toen in 1939 de jonge leraars van het Oostendse ateneum gemobilizeerd werden,
bood Ary Sleeks er zijn diensten aan en trad hij spontaan en uit vaderlandsliefde
weer in het onderwijs. Tijdens de bezetting werd hij verplicht zijn stad te verlaten
en ging hij zich te Sint-Jans-Molenbeek vestigen. Bekommerd als hij was om zijn
boeken - méér dan om wat anders - zond hij zijn Franse en wetenschappelijke werken
naar Leuven, terwijl ik - als zestienjarige student - tot mijn onnoemlijk genoegen
zijn honderden Nederlands-letterkundige te Koekelare toegestuurd kreeg om ze te
behoeden... en te lezen.
Gedurende de oorlog heeft Sleeks onverpoosd geschreven, zonder evenwel het
minste uit te geven. In een brief uit Brussel, die dateert van 26 juli 1944, gaf hij mij
enkele titels van werken op - romans, novellen en toneel - die sinds geruime of korte
tijd klaar waren of waaraan hij bezig was: De Ezel van Buridan - Dokter Tranno De Halte - Erfelijkheid - Van een nobel Deserteur - Godtschalck Instituut - De
nutteloze Verrijzenis... Deze drukke letterkundige bedrijvigheid kon nochtans niet
zijn heimwee naar Oostende sussen: ‘Ik hunker naar mijn stad, mijn huis en mijn
gewone bezigheden...’.
Eens de terreur van de oorlog achter de rug, kwam De Ezel van Buridan het eerst
aan de beurt om persklaar te worden gemaakt. Ik herinner mij nog hoe ik in 1946
aan de radio Sleeks' hese stem beluisterde, toen hij te Brussel in het N.I.R. een
fragment uit het werk voorlas. Het verscheen in 1948 in de reeks ‘Het Berghutje’
van Dries Masure. Tussen het verschijnen van Heen en Weer en De Ezel van Buridan
lag een tijdspanne van veertien jaar.
Deze roman ontleent zijn symbolische titel aan de figuur van een weifelend en
schromend celibatair. Net als Buridan's ezel verhongert omdat hij niet kiezen kan
tussen twee even geurige hopen hooi, staat de hoofdpersoon even besluiteloos
tegenover de twee dochters van een kosthuishoudster... om uiteindelijk vrijgezel te
blijven. In dit werk vinden we volledig de jongere Sleeks terug: zijn gevoel en
verbeelding, zijn verteltalent en psychologische zin, zijn oprechtheid van
levensaanvoelen, zijn liefde tot het bonte detail, zijn gemoedelijkheid en vleugje
romantisme.
Zoals we in zijn vroegere romans telkens iets van zijn eigen wezen aantreffen als
eenvoud, psychische rusteloosheid en gehechtheid aan de geboortegrond, lezen we
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in De Ezel van Buridan zijn eigen aarzeling. Aarzeling, die o.a. veel van zijn werken
liet verouderen... en onuitgegeven blijven.
In 1949 werd de schrijver door een zware beroerte getroffen. Gevreesd werd, dat
hij voorgoed de pen zou neerleggen. Maar nee! Nauwelijks hersteld, hervatte hij zijn
letterkundige bedrijvigheid. Hij overzag zijn jeugdnovellen en liet ze opnemen in
Oostendse en regionale bladen. De ene vormen zijn Oude Koeien uit de Sloot; de
andere zijn Godtschalck Instituut. Laatstgenoemde zijn vissersnovellen: De O. 113,
De laatste Garnaalmand, De Vissersrevolutie van 1887 en andere. Twaalf in het
totaal. Ze schilderen ‘het leven van ons vissersvolk uit de verre tijd der zeilsloepen,
toen er nog geen trawlers bestonden’. In 1950, ter gelegenheid van de vijfentwintigste
verjaring van het rustoord voor oude zeelieden te Oostende, waarvan hij de naam als
titel voor zijn werk koos, werd eindelijk tot de uitgave overgegaan. ‘Als folkloristische
bijdrage eerder...’, zegt de schrijver. De bundel verscheen in 1951 (Oostende,
Loquela).
Met dit werkje werd een nieuwe faze in Sleeks' literair leven ingeluid. Het was
zijn zoon Freddy, leraar aan de normaalscholen te Bergen, die er hem attent op
maakte, dat boeken van folkloristische aard een blijvende waarde hebben, terwijl
daarentegen romans en dichtbundels reeds na verloop van weinige jaren hun meeste
glans verliezen en uit de mode geraken. En inderdaad - niettegenstaande de zeer
goede recensies van Karel Jonckheere, Raymond Brulez, Lode Monteyne, Johan De
Maegt, Jan Schepens en van andere gezaghebbende literatoren - wie sprak er nog
over zijn romans, die hij amper een vijftiental jaren geleden publiceerde? Ze waren
reeds, zoniet vergeten, dan toch reeds aardig getaand. En in de toekomst zouden ze
in geen geval nog de literaire smaak kunnen bevredigen. Folklorewerk daarentegen
zou met het schrijden van de tijd steeds meer en meer geapprecieerd worden.
Vervuld van dit videtur stichtte Sleeks in 1954 de folklorekring ‘De Plate’, waarvan
hij tot op heden de geestdriftige en onvermoeibare bezieler is gebleven, dit
niettegenstaande hij in 1957 in het afsterven op vierendertigjarige leeftijd van zijn
enige zoon de zwaarste beproeving van zijn leven kende en zijn schoonste dromen
verbrijzeld zag.
In de raadzaal van het voorlopig stadhuis zette hij in 1956 zijn reeks causerieën
over oud-Oostendse aangelegenheden in. Op aandringen van de kring en enkele
belangstellenden besloot hij tot de uitgave ervan.
Zo verscheen in 1956 zijn Oude Oostendse Kinderrijmpjes en Volksliedjes, waarin
61 stukjes volkspoëzie, gekozen uit de schat van zijn verzameling, opgetekend en
gekommentarieerd zijn en behoed voor alle eventuele vergetelheid. Na een reeks van
42 kinderrijmpjes en -liedjes, volgen enkele karnavalliederen, loteling- en
soldatenliederen en tenslotte 10 minneliederen. ‘En dat, schrijft Antoon Viaene, is
zeker niet de helft van hetgeen de auteur op mars heeft’.
Als nummer twee kwam in 1957 Bijgeloof en Volksremediën te Oostende van de
pers, waarin de vissers met hun geloof en praktijken een bijzondere plaats krijgen
en het belangwekkendste gedeelte van de verzameling le-
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veren. Ook sagen en legenden komen er in voor, naast vertellingen rondom de geheime
macht van drenkelingen en verhalen over spoken en geesten.
Het derde deeltje, hetwelk in 1958 - en zoals de twee vorige, in eigen beheer werd uitgegeven, draagt de titel: Het Oostendse Dialekt. De fonetiek neemt er een
ruime plaats in, doch hiernaast worden ook belangwekkende bladzijden gewijd aan
enkele spraakkundige eigenaardigheden en de rijkdom van de woordenschat, aan het
ritme, de alliteratie en de pleonasmen en aan de humor en pit in deze gewestspraak.
In een slotkapitteltje gaat hij de evolutie van het Oostends na en betreurt hij het dat
de zo suggestieve taal meer en meer ontaardt. Hij doet dit nochtans niet in een
lijkbiddersproza, doch in een gemoedelijke en aangename stijl, waarin zijn spijt onder
een hem eigen pittige guitigheid gekamoefleerd zit: ‘Onze grootouders bezochten in
hun jonge jaren dansgelegenheden met schilderachtige namen zoals: De gloeiende
Oven, Boelings, de Tiger, 't Spegelhof, de Strooien Hoan, d'Oede en de Nieuwe
Zoale, 't Keuntje of Swansels, 't Blauw Kasteel, enz... Thans gaat de jeugd naar
“dancings”. De namen ervan klinken uitheems, meestal eksotisch. Inderdaad op de
hel verlichte uithangborden spellen we: Miami, Winnepeg, Macumba, Pigalle, Van's,
of, o, verbluffende ironie: Carnegie... - Nobele Carnegie, vergeef het hun want ze
weten niet wat ze doen!...’
De folklorereeks, die, naar de schrijver ons meedeelde, tien deeltjes zal omvatten
en waarvan binnen een paar maanden als nummer vier Oude Oostendse Volkstypes
zal verschijnen, is een roerend getuigenis van Sleeks' liefde voor zijn geboortestad.
Méér nog: Het is een edel pogen om de geest en de ziel van Oostende te vrijwaren
en te bestendigen.
De stad Oostende moet haar zoon een warm hart toedragen en mag hem zeker
nooit vergeten, al ware het slechts om de nauwlettendheid waarmede hij in zijn oudere
dagen over haar bedreigd erfpand waakt.
En het ware jammer voor ieder Vlaming, indien hij de naam van Ary Sleeks niet
met een bijzonder teken in zijn geest zou merken. Zo meende Johan De Maegt, nu
reeds precies een kwarteeuw geleden.
Raf Seys

Nieuwjaarsgrafiek van Geert
Gelukkig, de stroom wenskaarten welke jaarlijks wordt verstuurd lijkt thans voorgoed
een nieuwe, waardevoller wending te hebben genomen. Geprikkeld door het goede
voorbeeld van enkele kunstenaars wijkt de kitsch steeds verder voor de smaakvolle
kaart die in materiaal, voorstelling en gedachte steeds rijker, steeds kostelijker wordt.
Verleden jaar reeds begon de uitgeverij Dewilde te Handzame de publikatie van
een reeks wenskaarten ontworpen door de jonge Roeselaarse kunstenaar Geert.
Dit ook betekende een nieuwe poging om de wansmakelijkheden van het louter
commerciële(!!) tegen te gaan, een poging tevens om in alle eenvoud en soberheid
van lijn en kleur iets te schenken dat artistiek verantwoord is en ons volk goede
smaak bijbrengt. Uitgever en tekenaar schonken het bewijs dat niet alléén datgene
wat peperduur betaald wordt aanspraak kan maken op bewondering. Hun soberheid
kwam hen bij het verhandelen van deze goedkope kaarten aardig wat helpen.
Het volk zelf, waarvoor deze kaarten geschapen zijn, waardeert dit werk. Voegen
wij er onmiddellijk bij dat onze mensen deze grafiek niet enkel prijzen om de geringe
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kostprijs doch meer en - wie weet, misschien nog het meest - om de eigen aard van
de ontwerpen. Gaaf van vorm, dikwijls nieuw van beeld, duidelijk en precies alhoewel
vaak synthetisch blijken zij toch nooit zó steriel dat ze niet de koper in zijn verbeelding
prikkelen. Deze prikkeling groeit als van zelf uit de leutige geest van de jonge man
die alles even lentelijk ziet. Hij laat in elke kaart een fijne humor mee-tekenen. Waagt
hij het dan te experimenteren met kleur, lijn, vorm, dan vergeet hij nooit dat het
directe contact met de massa blijvend moet onder-

West-Vlaanderen. Jaargang 7

432
houden worden. Waar anderen om dit contact te bewaren angstvallig bij de, vaak
misbruikte, schat aan folkloristische gegevens blijven zweren, durft hij zijn weg gaan
in een volledig nieuw beeld dat toch de aandacht boeit. Doorheen zijn persoonlijke
visie weet hij die aanlokkelijke toon te treffen welke de mensen bekoort.
Schalksheid, humor en genoegen uit het leven gedistilleerd zijn even zoveel nuances
welke kleur schenken aan het spel van een met zorg ingeweven symbool dat geen
nood heeft aan het louter decoratief tierlantijntje, de versiering zonder zin noch
noodzaak.
Alles spreekt. Alles in zijn kaarten heeft bovendien een onmiskenbare eigen taal
die gradueel sterker wordt, expressiever in een steeds beknopter vorm. Alles blijft
echter jong, opmonterend. Zelfs de door hem getekende ouderdom verliest de tinteling
van levenskracht niet.
Met al deze middelen onderlijnt hij het belang van het contact. Elke kaart houdt
ergens een oogje op de koper en kijkt vanuit een andere hoek de geadresseerde aan;
uit beide ogen lacht de olijkheid, als een monkel.
Wat de kleuren betreft, ook deze laatste toets geeft niet toe aan de zucht van het
volk om verwaterde chromokleurtjes op papier te brengen. Zonder schraal te zijn
dringen de kleuren van Geert zich op en vaak ongemeend fris.
Hiermee meenden wij even de Nieuwjaarskaarten van Geert voor te stellen. De
eigenschappen welke wij hebben aangestipt gelden echter ook, en soms nog méér,
voor de overige wenskaarten welke hij bij de hiervoor vermelde uitgever liet
verschijnen. Ook daar tintelt de jeugd, ook dat straalt die humor die nooit verteert
maar telkens tot bezinning dwingt.
We drukken de wens uit - en blijkens de laatste ontwerpen van Geert, toch reeds
telaat - dat deze stijl, zo eigen-geaard zou mogen groeien. Aan talent ontbreekt het
deze jonge kunstenaar stellig niet.
Paul Vanderschaeghe

Kunstschilder Gaston Theunynck
Een kunst uit bezinning op leven en eeuwigheid geboren.
In feite is het Em. Janssen s.j., die in 1952 met zijn brochure onder de titel Kosmisch
en Gelovig. De boodschap van een landbouwer die tekent en schildert1 voor het eerst
de aandacht op Gaston Theunynck vestigde.
Op een ogenblik dat vermoedelijk nog slechts weinigen het zouden aangedurfd
hebben het voor hem op te nemen, ontdekte hij aldus (misschien evenzeer voor
hemzelf als voor de buitenwereld) deze eenvoudige landbouwer, die na aanvankelijk
in literair werk blijk te hebben gegeven van een meer dan gewone artistieke aanleg,
het op zevenenveertig-jarige leeftijd nog aangedurfd had naar de tekenstift te grijpen,
om uitdrukking te geven aan de wondere vizioenen van zijn verbeelding.
Behalve wat hij in zichzelf droeg, was er in het leven van Gaston Theunynck
inderdaad niets, dat hem in deze richting had gedreven. Boer van huize uit was hij
als zovele andere voorbestemd om ongekend te blijven, en met Gods hulp zijn
eenvoudige menselijke taak te vervullen. Doch scherper en sterker dan zij beleefde
hij en dacht hij na over de diepere zin van het leven. Met het gevolg dat toen hij dit
indringend schouwen in het levensmysterie in 1947 ook in beeld trachtte te brengen,
1

Uitg. Lannoo, Tielt. Met 17 reproducties; 100 F.
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hij zich op een weg begaf, waarop geen terugkeer voor hem meer mogelijk zou zijn.
Daarvoor was dit tekenen en schilderen bij hem te zeer uit een dwingende innerlijke
behoefte en noodzaak geboren, en zou het al spoedig ook een onvervangbaar deel
van zijn leven en wezen worden.
Gedurende nagenoeg vijf jaar heeft Gaston Theunynck toen gezocht naar een
evenwicht tussen inspiratie en vormgeving, d.i. naar de lijnvoering die de zuivere
vertolking van zijn kosmisch-religieuze vizie zou zijn. Niet dat hij niet eerder zijn
doel had kunnen bereiken. Maar al spoedig wilde hij ook de kleur als
uitdrukkingsmiddel in zijn werk betrekken, en daarom aarzelde hij niet, om nadat
hij eerst twee jaren uitsluitend getekend had, nog eens opnieuw het gevecht met de
vorm en de materie aan te vangen.
Van zijn opgang en groei hebben de tentoonstellingen die hij regelmatig in de
voorbije jaren gehouden heeft, getuigenis afgelegd. Kort nadat, ingeleid door E.P.
Nuyens o.p., in 1954 bij het Apostolaat van de Rozenkrans te Antwerpen, een reeks
Maria-tekeningen van hem verschenen waren, waagde hij immers te Torhout zijn
eerste expositie. Hierop volgden Beernem in 1956 en Aartrijke in 1957, waarna
Gaston Theunynck einde 1957 te Oostende en in 1958 te Antwerpen, Eeklo en
Brussel, eindelijk ook de konfrontatie met het grote publiek aandierf.
De kritiek verheelde bij deze gelegenheden haar verrassing en waardering niet.
Nochtans konden alleen zij, die zijn ontwikkeling van dichter bij gevolgd hadden,
de weg en de afstand meten, die hij gedurende de meer dan tien voorbije jaren afgelegd
had.
Het mangelde Gaston Theunynck - en vooral dan in zijn eerste werken - zeker niet
aan inspiratie en grootsheid van vizie. Om zijn kosmisch aanvoelen en beleven tot
uitdrukking te brengen, ontbrak het hem aanvankelijk echter veelal nog aan de nodige
beheersing. Het was pas toen hij in een daarop volgende periode van religieuze
verdieping, bij manier van spreken naar meer tastbare en spontaan ook meer in het
bereik van zijn mogelijkheden vallende onderwerpen afdaalde, dat hij tot gave
realisaties kwam. Dit was het geval in 1951-52, toen o.m. zijn Kruisweg ontstond
en ettelijke tekeningen vol dramatische en vizionaire kracht, die tot op de huidige
dag toe hoogtepunten in zijn ontwikkeling gebleven zijn.
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Gaston Theunynck, de landbouwer-schilder uit Esen.

Aan de eenzaamheid en beslotenheid waarin Gaston Theunynck's talent tot rijpheid
is moeten komen - ver van de kunstmiddens en de stad in het algemeen, waar het
kunstleven zijn zetel heeft - is het te danken dat hij ook in zijn verdere evolutie een
onmiskenbare oorspronkelijkheid heeft bewaard. Van meet af aan heeft hij zijn eigen
stijl gehad, en is het in deze stijl dat hij - ook met sommige nog niet volkomen
overwonnen gebreken gegroeid is. Ook als zijn vizie geleidelijk breder wordt, en het
volle leven in zijn werk zijn intrede doet, behoudt het daardoor een eigen charme:
het blijft de uitdrukking van een oerkrachtig natuurtemperament, dat in zijn robuste
eerlijkheid onweerstaanbaar boeit en aantrekt.
Maar meer en meer toch is ook de artiest in hem losgekomen. Na het revelerend
kontakt met deze andere wereld te Oostende, waar zijn werk het voorwerp van
geanimeerde diskussies was, ontstaan enkele kleinere doeken, die zoals een kriticus
getuigde, zelfs te Parijs furore zouden maken. Zelfs het abstrakte heeft voor hem
geen geheimen meer. En zo is Gaston Theunynck dan opnieuw op een punt gekomen,
dat voor hem zelf en voor ons weer een toekomst vol ongekende mogelijkheden
opent.
A. Delporte
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Een der jongste werken van Gaston Theunynck.
Clichés V.T.B.
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Vakliteratuur voor kunstenaars
Message des arts
Onder deze titel verscheen bij Bloud & Gay te Parijs en bij Desclée & Cie te Doornik
een nieuw handboek voor esthetika, geschreven door Annette Bougier en ingeleid
door de Franse wijsgeer Maurice Nédoncelle.
De schrijfster bedoelde een leiddraad te bieden voor het onderwijs in Frankrijk,
waar de esthetika als keuzevak in het programma werd opgenomen. Tevens wil zij
ook een ruimer publiek voorlichten in de kunstproblematiek en tot belangstelling en
studie aanzetten.
Het werkje bevat 346 blz. en is over drie delen verdeeld. Het eerste deel geeft een
schets der voornaamste kunsttheorieën van Pythagoras tot heden: Plato, Aristoteles,
Plotinus, Augustinus, Thomas van Aquino, het Humanisme, Diderot, Kant, Schelling,
Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Comte, Mallarmé, Bergson, Freud, Surrealisme,
Existentialisme, Marcel, Alain, Maritain e.a. Elke geestesrichting wordt bondig
beschreven op heldere wijze; de schrijfster stelt de dingen zo eenvoudig mogelijk
voor en vermijdt het een te moeilijke terminologie te gebruiken; zij laat graag de
denkers zelf aan het woord. Een dergelijk overzicht mag er niet naar streven volledig
te zijn en de keus die gedaan werd lijkt ons uitstekend; behalve dat wij ook Alberti
zouden opgenomen hebben voor de Renaissance, en Malraux en Kandinski voor de
twintigste eeuw. De nadruk wordt in dit eerste deel terecht op de wijsgeren gelegd,
veel meer dan op de kunstenaars; deze laatsten zijn overigens veelal intuitieven, die
zich om de theorie maar weinig bekommeren en ook gemakkelijk ontsporen als zij
het toch wagen te theoretiseren. De bladzijden die A. Bougier wijdt aan de
hedendaagse Franse wijsgeren werden ongetwijfeld met het meest liefde en kennis
van zaken geschreven; zij tonen duidelijk de scherpe tegenstelling tussen de Franse
estetici en de voornaamste vertegenwoordigers der moderne Franse kunststromingen.
Toch zou men dikwijls een nauwkeuriger en scherper omlijning der gedachte
verlangen; de schrijfster trekt zich soms te gemakkelijk uit zaken met mooi klinkende
woorden, waar een meer Germaanse geest een grondiger inzicht zou verlangen.
Dezelfde oppervlakkigheid treft men ook in het tweede deel ‘Les artistes et les
oeuvres’. Kon het anders? In tweehonderd bladzijden poogt men ons een inzicht te
bieden in elk der onderscheiden kunstaarden: dans, muziek, bouwkunst,
beeldhouwkunst, schilderkunst, toneel, film en poëzie. Men beperkt zich niet tot een
karakterisering van de aard en de eigen wetten dezer kunsten, maar men behandelt
uitvoerig de hoogtepunten van elk genre. Deze hoogtepunten worden niet besproken
om een totaalbeeld te schetsen van de ontwikkeling der kunst; zij zijn slechts
voorbeelden, die de wezenheid van elk kunstgenre moeten illustreren en doen
begrijpen. De schilderkunst krijgt het ruimste aandeel en hierin dan natuurlijk de
moderne Franse richtingen. Men moet het waarderen dat in dit boek een zo grote
plaats verleend wordt aan de concrete voorbeelden, in tegenstelling tot zovele
handboeken van estetika, die zich voortdurend bewegen in het dikwijls ijle gebied
der gedachte. Nédoncelle schrijft terecht in zijn inleiding: Le premier devoir de
l'esthéticien n'est-il pas en effet de nous initier à la beauté avant de nous faire
découvrir les principes? En ce domaine plus qu'en tout autre, malheur à la réflexion

West-Vlaanderen. Jaargang 7

qui se coupe de la vie! Faites-vous d'abord une âme d'artiste, apprenez à vous
détacher de la prose quotidienne, respirez l'air que les maîtres ont respiré; ensuite
seulement aurez vous quelque chance de les bien comprendre et de les expliquer.
Sans doute ne ferez vous que traverser le pays où chacun de ces maîtres à séjourné;
mais vous en garderez du moins la nostalgie et, en comparant vos souvenirs, vous
pourrez dégager avec prudence un jugement général, ce qui est le but de l'esthétique
même.
Bij de keuze der voorbeelden uit de kunstgeschiedenis wordt voortdurend, hoewel
niet uitsluitend, de voorkeur gegeven aan Franse en godsdienstige kunstwerken, wat
natuurlijk het perspectief soms enigszins vervalst; er zijn echter werken bij de vleet
verschenen in de laatste jaren, waar het godsdienstige systematisch uitgesloten wordt
tenzij voor periodes waar dit niet mogelijk is, zoals de Middeleeuwen.
In het laatste deel van Annette Bougier's estetische studie gaat zij over naar wat
zij noemt: Les implications constantes de l'esthétique. Hier worden enkele
basisproblemen der estetika uiteengezet. Het estetisch gevoel: het aan elkaar
beantwoorden van het kunstwerk en de kunstbeschouwer, bij wie openheid en
sympathie nodig zijn om werkelijk genot te beleven. De kunstenaar: de
schoonheidsschepper, die zich wachten moet voor velerlei gevaren als sukses en
ontoegankelijkheid, gemakkelijkheid en gemis aan bezonkenheid. Het probleem der
oorspronkelijkheid en van de navolging. De graden van schoonheid, waarvan God
de hoogste is. Het mysterie van het lelijke, dat, hoe paradoxaal het ook lijkt, zijn
plaats heeft in de schoonheid en de schoonheidsschepping. De hoogste verheffing
van de kunst, waar zij in dienst van God ‘gewijd’ wordt.
De harmonische estetische conceptie van de schrijfster vindt haar uitdrukking in
volgende zin, die het boek afsluit: Nous pouvons croire en la beauté. Elle est ici-bas
ce qui échappe aux raidissements, aux compromis, aux mesquineries; elle a le visage
même de la joie, fût-elle douloureuse. Mais la beauté que nous rencontrons au cours
de notre pélérinage n'est qu'un signe, celui de la beauté infinie de Dieu.
Inderdaad het is niet nodig van het kunstwerk een afgod te maken om het naar
waarde te schatten; het is niet nodig, met Malraux, de kunst tot een ersatz-godsdienst
te verheffen om de volheid van haar betekenis te eerbiedigen; zoals het niet nodig is
de mens tot een God te maken om een humanist te zijn. Het boek van A. Bougier
kan zeker bijdragen om niet alleen de kunst en de kunstenaar be-
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ter te doen begrijpen, maar tevens om de ware adel van de kunstschepping te
begrijpen.
A.S.
(Annette Bougier, Message des arts. Bloud & Gay, Parijs - Desclée & Cie, Doornik.
1957. 346 blz., 32 buiten tekst clichés, 1 vierkleurendruk; 200 B. Frank).

De Vlaamse letteren vandaag
Karel Jonckheere, literair adviseur bij het departement van Openbaar Onderwijs,
heeft voor kort een boekje gepubliceerd over de Vlaamse letteren vandaag
(Ontwikkeling, Antwerpen, 120 pp - 25 F). Het bestaat uit twee delen, door de auteur
zelf, in zijn woord vooraf, verduidelijkt als: a) een overzicht van het werk van
overleden en levende auteurs, die de Vlaamse literatuur van heden mogelijk maakten
en haar een aangezicht hebben geschonken; b) een beknopte biografische toets, een
soms onvolledige, maar praktisch voldoende bibliografie.
Een literair adviseur bij het departement van Openbaar Onderwijs, moet omwille
van zijn functie en verantwoordelijkheid een schroomvallige objectiviteit aan de dag
leggen, wanneer hij over zijn vak, de literatuur, en a fortiori over de hedendaagse
literatuur publiceert. Als ieder mens mag hij vanzelfsprekend zijn persoonlijk oordeel
huldigen en hij mag dit ook bekendmaken, maar dan moet men zijn boekje niet in
de wereld sturen ‘namens de minister van Openbaar Onderwijs en met de groeten
van de Algemene Directie voor Kunst, Letteren en Volksopleiding’.
Maar wij weten nu stilaan hoe de zaken geleid worden in de Troonstraat, en we
gaan ook niet met goud wegen. Jonckheere schrijft een luchtig en aangenaam proza
en wij willen aannemen dat zijn boekje - gepubliceerd naar aanleiding van de
Wereldtentoonstelling - althans gedeeltelijk kan goedmaken wat honderdduizenden
in de fameuze afdeling ‘Vlaamse literatuur’ in paleis 7 hebben gemist.
Bij de aanhef van zijn overzicht beweert de auteur dat de Vlaamse letterkunde
overwegend romantisch ingesteld is met een zinrijk dooraderd realisme en met naïeve
uitlopers. Men kan de Vlaamse auteurs, overwegend rustieke typen, vierkant
ingekaderd door een bekoorlijk of kloek inspirerend stuk natuur, verdelen in twee
groepen: zij die niet ontgroeien aan hun historie-puberteit, die hun tijds-romantisch
complex niet te boven geraken; en zij die met de wereld meeleven en uit de historie
van hun land, van de wereld, van zichzelf elementen van algemeen menselijke
bezinning weten te halen.
In het overzicht dat daarop volgt, doet de auteur een poging om, in het licht van
zijn bepaling, verschillende vooraanstaande schrijvers te typeren. Wij vinden er naast
en door elkaar buitengewoon pittige en schrandere opmerkingen, hopeloos verjaarde
type-formules, en een aantal prikjes, die niemand ernstig zal opnemen. Een overzicht
van de literatuur schrijven volgens genre, en enigszins volgens de leeftijd van de
auteurs, is altijd een gevaarlijke onderneming. Maar het lijkt verwonderlijk hoe
eklektisch de auteur hier te werk gaat en hoe hij zich op verschillende peilplannen
uitspreekt. Sommige auteurs worden werkelijk briljant getypeerd (zoals Brulez,
Marnix Gysen en Hugo Claus). Soms gaat Jonckheere blijkbaar verder dan zijn
toegeving hem toelaat (Ernest Claes doet voort zijn best om op handige wijze te
vertellen). Bij andere auteurs vinden wij beschouwingen, die men op nog twintig
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andere kan toepassen: Valeer Van Kerkhove ‘stelt een driftig talent ten dienste van
klassieke conflicten tussen schepping, bestaan en menselijke bereidheid.’ Gaston
Duribreux: ‘poogt in jonger werk de formule van de roman te vernieuwen door uit
het volle bestaan datgene te halen wat vitamine is naast mild geprepareerde gerechten’.
Emiel Van Hemeldonck ‘onuitputtelijk en probleemloze heimatschrijver’. Maar
waarom niet een toppunt genoemd van Ernest Claes als ‘Floere het Fluwijn’? Waarom
niet één titel van Felix Timmermans geciteerd? Wat komt Julien Kuypers hier in dit
overzicht doen, met zijn half dozijn toch maar vormkunstige werken? Waarom niet
dat jongere werk van Gaston Duribreux genoemd, met name zijn twee ‘parabels’
waarin hij op voelbaar pijnlijke wijze worstelt met de gewetensvragen van zijn
figuren? En waarom niet wat méér uitleg en typering rond die Vlaamse auteurs die
zinnen en bezinning in hun werk betrekken ‘de twee haarden van de ellips, waarlangs
de drie eeuwige waarden hun kronische aanwezigheid beschrijven: de natuur, het
bestaan, het onbekende, God en de dood’?
Gezelle, nog altijd, menen wij, de grootste onder de Vlaamse dichters, die de
Vlaamse poëzie van heden mogelijk maakte en haar een aangezicht heeft geschonken,
wordt bij het begin van het overzicht der hedendaagse Vlaamse poëzie, niet eens
vernoemd. Van de Woestijne ‘heeft een sonoriteit gebracht, tot dan toe onvermoed,
zelfs niet door Gezelle’. In dit gedeelte opnieuw zeer interessante besprekingen, waar
men iets leert, zoals over Jan van Nijlen, een van de schoonste dichters, die wij thans
tellen. Opnieuw opmerkingen, waarvan men niet weet of zij niet schamper bedoeld
zijn. August Van Cauwelaert ‘is omzeggens de enige Vlaamse dichter, die vermocht
waardevolle poëtische wierook te branden voor de moeder van Jezus’ en die zijn
verbeten pijn ‘gaarne offert voor zijn God’. (Gery Helderenberg wordt niet vernoemd).
En verder maar: ‘In bundels met bedwelmende rustieke titels slaagde André Demedts
erin de naoorlogse vertrouwensvolle juveniele generaties gezonde sentimentele
reakties te bezorgen’. Ook Jan Vercammen wordt niet vernoemd in deze schets van
de poëzie, en waarom heeft de auteur niet de generaties beschreven rond de
interessante tijdschriften Ruimte, Volk, De Tijdstroom en andere? Vrij voorzichtig
worden de ‘experimentelen’ in hun nog jonge historie geplaatst, en volgens Jonckheere
schijnt voor de ‘traditionelen’ het spreken nog altijd belangrijker dan het ‘hoe’ van
het zeggen. Anton van Wilderode, Jos de Haes en Hubert Van Herreweghen worden
genoemd als de ‘beste namen’ van deze richting.
De schets van de toneelliteratuur in Vlaanderen lijkt mij gaaf en objectief; dit kan
niet gezegd van het overzicht van ‘Studie, essay en herinnering’, dat, eufemistisch
uitgedrukt, hoogst onvolledig is. Er wordt niets verteld (noch zelfs vernoemd) over
de talrijke verdienstelijke en zelfs in het buitenland opgemerkte studies, die
Vlamingen, ook levende, over de taalkunde, de esthetica, de wijsbegeerte, de mu-
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ziek hebben gepubliceerd. (Waarom wordt in het tweede deel van het boekje alleen
de ‘denker’ Leo Flam vernoemd?). Ten slotte wordt ook de literatuur voor het kind
en voor de jeugd niet behandeld; misschien bewust, maar dan vinden wij dit toch
een tekort, precies omdat dit genre een volwaardig literair genre is, en ook omdat
wij op dit moeilijke terrein onder Vlaamse auteurs enkele merkwaardige pogingen
mogen aantekenen.
Het tweede deel van Jonckheere's boekje bevat bio-bibliografische nota's. ‘Een
beknopte biografische toets, een soms onvolledige, maar praktisch voldoende
bibliografie’. Wat heeft men aan een partiële bibliografie? Een beknopte bibliografie
kan praktisch niet voldoen, een onvolledige is nooit praktisch. En wij hebben in ons
land specialisten-bibliografen, die dit werkje keurig zouden opgeknapt hebben. Het
boekje van Jonckheere zou aldus, althans in dit tweede deel, een nuttig en gezocht
werkinstrument geworden zijn. Nog een woord evenwel ook over de opvatting van
deze bio-bibliografie. Wij lezen van de vernoemde auteurs de geboorteplaats en
datum, en de sterfdatum zo nodig (Minus van Looi, Adolf Herkenrath, Jozef van
Mierlo en Jeroom Verten zijn overleden, maar nog niet in het boekje). Wij vernemen
wat zij in het gewone leven uitrichten, en dan volgt een lijst (of lijstje) van hun
werken. Bij sommige van deze artisten wordt dan nog, als tot een code verkort, soms
in enkele woorden maar, een typering gegeven. Waarom niet voor iedereen of voor
niemand? Daan Boens, Louis-Paul Boon, Pieter G. Buckinx, Hugo Claus, Filip de
Pillecijn e.a. worden hier niet op een formule getrokken. Andere auteurs, die ook
reeds in het eerste deel worden behandeld, krijgen wél een ‘kritiekje’, zoals Van
Hemeldonck (auteur van Kempische volksverhalen), Brulez (eklektisch chroniqueur
van het op internationaal vlak meelevende burger-Vlaanderen!); Demedts (put zijn
inspiratie uit het Vlaanderse landschap en de dorpsbewoners); Duribreux (uitbeelder
van instinkt-driftige complexfiguren); Lebeau (beeldt allerlei krisissen uit van de
intellektuele gelovige). En nog verder, wij citeren zo maar bladerend: Suenaert
(juveniele meditatieve gevoelslyriek); Thans (geinspireerd door kommunie met vrome
woorden); Tulkens (verwekt stemmingen met spanningen); Mussche (humanitaire
romantische expressionist); Inghelram (romantisch verteller); Brauns (eklektisch
auteur in klassicistische trant); Vercammen (van expressionist tot gevoelslyricus).
Wat heeft men aan dergelijke voorstellingen? Ieder auteur put uit zijn omgeving,
beeldt krisissen uit of complexen, verwekt stemmingen, is eklektisch... Wij willen
niet beweren dat men, op het eerste gezicht, niet akkoord kan gaan met bepaalde van
deze etiketten. Maar wemelt het hier niet van formules? En waarom ten slotte die
discriminatie? Men moet aannemen dat de auteur over bepaalde zijner collega's niets
weet (hij is evenwel bijzonder goed geplaatst om zich te documenteren) ofwel dat
hij hun opzettelijk een soms aantrekkelijke afstraffing wil geven, of een klap op de
schouder, zo in de aard van ‘kom, jongen, niet te hoog van je toren blazen, je bent
toch immers maar dit of dat’. De bio-bibliografie is, zacht uitgedrukt, onvolledig,
onbruikbaar en misleidend. Zonder een oordeel uit te spreken over de waarde van
hun werk doen wij een greep uit de tientallen namen, die in dit tweede deel niet
voorkomen: Antoinette Buckinx-Luyckx, Valère Lamsens (Luc ter Elst), A.G.
Christiaens, Bernard F. van Vlierden (Bernard Kemp), Monda de Munck, Juliaan
Haest, Adriaan Magerman, Anton Roothaert, Lode de Visscher, Eugeen Winters, Jef
Crick, Karel de Winter, Miel Kersten, Felix Dalle onder de romanciers en dichters;
Lode Conté, Jan Peeters, Maurits Peeters, Gaston van der Gught, Leopold Vermeiren,
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Yvonne Waegemans, Armand Boni, Maria de Lannoy, Jan Vercammen, Gust Müller,
Lindekruis, Jos van Laer onder de schrijvers voor de jeugd; Amand de Lattin, Willem
Pee, Leo Simoens, Jos van der Steen, Albert van Driessche, Jozef Weyns, Jan
Bernaerts, Theo de Ronde, Edgard Blanquaert, Arthur de Bruyne, Edgard de Bruyne,
Remi de Cnodder, Leo Elaut, Jules Van Acker, Marcel Boereboom onder de
essayisten. Waarom zijn deze mensen niet het vernoemen waard? ‘Ik ben uw naam
vergeten’ klinkt beschaafder dan ‘Ik ken U niet’.
In zijn boekje Van kritiek gesproken (De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen,
1955) schrijft Karel Jonckheere op pag. 40: ‘Er zijn twee soorten van mensen:
stoorders en gestoorden. Om beurten behoren we tot beiden: soms zelfs op hetzelfde
ogenblik. We hebben dus het recht om te storen. Maar dit recht is niet onbeperkt.
We mogen storen om te veranderen, niet storen om te doden’.
Men hoeft zich aan De Vlaamse letteren vandaag niet erg te storen; men kan niet
beter doen dan het zeer spoedig vergeten, het moest niet geschreven zijn, en zeker
niet door een literair adviseur bij het departement van Openbaar Onderwijs. Men
kan er nog wel eens in bladeren, bijvoorbeeld op de trein.
fb

Bildende Kunst
Bildende Kunst is het officiële blad van het ‘Verband Bildender Künstler
Deutschlands’ in Oostduitsland. Het verschijnt maandelijks op 72 bladzijden en is
fraai uitgegeven. Het bevat vele reproducties, waaronder verschillende in kleur. Ook
in Oostduitsland blijkt de beeldende kunst volledig geengageerd te zijn in het
socialistische realisme. In nagenoeg alle bijdragen wordt herhaald dat alleen de
realistische kunst een waarheid zo zuiver en overtuigend kan verduidelijken, dat zij
ook de massa aangrijpt. Wanneer een kunstenaar van zich zelf beweert dat hij met
zijn scheppingen het volk wil dienen, dan impliceert dit dat zijn kunst ook door de
eenvoudige mens moet kunnen begrepen worden. Dergelijke ideeën, die diametraal
staan tegenover het individualisme van de hedendaagse kunst aan deze zijde van het
ijzeren gordijn, worden vooruit gezet onder andere in artikels met onderwerpen als
‘Is het thema noodlottig voor de schilderkunst!’ - ‘Principes van een socialistische
gebruikskunst’ e.a. In het julinummer van dit jaar werd begonnen met een serie
bijdragen, van de hand van Kurt Liebmann, over de vroege aanvang van de dekadentie,
waarin deze auteur wil bewijzen dat de schilderkunst vanaf het impressionisme op
verkeerde banen is gegaan.
Ook de gereproduceerde kunstwerken, althans diegene van thans in Oostduitsland
werkende artisten, zijn niet veel zaaks. Niet omdat zij in het
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teken staan van de anti-kapitalistische inzet, maar omdat zij van zuiver schilderkunstig
of grafisch standpunt op een zeer laag peil blijven hangen. Soms gaat er iets van uit
dat bijna lachwekkend aandoet, zoals sommige beelden van een cellospelende
arbeider, Koreaanse soldaten, bepaalde vliegtuigtypes, repressie op Cyprus enz...
Maar indien men dit alles, bijdragen en illustraties, beschouwt van het standpunt van
de uitgever (het Oostduitse ministerie van Kultuur) en van de artisten zelf, moet men
erkennen dat een tijdschrift als Bildende Kunst een kostbaar instrument is voor de
verspreiding van een bepaald ideaal in de artistieke middens. Maar wij kunnen toch
moeilijk aannemen dat echte geboren artisten zullen vrede nemen én met sommige
uitlatingen van dergelijke officiële bladen, én vooral met het twijfelachtig peil van
heel veel van de getoonde kunstwerken. (Bildende Kunst - VEB Verlag der Kunst,
Kipsdorfer strasse 93, Dresden, A 21, Deutschland).
fb

Theaterarchitectuur
Het tijdschrift Le théâtre dans le monde dat in het Engels en het Frans wordt
uitgegeven (Elsevier, 55, Koninklijke straat, Brussel) heeft zijn jongste aflevering
gewijd aan de bouwkunst van schouwburgen. Over het uiterlijk esthetisch uitzicht
van een schouwburg schrijft Raymond Cogniat. Hij heeft voor zijn artikel kunnen
putten uit een uitgebreid onderzoek, waaraan nagenoeg alle deskundigen van Europa
hebben meegewerkt. In deze bijdrage worden zeer interessante vragen behandeld,
zoals: ‘Moet de schouwburg van buiten af reeds een bijzonder karakter vertonen, of
eerder een openbaar gebouw worden waarvan men langs buiten niet kan vermoeden
waarvoor het moet dienen?’ - ‘Hoe moet de toeschouwer worden voorbereid voor
de overgang van het dagelijks leven naar de magische wereld van het toneel?’. Er
wordt voorts grote aandacht besteed aan het probleem van kleine, goedkope
schouwburgen of toneelzalen, meer bepaald dan ten behoeve van kleine steden en
dorpen. Ten slotte wordt de aandacht gevestigd op een experiment, gegroeid uit veel
goede wil en enthousiasme, namelijk dat van het Trumbull Theatre van Warren, in
Ohio, waarvan de acteurs zelf hun eigen speelruimte hebben gebouwd.
Zoals gewoonlijk wordt dit nummer besloten met een goed gedocumenteerd
overzicht van het toneelleven in verschillende landen. Het geheel is buitengewoon
goed geïllustreerd.

Biennale van Venetië
Onder de titel ‘Cette manifestation, par manque de rigueur dans le choix, a sombré
cete année dans l'académisme abstrait’ publiceert de jonge, begaafde critica Françoise
Choay, een uitvoerige bijdrage in het septembernummer van het bekende tijdschrift
L'Oeil. Niet alleen werd er te Venetië volgens deze auteur een groot overzicht gebracht
van figuratieve en non-figuratieve schilderkunst, maar, wat bedenkelijker is, van
schilderkunst en ‘non-schilderkunst’. Tobey, Hayter en Pevsner noemt zij de drie
beste inzendingen van de hele biënnale; geen van deze drie werd met een
onderscheiding vereerd. Onder de grote namen, die er opgeld deden, Wols, Pollock,
Dubuffet zijn er verschillende die tegen een muur staan, die hun eigen einde zijn.
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De jonge avant-garde is, volgens Choay, gekomen op het punt van wanhopig zoeken
naar vernieuwing, ten nadele heel dikwijls van de betekenis van hun werk.
Ditzelfde nummer van L'Oeil bevat andere bijdragen over Bijzantijnse miniaturen,
de school van Valladolid, en in de rubriek ‘L'Oeil du décorateur’ worden vier
Amerikaanse bureaucomplexen in staalstructuur belicht en ontleed. Dit tijdschrift
houdt zich sinds 45 maanden op een buitengewoon hoog peil; het is merkwaardig,
hoe alle artikels, zowel diegene over oude, als over hedendaagse kunst, met grote
sereniteit zijn geschreven. (Voor België: Mw. L. Possemiers, Louis Lepoutrelaan,
97, Elsene-Brussel).

De schilderkunst in woord en beeld
Horst W. Janson en Dora Jane Janson: De Schilderkunst in Woord en
Beeld - uit het Amerikaans (The picture history of painting) vertaald door
Dr. L. Knuvelder - 320 blz. - 695 F - Zuid-Nederlandse uitgeverij,
Antwerpen.
Er staan steeds meer mensen op, die boeken schrijven of samenstellen over
kunstgeschiedenis en die ofwel de hele kunstgeschiedenis ineens willen overgrijpen,
ofwel een bepaalde periode uitdiepen. Er is welhaast geen enkel uitgever meer, ook
in het Nederlandse taalgebied, die in zijn catalogus niet een rubriek ‘kunst’ moet
openen. Die veelheid van kunstboeken of van boeken over kunst, waaronder talrijke
en steeds meer geschriften met bewust gevoerde tendentie, kan zeker wijzen op een
inflatie, maar biedt anderzijds welbeschouwd ook enkele gunstige tekens. Het staat
vast dat al maar breder wordende kringen van mensen zich met kunstzaken gaan
inlaten, bepaald dan met de plastische kunsten. Dit gebeurt uit nieuwsgierigheid soms
en zoekende naar het hoe en het waarom, of zelfs uit een soort passie, die men, zoals
iedere passie, niet zo gemakkelijk aflegt. Films brengen de tragische levensloop van
een Van Gogh of een Modigliani in alle bioscopen; de hele wereld door kan men in
dezelfde bioscopen Picasso een uur lang aan het werk zien, wordt Rubens in pasklare
stukjes voor ons uit elkaar gelegd. Anderzijds brengt de steeds fijner wordende
reproductietechniek meesterwerken in onze woning, terwijl dezelfde grafische
technieken zorgen voor het steeds mooier, ook omvangrijker kunstboek. De uitgevers
van pocketboekjes zelfs zien zich verplicht hele kunstgeschiedenissen tot smalle
kapmesjes te condenseren en voor enkele franken weg te geven. Ook dit laatste is
ongetwijfeld nuttig, maar blijft ten slotte een noodoplossing. Er zijn zovele prachtige
kunstwerken, die wij nooit zullen zien. Men zou een leven nodig hebben om rustig
alles te gaan bekijken, en dan zou men er wellicht nog vele ongeacht voorbijlopen.
Daarom is er een plaats en een unieke plaats voor het degelijke kunstboek met grote
illustratie, dat de quintessens van wat de mens sedert eeuwen aan kunstwerken heeft
voortgebracht, verzamelt en die van die technisch perfecte kunstgalerij meteen een
instrument maakt tot het koesteren van een denkbeeldig mu-
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seum, dat ieder ten slotte met de jaren voor zichzelf samenstelt.
Het hier bedoelde boek De Schilderkunst in Woord en Beeld behoort tot die laatste
categorie; het is een luxueus en groot platenboek met 500 keurige ofsetreproducties,
waarvan meer dan 100 full-page's in kleurendruk. Het gaat hier dus eigenlijk om de
schilderkunst in beeld; de nadruk ligt immers uitgesproken op de illustratie, en zo
hoort het. De kunstwerken spreken een eigen taal, en het is die taal, die men zo goed
en zo duidelijk mogen moet laten klinken. En dat geldt zowel voor de rotstekeningen
waarmee die boeiende geschiedenis aanvangt en die al even bevreemdend en
mysterieus zijn als de kunstwerken van onze tijd. Daarom is de keuze van de
illustraties steeds van het grootste belang. Hier is die keuze bijzonder goed geslaagd:
alle reeds als klassiek geldende werken komen in het boek voor, maar ook evenveel
werken, die de gewone kunstliefhebber misschien voor het eerst zal zien. Dat verruimt
de blik, laat vergelijkingen toe en leert bepaalde artisten veelzijdiger kennen of
sommige kunstperiodes dieper doorgronden. De illustratie is weliswaar wat
Amerikaans gekleurd; dit wil zeggen dat de meeste getoonde kunstwerken afkomstig
zijn uit Amerikaanse particuliere verzamelingen of uit de twee grote musea, het
Metropolitan Museum en het Museum of Modern Art. Dat is begrijpelijk in dit geval.
En meteen kunnen we eens zien wat al werken van allereerste gehalte in de nieuwe
wereld beland zijn. Uitermate interessant is voorts dat de auteurs onder iedere
reproductie een regel of vier tekst hebben geschreven (soms met een uitlating van
de betrokken artist zelf) waardoor het kunstwerk voor ons meer gaat leven, bondig
wordt ontleed en gesitueerd in het geheel van het werk van de artist en in de periode
waarin het ontstond. Dat is opvoedende kunstinitiatie, en dat maakt een van de meest
treffende kwaliteiten uit van deze publicatie. Doorheen de hele kunstgeschiedenis
worden deze onderteksten overigens neergeschreven met een zorg voor objectiviteit
die eerbied afdwingt en die gunstig afsteekt tegen het haastige en thans zo veelvuldig
beoefende tendensgeschrijf. De auteurs hebben ieder werk afzonderlijk bezien en
zich eerlijk de vraag gesteld: wat wil de artist hier? Hun antwoord op deze enige en
kapitale vraag is in bepaalde gevallen verbluffend. Verhelderend is tevens de wijze
waarop de auteurs sommige gelijkgeïnspireerde werken met elkaar vergelijken, zoals
(om maar enkele voorbeelden te noemen): de kaartspelers van Caravaggio met die
van Cézanne; de geslachte os van Rembrandt met die van Soutine; de kubisten met
Pierro della Francesca en Dürer; Mondriaan met de muziek; de perenniteit van het
surrealisme; Goya met Manet enz. Op die manier worden treffende gelijkaardige
strevingen erkend, die al weer bewijzen dat de mens van de Font-de-Gaume en die
van de boogie-woogie veel met elkaar
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gemeen hebben: eenzaamheid, natuurverbondenheid, melancholie, poëzie, liefde,
religiositeit.
Deze gouden draad, die doorheen de ganse kunsthistorie loopt en die nergens
afknapt, wordt de lezer ook duidelijk gemaakt in de betrekkelijk korte tekst van dit
boek. Deze tekst is verstaanbaar en dat wil wat zeggen. Hij is noch compilatiewerk,
noch nomenclatuur met data en anecdootjes; hij werd goed gewikt en met zorg
neergeschreven (ook voortreffelijk vertaald), en werd ingedeeld in acht hoofdstukken.
De lijn begint bij de magische afbeeldingen van de holbewoners en loopt over de
grote kultuurhaarden van Kreta, Egypte, Mykene, Griekenland en Rome tot op onze
dagen. Het voortreffelijkst lijken ons de passages over de Italiaanse vroege
Renaissance en de Barok.
Bij al deze uitmuntende verdiensten wordt kritiek wellicht zoiets als muggenzifterij,
maar eerlijkheidshalve moeten wij toch enkele opmerkingen maken. Wij vinden
nagenoeg geen gegevens over bijzonder belangwekkende en inspiratieve randgebieden
in de kunsthistorie zoals de Chinese en Japanse schilderkunst, de Indische plastiek,
de Russische ikonen. Er bestaan hierover weliswaar talrijke gespecialiseerde werken,
maar de invloed, die van deze kunstgebieden uitging is werkelijk té groot geweest
om er volledig aan voorbij te zien. Bovendien houdt deze kunstgeschiedenis als het
ware op met de laatste wereldoorlog; het jongste gereproduceerde werk is een Picasso
van 1943. Enkele markante namen uit het jongste decennium mochten toch wel
vernoemd. Maar ook dit is een minder erg euvel, gezien er op onze dagen praktisch
iedere week een boek verschijnt over een of andere hedendaagse schilder. Erger is
o.i., maar ook verklaarbaar, dat men de Vlaamse schilderkunst alleen kent tot Rubens
en zijn omgeving en dat nadien alleen Ensor even vernoemd wordt. Geen woord dus
over het Vlaams expressionisme. Van het Duitse expressionisme wordt alleen
Beckmann gereproduceerd. Wij weten wel dat de illustraties voor dergelijke kostbare
werken bijna altijd gezamenlijk worden gedrukt voor publicatie met tekst in meerdere
talen en dat een Nederlandse bewerking, behoudens het risico verbonden aan het
kleine taalgebied dat wij vormen, ook heel wat technische moeilijkheden stelt. Maar
er kan o.i. altijd wel iets op gevonden worden om het betreffende taalgebied ietwat
ruimer en aldus representatiever te bedenken. Maar De Schilderkunst in Woord en
Beeld is, mits deze paar detailrestricties, een standaardwerk van formaat geworden,
een boek dat bepaald in het onderwijs grote dienst kan bewijzen en dat zeker in geen
enkele fatsoenlijke openbare bibliotheek mag ontbreken.
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Pulchra-schrift
Pulchra-schrift, nr. 2 - september 1958 48 blz. - 45 F - te bekomen: Beenhouwerstraat
64, Brugge.
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Wij hebben vorig jaar in West-Vlaanderen met vreugde het verschijnen begroet van
dit jaarboek dat zich wil inspannen om de gewijde kunst te saneren en om de decoratie
van kerken en kloosters moderner, althans esthetischer te verzorgen. Het verschijnen
van dit tweede nummer, wijst, menen wij, op het sukses. Dit tweede nummer wordt
gewijd aan de inrichting van de spreekkamer in klooster en pastorie en aan de
religieuze kunst in de woning. De redactie van Pulchraschrift schrijft trouwens zelf
dat er sinds vorig jaar wel wat deining is ontstaan en dat is maar goed ook. Wanneer
iemand ons vrij abrupt maar zonneklaar op onze fouten wijst, zullen wij ons misschien
eerst wel willen verdedigen, maar achter deze verdediging hebben wij al onze
inwendige bekentenis verborgen. Een bewijs van dit sukses was ook dat een
honderdtal antwoorden binnenliepen op een vragenlijst, die werd rondgestuurd en
die dit tweede nummer goed heeft voorbereid.
De eerste vraag die werd gesteld, en waarop tal van antwoorden in dit nummer
worden gepubliceerd, luidde: welke indruk deedt u op in de spreekkamer van een
klooster, een instituut of een pastorie? Hoe is er de atmosfeer? Triestig, koud,
rommelig, banaal, bondieuserie, pseudo-religiositeit, onaangenaam, karakterloos,
troosteloos, verstard, beklemmend, muf... Met dergelijke epitheta wordt die indruk
in de antwoorden geschetst. Is het inderdaad niet zo dat iedereen de spreekkamer
van om het even welk klooster zo maar uit het hoofd kan tekenen? Dat romanciers
de wachtkamer van een pastorie werkelijk zeer reëel kunnen reconstrueren? Het
tafelkleed met vieze, neerhangende franjes, de beroemde katholieke clivia op een
als marmer geschilderde buis, missietijdschriften met het knikkende busje in de
onmiddellijke nabijheid, en vele beelden met het bekende rode lampje. In dergelijke
kamers zit men gewoonlijk te luisteren naar deuren die ergens heel ver worden
geopend, en naar het geslof in duistere gangen. Zou er ergens in de negentiende
eeuw, die zoals men weet op zijn minst tot 1914 heeft geduurd, een obscure man of
instantie bestaan hebben, die een boekje heeft gepubliceerd met voorschriften voor
het inrichten van spreekkamers? Hoe is het anders uit te leggen dat er zo weinig
verschil bestaat tussen de wachtkamers van verschillende kloosters? Of werden
nonnen en priesters jarenlang opgevoed in die gewraakte geest en atmosfeer? Er is
gelukkig heel veel aan het veranderen. De Pulchra-schriften zijn er niet vreemd aan.
De reacties op vragen als: Wat verwacht u van zo 'n spreekkamer? Hoe moet die er
uit zien? Wat mist u er? wijzen er duidelijk op dat zeer velen aan het meedenken en
het meezoeken zijn. Een spreekkamer moet fris zijn, luchtig, vriendelijk, onthalend
en moet bovendien beslist iets veruiterlijken van de mensen die het hele huis bewonen.
De kamer waarin wij komen beïnvloedt ons altijd. Smaakvolle soberheid is geboden.
In dit tweede Pulchranummer wordt naast de antwoorden op de rondvraag een
psychologische doorsnede gemaakt van de spreekkamer door Dr. J.C. Lannoy. De
kamer moet een binnenruimte zijn waar de bezoeker in zekere mate officieel
ontvangen wordt, maar waar hij toch een gezellige atmosfeer aantreft om er rustig
en discreet te spreken. Een living op school? Onder deze titel wordt door Zr. P.
Demarre een pleidooi gehouden voor de huiskamer op school, speciaal in de
meisjesinstituten. Gaby Gyselen ten slotte behandelt in dit nummer het niet minder
delicate vraagstuk van de chrsitelijke kunst in de woning van de leek. Hij doet zich,
zoals wij dat van hem gewoon zijn, met een persoonlijk doorzicht en met voorzichtige
voortvarendheid. Christelijke kunst in de woning moet geen gebaar zijn, maar
uitdrukking van een persoonlijk en innerlijk beleven. Op het einde komt ook iets
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zeer praktisch: een heilig Hartbeeld, een goed beeldhouwwerk, althans stukken beter
dan alwat er reeds bestaat, van de Nederlandse beeldhouwer Koreman, die met zijn
werk overigens werd bekroond. Dit fraai uitgegeven Pulchra-schrift, geïllustreerd
met foto's o.m. van het Virgo Fidelistehuis te Torhout, kunnen wij derhalve niet
genoeg aanbevelen aan instituten waar men werkelijk iets doen wil.
fb

L'Oeil
Het oktobernummer van het bekende tijdschrift L'Oeil bevat een lezenswaardig, ook
biografisch vrij interessant artikel over Henri Rousseau, de vader van het naïvisme.
Het wordt geïllustreerd met een goede keuze uit dit vreemde werk. Over Jean Prouvé,
een vooruitstrevende Franse architect, in wie Le Corbusier al zijn hoop stelt, wordt
eveneens een belangrijke bijdrage afgedrukt met talrijke foto's o.a. van de Cité
Universitaire van Nancy, een overdekte markt van Clichy, het ‘huis’ van de abbé
Pierre en verschillende hoogbouwconstructies.
Tenslotte is een reportage gewijd aan het huis van de Engelse romancier Somerset
Maugham, die een belangrijke verzamelaar is van hedendaagse kunst.
Het novembernummer van ditzelfde tijdschrift bevat een merkwaardige studie
over de vraag of artisten en architecten van de 20ste eeuw kunnen samenwerken? De
vraag wordt gesteld naar aanleiding van de inhuldiging van het Unescogebouw te
Parijs. Dit gebouw dat in 1955 werd opgezet, is op 3 november j.l. ingehuldigd. Het
is een werk van de architecten Breuer, Nervi en Zehrfuss, dat meteen de hedendaagse
architectuur binnenbrengt in volle Parijs (place de Fontenoy). In de jongste
geschiedenis merken we dat steeds grote artisten werden aangesproken om bepaalde
gebouwen te decoreren: Vuillard en Bonnard (Théâtre du Palais de Chaillot), Munch
(universiteit Oslo); Maurice Denis (Théâtre des Champs-Elysées); Delacroix
(St.-Sulpice). Dichter bij ons staan een serie moderne kerken, en een onderneming
zoals de WT te Brussel. Voor het Unescogebouw te Parijs werden een hele serie
grote kunstenaars aangesproken: Henry Moore, Pablo Picasso, Rufino Tamayo, Joan
Miro, Karel Appel, Afro, Calder enz... Pierre Montal, de auteur van dit artikel is
natuurlijk opgetogen over het principe, maar heeft niet veel goede woorden voor de
muurschilderijen van Picasso en co. Deze schilderijen zijn gekenmerkt, aldus de
auteur, door armoede, goedkope lelijkheid en onzin. Als dit waar is over de ganse
lijn (voor sommige o.a. de 80 m2 grote wand van Picasso zijn we er vast van
overtuigd), dan is
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het in ieder geval spijtig, want inderdaad er komt niet iedere dag zo 'n gelegenheid.
Is het misschien daarom dat bij dit artikel en als tegenstelling de prachtige
mozaïekwand van Leger voor de gascentrale van Alfortville wordt getoond?
Uit dit laatste nummer citeren wij nog enkele belangrijke artikels zoals: Georges
Braque als illustrator. Françoise Choay biedt ons ten slotte een zeer fraai geïllustreerd
overzicht van de levenswijze van de Skandinaven, en hoe zij de moderne techniek
in dienst stellen van het dagelijks leven. Al met al een van de best geslaagde nummers
van het jaar. (Voor België: Mw. L. Possemiers, 87, Louis Lepoutrelaan, Elsene,
Brussel).
fb

Van doop tot uitvaart
Magda Cafmeyer, Van Doop tot Uitvaart, een kijk op het volksleven in het
Noordoosten van West-Vlaanderen - 176 bladzijden, 36 illustraties buiten
de tekst - 200 F. Te bestellen bij de Bond van de Westvlaamse Folkloristen,
Robrecht van Vlaanderenlaan 53 te Sint-Andries (p.c. nr. 451263).
Prof. Eg. I Strubbe, die dit merkwaardige boek inleidt, vertelt ons dat Magda
Cafmeyer, reeds jaren allerlei zegswijzen van de mensen had opgetekend, toen zij
vernam dat er ook een wetenschap bestond, die zich op de studie van het volksleven
toelegde. Toen zij dat hoorde heeft zij gewoon voortgewerkt, niet wetenschappelijker
dan vroeger, want die wetenschap lag in haar, zoals er vele mensen zijn die de naam
niet weten van de begaafdheden die zij een leven lang met zich dragen. Zij is vooral
niet wetenschappelijk gaan doen; zij heeft alleen alwat ze reeds had gezant, verzameld
en geschikt volgens een orde, die van ieder leven: van doop tot uitvaart.
Zwangerschap, geboorte, doop, school, eerste kommunie, opschotelingen, zondagen avondschool, loting, eerste liefde, vrijage, verkeren, trouw, werken, ongemak en
ziekte, berechting, dood, uitvaart. Dit zijn maar enkele van de hoofdstukjes, waarin
zij alle mogelijke zeggingen en uitlatingen van de mensen verzamelt. Het is een bont
beeld geworden van de mensen van bij ons.
In sommige kringen wordt alwat met folklore te doen heeft op onze dagen als uit
de tijd bestempeld, aftands en verjaard. Hoezeer men ook met de eigen tijd wil
meeleven, steeds komt men weer in aanraking met gedragingen of uitlatingen, die
met de generaties meegaan, en die zodanig van de mens zelf zijn, dat ze niet zo maar
zonder meer kunnen voorbijgezien worden. Men mag de modernste Amerikaanse
literatuur doornemen, voortdurend botst men op folklore; de mens is ten slotte in
wezen traditioneel; het is nutteloos dit niet te willen erkennen. Iedereen draagt met
zich, door het leven heen, de beelden van zijn jeugd, de straat waar hij woonde, de
eerste begrafenis die hij meemaakte, de kermissen, het uitzicht van zijn dorp, de
woorden van typische mensen. Dit alles verzamelt zich tot een geaardheid, die van
ons is, en die verschilt van mensen uit andere streken. Dit te cultiveren, te bewaren
en aan het vergeetboek te ontrukken, is het werk geweest van Magda Cafmeyer voor
wat de streek betreft van het noorden van onze provincie. Haar werk heeft daarmede
de waarde gekregen van een document, iets dat ons leert en waarschuwt. Om maar
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één facet van haar rijk gedocumenteerd werk te belichten: de rijmpjes, versjes,
aftelrijmen enz... De poëzie, met haar alliteraties en herhalingen, zit diep in ons volk.
Honderden ideëen worden onder berijmde vorm aan de nageslachten overgeleverd;
het zijn zovele getuigenissen en bewijzen dat ons volk veel dieper denkt, veel meer
welbespraakt is, dan wij op het eerste gezicht zouden denken en dan wij er de naam
van hebben. Een ander rijke documentaire waarde heeft dit boek gekregen door de
vele illustraties, die gebeurtenissen, kledij enz. voor de toekomst hebben vastgelegd;
tinnen schotels, hinkelen met de ka, kind in de loopbank, melkezel in de stad,
spellewerkschool, afvuren van feestkanontjes, beste kamer, alkove, rossekot, bollen,
vogelvanger, over eerde liggen, strooien kruis enz.
Van Doop tot Uitvaart is een boek dat men vaak terug opnemen zal, op ogenblikken
namelijk dat men het eenvoudig leven terugvinden wil, zonder de complicaties van
theorieën, want dat al ingewikkeld genoeg is. De ‘Bond der Westvlaamse folkloristen’
die deze uitgave onder zijn hoede nam, heeft hiermede uitstekend werk gedaan. De
publicatie zelf is een staaltje van edele en onberispelijke drukkunst.
fb
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Panorama des idées contemporaines
Er gaat een wondere bekoringskracht uit van de ideeën. Als men het geduld heeft
om zich grondig in te werken in een tijdvak, een eeuw, een creatieve figuur, dan
geeft men er zich rekenschap van dat niet alleen de ideeën van de onmiddellijke
actualiteit die aantrekkingskracht bezitten. Maar toch zijn het vooral de eigentijdse
gedachten die aanlokken, die bekleed zijn met een glans welke zo gemakkelijk
verblindt. Zij nodigen uit tot het spel, tot het goochelen met de ideeën, de meest
passionante bezigheid voor een intellectualistisch gericht mens. Een spel waarbij
sommigen de eigen persoonlijkheid, zo zij er ene bezitten, gaan verliezen; men denke
aan Vermeylen: in de meeste gevallen kan men op elk der ideeën, welke hij als de
zijne presenteert, de naam plaatsen van een meestal buitenlands denker aan wie hij
de gedachte ontleende. Het spel met de ideeën is nogal onschuldig als het slechts een
goedkoop snobisme veroorzaakt, maar het kan ook erger gevolgen hebben. Het gevaar
ervan is misschien niet zo tastbaar als bij het spelen met wetenschappelijke formules
en met getallen en berekeningen, waarvan de uitkomst een zekere dag niet meer een
getal is maar Hiroshima heet. Maar het zijn de ideeën, die niet alleen de getallen en
formules maar de gehele geschiedenis beheersen, en er zullen altijd bekrompen
geesten gevonden worden om de meest eenzijdige ideeën fanatiek door te drijven,
niet alleen in hun eigen leven maar in de gehele samenleving: die fanatiekelingen
met ooglappen, waarvan Dr. Jivago spreekt, die bekrompen genieën welke in enkele
uren of dagen de bestaande orde omvergooien, waarna men gedurende tientallen of
honderden jaren deze geest van bekrompenheid als iets heiligs vereert. Het schijnt
wel dat onze tijd uiterst vatbaar is voor eenzijdigheid en bekrompenheid; fenomenen
als de abstractie in de kunst, het marxisme of het racisme in de sociologie, de
psychoanalyse in de zielkunde, het quantitivisme in de wetenschap, zijn typische
uitingen ervan. De mensheid gedraagt zich zoals kuikentjes die allemaal uit hetzelfde
bakje willen pikken, terwijl zij zich tallenkante zouden kunnen bedienen.
Een boek als Panorama des idées contemporaines wil de lezers een synthese
bieden van het menselijke denken der laatste vijftig jaren; bepaald wil het de
voornaamste strekkingen op elk gebied omlijnen met uitvoerige aanhalingen uit de
geschriften van de bijzonderste woordvoerders dezer onderscheiden strekkingen.
Het is onmogelijk dit lijvig boek hier te resumeren; zelfs het opsommen der bij de
tweehonderd schrijvers welke aangehaald worden zou geen zin hebben. Nochtans
vertoont dit boek een grote en typische helderheid. Achtereenvolgens worden
behandeld: wijsbegeerte (rationalisme, positivisme, phenomenologie en
existentialisme), zielkunde (beheerst door de discussie over de te gebruiken methode),
sociologie, wijsbegeerte der geschiedenis (met Spengler, Toynbee en Croce als
hoofdfiguren), politiek (de strijd rond het begrip democratie en de teleurgang van
het liberalisme), hedendaagse kunst, godsdienstige gedachte, wiskundige en
natuurkundige wetenschappen, hedendaagse biologie (oorsprong en toekomstige
ontwikkeling van het leven), het hedendaags humanisme.
Wij kunnen slechts wat langer stil staan bij een hoofdstuk: de hedendaagse kunst.
Ziehier de hoofdgedachten ervan. Men kent aan de kunst, meer dan vroeger, een
beslissende rol toe; of juister gezegd: de kunst heeft zich van alle andere
beschavingswaarden onafhankelijk gemaakt en zij heeft bovendien afgebroken met
alles wat men in vroegere eeuwen kunst heette. De algemene estetische opvatting
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heeft zich immers totaal gewijzigd. Met Benedetto Croce aanvaardt men thans dat
het schoonheidsbesef historisch ontwikkelt en zich wijzigt. Eliot houdt voor dat een
kunstwerk slechts zin heeft als men het in zijn historisch verband plaatst. Elke kunst
is uiting van een bepaalde tijd en beschaving, zegt Spengler, zodat er geen absolute
kunst bestaat. Elke stijl heeft zijn goed recht en dient niet beoordeeld te worden in
functie van de klassieke stijl, die dus ten onrechte als ideaal werd voorgehouden,
aldus Worringer. De Sixtijnse kapel of een masker van de Goudkust beantwoorden
aan dezelfde diepmenselijke behoefte, volgens E. Faure, terwijl naar Valéry de diverse
schoonheden de strijd aanbinden tegen ‘de’ schoonheid. Malraux verzamelt dan ook
in zijn Musée imaginaire naast elkaar de meesterwerken van alle tijden, kulturen en
stijlen. Vóór hen allen had Wölflin reeds de grondslagen gelegd van deze nieuwe
estetiek. Men poogt ook dieper door te dringen in het psychologisch wordingsproces
van het kunstwerk. Het kunstwerk is in de eerste plaats een vorm; de vorm op zichzelf
en niet de betekenis telt, zegt Focillon. Het is uit de daad en niet uit de gedachte dat
het kunstwerk groeit (Alain). De kunstenaar wil geen schoonheid scheppen, hij wil
scheppen (Souriau), scheppen en niet nabootsen (Malraux). Freud beweert dat men
het kunstwerk aan een psychanalyse moet onderwerpen, terwijl het marxisme aan
de kunst een strijdbare rol wil geven (Gorki, Lukacs).
Als men doorheen de verscheiden kunstvormen wandelt dan vindt men de
bevestiging der gewijzigde kunstperspectieven. Poëzie is un langage dans le langage
geworden (Valéry), het is de spraak van iemand die zich tot een andere richt (Eliot),
het gesprokene moet het geschrevene in de schaduw stellen (Queneau). Claudel
plaatst de poëzie in het gebied van de zichtbare en onzichtbare werkelijkheid. Dada
gooide alles overboord terwijl het surrealisme in de poëzie het middel zag om aan
de rede te ontsnappen (Breton), waarbij dan het beeld het voornaamste poëtisch
element moet zijn (Reverdy). Een reactie vanwege het traditionalisme bleef niet uit.
Ook in de roman groeide een nieuwe conceptie, zij het minder scherp dan in de poëzie
(Woolf, Gide, Sartre). De geschiedenis van het toneel der laatste veertig jaren is een
aaneenschakeling van experimenten om aan het conventionele te ontsnappen, waarbij
niet de toneelschrijvers maar de regisseurs de voornaamste rol hebben (Arthaud,
Vilar). De film bood een totaal nieuw terrein, wat toeliet een eigen estetiek te scheppen
(Malraux, Clair, Moussinac, Arthaud). Maar naast de poëzie is het vooral de
schilderkunst die de meest diepgaande omwenteling kende; men leerde dat het
plastische alles beheerst (Lhote); een volstrekt nieuwe kunst kon zo ontstaan
(Apollinaire), een kunst waarbij het op de picturale werkelijk-
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heid alleen aankomt (Gris). Het cubisme bood een ontbonden werkelijkheid (Cassou);
de abstracte kunst zou deze richting voortzetten en de werkelijkheid volledig opgeven
(Kandinsky), maar de abstractie is in feite een nieuwe concrete kunst (Arp). Ook het
Surrealisme verwerpt de objectieve werkelijkheid evengoed als de plastische eisen
om een subjectieve innerlijke wereld uit te beelden (Breton, Ernst). Dezelfde
ontwikkeling ongeveer kent de beeldhouwkunst (Gischia, Védres). Voor de bouwkunst
is dit niet helemaal het geval (Francastel). De muziek staat integendeel dichter bij
deze ontwikkeling; men ging er zoeken naar volledig nieuwe technieken, zoals het
dodecaphonisme en de atonaliteit (Coeury, Leibonwitz), de concrete muziek
(Schaeffer) en de jazz (Panassié).
Dit overzicht toont voldoende hoe Panorama des idées contemporaines, zonder
een echt wetenschappelijk werk te zijn, een boek is dat ernstig en met kennis van
zaken werd opgemaakt. Elk hoofdstuk werd overigens door een specialist
samengesteld (Picon en Bertelé voor de kunst). Natuurlijk zou men op gebreken
kunnen wijzen; het hoofdgebrek is begrijpelijk de al te Franse zienswijze; de
samenstellers kennen slechts wat in Frankrijk is verschenen, hetzij rechtstreeks in
het Frans hetzij in vertaling. Richtingen die in Frankrijk minder opgang kenden
worden eenvoudig ter zijde gelaten (bv. het expressionisme in de kunst, de nieuwe
theologie in Duitsland, enz.). Het zal ook niemand verwonderen dat de samenstellers
het de moeite niet waard geoordeeld hebben één van onze landgenoten te citeren:
wij zijn het traditioneel kolonisatiegebied, dat een vierde van de Franse
boekenproductie mag afnemen, maar zelf geen aandacht verdient (men denke aan
het schandaal van de laatste Goncourtprijs).
A.S.
Panorama des idées contemporaines. Direction G. Picon (textes choisis par R.
Caillois, M. Encontre, G. Picon, G. Bouthoul, F. Erval, R. Bertelé, R. Kanters, J.
Merleau-Ponty, A. Tétry). Gallimard, Parijs, 1957. 794 blz. 1950 Fr. F.

[In memoriam Jacques van Loock]

Op 10 november 1958 overleed te Brugge, in de leeftijd van 40 jaar, de heer
J a c q u e s v a n L o o c k , kunstschilder. Tijdens de zomer 1958 nam hij deel aan
de tentoonstelling ‘Hedendaagse Vlaamse Schilderkunst’ te Brugge, Ieper en Doornik,
en werd een persoonlijke tentoonstelling van zijn werken ingericht in Ter Doest te
Lissewege. Bij deze exposities werd zijn werk opgemerkt omwille van de subtiele
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poëzie en de verfijnde kleuren die hij in zijn oeuvre (in hoofdzaak portretten) wist
te leggen. Jacques van Loock was ook omslagontwerper en heeft meerdere bijzonder
geslaagde boekomslagen ontworpen; van zijn hand was onder meer het ontwerp voor
de programmabrochure van de Gouden Boom Stoet te Brugge, alsook het
omslagontwerp voor West-Vlaanderen 1958, nr. 2, gewijd aan het toneel. Ook langs
deze weg wil de redactie van West-Vlaanderen haar deelneming betuigen aan de
weduwe en de kinderen van deze zeer bescheiden maar zeer begaafde artist.
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Kunstaktualiteiten
Oprichting van een centrum voor industriële vormgeving
Industriële Vormgeving, is naar de bepaling van de heer Smeets, directeur van de
Academie voor I.V. te Eindhoven, ‘het creatief bedenken, ontwikkelen en met de
machine vervaardigen van serie- en massaproducten die doelmatig en uit geeigende
materialen goed gemaakt zijn, die aangenaam zijn om te zien en te gebruiken en,
voorzover het massagebruik goed is, door vele mensen begeerd en gekocht worden’.
De toepassing van de I.V. heeft een economische, kulturele en sociale draagwijdte.
Economisch is het een van de middelen voor de industrie, vooral de industrie van de
duurzame verbruiksgoederen, om de kwaliteit van haar productie op te voeren en
aldus het hoofd te bieden aan de buitenlandse concurentie die vooral in de Euromarkt
op dit terrein bijzonder scherp zal zijn. Cultureel is het het middel om de dagelijkse
gebruiksvoorwerpen die ons omringen stijlvol en harmonisch te maken. Sociaal zal
de I.V. bijdragen om het goede gebruiksvoorwerp binnen het bereik van de massa
te brengen.
Ons land vertoont op dit gebied een aanzienlijke achterstand tegen landen als de
Skandinaafse, Duitsland, Zwitserland, Engeland en Nederland. Sedert 1954 heeft
het Ministerie van Economische Zaken getracht de I.V. te doen ingang vinden,
hoofdzakelijk door het organiseren van stands (op de Internationale Jaarbeurs van
Luik en op de W.T.) en van Belgische deelnemingen aan buitenlandse
tentoonstellingen (Triennale van Milaan). Het Ministerie heeft ook twee organisaties
gesubsidieerd: de I.V. voor België en het Groothertogdom Luxemburg V.Z.W.D.,
en de V.Z.W.D. Het Gouden Kenteken. De eerste organisatie, aanvankelijk te Luik
gevestigd, heeft weinig doelmatige activiteit aan de dag gelegd (het jongste jaar zelfs
geen activiteit) en heeft hierbij het Vlaamse land verwaarloosd, hoewel de betrokken
bedrijfstakken grotendeels in het Vlaamse land gevestigd zijn. De activiteit van de
tweede organisatie is beperkt tot het jaarlijks bekronen en propaganderen van
produkten, wat minstens voorbarig is gezien de zeer beperkte toepassing van de I.V.
op het huidig ogenblik in ons land.
Een groep Vlaamse belangstellenden, waaronder de Vlaamse beheerders van
hogergenoemd Instituut heeft met medewerking van de Stichting de Raet in 1957
twee studieweken (te Antwerpen en te Gent) drie studiedagen (te Hasselt, Kortrijk
en Turnhout) en drie geleide bezoeken aan de Wereld Tentoonstelling ingericht om
de bedrijfsleiders, de technici, de onderwijskringen, de organisaties van
volksopvoeding en verbruikers, voor te lichten op dit gebied. Sommige organisaties
en de Vlaamse pers hebben eveneens een toenemende aandacht hieraan besteed. In
enkele vooraanstaande ondernemingen neemt de toepassing van de I.V. thans toe.
Deze promotoren (de heren Lauwers, Provost, B. Steverlynck, Van der Meeren,
Botte, Van Haegendoren, Notebaert, Elno en Claes) achten thans het ogenblik
gekomen om de bevordering van de I.V. in het Vlaamse land systematisch voort te
zetten door het oprichten van een zelfstandig centrum. Een samenwerking met andere
organisaties voor de andere landsgedeelten wordt hierbij niet uitgesloten, maar het
blijkt wenselijk eerst aan de Vlaamse werking, die de andere in omvang en
doelmatigheid overtreft een vaste vorm te geven. De leden van het op te richten
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Centrum, onder de vorm van een V.Z.W.D., zullen de belangstellenden zijn waarmede
bij hogervermelde studiedagen contact werd verkregen. De beheerraad zal in
meerderheid uit industriëlen zijn samengesteld. De activiteit zal naar het voorbeeld
van het doelmatige soortgelijke Nederlands Instituut o.m. bestaan in:
- de promotie van de I.V. bij het publiek (door voordrachten, artikelen,
tentoonstellingen en zo mogelijk een permanente tentoonstelling),
- het verlenen van praktische bijstand aan de industriëlen (door informatie,
orientatie, documentatie, besprekingen van ontwerpen, met uitsluiting van het
uitvoeren van Design-opdrachten),
- de inwijding van reeds in de ondernemingen werkzame ontwerpers (door
aanvullende seminaries), het bevorderen van een volledig onderwijs etc.
Wanneer het Centrum zijn doelmatigheid en stevigheid zal bewezen hebben zal
het in aanmerking komen voor een subsidiëring door het Ministerie van Economische
Zaken.
Voor deze oprichting wordt de patronage gevraagd van de Vlaamse
semi-institutionele organisaties waarvan het terrein onrechtstreeks met I.V. te maken
heeft: Stichting Lodewijk de Raet, Vlaams Economisch Verbond, Vlaamse Ingenieurs
Vereniging, Economische Raad voor Vlaanderen.

Brugge
* Te Sint-Andries werd onlangs overgegaan tot het oprichten van een vereniging
voor de studie van de heemkunde en de streekgeschiedenis. Het werkgebied van de
Heemkundige Kring ‘Maurits Van Coppenolle’ strekt zich uit over het grondgebied
van de gemeenten Sint-Michiels, Sint-Andries, Varsenare en Snellegem.
Het bestuur werd samengesteld als volgt:
Ere-Voorzitter: Weledele Heer Ridder Stanislas van Outryve d'Ydewalle.
Voorzitter: de heer Gerard Franchoo, apotheker, te Sint-Michiels. Bestuursleden: de
Heer Walter Simoens, de heer Ketele, Mevrouw Wwe Maurits Van Coppenolle en
de heer J. Penninck die het secretariaat waarneemt.
Alle personen die hun medewerking aan dit initiatief willen verlenen kunnen zich
schriftelijk wenden tot het secretariaat, Leeg weg, 99h, St.-Andries.
* De Prince en de Eed van de Aloude Rhetorycken Camere van het Heylich Cruys,
haar gildekamer houdend in het kasteel Zwaenekercke op Sint-Michiels hebben
beslist in 1958 een
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wedstrijd uit te schrijven voor het ‘lichte lied’ (het chanson) en in 1959 voor de
‘alleenspraak’ en de ‘dialoog’.
De mededingende auteurs moeten van Belgische nationaliteit zijn.
De liederen moeten in het Nederlands geschreven zijn; het opstel in een streektaal
wordt niet in aanmerking genomen.
De liederen moeten volledig oorspronkelijk werk zijn, de teksten mogen nergens
in drukvorm verschenen, noch door een radio-omroep of televisie uitgezonden zijn.
Het onderwerp is vrij, maar de tekst mag niets kwetsends bevatten voor gelijk
welke godsdienstige overtuiging of levensbeschouwing.
De liederen, getypt in vijf exemplaren, dienen een schuilnaam of kenspreuk te
dragen. Onder afzonderlijk gesloten omslag, waarop schuilnaam of kenspreuk herhaald
wordt, maakt de mededingende auteur zijn identiteit en woonplaats bekend.
De liederen dienen per aangetekende zending te worden gestuurd aan Apoteker
G. Franchoo, Rijselstraat 169 te Sint-Michiels, Hoofdman van de Rederijkerskamer.
De uiterste datum van inzending is 1 maart 1959 (datum van de post geldend als
bewijs).
Iedere auteur mag niet meer dan twee chansons inzenden. Begeleidende muziek
is facultatief en komt niet in aanmerking voor de beoordeling.
De volgende prijzen worden uitgeloofd: eerste prijs; 1000 F en Erepenning geslagen
ter dezer gelegenheid; tweede prijs: 500 F; verder drie prijzen van elk 250 F.
De jury werd samengesteld als volgt: Dr. Jan Vercammen, Voorzitter en de Heren:
M. Coole, J. De Belder en P. Buckinx.
Tegen de beslissing van de jury kan geen beroep worden ingesteld. Iedere auteur
verklaart zich door het inzenden van zijn werk akkoord met het reglement en de
uitspraak van de jury.
De uitspraak zal op zondag 15 juni 1959 gedaan worden tijdens een plechtigheid
in de gildekamer van het rederijkersgild.
De uitslag zal ook door middel van pers en radio bekend worden gemaakt.
De Rederijkerskamer van het Heylich Cruys behoudt zich het recht voor, zonder
enige verbintenis, de bekroonde en geprimeerde liederen in haar tijdschrift In den
Uyl te publiceren, ook de liederen te laten toonzetten en te creëren. Het recht van de
eerste uitzending berust bij het N.I.R.
De ingezonden werken zullen niet worden teruggestuurd.
* Officieel werd de uitspraak bekend gemaakt van de Internationale Jury, welke
speciaal tot taak had de merkwaardigste producten van de Toegepaste Kunst en
Kunstambachten op de Wereldtentoonstelling te bekronen.
Ook de afdeling ‘Toegepaste Kunst en Kunstambachten’ in het paviljoen van de
Belgische Kunst, Paleis 7, waar onze West-Vlaamse ambachtskunstenaars op
schitterende wijze waren vertegenwoordigd, mocht het bezoek ontvangen van deze
Internationale Jury, die als volgt was samengesteld:
Voorzitter: de Heer J. Fressinet (Frankrijk); ondervoorzitters: de Heren Nicolaev
(U.S.S.R.) en Ali Karimi (Iran); leden: Mevrouwen M. Maximova (U.S.S.R.), N.
Koroleva (U.S.S.R.), E. Kardos (Hongarije); de Heren C. Hiess (Oostenrijk), Dr. J.
Setlik en Dr. M. Micko (Tcheco-Slowakije); J. Dumond en H. Martin (Frankrijk);
E. Rizkalah (Verenigde Arabische Natiën); A. Van de Walle en M. Wolters (België).
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Deze Internationale Jury (waarin dus slechts twee Belgen op veertien leden) kende
aan Belgische Ambachtskunstenaars toe: 10 grote Prijzen: 10 Ere-Diploma's: 10
Gouden Medailles; 14 zilveren Medailles; 4 bronzen Medailles. In de
landenrangschikking nemen alzo de Belgische Kunstambachten de tweede plaats in:
alleen door
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Frankrijk worden zij voorafgegaan.
Het Provinciaal Comité voor Kunstambachten en Kunstnijverheid in
West-Vlaanderen onderlijnt met vreugde het ruim aandeel dat de West-Vlamingen
hebben in deze hoge onderscheidingen.
Onder de 10 grote prijzen zijn er 2 West-Vlamingen namelijk de Heer Maurits
Claeys, edelsmid en email-kunstenaar, St.-Andries en de heer Michel Martens,
glazenier, St.-Andries.
Van de 10 Ere-Diploma's worden er 3 weggekaapt door West-Vlamingen: de heer
Ch. Bresous, Kortrijk, metaalslagwerk.
de Weleerwaarde Zusters Jozefienen, Baliestraat, Brugge, kantwerk.
de Weleerwaarde Zusters Apostolienen, Brugge, kantwerk.
Van de 10 Gouden Medailles worden er 4 toegekend aan West-Vlamingen:
de Heer J. Noreille, keramieker en grafieker, Menen.
de Heer J. Van de Kerckhove, keramieker, Kortrijk.
Mejuffer D. Rommelaere, Brugge, kantwerk (artistieke en technische leiding).
Een kantwerkster uitvoerster.
Van de 14 Zilveren Medailles gaan er 2 naar West-Vlaanderen:
de heer A. Smalle, St.-Andries, houtsteekwerk.
Een kantwerkster uitvoerster.
Van de 4 bronzen Medailles wordt er 1 toegekend aan de heer Y. Parmentier,
kunstsmid te Oostkerke (Damme).
Deze officiële erkenning van de hoge verdiensten van onze West-Vlaamse
ambachtkunstenaars mag ons tot fierheid stemmen.
Gaarne wordt hun hiervoor openlijk hulde gebracht.
* Op donderdag 30 oktober werd in het koncertgebouw te Brugge op initiatief van
Raaklijn een auditie gegeven van La Tentation de St.-Antoine. Met deze burleske
kantate, geschreven op een tekst van Michel de Ghelderode, behaalde Louis De
Meester in 1957 de Italia-Prijs die elk jaar door de gezamenlijke Europese
radio-instituten aan de beste radiofonische kompositie wordt toegekend.
Met hun wezenlijk duivels, sappig sarkasme, waren De Meester en de Ghelderode
in Vlaanderen ongetwijfeld de aangewezen figuren om het heir der duivelen en der
Vlaamse dochters tegen Antonius aan te voeren. (Men kan niet ontkennen dat de
Ghelderode, zoals zijn grote voorgangers: Verhaeren, Maeterlinck, al schrijft hij in
het Frans, Vlaams is naar aard en aanleg.) De tekst werd voor meer dan twintig jaar
geschreven, maar was onuitgegeven en werd door De Meester naar de eisen van de
muzikale kompositie aangepast. Door zijn aanschouwelijk karakter (parade,
kermisscene, dans van Salome, enz.) zou deze tekst ook voor scenische voorstelling
- meer bepaald misschien als poesjenellenspel - geschikt zijn.
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Antonius huist in de duinen tegenover de Vlaamse zee. In hem harmoniëren
wonderwel mystieke aanleg en boertige behoefte, angst en lust der bekoring. Hij is
een ootmoedig kluizenaar maar ook een koppige Vlaming, die telkens zijn zeg wil
hebben.
De muzikale evokatie is geheel in overeenstemming met de rijke diversiteit van
het gegeven. De zeer verscheiden instrumentatie verleent aan het geheel die hoge
kleur die er waarlijk een burleske kantate van maakt. Akkordeon en klavecimbel
mogen hier naast en na elkaar klinken: ze harmoniëren even wonderwel als Antonius'
tegenstrijdige neigingen. De kontinuiteit van het werk is gewaarborgd door het
doorlopend simfonisch stramien: Bartok, Honegger, alle grote simfonisten van de
20ste eeuw zijn hier tot een originele sintese verwerkt. Op dit grauwe weefsel staan
de konkrete en elektronische klanken als kleurige bloemen geprikt. Zij staan er niet
als klanken om de klanken: zij hebben telkens een funktie, deskriptief in de meest
edele zin van het woord: zij zijn óf het teken van een der komi-tragische hoogtepunten,
óf de inderdaad on-gehoorde verklanking van lokkende sirenen of hemelse koren.
De Meester begeeft zich niet aan het ijle spel van de komponisten die in de studios
te Keulen en te Milaan maanden lang over de generatoren gebogen staan om 30″
(dertig sekonden) zuivere elektronische klanken te bereiden. Het elektronisch
materiaal wordt in zijn werk als een verruimend element in het traditioneel muzikaal
idioom geïntegreerd.
Naar de geest is het werk gekenmerkt door stoerheid en burleske vitaliteit,
eigenschappen die er een aardeigen Vlaams werk van maken. Daarom wil ik,
besluitend, dit werk van Louis De Meester noemen: Een Vlaamse bijdrage tot een
Europese stijl.
Herman Sabbe
* Kon het passender en dieper van betekenis zijn op een Allerzielendag de uitvoering
te geven van Guido Gezelles Kerkhofblommen, getoonzet door Marinus de Jong?
Deze uitvoering ging door naar aanleiding van de eeuwherdenking van dit heerlijke
en diepzinnige poeëm, en dank zij de edelmoedige steun van de h. en mevrouw
Camerlynck-Vanneste, aan wie dan ook de muziekpartituur is aangeboden.
De eeuwherdenking stond onder de hoge bescherming van de h. Minister van
Openbaar Onderwijs, de h. Gouverneur van West-Vlaanderen, de leden van de
Bestendige deputatie, de Burgemeester en schepenen van de stad Brugge.
De uitvoering was toevertrouwd aan de chorale Cantores, onder leiding van Aimé
de Haene en met medewerking van de solisten Maria Ceuppens, sopraan; Aafje
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Heijnis, alt; Silvain Deruwe, tenor; Jozef Vermeersch, bariton; Fernand de Vlaemynck,
recitant en het Naionaal Orkest van België.
Het geheel is uitgegroeid tot een waarachtige en hoogstaande kunstprestatie. De
reeds gevestigde faam van Cantores stond daar borg voor. De muziekpartituur van
de Jong is van beschrijvende aard, rijk aan harmonisatie, zeer afwisselend en sterk
suggererend. Het vocaal kwartet heeft
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talentvol gepresteerd, een paar uitspraakfouten daargelaten. Het orkest, wiens taak
niet gering was, heeft gewetensvol muzikaal onderlijnd. De topprestatie werd
ongetwijfeld geleverd door het koor Cantores, dat zowel op vocaal gebied, als op
terrein van interpretatie en intonatie heel wat moeilijkheden had op te lossen. Het
geheel, dat merkwaardig goed door Aimé de Haene werd geleid, was van hoog
kunstgehalte. De uitvoering van Kerkhofblommen doet eer aan de inrichters en
uitvoerders.
R.P.

Ieper
* Onze rubriek Tentoonstellingen van Gewijde Kunst in het laatste nummer maakte
geen gewag van een tentoonstelling, die verleden zomer in de Lakenhalle te Ieper
werd gehouden en nochtans de volle aandacht verdiende, spijts de beperktheid der
opgave, welke de inrichters zich hadden gesteld. Het gold immers een verzameling
edelsmeedwerk uit het Rijselse en het Ieperse, samengebracht door de EE. HH.
Denorme en Deschrevel, waarvan iedereen de verdiensten op dit terrein kent.
De tentoonstelling moest de vijftigste verjaring gedenken van de schenking van
het Merghelynckmuseum en het kasteel Beauvoorde aan de Academiën. De
aaneenkoppeling van het Ieperse en het Rijselse gebeurde niet om toeristische redenen
maar omdat het Ieperse in de eerst helft van de 17de eeuw zijn bijzonderste gewijd
vaatwerk te Rijsel bestelt; vooral drie voorname monstransen uit Ieper en een uit
Kemmel kunnen als bewijsstukken worden aangebracht. Het voornaamste stuk van
zuiver Ieperse oorsprong is de monstrans van Watou uit 1548; zij is niet het oudste
stuk der verzameling aangezien er een reliekmonstrans uit Proven is uit de 15de eeuw.
Vroeg werk is er uiteraard in deze streek niet te zoeken; de stukken uit de glorietijd
van het Ieperse zijn ongelukkig meestal verdwenen in de beeldenstorm, want vergeten
we niet dat Poperinge de treurige eer geniet het uitgangspunt geweest te zijn van
deze voor onze Vlaamse kultuur zo noodlottige beweging. Bovendien is er in de
eerste wereldoorlog ook op sommige plaatsen mooi werk verloren gegaan, om
vroegere oorlogen niet te vernoemen.
Des te verdienstelijker zijn de inspanningen die gedaan worden om wat men nog
bezit in ere te houden en er de waarde van in het licht te stellen. De aanwezigheid
van de hoogste kerkelijke en burgerlijke autoriteiten uit West-Vlaanderen en het
Département du Nord bij de opening der tentoonstelling onderlijnde dit ten volle.
Wij waarderen bovendien de begeerte van de ‘Vrienden van het Merghelynckmuseum’
om aan hun initiatieven een meer en meer Vlaams karakter te schenken. Het is immers
onzinnig zich te wijden aan Vlaanderens verleden en afgesneden te blijven van het
levende Vlaanderen.
A.S.

Kortrijk
* Vrijdag 14 november had in de schepenzaal van het Kortrijkse stadhuis, de eerste
officiële vergadering plaats van de nieuwe Zuid-Westvlaamse heemkundige
vereniging, die zich De Leiegouw tot naam gekozen heeft.
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De voorzitter, Z.E.H.J. De Cuyper, gaf als inleiding een bondige uiteenzetting
over het waarom en het doel van de nieuwe vereniging. Hij wees op het stijgend
aantal studenten aan de fakulteiten van Wijsbegeerte en Letteren, waarvan echter
velen na het verlaten van de universiteit alle verdere wetenschappelijke studie laten
varen, bij gebrek aan de nodige stimulans vanwege een aanmoedigende vereniging.
Bovendien bestaat er een groeiende belangstelling voor de studie van de streek-,
stads- of dorpsgeschiedenis. Deze belangstelling kan slechts dan vruchtbaar zijn,
wanneer ook de niet-akademisch gevormde belangstellenden door het kontakt met
universitair geschoolden, zich de wetenschappelijke metodes eigen maken. Daartoe
is een heemkundige vereniging het aangewezen middel.
De Vereniging zal zich evenwel niet alleen voor de geschiedenis van de Kasselrij
Kortrijk interesseren, ook de lokale taalstudie (dialektologie, toponymie,
antroponymie) en de folklore staan op het programma en zullen wetenschappelijk
behandeld worden. De voorzitter besloot zijn inleiding op gevatte wijze: ‘In het teken
van de kulturele opgang van ons Vlaamse volk, zal De Leiegouw er fier op gaan, in
de oude Vlaamse stad die Kortrijk is, de ereplaats in haar vergaderingen en uitgaven
te geven aan onze eigen Nederlandse taal. Zo zal zij haar aanhankelijkheid tonen ten
opzichte van

West-Vlaanderen. Jaargang 7

447
onze dierbare Vlaams-Nederlandse kultuur.’
Na de voorlezing van de statuten werd het woord verleend aan Z.E.H.A. Viaene,
voorzitter van het Genootschap voor Geschiedenis van Brugge, hoofdopsteller van
Biekorf en conservator van het Gezelle-museum. Zijn spreekbeurt liep over de
geschiedschrijving van Kortrijk. Zijn helder en duidelijk overzicht vertrok van de
bekende Beschrijving der Nederlanden (1567) van Guicciardini. De spreker besloot
met erop te wijzen dat De Leiegouw ook de geschiedenis van de recente 19de eeuw
niet zou mogen verwaarlozen en evenmin uit het oog zou mogen verliezen dat ook
de geschiedenis van onze tijd zal moeten geschreven worden. Deze merkwaardige
lezing, die door alle aanwezigen ten zeerste gewaardeerd werd, zal integraal
gepubliceerd worden in de eerste jaargang (1959) van de Verslagen en Mededelingen.
Het waarnemend bestuur van De Leiegouw doet een oproep tot alle belangstellenden
uit Z.-W.-Vlaanderen om tot de Vereniging toe te treden. Zij worden verzocht hun
naam en adres mee te delen aan de voorzitter (Kapittelstraat, 14 Kortrijk) of de
sekretaris (Doornikwijkstraat, 119 Kortrijk), en te vermelden of zij wensen erelid of
werkend lid te worden. Het waarnemend bestuur is samengesteld als volgt: Pastoor
J. De Cuyper, voorzitter; Dr. fil. J. Soete, ondervoorzitter; Lic. fil. Fr. Debrabandere,
sekretaris; Lic. hist. Mej. B. De Walsche, penningmeester.
* Wie de eerste twee jaargangen van West-Vlaanderen (1952 en 1953) wil bezitten,
kan terecht bij J. Boudens, Predikherenstraat 3, te Brugge.
* De h. Jos Babylon, Westlaan 145 te Roeselare deelt aan belangstellenden mede
dat hij van de eerste jaargang van West-Vlaanderen de nummers 1 (Streuvels) en 4
(Gulden Sporen) ter beschikking heeft.
* West-Vlaanderen, 1ste jaargang, nummer 6 wordt gezocht door de h. Michiel
Maertens, Leliestraat, 4 Assebroek (Brugge).
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Personalia
* De graficus en letterkunstenaar J e f B o u d e n s uit Brugge heeft tijdens de maand
november een tentoonstelling van zijn werken gehouden in de kunsthandel Van
Rossum te Utrecht. Hij werd daartoe door genoemde kunsthandel uitgenodigd ter
gelegenheid van de wederinrichting van deze zaak.
* Een grote kerstkribbe, die nabij de S. Salvatorskatedraal te Brugge werd opgericht
tijdens de kerstweken 1958, werd ontworpen door F e r n a n d B o u d e n s .
* Einde januari verschijnt bij Desclée De Brouwer te Brugge de roman De Levenden
en de Doden van A n d r é D e m e d t s , die zopas werd bekroond in de provinciale
prijskamp voor de roman.
* Van de hand van L u c i e n D e n d o o v e n verscheen zopas een historische en
folkloristische studie over de ‘Ommegang van Lissewege’. De inleiding tot deze
studie werd bezorgd door Michiel English. (32 pp - 20 F - geïllustreerd. Uitgaven
Ter Doest, Lissewege).
* Onder de titel Verheerlijking van Moeder en Kind heeft beeldhouwer G a s t o n
D e w a e l e uit Waregem zijn werken geëxposeerd van 30 november tot 15 december
in de zaal Flora te Kortrijk.
* In het kader van het Festival du Borinage werd het St.-Lutgardiskoor uit Brugge,
onder de leiding van K l e m e n t D'H o o g h e eerste geklasseerd in een nationale
wedstrijd voor koren. De h. D'Hooghe heeft onlangs orgelrecitals gegeven te Knokke,
Brugge, Oostende, op de W.T. en voor het N.I.R.
* Het toneelstuk Het Hemelhofken van F e r n a n d E t i e n n e werd op 22 en 23
november opgevoerd in het St.-Andreaslyceum te Oostende.
* Van de hand van F r e d G e r m o n p r e z verscheen bij de uitgeverij De Clauwaert,
een nieuwe roman De derde hoofdzonde. Het werk Jan Bart van dezelfde auteur zal
in februari in een Duitse vertaling verschijnen bij de Manzverlag te München.
* Op 9 december werd door de Vlaamse televisie een documentaire captatie gedaan
en uitgezonden over Kunstborduurwerk van het huis A.E. G r o s s é te Brugge.
* Van de hand van G a b y G y s e l e n verscheen zopas een studie over de schilderijen
behorende tot het patrimonium van het Brugse Vrije, die zich bevinden in het
gerechtshof te Brugge. Het gaat hier om schilderijen, die praktisch nog nooit werden
beschreven en gecatalogeerd. Zij werden korte tijd geleden gereinigd en hersteld.
Met deze studie werd opnieuw een stuk van ons kunstpatrimonium nauwkeurig
omlijnd. (40 pp - met 17 illustraties buiten de tekst).
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* Op 20 december hield G a b y G y s e l e n voor de Gidsenbond van Brugge in het
lokaal 't Keerske een lezing met lichtbeelden over ‘Kerstmis in de Schilderkunst’.
* ‘Pareltjes uit de expressionistische school’ was de titel van de tentoonstelling, die
tijdens de maand december werd gehouden in het V.T.B. kantoor te Kortrijk. Zij
bevatte werken van Permeke, Gust de Smet, Tytgat, Brusselmans, F. Van den Berghe
en H. Daye, uit de verzameling To n y H e r b e r t .
* Tijdens de maand december exposeerde A n t o D i e z zijn werken in het kunstsalon
Beatrijs te Eeklo. In hetzelfde salon wordt van 8 februari tot 1 maart een expositie
gehouden van beeldhouwwerken van de Oostendse beeldhouwer G e r a r d
Holmens.
* Op 18 januari 1959 te 19 uur treedt de groep Thor op in de Volksschouwburg te
Brugge, met kunstgymnastiek, koreografie en vlaggezwaaien, onder de leiding van
Heiko Kolt.
Van 6 tot 28 december hebben de kunstschilders A r t h u r en C o n s t a n t
L a m b r e c h t hun werken geexposeerd in hun atelier Zilverbergstraat te Rumbeke.
* Deze zomer werd te Brugge, eerst in het Concertgebouw, nadien in de stadshalle,
een tentoonstelling van figuratieve kunst gehouden, die de naam kreeg ‘Biënnale
van Brugge’. De inrichters hadden aan deze tentoonstelling een prijs verbonden,
genaamd ‘Europaprijs’, waarbij het publiek, door middel van een enkwest een zeker
medezeggenschap heeft gekregen. Thans werd medegedeeld dat deze prijs werd
verworven door O c t a v e L a n d u y t .
* Op zondag 21 december werd te Brugge in het Groeningetehuis een gedenkplaat
onthuld ter nagedachtenis van E.H. Jozef Vanden Berghe, die begin 1958 overleed,
en o.m. voorzitter was van het Davidsfonds te Brugge. De bronzen gedenkplaat werd
vervaardigd door C y r i l M a e r t e n s .
* De letterkundige M a r c e l M a t t h y s , die in januari 1959 zestig jaar wordt, zal
op 15 december in het Concertgebouw te Brugge een lezing houden uit eigen werk.
* In de V.T.B.-zaal St.-Jorisstraat te Kortrijk zal kunstschilder M a r c e l N o t e b a e r t
zijn werken tentoonstellen van 20 december tot 2 januari 1959.
Kunstschilder A n d r é P e n n i n c k heeft tijdens de maand oktober zijn werken
geëxposeerd in zijn atelier, Diksmuideheirweg 88 te Sint-Andries.
* In een wedstrijd voor een affiche uitgeschreven door het Comité van de Brugse
jaarbeurzen, werd de eerste prijs toegekend aan Albert S e t o l a .
* Op 24 november heeft J a n S c h e p e n s een lezing uit eigen werk gehouden voor
het Willemsfonds te Brugge.
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* Tijdens de maand november heeft de Brugse kunstschilder R i k S l a b b i n c k
zijn werken geëxposeerd in de Galleria dei Re Magi te Milaan.
* Van de hand van R a f S e y s verscheen onder de titel De dichter van de Rozen
een studie over leven en werk van Dr. Karel de Gheldere. Deze studie werd bekroond
met de Joris Eeckhoutprijs van de Koninklijke Vlaamse Akademie. (350 pp - met
16 illustraties - 130 F).
* In het bestendig expositiecentrum van het Westvlaamse Comité voor
Kunstambachten hebben E m i l e Ve r a n n e m a n en O c t a v e L a n d u y t tijdens
de maand november hun werken geëxposeerd, respectievelijk meubelcreaties en
juwelen, keramiek, en textielcreaties.
* P a u l Va n d e r s c h a e g h e uit Brugge heeft zopas een essay gepubliceerd over
Ernest Hemingway, in de serie ‘Ontmoetingen’ (literaire monografieën uitgegeven
door Desclée De Brouwer te Brugge (20 F).
* J. Va n d r i e s s c h e uit Kortrijk, van wie twee foto's werden opgenomen op het
omslag van ons voorgaande nummer, werd in een internationale fotowedstrijd
ingericht door de Hauff-Pancofilms een eerste prijs toegekend onder meer dan 2.000
deelnemers. Het bekroonde werk werd in het Braziliaanse fotojaarboek opgenomen.
De h. J. Vandriessche is sekretaris van de Kortrijkse fotoclub.
* Van de hand van Pater J o r i s V l a m y n c k m.s.c. (Beernem) verscheen bij Desclée
De Brouwer het boekje Egidius. Uitgaande van het prachtige middelnederlandse
gedicht Egidius, waer bestu bleven heeft J. Vlamynck hier een lof van de vriendschap
geschreven. (20 F).
* Voor radio Hilversum zal J a n Ve r c a m m e n op 3 en op 31 december 1958 twee
lezingen houden over het hedendaagse Nederlandstalige kinderboek.
* Van 24 januari tot 6 februari 1959 houdt A i m é Va n B e l l e g h e m een expositie
van zijn schilderijen in de zaal Memlinc te Brugge.
* Gedurende de laatste maanden heeft R e m i v a n D u y n volgende werken
geregistreerd: Glazen speelgoed (Tennessee Williams) te Roeselare; Rasmus, de
wonderdokter te Hooglede; Het dorp der Mirakelen (Gaston Martens) te Oostrozebeke
en Gelukkige dagen van Claude Puget te Brugge en te Oostburg (Nederland). Hij
werd tevens aangesteld als ‘presentator’ van de kaleidoskoop in de Vlaamse Televisie.
* Het toneelstuk Palleeuw's Vasten van de Brugse auteur M a a r t e n v a n I n werd
op 6 december 1958 te Brugge in de Stadshalle gecreëerd door de Vrije Camere der
Weerde Drie Santinnen.
* In het Bestendig Expositiecentrum van het Comité voor Kunstambachten (Dijver
7 te Brugge) exposeert de Kortrijkse keramiekkunstenaar J a n Va n d e
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K e r c k h o v e zijn werken van 30 november tot 14 december. Bij de opening sprak
de h. Jan Maertens een inleiding uit tot zijn werk.
* Op 13 januari te 20 uur geven Te r e s a v a n M a r c k e en G u i d o C a f m e y e r
in de zaal Concordia te Brugge een kunstvoordracht, onder de titel: Nee, nee, zo zijn
we niet getrouwd.
* Kunstschilderes N e l l y W i n d e l s heeft tijdens de maand november haar werken
geëxposeerd in de rookzaal van de stadsschouwburg te Kortrijk.
* In het Kroegske te Oostende stelt R e g . Z w a r t j e s zijn werken tentoon van 6
tot 20 december. Hij werd er ingeleid door Anto Crull.
* Van 13 december tot 28 december 1958 wordt in het concertgebouw te Brugge de
jaarlijkse tentoonstelling van schilderijen en beeldhouwwerken ingericht, uitgaande
van de Westvlaamse Kunstkring.
* Tijdens de maand november werd te Brugge in de zaal Memlinc een
groepstentoonstelling gehouden van Brugse kunstenaars; Georges De Sloovere, Leo
Mechelaere, José Storie, Guillaume Michiels, L. Van de Kerckhove, Jules Gonthier,
Frits Giltay, Philomène Lauwerijssen en Dora Rommelaere.
* Aan de jaarlijkse tentoonstelling van de Westvlaamse Kunstkring, die te Brugge
van 13 tot 26 december plaats greep, werd dit jaar deelgenomen door de beeldhouwers:
Livinus Colardijn, Rik Laloo, Yves Parmentier, Michel Poppe, Albert Setola, André
Taeckens en door de kunstschilders: Jules Adam, Andrée Algrain, Georgette Arnoudt,
Alfons Blomme, Bernard Bosschaert, André Bulthé, Firmin Colardijn, Jacques Coryn,
Germaine De Backer, Henri De Jaeger, Marie-José Delaey, Gratien Dendooven,
Michel Depypere, Maurits Derolez, Marthe De Spiegeleir, Robert Gadeyne, André
Gerber, Albert Hagers, Marie-Christine Huybrechs-Van Dorpe, Arthur Lambrecht,
Constant Lambrecht, Simone Billiet, Roger Meurisse, Guillaume Michiels, André
Penninck, Denise Schaeverbeke, José Storie, René Thys, Leo Vandekerckhove,
Philomène Lauweryssen, Charles Vandevelde, Juliaan Vanelstraete, Stefaan Van
Gheluwe, Jan Van Laere, Leo Van Paemel, en Henri Vrielynck.
* In januari verschijnt bij de uitgeverij Meddens te Brussel een groot standaardwerk
over de provincie West-Vlaanderen. Dit boek, dat tot stand kwam op initiatief van
de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen, staat onder het hoofdredacteurschap
van Antoon Viaene, terwijl het redactiecomité bestaat uit André Demedts, Hilaire
Gellynck, Dr. A. Janssens de Bisthoven, Jozef Storme, Prof. E.I. Strubbe, Guido
Declercq en Gaby Gyselen. Het boek wordt door de h. Gouverneur ingeleid. (474
pp. geb. 550 F).
* Dit nummer bevat twee bijlagen. De eerste is een foldertje met inlichtingen over
de film ‘West-Vlaanderen, zijn kunst en zijn kunstenaars’, die door het C.V.K.V.
werd gerealiseerd. De tweede bijlage gaat uit van de N.V. Condor te Kortrijk, die
een serie grote reproducties heeft uitgegeven, ter versiering van de huiskamer. Een
goede reproductie is inderdaad beter dan een slecht schilderij. Beide initiatieven
worden uiteraard aan onze lezers warm aanbevolen.
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I. Opsomer: Portret gouverneur
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139

Orix: Ideogram

158

M. Notebaert: Maaier

147

J. Peeters: Lino

154

L. Peire: Graphie XIII

150

L. Peire: Graphie - Portret Mevr. VDC

413

C. Permeke: De papeter

148bis

C. Permeke: Vissersvrouw

203

J. Piaubert: 1958

418

P. Picasso: Vrouw met blauwe blouse

205

Prenten Stadsbibliotheek Kortrijk

329-330

L. Robbe: Dieren in de weide

314

R. Savery: Plundering van een dorp

310

A. Saverys: Leielandschap

143

O. Schlemmer: Trapzaal Bauhaus

382

A. Servaes: Vlucht naar Egypte

239

R. Servais: Tekenfilms

46-47

V. Servranckx: Opus 47-1923

153

G. Seurat: Zondag Port-en-Bressin

211

R. Slabbinck: Portret Stijn Streuvels

145

M. Speybrouck: Christusfiguur

323
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J. Speybrouck: O.L. Vrouw van
Vlaanderen

314

R. Scheirs: Zonnedoorbraak

319

L. Spilliaert: Baadster

165

L. Spilliaert: Meisjes met witte kousen

229

G. Swimberghe: Compositie

147

H. Van Anderlecht: Compositie

156

H. Van Biervliet: Sneeuwlandschap

119

A. Van Dyck: Landschap

141

G. Vandecasteele: Kaaimuur

319

A. Vandeghinste: Eenvoud

321

N. Vandeghinste: Kinderfiguur

321

G. Vande Woestijne: De Blinde

339

G. Van de Woestijne: Portret Mevr. K.V.d 339
W.
B. Van den Abeele: Kerk van Latem

295

G. Vandenbranden: Compositie

156

F. Vanden Berghe: De machten der aarde 165
H. Van der Goes: Portinaridrieluik

262-263

E. Van Dooren: Lino

154

J. Van Eyck: De Engel van de Boodschap 410
- Maria
J. Van Gucht: Kruisweg

192

P. Van Hoeydonck: Schilderij

156

W. Van Hecke: Christuskop

146

W. Van Hecke: Strand

167

G. Van Tieghem: Puin O.L. Vrouwkerk

319

J. Van Loock: Kinderportretten

257

G. Van Tongerloo: Constructie

153

L. Verwee: Schaatsers

314

M. Verstockt: Lino

156

E. Viérin: Begijnhof Kortrijk

310

M. Wyckaert: Schilderij

156

H. Wolvens: Zeedijk

141

H. Wolvens: Hangars Oostende

229
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Toneel - Ballet - Film - TV
A.J. Bardem: Calle Major

34

M. Béjart: Symphonie pour un homme
seul

92

L. Benedek: The wild one

32

G. Bernanos: Dialogue des Carmélites

103

R. Bresson: Un condamné à mort s'est
échappé

32

P. Bruegel: TV décor

9

A. Carette: Legende Brugse zwanen

114

A. Carette: Huwelijksadvertentie

114

P. Claudel: L'annonce faite à Marie

66

P. Claudel: Proteus

69

E. Darciël: Heer Halewijn

90

E. Darciël: Kunstenaar en zijn droom - 91
Intermezzo
F. Derre & J. Savenberg: De duivel
speelt en verliest

104

V. de Sica: Umberto D

36

F. Etienne: Het hemelhofken

104

Het dagboek van Anne Frank

96

S. Gaskell: ballet De Stoelen

92

H. Ibsen: Bouwmeester Solness

99

E. Ionesco: La cantatrice chauve

98

H. Kautner: Die letzte Brücke

34

A. Mackendrick: Whisky Galore

32

K. Mc Millan: Eenzaam

93

O'Neill: A long day's journey into night 98
D. Parlic: De wonderbare mandarijn

90

W. Shakespeare: Hamlet

102

A. Sjöberg: Fröken Julie

34

I. Stravinsky: De geschiedenis van de
soldaat

7

S. Streuvels voor de T.V.

6

F. Timmermans: En waar de sterre bleef 69
stille staan
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A. Tsjechow: Iwanow

99

A. Vande Velde: Tijl

7-66

J. Van de Vondel: Lucifer

69

O. Welles: Othello

36

H. Wouk: Muiterij op de Caine

9

Zicht in regiekamer T.V.

4

T.V.-opvoering Reinaert de Vos

45
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IV

Technische foto's T.V.

5

Mariken van Nieumeghen

66

Elckerlyc

99

Fotografie
E. Andriesse: Negers

51

Hajek-Halbe: Het grote gebaar Zelfzeker weekdier

16

Landschap - Broeikas Paul Klee

21

A. Feininger: Wegterend eikeblad

20

P. Keetman: Waterbellen

17

M. Riboud: Bijblijven

19

J. Sieff: Choreografisch experiment

123

Dr. O. Steinert: Fotografische compositie 10
C. Taconis: Marcinelle

13

E. Van der Elsken: Afrika

15

L. Vandenheuvel: Apocalyps

197

S. Vandercam: Drie haken

20

G. Viollon: Straathoek

12

W. Woldringh: Choreografie

127

Beeldhouwwerken
a) A n o n i e m e e n o u d e w e r k e n
Zittende moeder en kind

233

Mannelijke figuur

233

Beeld H. Petrus 14de eeuw

282

Balkzool de dronkenschap 16de eeuw

283

Borstbeeld H. Martinus 1715

299

Tabernakeltoren 1587

304

Boogzwikken 14de eeuw

304

Barokbeeld H. Antonius

306

Laatgotische schoorsteenmantel 1526

306

Kraagsteen 1475

307
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Eikenhouten Mariabeeld 1450

307

O.L. Vrouw van Groeninge 1280

307

Galo-romeinse vondsten te Kortrijk

325

St. Lucia ca 1525

344

b) We r k e n v a n h e d e n d a a g s e
kunstenaars
C. Brancusi: Torso

206

R. Bonduel: Sculptuur

227

R. Bonduel: Jacob met de engel

346

E. Greco: Baadster

212

R. Leroy: Sculptuur

227

A. Modigliani: Kariatide

212

G. Manzu: De Kardinaal

345

E.L. Kirchner: De goede herder

345

A. Taeckens: De harp

346

A. Setola: De familie

234

J. Vande Kerckhove: Compositie

322

F. Vonck: Sculpturen

40-41-42

Toegepaste kunst - Industriële vormgeving
a) A n o n i e m e e n o u d e w e r k e n
Votiefmozaiek San Vitale Ravenna

198

Kleine drievoetskandelaar 11de eeuw

282

Beker in terra nigra 1ste eeuw

282

Romaanse kandelaar

283

Twee aarden kruikjes 16de eeuw

283

Enbleem gilde pijnders Kortrijk

283

Delfste tabakpotten 18de eeuw

283

Stralenmonstrans 1758

300

Torenmonstrans 16de eeuw

300

Boekbeslag 1743

301

Vergulde ciborie 1606

302

West-Vlaanderen. Jaargang 7

b) We r k e n v a n h e d e n d a a g s e
kunstenaars
231

W. Bosschem: Zeemeermin

J Maes: Zeemeermin - Keramiekpaneel 227
J. Maréchal: Glasraam

231

M. Martens: Moses

223

M. Notebaert: Vloerkleed

231

J. Vandekerckhove: keramiek

231

E. Veranneman: dressoir in eik

234

c) I n d u s t r i ë l e Vo r m g e v i n g
A.C.E.C. Charleroi: Baby-Mixer

402

F.N. Herstal: Melkmachine

401

W. Gilles: Haard Jan 60-61

386-392

F. Kramer: Bureau-ensemble

402

O. Landuyt: Bureau-ensemble

403-404

G. Nilsson: Mes en Vork

401

M. Notebaert: Tapijten

394-397

J. Penraat: Deurkruk

401

Raaklampen

397-399-404

E. Veranneman: Trois-Suisses-winkel

400

Architectuur
M. Bill: Hochschule für Gestaltung Ulm 385
W. Gropius: Bauhaus - Harvard
University

382

G. Ponti: Universiteit Sao Paulo

384

H. Van de Velde: Universiteitsbibliotheek 38
- Villa
Expo 58: paviljoen Civitas Dei (217) - Oostenrijk (217) - Engeland (217) - Duitsland
(218-219) - Japan (218) - Nederland (219) - Joego-Slavië (219) - Frankrijk (219) V.S. Amerika (219)
Kortrijk O.L. Vrouwkerk

287-289-291

West-Vlaanderen. Jaargang 7

Lijst van portretten
Gella Allaert

72

Stefanus Axters

43

Maurits Balfoort

76

Herman Bernolet

2

Max Bill

381

Alfons Blomme

177-178

Charles Bresous

317

Hector Camerlynck

72

Antoon Carette

113

Marcel Coole

77

Roger Coorens

74

Felix Dalle

39

Elsa Darciel

111

Karel de Gheldere

252

Arthur Deleu

317

Paul Delvaux

27

André Dequae

365

Gust de Smet

337

Marthe De Spiegeleir

317

Jules De Sutter

337

Joris Dewaele

116

Raymond Dierickx

79

Gaston Duribreux

170-173

Hector Deylgat

3-78

K.-N. Elno

367

Dr. M.J. Friedländer

409

Fred Germonprez

248

Wim Gilles

389

Juliette Greco

30

Gaby Gyselen

80

M.C. Huybrechs

317

M.A.J. Hoste

183

Le Corbusier

22
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André Lefere

3

Charles Leplae

26

Anna Magnani

28

Margriet Moyaert

317

Jos Noreille

260

Marcel Notebaert

393

Luc Peire

412

Constant Permeke

27-337

Georges Pitoëff

24

Ludmilla Pitoëff

23

Andries Poppe

81

Germaine Richier

25

Achille Sengier

317

Raoul Servais

46

Theodoor Sevens

333

Ary Sleeks

429

René Smeets

378

Stijn Streuvels

248

Gommaar Timmermans

258

Gaston Theunynck

433

Jozef Vandaele

2-82

Jozef Vandenberghe

255

Michiel Vandekerckhove

277

Antoon Vander Plaetse

130

Henry Van de Velde

37

Remi van Duyn

83

Jacques Van Loock

257-447

Ferdinand Vercnocke

84

Etienne Vergote

3

Gerard Vermeersch

129

Luc Velghe

317

Ferdinand Vonck

41

J.H. Walgrave

45

Charles Weidman

29

Staf Weyts

425
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Michel Wyffels

117
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