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Stijn Streuvels: Prijs der Nederlandse Letteren
De grote Vlaamse letterkundige Stijn Streuvels ontving op 15 december 1962, tijdens
een plechtigheid in de historische Ridderzaal in Den Haag, de Prijs der Nederlandse
Letteren voor 1962, uit handen van de Nederlandse Minister van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen, de heer Cals. Voordien was hij in particuliere audiëntie ontvangen
door koningin Juliana, die de 91-jarige nestor van de Vlaamse letteren feliciteerde.
Het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond, fier en verheugd met de hoge
onderscheiding, die zijn Eredeken te beurt viel, wenst hem langs deze weg van harte
geluk en dankt hem zeer oprecht omdat hij, ‘voor de eer van zijn volk’, naar het
Noorden reisde, om er zijn prijs persoonlijk in ontvangst te nemen.
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[Editoriaal]

Met veel genoegen heb ik de uitnodiging van het tijdschrift
‘West-Vlaanderen’ aanvaard een inleidend woord voor dit nummer te
schrijven. Italië, dat in het hart van alle Belgen leeft, is in 't bijzonder de
Vlamingen dierbaar door een verbondenheid van eeuwenlange tradities.
Maar een tijdschriftnummer volledig aan Italië gewijd is toch een
uitzonderlijk initiatief waarop de aandacht mag gevestigd worden. Dit
nummer behandelt zeer verscheidene thema's: van Italië worden hier
tegelijk historisch-kulturele aspecten, hedendaagse bilans,
toekomstperspectieven voorgesteld. Schrijvers en critici die bijzonder
beslagen zijn in Italiaanse aangelegenheden hebben er hun medewerking
aan verleend.
Bedenker en bezieler van het initiatief is Prof. J.E. van Ackere geweest
tot wie een bijzonder woord van dank weze gericht. Dank ook aan de
redactie om de aandacht die zij aan Italië heeft willen wijden. Brusse,
18.x11.1962.
Prof. Dr. Augusto Traversa,
Directeur van het Italiaans Instituut te Brussel; Cultureel attaché van de
Italiaanse Ambassade
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Uitnodiging op het paleis van Urbino
In een minder bezochte provincie van Italië, de ‘Marche’, ten uitkante van de
toeristische wegen, staat de hoge burcht die het stadje Urbino en het omringende
landschap beheerst en waar wellicht het zuiverst de ideale Renaissance-staat werd
benaderd. Hier bloeide het weelderig hof van de Montefeltro's, als voorbeeld
beschreven in Baldesar Castiglione's handboek voor de volmaakte hoveling, ‘Il
cortegiano’, een van de voornaamste dokumenten voor de kennis van het
Renaissanceleven.
Het is in 1444 dat de vierde graaf, Federigo da Montefeltro, ervaren krijgsman en
wijze vorst, verfijnd humanist en kunstminnaar, door Castiglione als ‘lume della
Italia’ begroet, het bewind in handen neemt. In 1447 vraagt Federigo aan Luciano
Laurana, die ook reeds te Mantua had gewerkt en leerling van Alberti was, zijn paleis
om te bouwen: het zal het eerste moderne koninklijk paleis worden, materialisatie
van de Renaissance-idealen. Hiertoe heeft Laurana op uiterst vernuftige wijze de
moeilijke grond overwonnen - Urbino ligt schrijlings over twee heuvels - en, waar
mogelijk, dienstbaar gemaakt. En dan komen Paolo Uccello en Piero della Francesca,
Botticelli en Melozzo da Forli, Justus van Gent en Desiderio da Settignano en al de
anderen en maken van het paleis ‘non un palazzo, zegt Castiglione, ma una città in
forma di palazzo’ (I, 2)
De hertog en zijn jonge gade zitten aan de haard van de ‘Salone della Jole’, en
wachten op hun genodigden. Ondertussen willen we dit Salone verkennen. Francesco
Laurana schept de schoorsteenmantel uit geelroze steen tot een lief renaissancekader,
waar de architektonische elementen tot een hoogst dekoratieve motievenreeks
samenspelen. De dubbele architraaf rust op twee karyatidenpilasters; de linker stelt
Herkules voor met de knots en het leeuwenvel, de rechter Jole met een sluier, die
haar vrank gemodeleerde naaktheid nog onderstreept. Op de onderste band van de
architraaf is een bacchanale uitgebeeld: Bacchus en Ariana met saters in zeer
realistische houding, nimfen en de oude Silenus. Het is duidelijk van de klassieke
kunst afgekeken: steengeworden humanisme. Op de bovenhand zien we een ritmische
rei van festoendragende putti terwijl vogelen in de krans pikken. Op de schouwplaat
dragen twee andere putti een krans met de adelaar van de Montefeltro's; de
schoorsteenlijnen lopen naar boven naar elkander toe. Deze schoorsteen is als de
materialisatie van de humanistische luchtigheid en van het wijze levensideaal dat
hier gepleegd werd ten tijde dat de hertog hier gedurende vele winteravonden aanzat
en met zijn verlicht gezelschap samenkwam. De allegorische betekenis van de figuren
Herkules en Jole is niet duidelijk maar misschien doelt het geheel wel op de liefde
van Federigo voor zijn tweede vrouw, Battista Sforza. Hoe ziet die vrouw er uit? Ze
is aanleiding geweest tot twee verbluffende kunstwerken. Het ene is het portret
(omstreeks 1465) dat Piero della Francesca samen met dat van haar gemaal ter plaatse
in het paleis heeft geschilderd. Met zijn onverbiddelijk en sereen oog heeft Piero
haar bekeken; hij heeft getracht iets van haar ziel met de zichtbare dingen en de
ruimte van de achtergrond te verenigen en een profiel geschapen zo sterk dat ook de
onzichtbare helft van het gelaat aanwezig is. Hoe ze ook met juwelen opgetooid is,
ze lijkt niet koket; neen, ernstig, zelfs koel, ouder dan ze werkelijk is, want ze was
nauwelijks zesentwintig toen ze in 1472 stierf. Het lijkt een vrouw met verborgen
gevoel, misschien niet immer teder genoeg - we weten dat Federigo zich elders meer
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dan eens vergeten heeft en verschillende bastaardzonen won. Neen, aanlokkelijk zijn
ze niet, dat strenge gelaat, die droge wang, voortgezet in een al te breed voorhoofd
nog benadrukt door het achteruitspannen van de haren, naar de mode van de
Renaissance1. Een fascinerend portret, waarin zelfs de facette van elke parel op het
hoofd, aan de hals, aan de borst met een eigen lichtpunt tintelt! Later zal Francesco
Laurana een kristalklare buste2 houwen, vermoedelijk van het dodenmasker afgekeken,
waarin hij aan het vergeestelijkte, als abstrakt geworden gelaat een tijdeloos jong
uitzicht verleent.
Op het tegenstuk van Battista's portret kijkt Federigo naar zijn gemalin, eveneens
in profiel, maar nu met de linkerzijde zichtbaar, zoals op alle afbeeldingen van de
hertog, omdat het rechteroog tijdens een veldtocht in de jeugdjaren doorkorven is
geweest. Zo intens kijkt dat éne glariënd oog, met de hoekrimpels van de ouderdom
gemerktekend, dat het lijkt of de hertog zich ieder ogenblik zal omwenden, naar ons
toe.
Gaan we nu even een van de vensters van de Sala della Jole bekijken. Een zuiltje
met kapiteel verdeelt haar tot een elegant biforium. Rondom loopt een rijk festoen
geritmeerd door schelpjes en kopjes. De versiering is niet zonder fantasie; volgt men
goed de acanthusvlecht, dan ziet men haar verdwijnen in de mond van een figuur en
langs het oor weer te voorschijn komen.
De deur in de hoek geeft op de zaal van de fresco's, in een toestand die ze thans
nog nauwelijks herkenbaar maakt. Ze zijn vermoedelijk door antieke motieven
ingegeven - een verloren element voor de studie van de antieke invloeden in dit
paleis; men kan nog gemakkelijk Mucius Scoevola identificeren. Langs hier bereikt
de hertog de kamer waarin een bed, door een alkoof in geschilderd hout beschut,
hem tegen de vochtige koude van Urbino's klimaat beschermt. Langs de porta aan
de overkant zullen de genodigden straks binnentreden.
Ze zijn al op weg vanuit Toskane en reeds zien ze het indrukwekkende paleis met
de twee torentjes waartussen de stoere adelaar prijkt. En meer dan een zal wel gemerkt
hebben hoe goed dit gebouw, niet besloten zoals een middeleeuwse burcht, maar
met zijn gevels, geledingen en
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Pierro della Francesca: Battista Sforza, hertogin van Urbino, en Federigo di Montefeltro.

loggia's open op de omgevende natuur en als er uit gegroeid, de bekroning vormt
van de moeizame, stijgende weg die er naar leidt.
Langs de Portale maggiore betreden we met het gezelschap de Cortile d'Onore.
Dit plechtige binnenhof is als de ritmische pauze waarin alle grondoneffenheden en
bouwverschillen van het komplex tot een rustige gelijkvormigheid zijn verzoend.
De sierlijke bogen langs de vier gevels dragen funktioneel de galerijen die op het
piano nobile een gemeenschappelijke intrede tot de kamers en de zalen bezorgen.
De kapitelen, van een bonte verscheidenheid, vertonen onderaan meer natuurlijke,
plantaardige motieven, op de bovenverdieping meer gestileerde versieringen. Ondanks
de verscheidenheid van medewerkers en periodes harmonieert alles tot een geheel.
Een blik op de waterput in de hoek toont ons nog beter de rustige artikulering van
de bogen en de gevelhoeken. De fries rondom, met de majestueus geritmeerde
woorden zingt een hymne zo vol lof voor Federigo dat men ze niet aan hem zelf heeft
durven toeschrijven. Maar toegeven dat deze hertog, zoals vele Renaissance-vorsten,
verwaand en zelfs hoogmoedig was, is niet aan zijn gaven te kort doen. De onhoge,
brede treden van de trap - de schoonste van zijn tijd, zegt Vasari - vereisen een
ritmisch-rustige plechtige stap. De pauze halverwege noodt als van zelf tot het
bewonderen van de wand- en boogversieringen. Overal stralen uit medaljons op het
gewelf de letters F C (Federigo Conte) en F D (Federigo duca), die steeds weer, in
dit paleis, eerbiedig de gedachte op de vorst en heer des huizes brengen. De heroïsche
geest van deze trap past bij de zalen waarin we zullen geleid worden.
We worden ontvangen in de Sala del Trono, de ruimste zaal van het paleis.
Misschien heeft zij ook als toneelzaal dienst gedaan. In de rozen aan de zoldering
ziet men openingen, waardoor vermoedelijk de draden gingen voor de dertien
kandelaars waarvan Castiglione in zijn boek spreekt. Het zwaarteloze gewelf lost
zich op in sierlijke bogen die eindigen op prachtige korbelen. De ruimte is hier
werkelijk muziek geworden. Luciano Laurana heeft het ‘ruimtelijk denken’ waarvan
men thans zoveel spreekt volkomen verwezenlijkt. De heldere lijn van Brunelleschi
en het plastisch volume van Alberti vermengt hij in een volkomen harmoniërende
dialoog tussen de ruimte en de materie waarin de kunst van de architekt evenzeer als
de weten-
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schap van de bouwkundige meespreken. Niet minder harmonieus is de belendende
Sala degli Angeli. Zelden vallen de gewelfbogen of staan de deuren volkomen
regelmatig. Niets is koud-symmetrisch en de harmonie ontstaat uit kontrasten en
tegenstellingen, met een levendige vrijheid aangewend. Op de schouwmantel,
gehouwen in de vette en zo kneedbare Urbinese steen, dansen dartele putti's in een
lichtend spel van blauw en goud een eeuwigdurende dans, op muziek van fluiten,
cimbalen en doedelzakken. Eigenaardig is wel dat aan de twee engeltjes die beiderzijds
een kandelaar houden een onderscheiden geslacht is gegeven. In 't bijzonder boeit
ons de deur naar de Sala del Trono wegens de mooie ‘intarsie’, door Botticelli
getekend. De deuren van Urbino zijn een van zijn rijkste motieven. Hun warm, irreël
glimmend bruingoud, in de koele glans van de marmerlijsten omvat, trilt van
mysterieus leven, dubbel mysterieus daar het geheim van hun kleuring voor ons is
verloren gegaan. Bekijken we nader de deur waarvoor we staan. Op de bovenvakken
zien we Pallas en Apollo die de viola da braccia bespeelt. Overal doorheen Urbino's
paleis, ontmoet men deze muzikale motieven, die erop wijzen dat Federigo, verzot
op muziek zoals vele Renaissance-vorsten, aan deze kunst een ereplaats toekende.
Hij had een orkest van wachtmusici met trompetspelers en cimbalisten en liet zich
bij een uitvaart steeds door musici begeleiden. Vaak liet hij zijn kamerkoor in de
zalen van het paleis optreden. Men plaatse zich rechtover maar zover mogelijk van
deze deur om de ondervakken te bekijken. Dan ziet men hoe verrassend de
perspektieven zijn in deze ‘ideale stad’, een ander van de geliefkoosde motieven
door de kunstenaars op de deuren van het paleis steeds weer uitgebeeld. Een andere
deur van de Salone del Trono leidt ons in de Sala delle Veglie waar zovele
kultuuravonden werden gegeven3, de luchtigste zaal wegens haar grote vensters aan
beide kanten. De gasttafel is gedekt en we willen even het majolika-eetservies van
de hertog bekijken. Het minste van zijn gebruiksvoorwerpen is een kunststuk. We
nemen een bord en bewonderen het toneel in het midden uitgebeeld en de ontstellende
rijkdom der motieven, dieren, mensen, versieringen ringsom, zo zorgvuldig uitgevoerd
- in de werkplaats van Orazio Fontana - dat we ze met het vergrootglas zouden mogen
bekijken4.
De westelijke vensters van de Sala delle Veglie geven uit op de lager gelegen
giardino pensile. Deze kleurige hof rust op zware arkaden: het is een hangende tuin
afgesloten door een verandah die onder de Sala delle Veglie komt en, aan de overkant,
door een hoge muur die hem van de lagere vallei afsluit. De twee andere zijden
worden respektievelijk door de muren van, benoorden, de appartementen van de
hertog, zuidelijk, die van de hertogin gesloten. Aan elke muur bevindt zich, het ene
bijna rechtover het andere, een prachtig balkon5. Van hieruit konden de hertog en de
hertogin elkander al over de lagere tuin zien of teken doen. De genodigden hebben
zich verspreid, ook langs de bloemperken en in de weegjes die samenkomen op het
middenbekken met de fontein. Anderen rusten, in de schaduw, op de stenen banken
tegen de hoge muur, bedekt met jacinth en klimop. Thans is het groen verdwenen
en groeit tussen het steen alleen nog wat onkruid. De beminnelijke direkteur van het
instituut voor boeksierkunst dat nu huist op deze verdieping - verdieping naar het
westen, gelijkvloers naar het oosten, wegens de konfiguratie van de hellende grond
- laat mij ook de zalen zien die nu tot klaslokalen zijn omgevormd en voor de huidige
bezoekers niet toegankelijk worden gesteld. Hier was ondermeer de beroemde
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bibliotheek ondergebracht met antieke manuskripten, door Cesare Borgia in 1502
geroofd. Castiglione vermeldt het groot aantal zeer waardevolle en zeldzame schriften,
griekse, latijnse en hebreeuwse, allen met goud en zilver versierd, als dat wat de
hertog voor de hoogste kostbaarheid van zijn paleis aanzag. De kunstallegoriën, zoals
de ‘Rhetorika’ en vooral de ‘Muziek’ onder de trekken van Federigo's dochter
Violante uitgebeeld, bevinden zich thans in de National Gallery te Londen. Op het
gewelf ziet men nog de adelaar door wijsheidsvlammen omringd; de lezenaar, alweer
met de adelaar, waarop de prachtige bijbel in verschillende talen lag en die uit het
verwonnen Volterra was meegebracht, staat nu in de dom naast het paleis.
Ook van de schouwburg, waar b.v. in 1513 een opvoering van de veelbesproken
‘Calandrio’ plaatsgreep, zijn weinig herinneringen en het toneelscherm, dat een
prachtige stad voorstelde, is zoek geraakt. Onder deze zalen bevonden zich nog
badkamers; een oefenzaal voor ruiters, keukenbedrijven en zelfs een kamer waar
sneeuw en ijs bewaard of gemaakt werd voor de zomer. Dat gedeelte van het paleis
wacht nog steeds op een dringende restauratie. Maar laten we terugkeren naar de
vijftiende eeuw en haar feestlustige tijdgenoten.
Treden we nu, samen met de duchessa, haar appartementen binnen. Ze bezet een
afzonderlijke vleugel van het paleis en zij alleen heeft toegang, langs een schroeftrap
in de aangebouwde toren, van de tuinen tot haar kamers. Een vestibolo sluit de Sala
delle Veglie van haar ontvangstsalon af. De versiering van dit verrukkelijk salon
brengt in de architektonische soberheid van het paleis een lichtere noot. De
rechthoekige kamer is overhuifd met een zacht neigend gewelf met vlakke zoldering:
het ritme wordt nog lichter door de bevallige stucchi van Francesco di Simone
Ferrucci, die op twee friezen allerlei dekoratieve motieven heeft uitgestrooid; dartele
engeltjes wiegelen op kransen die afhangen in lauwerringen waarin b.v. een faun
een muzieklesje geeft.
In de omraming van het venster leest de historicus met
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1
Schoorsteen in de Jole-zaal

2
Raam uit de Jole-zaal

3
Haard in de Sala degli Angeli

belangstelling een inschrift door een tijdgenoot gegrift en waaruit blijkt dat ‘in oktober
1548 rond het twee en twintigste uur Vittoria Farnese, de bruid van Guidobaldo II
is aangekomen’, een van de vorsten uit Battista's nageslacht. Om van uit haar salotto
de belendende slaapkamer binnen te gaan moest de hertogin langs een van de
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merkwaardigste deuren van het paleis. Het is, ietwat onverwacht, een van de twee
‘porta della guerra’. Op de pilasters en de architraaf van de omraming zijn allerlei
wapens uitgebeeld.
Op haar slaapstede uitgestrekt zag de hertogin op de zoldering de trotse adelaar
van de Montefeltro's op haar neerblikken. Uit de krans die hem omvatte liepen
festoenen over het gewelf, dat zelf gevat is in een vierhoekige fries. De deur aan de
overkant leidt naar twee andere kleine vertrekken, een garderobe en een bidkamertje.
Hun versiering boeit ons niet erg want ze is van latere datum, deels uit een ander
paleis overgebracht en trouwens middelmatig van uitvoering. Wel interesseert ons,
in de kleedkamer, een zeer gewone deur die thans gesloten blijft en eigenlijk niet de
minste versiering vertoont6. Maar de hertogin wil zich te rust begeven en de
genodigden hebben, in de vleugel aan de overkant, hun gastkamers betrokken. We
gaan nu de hertog zelf bespieden.
Langs zijn slaapkamer en een kleinere kamer - de ingehoekte muur in veelkleurige
steen toont nog de plaats die als lavabo dienst deed - en een donkere, kleine voorhalle
heeft hij zijn Studiolo bereikt. Dat studiolo, een kleine, rechthoekige ruimte met een
afgesneden hoek, dat slechts een getemperd licht ontvangt uit een hoog, klein
venstertje, is een van de wonderen van de Renaissance. Vluchtoord van de verlichte
hertog die in dit intieme kamertje, tussen een veldtocht en een beheerplicht door,
gelukkige en stille uren van kunstgenot en bezinning doorbracht. Hier leeft de grote
vorst in een mysterieuze beslotenheid met de figuren, de voorwerpen, de symbolen
die hem kostbaar zijn. Die voorwerpen zijn niet alleen achter de muren geborgen
maar ook ringsom uitgebeeld in kunsthouttekeningen, intarsie, die, naast die van
Perugia's Collegio del Cambio, tot de mooiste van de wereld behoren. De tekeningen
zijn vermoedelijk van Botticelli. De kunstenaar beeldde het leven en de dingen die
de hertog lief waren alsof ze aanwezig bleven, ook wanneer hij het studiolo verlaten
had. De deuren en de kastjes staan nog open. Boeken liggen opengeslagen,
muziektuigen lijken pas aangeroerd en liggen onachtzaam naast de hertogelijke
wapens, een uurwerk, een vogelenkooi en vruchten om tussendoor van te proeven,
terwijl, ook hier, overal de eeuwige emblemen van de hertog zijn gestrooid. Door
een venster zien we een indrukwekkend, prachtig portico, echt naar de nieuwe
Rinascimento-idealen opgevat; en daarachter een landschap met een hele stad, terwijl
vooraan, naast een korf met vruchten, een dartel eekhoorntje speelt - zo graag
doordringt het Quattrocento het plechtige met het lieflijke. Het leeft allemaal, het is
het tegendeel van een ‘nature morte’. Het is alsof de hertog hier enkele ogenblikken
geleden nog aanwezig was, even in de belendende audientiezaal is gegaan, alles zo
heeft gelaten en zo dadelijk terug zal zijn. Maar het is alles eigenlijk bedrog, niets
is reliëf. De motieven zijn enkel gegrift in het hout, maar met een kunstenaarschap
en een verfijning die het vergrootglas verdraagt: men bestudere
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dan maar eens de torens en de details op het vak met het landschap b.v.
Twee vakken kunnen openslaan zodat Federigo op het ene kon gaan leunen om
het boek te lezen dat op het andere stond. De kostbare manuskripten kwamen uit de
grote bibliotheek van de hertog die tientallen kopisten bezat - driehonderd schreef
een vermoedelijk overdrijvende kroniekschrijver. Op een paar boekruggen in de
tarsie getekend kunnen we gedeeltelijk enkele namen lezen die ons een paar
lievelingsschrijvers van Federigo verraden: (Se) NECA en (Ver) GILIO.
Boven de kostbare houtpanelen prijkten eenmaal de achtentwintig beroemde
figuren, van Plato tot Petrarca, van Salomon tot Thomas van Aquino, van wie Federigo
de geschriften leest, het leven kent, het voorbeeld mediteert. Enkele bevinden zich
nu in de Sala delle Udienze ernaast, andere zijn over verschillende musea verspreid.
Boven een vak bevond zich ook het beroemde portret van Federigo - thans in de
Galleria Barberini te Rome - beurtelings aan Melozzo da Forli, aan Justus van Gent,
aan Pedro Berreguete toegeschreven. Hij heeft zijn hoofdhelm afgelegd maar hij
heeft nog zijn zwaard behouden, aan de zijde, en hij leest in een boek: dubbel symbool
waarbij de humanist aan zijn veldtochten herinnert, de veldtochten die hem het geld
bezorgden waarmee hij zijn volk tevreden hield en zijn paleis verrijkte. Naast hem
staat de kleine Guidobaldo, de vorstelijke erfgenaam met juwelen uitgedost; en hij
draagt, als een verwittiging, de schepter van het huis. We kunnen even de blik naar
boven richten, want ook de zoldering, die tintelt van het goud, is een waar kunstwerk.
De motieven van de toppen tussen de zeshoeken zijn telkens verschillend versierd.
In de vakken zelf vinden we afwisselend de emblemen van de hertog: het prachtig
omkranste monogram FE DX (dux); de adelaar, blazoen van de Montefeltro's; de
sleutels onder de tiaar - Federigo is gonfalonier van de kerk; de struisvogel, de granaat
die openklakt; de orde van de kouseband door Edward VI van Engeland geschonken;
het hermelijn door Ferdinand II van Napels geschonken in het jaar dat Federigo door
paus Sixtus IV tot hertog en oppergeneraal werd benoemd. Federigo drukt op een
van de panelen. Het is een verborgen deur van waaruit hij op het terras van de loggia
tussen de twee torens treedt: hij overschouwt Urbino, de lachende valleien waartussen
de
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Urbino: Hertogelijk paleis: westelijke gevel.

2
De kapel in het paleis.
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1
De zoldering van Federigo's studiolo

2
Het studiolo van Federigo

weg naar Arezzo kronkelt die, verder, naar Florence voert, en, in de verte, de eerste
kruinen van de Apennijnen die zijn heergebied omgeven. Achter de letters die boven
de deur van de loggia te lezen staan, het eeuwige FE DUX, kan men nog de tekens
FC ontcijferen, uitgewist zodra de Comes tot Dux werd benoemd! Dan keert de
hertog in de studiolo terug, betreedt het vestibolo en daalt langs de sierlijke slingertrap,
in de linkertoren uitgebouwd, naar de lagere verdieping, waar zich twee kleine
vertrekken bevinden die als de aanvulling van het studiolo vormen: een kristen en
een heidens tempeltje, de Cappella del Perdono en het Tempietto delle Muse. Het
staat op het voorportaaltje geschreven: altera pars Musis altera sacra Deo est7: zo
heeft de humanist tegelijk hulde gebracht aan de antieke en de kristelijke traditie.
Eerst, als om de geest voor te bereiden, een klein vestibolo - wat heeft de Renaissance
van een ‘vestibolo’ al niet gemaakt, ook b.v. tussen de kerk en de sakristie van
Florence's Santo Spirito! Het kleine gewelf in stuccovakken glimt geheimzinnig in
het halfdonker. Zelfs deze kleine deur die tot de cappella leidt is monumentaal van
versiering. De kapel is zo klein dat er nauwelijks plaats is voor een vijftiental
personen. Alles is opgevat in de precieuze geest van een miniatuur. Het marmeren
altaar beneemt de hele absis die een kap heeft uit porfier. Hier bewaart de hertog
kostbare relikwieën. Op het gewelf in kassetten glimmen veelkleurige cherubijnen
met gulden vleugels op blauwe achtergrond. Het marmer van de wanden is in vakken
verdeeld en tussen de bovenste en onderste reeks loopt een friesband waarop een
wereld van dieren, planten en andere motieven is uitgebeeld, een verbluffend type
van sierbeeldhouwwerk uit het Rinascimento. Er is een merkwaardig evenwicht
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tussen horizontale en vertikale lijnen. Dit kleine prachtschrijn kan wedijveren met
het kerkje Santa Maria dei Miracoli te Venetië of met de Rucellaikapel voor het San
Sepolcro te Florence. Slechts een schaars licht dringt de kapel binnen. Thans heeft
men een vernuftige elektrische belichting bedacht, waarvan de haard onzichtbaar is
en die de architektonische en dekoratieve elementen van het kamertje volkomen
eerbiedigt. Maar de hertog wil ook nog even zijn ‘tempietto’ zien. Sinds zijn bezoeken
heeft het veel geleden: het marmer van de vloer is door baksteen vervangen, de
gewelfvlakken zijn geschonden, het goud en het blauw is ontkleurd, de adelaar in de
lunette is deerlijk gekwetst en is het ook na de restauratie gebleven. De prachtige,
musicerende Apollo en Pallas en de Muzen die hier elk met de eigen instrumenten
prijkten hebben de wijk genomen naar het Corsini-paleis te Florence en elders. De
achtergrond verbeeldde de Parnassus met rotsen en grotten. Hier moet een kleine
‘ara’ gestaan heben en we weten door Baldi, die de eerste beschrijving van Urbino's
paleis gaf8, dat de muren glinsterden als juwelen.
De hertog is naar het piano nobile teruggekeerd. Het is rustig geworden, overal in
het paleis. Hij opent een deur in zijn guardaroba en betreedt een geheime gang9
verborgen in de grote muur die de hangende tuin ten westen afsluit. Op het einde
van deze gang bevindt zich een deur die we reeds kennen: ze geeft uit op de kleine
kleedkamer van de hertogin. Zo bereikte de hertog, alleen en zonder gezien te zijn,
de appartementen van zijn gade. En wanneer hij later langs dezelfde weg naar zijn
eigen slaapkamer in de andere vleugel terugkeert, sluit hij van buiten uit de kamer
van de hertogin die gevangen blijft voor het overige van de nacht, zolang het haar
heer en meester belieft. Dat is een aspekt van de ridderlijke Re-
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naissance, in de houding tegenover de vrouw, waarover Baldassare Castiglione ons
in zijn boek weinig heeft verteld! Van deze en vele andere geheimen zwijgen ook
de sierlijkste stenen.
In de slaapkamer van de hertog; althans die welke hij tijdens de zomer betrok, en
waarvan zoals in iedere zaal van het paleis de schoorsteen - door het venster helder
belicht - een dekoratief meesterstuk is, staat geen van zijn meubelen of voorwerpen
meer: en toch moeten we er lang vertoeven vooraleer het paleis te verlaten. Hier
hangt nu, benevens Melozzo da Forli's Salvator Mundi, een Kristuskop met een blik
zo intens dat men hem nauwelijks verdragen kan, ook Paolo Uccello's Miracolo dell'
ostia profanata. Paolo is een van de twee meesters van de perspektief die te Urbino
hebben gewerkt: tegenover de morele intenties en de historische bekommernissen
van vele tijdgenoten beoefende hij een meer intellektuele kunst die hem als een der
voorlopers van de modernen kenmerkt. Met een quasi surrealistisch gevoel schildert
hij op een van de vakken - om het drama te intensiveren en zonder zich aan
natuurgetrouwheid te storen - een groen en een rood paard naast een wit en een zwart!
Wij voelen nog steeds de aanwezigheid van de hertog. Hij kijkt toe - ook hier van
terzij - uit een schilderij van Berruguete en ook op de kleurige Kommunie van de
apostelen van onze landgenoot Justus tegen een andere muur van dezelfde kamer.
En gaan we hem, bij het verlaten van het paleis, niet ontmoeten op de trap? De trap
van een paleis waar, overal, niet alleen zijn initialen prijken maar ook zijn ziel
rondwaart, zelfs nu nog.
Prof. Jules E. van Ackere

Paleis te Urbino: gevelzichten
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Eindnoten:
1 Hoe breder het voorhoofd hoe mooier, dacht men toen; en zelfs knipten sommige vrouwen hun
voorste haren weg zoals b.v. te zien is op het portret van een jonge Florentijnse door Paolo
Uccello (Boston I. Stewart-Gardner museum of van het ‘Jong meisje’ door Lorentino d'Arezzo
(Nat. Gall. Melbourne).
2 Thans in het Bargello-museum, Florence.
3 Hier had ook in 1488 het grote feest met dans en muziek plaats ter ere van Elisabetta Gonzaga
die de zestienjarige Guidobaldo had gehuwd.
4 Dit bord bevindt zich thans in het Schloszmuseum te Berlijn.
5 Van het balkon op de zuidelijke vleugel blijven thans alleen nog de draagberen.
6 Zie verder.
7 In de vele latijnse spreuken en opschriften van het paleis spreekt de invloed van de humanisten.
8 Ze dagtekent uit 1587. Een bereikbare uitgave is die van Le Monnier (Florence, 1859).
9 Deze gang is sindsdien gesloopt.
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De hedendaagse letterkunde in Italië
De jongste wereldoorlog, die voor Italië op een nederlaag en een chaos was uitgelopen,
had vanzelfsprekend ook op kultureel gebied een afrekening met het verleden voor
gevolg en de botsingen bij het zoeken naar een nieuwe wereldbeschouwing, een
‘nieuwe dialoog’, waren even heftig als onvermijdelijk. In de strijd die losbrandde,
stonden grimmig tegenover elkaar de schrijversgeneratie die reeds jaren vóór de
oorlog aan het woord was geweest en de nieuwe lichting die, in de oorlog gerijpt,
nu vol ongeduld het ogenblik verbeidde om voor het forum te treden.
In de worsteling der ideëen meende de politiek een kans te zien om de literatuur
te overschreeuwen, maar intussen zagen de jongeren de noodzakelijkheid in om een
vernieuwing door te voeren naar inhoud en naar vorm; en toen zij uitkeken naar
voorbeelden, meenden zij die te vinden over de grenzen heen, in het kamp der
overwinnaars. Aldus is de invloed te verklaren, die bv. sommige Amerikaanse
schrijvers, na de oorlog, op tal van jonge Italiaanse auteurs hebben gehad. Het waren
evenwel niet in de eerste plaats de literaire kwaliteiten van de Amerikanen die
geredelijk tot bewondering en navolging aanspoorden, maar wel het grove, het brutale
en het vulgaire dat in bepaalde werken schering en inslag is en dat bij hun
bewonderaars als het kenmerk werd beschouwd van de nieuw-verworven vrijheid
en het zich volkomen onafhankelijk voelen van alles en van iedereen.
Bij die invloed kwam zich inmiddels ook de verlokking voegen die uiting van de
communistische wereldbeschouwing, terwijl bovendien een nieuwe geestesrichting,
die van het existentialisme, vooral dank zij de geschriften van J.P. Sartre, in Italië
aanhangers kreeg.
Zo kon het lijken, dat de jonge Italiaanse letterkunde enkel maar in het buitenland
de nodige inspiratie vinden zou om opnieuw van wal te steken. Maar terwijl ze zich
beijverde om het ritme van de wereld in zich op te nemen, terwijl ze de breuk met
de traditie reeds als een voldongen feit beschouwde, bleek de toepassing van die
principes toch niet zo makkelijk door te voeren als men had verwacht. Het bloed
kruipt waar het niet gaan kan. Het eigen volkse bleef tot het hart spreken van vele
rechtgeaarde kunstenaars, die in een onberedeneerd zich onderdompelen in de stroom
van het internationalisme een gevaar meenden te zien voor ondergang.
Voor die ondergang werd de Italiaanse literatuur behoed, dank zij een
omstandigheid die verband houdt met de essentie van het volkskarakter zelf. Het
Italiaanse volk onderscheidt zich nl. door een vitaliteit en een reserve aan levensmoed
die telkens weer tot verbazing en bewondering opwekken. Hoe oud de beschaving
van het schiereiland ook moge zijn, de bewoners hebben al de eigenschappen bewaard
van een ‘jong volk’, dat ‘ja’ zegt tot het leven en zich weinig gelegen laat aan de
geblaseerdheid en de levensmoeheid die sommige oude kultuurvolkeren met
degeneratie bedreigen. Dank zij die gave, is Italië een land gebleven met vele
mogelijkheden, dat de rampzalige gevolgen van de oorlog, niet enkel op het terrein
van de kultuur maar ook op dat van de ekonomie en de volkswelvaart, veel vlugger
te boven is gekomen dan de vurigste optimist had durven dromen.
De wijziging in de staatsvorm, die van diktatoriaal demokratisch was geworden,
bracht voor schrijvers en kunstenaars een nieuwe taak met zich mede maar tevens
nieuwe verantwoordelijkheden. Bij het zoeken naar een nieuwe inhoud en een daaraan
beantwoordende vorm, zien we de -ismen naast elkaar opduiken, elkaar doorkruisen
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of met elkaar een compromis trachten te vinden. Het surrealisme, het neorealisme,
het existentialisme, om niet te vergeten het Freudisme dat adepten vond bij de
aanhangers van deze diverse stromingen.
Van die richtingen is het neorealisme wellicht de belangrijkste, maar eigenaardig
genoeg, heeft het zijn grootste weerklank gevonden in de Film, zoals die na de oorlog.
door een handvol geestdriftige mannen, zonder kapitaal, uit de grond werd gestampt.
Men moet toegeven dat het de film is geweest, die voor het eerst het Italiaanse genie
over de gehele wereld heeft doen erkennen. De literatuur is maar op de tweede plaats
gekomen, maar zij lijkt haar schade inmiddels te hebben ingehaald, flink op weg als
ze is, om zich in het buitenland een steviger positie te veroveren dan zij er sedert
eeuwen heeft gehad.
In dit erg beknopt overzicht, waarin achtereenvolgens wordt gehandeld over het
proza, de poëzie en het toneel der laatste jaren, komt de verhalende literatuur uit de
aard van de zaak het leeuwenaandeel toe.
De opzet om alleen maar levende auteurs te behandelen kon niet worden
doorgevoerd, omdat sommige schrijvers die sedert een tiental jaren van het toneel
verdwenen, door de invloed die van hun werk blijft uitgaan, nog intens ‘voortleven’
nu. Toch wordt het accent vanzelfsprekend op de levenden gelegd en als wij bv. de
twee beroemdste auteurs van deze eeuw, de sedert een kwart eeuw ongeveer overleden
Gabriele d'Annunzio en Luigi Pirandello, in dit verband hier citeren, dan is dit om
er op te wijzen dat hun invloed merkbare sporen heeft nagelaten in het werk van
sommige na hen gekomen schrijvers.
Wij zullen dus eerst enkele figuren noemen die aan het woord zijn gekomen op
een tijdstip dat samenvalt met de eerste wereldoorlog of kort erna en wier betekenis
met de tijd is toegenomen, zodat hun invloed voortduurt. Daarna krijgen hun beurt,
die auteurs die kort voor de laatste oorlog hebben gedebuteerd en thans in volle
activiteit verkeren. Ten slotte worden de meest representatieve schrij-
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vers van de jongste lichting, de na 1945 aangetredenen, even voorgesteld. Graag
geven we toe dat hier meer namen waren te noemen geweest, maar de beperking die
ons werd opgelegd, heeft ons daarvan doen afzien.
We openen de reeks met de in 1891 te Bologna geboren, maar te Milaan gevestigde
Riccardo Bacchelli, een schrijver met buitengewoon talent en met een uitgebreide
kultuur. Bacchelli heeft voorgoed zijn weg gevonden met het romantisch verhaal ‘Il
diavolo a Pontelungo’, en vooral met het net voor de jongste oorlog verschenen ‘Il
Mulino del Po’, een breed-opgezette trilogie, waarin de lotgevallen van drie generaties
van een molenaarsgeslacht met episch elan worden geschilderd tegen de achtergrond
van het historisch gebeuren, lopend van het jaar 1812 tot 1918. In het werk van
Bacchelli is de invloed van de grote Manzoni het duidelijkst merkbaar. De kristelijke
wereldbeschouwing vindt in hem een overtuigd verdediger. Behalve romans en
novellen, heeft hij ook verzen geschreven, toneelstukken, reisverhalen, essays, enz.
Trouw aan de traditionele verhaaltrant, zonder Manzoniaan te zijn, is de iets oudere
Marino Moretti, gevestigd te Cesenatico, aan de Adriatische zee, die als dichter begon
en zich in talrijke romans en verhalen, waaronder verscheidene met autobiografisch
karakter, in zachte en gevoelige bewoordingen ontfermt over het lot van kleine luiden
in vergeten provinciestadjes, over de door het leven ontgoochelden. Fijne ironie en
begrip voor de noden van het menselijk gemoed laten hem die diepgaande peilingen
verrichten in 's harten grond. Een man en een werk om van te houden. Van voor de
oorlog dateert een sympathiek verhaal dat te Brugge speelt: ‘La Casa del Santo
Sangue’. Onder de romans van de laatste jaren vermelden we ‘Il tempo migliore’ en
‘I conjugi Allori’.
Na Bacchelli en Marino Moretti, gaat onze belangstelling uit naar enkele
merkwaardige Florentijnen, eerst en vooral naar de in 1956 overleden Giovanni
Papini. Papini's oeuvre is veelomvattend en erg verscheiden. Zijn leven lang heeft
hij zich betuigd in een vloed van studies en essays, niet enkel over literaire maar ook
over filosofische onderwerpen, over kunst, godsdienst, enz. Daarnaast schreef hij tal
van polemische stukken en betrekkelijk weinig verhalend proza. Papini heeft zich
steeds aangetrokken gevoeld tot een dialoog met het spirituele, maar toonde zich
daarbij veeleer een impulsieve geest dan een origineel denker. Hij schrijft een
kernachtige taal, die aan de Toskaanse grond haar sap onttrekt. Na de eerste
wereldoorlog is hij in zijn vaderland en ver daarbuiten bekend en beroemd geworden
door zijn ‘Storia di Christo’, het boek dat de aanleiding is geweest tot zijn overgang
naar de Roomse Kerk. Met bovenmenselijke kracht en geestesconcentratie is hij tot
het laatste aan het werk gebleven, toen het zwakke lichaam hem reeds zijn diensten
weigerde. Posthuum hebben verschillende werken intussen het licht gezien, waaronder
zijn ‘Giudizio Universale’, en ‘La seconda Nascità’, dat het verhaal bevat van zijn
bekering. Papini's ware betekenis zal wellicht pas morgen worden ingezien. Zijn
oeuvre behoort tot het onvervreemdbaar patrimonium van de Italiaanse kultuur. Ook
Ardengo Soffici, vriend en medestander van Papini, heeft zich een naam gemaakt
en wel als schilder en als schrijver. Hij is een uitermate knap stylist die in een taal
die men als honing proeft op de tong, de verrukkingen uitzingt van het schone. Een
vitaal en dynamisch man, op wie de hoge leeftijd (hij is 83) geen vat schijnt te hebben.
Een kunstenaar die bekommerd is met het lot van het individu, in onze bedreigde
westerse beschaving en die gelooft in de waarde en de betekenis van de echte kunst,
geconfronteerd met de steeds verder dringende, alles opslorpende krachten van de
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techniek. Uit de laatste jaren dateert een uitvoerige, belangrijke autobiografie, in vier
delen: ‘L'Uva e la Groce’; ‘Passi fra le Rovine’; ‘Salto Mortale’; ‘Fine di un Mondo’.
Het uitbundig levensoptimisme, waarvan boven sprake, vinden we prachtig
geïllustreerd in het werk van die andere Florentijn Aldo Palazzeschi, met name in
zijn beroemde romans ‘Sorelle Materassi’ en ‘I fratelli Cuccoli’. Palazzeschi vertoont
een uitgesproken neiging tot het fantastische, veelal gekruid met een surrealistische
saus, maar doorheen het absurde en de komische situaties waarin hij zich blijkbaar
verlustigt, speurt men het verlangen om de mens tot een beter begrip te brengen van
de waarde van het leven, want het leven is altijd waard om geleefd te worden, het is
leed en offers waard, dat onverwoestbare leven dat hij zo schoon vindt. Palazzeschi
is tevens een dichter van originele verzen. Nog dit jaar is er een bundeltje verschenen
van deze auteur, wie, naar het woord van niemand minder dan Giuseppe Ungaretti,
‘het Italiaanse proza en de poëzie zoveel te danken hebben’. Florentijn zoals de beide
vorigen, maar anders geaard, is de thans 83-jarige Bruno Cicognani. Scherp
waarnemer en nauwgezet ontleder als hij is, heeft hij in een reeks romans en verhalen
(‘La Velia’ en ‘Villa Beatrice’ zijn de meest bekende) personages geschilderd die
over de rampen en de tribulaties van de menselijke onvolmaaktheid heen, naar
loutering verlangen, loutering die zij enkel maar vinden in de alles overwinnende
liefde.
Belangrijke figuren zijn ook de voor enkele jaren overleden gangmaker van het
zogenaamde magisch realisme, Massimo Bontempelli, wiens oeuvre, hoe ongelijk
ook, een verstrekkende invloed heeft gehad op de literatuur tussen de twee oorlogen
in. En de inmiddels ook van het toneel verdwenen dichter en essayist Vincenzo
Cardarelli, die bovendien als leider van het literaire weekblad ‘La Fiera Letteraria’
jaren lang een rol van betekenis heeft gespeeld.
Na die topfiguren vernoemen we enkele van de markantste auteurs, wier werk niet
alleen belangrijk is op zichzelf,
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maar wier invloed richtinggevend schijnt te zijn voor het heden en voor de nabije
toekomst. Van niet zoveel belang is het daarbij, of die schrijvers veel produceren of
weinig en evenmin of ze in de gunst staan van het grote publiek. Het komt op het
gehalte aan, en daarop alleen.
Voorop stellen we een schrijver die boven de meesten van zijn tijdgenoten uitsteekt
door de fenomenale virtuositeit van zijn stijl. Het tastbaar genot dat hij beleeft aan
het manipuleren van dat gecompliceerd instrument bij uitstek dat de taal is, maakt
van hem een goochelaar met de haast onbeperkte mogelijkheden van het woord, laat
hem zijn verhalen opbouwen uit een doorleefde realiteit, waarin hij met scherpe blik
rondkijkt en het geobserveerde onder een bevlieging van luchtige ironie, met
Breugeliaanse gloed en Rabeliaanse ‘Derbheit’ weet te schilderen. Carlo Emilio
Gadda is een groot kunstenaar, niet uit de school van Manzoni maar uit die van
Verga. Van zijn recente werken onthouden we ‘Novelle dal Ducato in Fiamme’
(1953), en vooral het meesterlijke ‘Quer Pasticciaccio bruto di Via Merulana’ (1957).
Van de dit jaar verschenen verhalenbundel ‘Verso la Certosa’, is zijn vaderstad
Milaan het toneel. Van Gadda, de exuberante, naar Tommaso Landolfi, de
geheimzinnige alchimist, kan een hele afstand lijken. Beiden immers bewegen in
een totaal verschillende sfeer, zijn anders ingesteld tegenover maatschappij en kultuur,
maar beiden zijn schrijvers met een eigen stem die diepe echo's wekt. Landolfi is
geen veelschrijver. Hij heeft zich gespecialiseerd in het korte verhaal dat meestal
sterk atmosferisch geladen is en afwijkt van de normale wegen die de verhaalkunst
doorgaans volgt. Het is vooral lyrisch proza wat hij schrijft, met een oneindige zorg
en liefde voor het woord en de wending, met tal van schitterende vondsten gekruid,
evocatief en subliem. Landolfi, die veelal zwerft tussen Firenze en Rome, is een
schrijver die wel nooit populair zal worden maar wiens werk morgen zal gerekend
worden tot het klassieke patrimonium der Italiaanse Letteren. Zijn meest
karakteristieke bundels zijn: ‘Racconto d'Autunno’ (1947), ‘Cancroregina’ (1950),
‘La Biere du Pecheur’ (1953), ‘Ombre’ (1954)...
Cesare Pavese (Turijn 1908) maakte in 1950 vrijwillig een einde aan zijn leven.
In zijn dagboek, posthuum uitgegeven onder de titel ‘Il mestiere di vivere’, komt aan
het licht dat hij tegen het leven niet was opgewassen. Veeleer een overwonnene door
het leven, liep hij jaren rond met zelfmoordplannen, die hij uiteindelijk dan toch tot
uitvoer bracht. Prozaschrijver, dichter en essayist is Pavese, die een uiterst gevoelig
en kwetsbaar gemoed had, aan het leed dat een eenzaam man besluipen kan tot hij
er geen verweer meer tegen heeft, ten onder gegaan. De tragiek van het leven houdt
in, dat er vaak zo bitter weinig nodig is om het geluk van een mens te verzekeren,
maar dat dit weinige vaak ontbreekt of teloor gaat. Pavese had in de politiek gestaan,
was communist geweest, maar had ten slotte niets dan desillusies overgehouden. Een
ongelukkige, onbeantwoordde liefde gaf hem de genadeslag. Van zijn werk blijven
vooral de bundels ‘La bella estate’, en ‘La Luna e i Faló’. In dit laatste werk, een
korte roman, wordt de geschiedenis verhaald van een man die na fortuin in Amerika
te hebben gemaakt, naar zijn geboortestreek terugkeert en zich daarbij in herinneringen
verdiept aan levenden en doden, aan zijn eigen bestaan. Naar het einde toe verhoogt
de spanning en het verhaal stijgt boven zich zelf uit, m.a.w. het krijgt, in de
overwegingen van de teruggekeerde, een symbolische zin.
Enkele jaren geleden stierf, in volle werkkracht, de Siciliaan Vitaliano Brancati,
die het meest bekendheid had verworven door zijn roman ‘Il bell'Antonio’, waarvan
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het gegeven ongeveer hetzelfde is als dat van Stendhal's ‘Armance’. De verhaaltrant
van Brancati steunt in hoofdzaak op de barokke ondergrond van het intens zinnelijke
levensgevoel dat zijn bestaansreden schijnt te vinden in het zogenaamde ‘gallismo’,
of met een nederlands woord omschreven: de haantjestrots. Maar Brancati was ten
slotte niet zo eenzijdig als het genoemde verhaal, en andere zoals ‘Don Giovanni in
Sicilia’ en ‘Paolo il Caldo’ konden doen vermoeden, te oordelen althans naar zijn
‘Diario’, dat in 1961 verscheen als nr. 6 in de reeks der posthuum gepubliceerde
verzamelde werken.
Een schrijver van grote betekenis is ook Corrado Alvaro, te Rome in 1956 op
51-jarige leeftijd overleden. Van romanschrijver met groot talent (wie, die ‘Gente
in Aspromonte’ heeft gelezen, dit kleine maar grandioos epos van het harde bestaan
der herdersbevolking in de bergen van Calabrië, kan dit nog ooit vergeten?), heeft
hij zich later ook in beschouwingen van moraliserende aard als een kenner betuigd
van de menselijke psyche en haar gedragingen in deze verworden tijd, zoals duidelijk
blijkt uit de werken der laatste jaren, voor een gedeelte posthuum verschenen en
waaronder wij citeren: ‘Il nostro tempo e la speranza’, ‘Quasi una vita’, ‘Diario
ultimo’ en het recente ‘Tutto è accaduto’, waarin een beeld wordt opgehangen van
Rome onder het Fascistisch regime.
Dat de faam die een kunstenaar geniet, niet steeds in verhouding is tot zijn
werkelijke waarde, bewijst het voorbeeld van Curzio Malaparte (1898), die er in
slaagde meer van zich te doen spreken, ook in het buitenland, dan een der hier
genoemde schrijvers (met uitzondering van D'Annunzio, Pirandello en Papini) en
die zijn grote roep beslist niet verdiende. Journalist en reporter, romanschrijver en
essayist, blijkt hij steeds schandaal en rumoer nodig te hebben gehad om zich te doen
gelden. Dat hij tot het schrijven van prachtige baldzijden in staat was, heeft hij
herhaaldelijk bewezen. Maar hij kwam er te zelden toe omdat het hem aan innerlijke
rust en bezinning ontbrak. Na een lange tocht door China, keerde hij doodziek naar
Italië terug en overleed te Rome, in de zomer van 1957, na
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de wereld een laatste maal verbaasd te hebben door zijn overgang naar het katholiek
geloof. Onder zijn voornaamste werken noemen we: ‘Kaputt’, ‘La Pelle’, ‘Maledetti
Toscani’.
Veel minder gerucht daarentegen, heeft de voor een paar weken te Rome overleden
Antonio Baldini gemaakt. Zijn leven lang heeft Baldini een uitgesproken voorkeur
laten blijken voor het keurige en het verfijnde en samen met vrienden als Cardarelli
en Bacchelli, van het tijdschrift ‘La Ronda’, sprong hij voor het klassicisme in de
bres toen dit door de nieuwlichterij van Marinetti en consoorten bedreigd scheen.
Wie van keurig, smeuïg proza houdt, van een rijke fantasie en een beeldrijke taal,
zal nog lang naar Baldini's boeken grijpen. Tot de meest bekende behoren:
‘Michelaccio’, ‘La dolce calamità’, ‘Beato fra le donne’, ‘Italia di bonincontro’.
Over de neorealistische stroming in de naoorlogse Italiaanse film werd reeds met
een enkel woord gerept. Ook in de literatuur is de neorealistische formule bij velen
in de smaak gevallen. Waarin bestaat dit neorealisme? De neorealist ziet de mens in
zijn naakte menselijkheid, in zijn aardsheid, zijn materiële nood, zijn strijd tegen de
machten die hem belagen, zijn in onverschilligheid en wanhoop verzinken, zijn
voortdurende nederlaag. Zijn ontluistering ten slotte. De mens is een gevallen engel
die de paradijspoort onherroepelijk achter zich heeft horen dichtvallen, of die zich
op het paradijs niet meer bezint. De mens heeft geen idealen meer, hij wordt door
niets bezield, hij leeft in een wereld van schrijnend geestelijk tekort.
Bij geen schrijver wordt dit tekort zo indrukwekkend gesuggereerd en
onverbiddelijk geschilderd als bij Alberto Moravia. Sinds meer dan 30 jaar (Moravia
is in 1907 geboren en zijn eerste werk, ‘Gli Indifferenti’, waarmede hij in ruime kring
bekend raakte, verscheen toen hij 22 was), laat hij in zijn romans en verhalen mannen
en vrouwen voor ons defileren die hun eigen noodlot ondergaan met een passiviteit
die ons schokt. Gezonde zinnelijkheid is een kracht op zichzelf en zonder de Eros is
er geen artistieke schepping denkbaar. Maar in Moravia's werken is de oerkracht der
natuur verworden en misvormd tot een seksualiteit op het laagste niveau: dat van de
doffe bevrediging en de onverschillige berusting. Er rijst geen hemel boven Moravia's
vunzig moeras, er stralen geen sterren, er leeft geen hoop en geen verlosser koopt
de zielen vrij.
Als kunstenaar heeft hij onvergelijke figuren geschapen: een bonte stoet, en al
heeft hij een enkele keer de schijn gewekt alsof hij zich buigen wilde over de afgrond
van miserie en een hand reiken aan de tragische helden die hij erin had laten verzinken,
het is bij de schijn gebleven en bij een gebaar zonder overtuiging.
Moravia is op dit ogenblik ongetwijfeld de meest gelezen auteur van Italië. Maar
vraagt men ons of wij in hem een man zien die morgen tot de klassieke schrijvers
van zijn land zal gerekend worden, dan is ons antwoord negatief. Moravia lijkt ons
een schrijver te zijn zonder toekomst, omdat er niets is wat zo ontnuchterend en
afstompend werkt als het eeuwige ronddolen in eenzelfde troosteloze omgeving,
omringd door dezelfde harteloze of onverschillige figuren, de eindeloos trieste
demi-monde van een grootstad die haar ziel verloor zoals Peter Schlemihl zijn
schaduw.
In het spoor van het neorealisme stapt ook Carlo Levi, die kort na de oorlog ophef
heeft gemaakt met zijn roman ‘Cristo sî è fermato ad Eboli’, een boek waarin de
nood van de Zuiditaliaanse boerenbevolking op aangrijpende wijze wordt geschilderd.
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Levi heeft andere werken geschreven, maar geen dat dezelfde indruk van wrangheid
en machteloosheid nalaat als het hier aangehaalde.
Naast Carlo Levi noemen we de Florentijn Vasco Pratolini. Overtuigd Marxist,
laat Pratolini al zijn verhalen en romans in Firenze spelen, te beginnen met het eerste
belangrijke verhaal ‘Il Quartiere’, over de ‘Cronache di poveri amanti’, tot en met
de breedopgezette roman ‘Metello’, achter welke historische naam een eenvoudige
Florentijnse metselaar schuil gaat. Pratolini's helden zijn allergewoonste mensen,
waaraan niets heldhaftigs of fanatieks opvalt, maar die het hoogste goed: de vrijheid,
met alle middelen willen verwerven. Het karakter van de volksziel, de pittoreske
kanten van het volksleven in de nauwe, oude straatjes en stegen van Firenze heeft
Pratolini in zijn werken bijzonder raak afgebeeld.
Ook Elio Vittorini, bekend geworden door zijn ‘Conversazione in Sicilia’ en zijn
‘Uomini e no’, heeft een originele visie op de mens en diens gedragingen. Hij heeft
sterke communistische sympathieën, en neemt het lot van de mensheid in die mate
ter harte, dat hij naar zijn eigen bewering, zijn werk er om verwaarloost en de slaap
er bij inschiet.
Schrijvers van betekenis zijn verder Ignazio Silone en Guido Piovene. Silone, een
der eersten die bij de komst van het Fascisme naar het buitenland was uitgeweken,
heeft van daaruit verzetsliteratuur geschreven. Van ‘Fontamara’ tot het recente ‘La
scuola dei dittatori’ huldigt hij een soort van humanisme dat met alle ideologieën
wil afbreken en ten slotte niets overlaat dan een fond van cynisme. Piovene schreef
in het begin van de oorlog de roman in brieven ‘Lettere di una Novizia’, terwijl uit
de producte der laatste jaren - en die is belangrijk - een roman als ‘Pietà contra Pietà’,
verdient te worden vermeld.
Ook Mario Soldati (Turijn 1906) kwam reeds voor de oorlog aan het woord,
alhoewel de bevestiging van zijn talent maar dateert van de jongste 10 à 15 jaar. Een
van zijn beste bundels is ‘A cena con il Commendatore’, dat drie
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Guiseppe Tomasi di Lampedusa

verhalen bevat; verder ‘Lettere da Capri’, een roman in brieven, waarin de tribulaties,
sentimentele en andere, worden verhaald van een Amerikaans koppel dat zich in
Italië vestigt. Soldati is een man met een masker. Cynisch en niet te doorschouwen.
Maar die geestig weet te zijn, soms zelfs amusant, maar afgewend van alles wat lijkt
op menselijke meewarigheid en eenvoudige goedheid.
Dino Buzzati (Belluno 1906) is de auteur van een hele reeks romans en verhalen,
waarin de fantasie een grote rol speelt, en waarvan ‘Il deserto dei Tartari’ wellicht
het meest bekendheid verwierf. Als weinigen verstaat hij de kunst om de lezer in
spanning te houden door het invlechten in zijn vertellingen van adembenemende
situaties spelend op de grens van het reële en het fantastische (typisch in dat opzicht
is de bundel verhalen ‘Il crollo della Baliverna’) en die herinneren aan de
welig-woekerende fantasie in sommige verhalen van de Duitse romantiekers, als b.v.
Jean Paul.
Mario Tobino, een medicus, begon met verzen, waarna hij het in het verhalend
proza ging zoeken. Enige ophef maakte zijn ‘Le libere Donne di Magliano’ (1953),
een boek waarin zijn bevindingen zijn verwerkt als directeur van een tehuis voor
geesteskranke vrouwen. Een hallucinerend beeld! Dit jaar verscheen van hem een
lang verhaal uit de Italiaanse verzetsbeweging, ‘Il Clandestino’. Zo komen we, ten
slotte, tot een laatste groep van schrijvers, geboren omstreeks het jaar 1920 en die
pas na de oorlog, hun taak hebben opgenomen. Hun literaire productie maakt het
gros uit van wat we de hedendaagse literatuur noemen. De meesten schijnen hun
richting gevonden te hebben, terwijl voor enkelen het experimenteren tot een nog
steeds geliefkoosde activiteit blijft te behoren. Invloeden doorkruisen hun werk,
-ismen en stromingen verlokken hen. Wie van hen morgen tot de grote schrijvers
van hun land zal worden gerekend, is niet te zeggen op dit ogenblik. Al is het soms
verlokkelijk daaromtrent een oordeel uit te spreken.
Een eigen plaats, wat afgezonderd van het bent der tijdgenoten, komt Carlo Coccioli
(1920) toe. Hij schrijft boeiend en laat zich wel eens op sleeptouw nemen door zijn
ongebreidelde fantasie. Vaak lijkt het of hij in de leer is geweest bij Bernanos. Maar
dat hij een getormenteerde ziel heeft zoals de schrijver van ‘Sous le soleil de Satan’,
geloven wij inmiddels niet. Onder zijn belangrijkste romans vermelden we: ‘Il Cielo
e la Terra’, en ‘La difficile Speranza’.
Giuseppe Marotta daarentegen is niet zwaartillend en als hij zijn vaderstad Napels
bezingt luisteren we graag naar hem, want in zijn beste werken zoals ‘L'Oro di Napoli’
en ‘San Gennaro non dice no’, gaat zijn originaliteit zo ver, dat hij zich met zijn stad
verenzelvigt: ‘Het Napels waarover ik spreek, ben ik zelf...’
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Ook Michele Prisco (1920), heeft verscheidene romans geschreven, waaronder enkele
van lange adem, met Napels als achtergrond. Wij noemen ‘Gli eredi del vento’ (1950),
‘Figli Difficili’ (1955), en zijn dit jaar gepubliceerde ‘Aurora spalanca le porte di
Napoli’. Prisco bouwt zijn verhalen nauwgezet naar de traditionele opvattingen op,
weet er de nodige diepte aan te geven, stoffeert ze met een menigte personages die
hij ten voeten uit karakteriseert en kleedt het geheel in een zeer leesbare vorm in.
Anders gericht is Carlo Cassola, van wie we een paar jaren geleden een lang verhaal
te lezen kregen, dat om zijn pretentieloze maar indringende schrijftrant gunstig door
de critiek werd onthaald. ‘Il taglio del bosco’, is het verhaal van vijf houthakkers die
een winter lang in het woud, bij het hakken van bomen, gelegenhed hebben om hun
innerlijk leven te confronteren met het verleden dat wordt opgeroepen en dat een
eigen kleur krijgt, een individueel uitzicht... Het daarna verschenen verhaal ‘La
raggazza di Bubè’, betekende een vooruitgang op het vorige, terwijl ‘Un cuore arido’,
zopas gepubliceerd, die vooruitgang bevestigt. Op Cassola zullen we goed doen het
oog te houden.
Paride Rombi, een Sardiniër van afkomst, schreef tot dusverre maar één boek,
‘Perdù’, dat door zijn thema aan sommige gestalten uit de Griekse tragedie denken
doet en in zijn sobere, beeldende verhaaltrant onvergetelijke figuren oproept en
visioenen van bloed en wraak en vlammen projekteert tegen de grootse achtergrond
van het geheimzinnige Sardinië.
Italo Calvino bewandelt twee wegen: die van het neorealisme en die van de zuivere
fantasie. De drie verhalen waardoor hij het meest bekend is geworden: ‘Il cavaliere
inesistente’, ‘Il visconte dimmezzato’ en ‘Il barone rampante’, spelen in een volkomen
fantastische sfeer, met een doorzichtige fond. In 1960 heeft hij die verhalen gebundeld
onder de titel ‘I nostri Antenati’, en in een lezenswaardige inleiding uiteengezet hoe
hij er toe gekomen was zijn bedoelingen op zo originele manier in te kleden.
Giorgio Bassani (1916), schreef een jaar of zes geleden ‘Cinque Storie Ferrarese’,
maar heeft pas dit jaar grotere befaamdheid verworven door een uitvoerige roman
‘Il giardino dei Finzi-Contini’, gesitueerd in een Joods milieu te Ferrara, in de periode
onmiddellijk vóór de jongste oorlog, en waarin een jeugdliefde wordt geschilderd
die niet in vervulling is gegaan.
Nino Palumbo heeft in enkele romans, zoals ‘Impiegato d'Imposte’, ‘Il Giornale’,
en ‘Pane verde’ de geslagenen door het leven of door de maatschappij met kleuren
geschilderd die aan Dostojewski denken doen.
Van Dario Ortolani vermelden we zijn knap geschreven ‘Lo sdraio sotto il Fico’,
dat een geestige zedenschildering bevat uit het Venetiaanse.
Oreste del Buono (1923) is een scherp opmerker en bovendien een schrijver die
een verhaal op voorbeeldige wijze kan opbouwen, ogenschijnlijk met de eenvoudigste
middelen. Zijn ‘Acqua alla gola’ (1953) is een sterk verhaal. Behalve romans en
novellen, schrijft hij ook literaire kritieken en heeft zopas een tonelstuk gepubliceerd.
Dit summier lijstje kan niet worden afgesloten, zonder de schrijver te noemen die
voor een paar jaren de Italiaanse letterkunde met een meesterstuk heeft verrijkt, om
daarna, als had hij zijn zending volbracht, van het toneel der wereld te verdwijnen.
Zijn naam is thans alom bekend en zijn roman ‘Il Gattopardo’ heeft miljoenen lezers
en bewonderaars gevonden over de hele wereld. Prins Giuseppe Tomasi di Lampedusa
zal met zijn werk tot de klassieke schrijvers van zijn land worden gerekend. Daaraan,
geloven wij, hoeft niet te worden getwijfeld.
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Het aandeel der vrouw in de hedendaagse Italiaanse letterkunde, is een thema dat
stof zou leveren voor een interessante monografie. Maar ook in dit geval moeten we
ons bij een vluchtige kennismaking beperken. De meest begaafde onder de vrouwelijke
auteurs is vermoedelijk Gianna Manzini. Zij is de eerste die, nieuwe wegen zoekend
voor de kunst van het verhalen, bij de grote Virginia Woolf de inspiratie schijnt
gevonden te hebben om mensen en dingen met andere ogen te bekijken, hen uit zich
zelf te laten treden en de subtiele affiniteiten die er tussen hen bestaan, tot een poëtisch
akkoord te verwerken. In veel van haar werken, is zij daarin geslaagd. We noemen
bv. ‘Lettera all'editore’, dat in 1945 verscheen, ‘Ho visto il tuo cuore’ (1950), ‘Il
valzer del diavolo’ (1953).
Anna Banti gaf ons in ‘Artemisia’ (1953) het bewogen leven van de 17e-eeuwse
schilderes Artemisia Gentileschi, dat een bevestiging bracht van haar talent, want
zij had reeds voor de oorlog gepubliceerd. Pas dit jaar oogstte zij een groot en verdiend
succes met ‘Le Mosche d'oro’, de roman van een naar het buitenland uitgeweken,
arme schilder die met een Frans meisje huwt, maar de twee lijken niet bij elkaar te
passen en ze gaan beiden, ieder van zijn kant, de ondergang tegemoet.
Maria Bellonci heeft in haar historische romans ‘Lucrezia Borgia’, en ‘I segreti
dei Gonzaga’, schitterende fresco's opgehangen, met merkwaardige personages, fel
levend in een felle stijl.
Als weinigen bezit Alba de Cespedes de gave om de vrouwenziel te peilen en haar
bevindingen in een vorm te kleden die boeit omwille van het levensechte dat in iedere
bladzijde doorklinkt. Haar boeken hebben tal van lezers gevonden en werden ook in
verscheidene talen vertaald. De voornaamste zijn: ‘Nessuno torna indietro’, ‘Quaderno
proibito’, ‘Dalla parte di lei’, ‘Invito a pranzo’.
We vermelden verder nog Elsa Morante (die de vrouw is van Alberto Moravia),
met een interessant verhaal ‘L'isola
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di Arturo’. Anna Maria Oreste, met ‘Il mare non bagna Napoli’, en ‘Silenzio a
Milano’. Milena Milani, met ‘Storia di Anna Drei’ en ‘Emilia sulla Diga’. Livia de
Stefani met haar fel opgemerkte roman ‘La vigna di uve nere’, enz.
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De Poëzie
In het proces der letterkundige stromingen, is het veelal de poëzie welke naar
vernieuwing zoekt, terwijl het proza achterna komt hinken. Dit was ook het geval in
Italië, waar sedert de eerste wereldoorlog beurtelings het Futurisme, het
Dannunzianisme en de wazige poëzie der Crepuscolari aan bod was gekomen, maar
geen van deze diverse richtingen heeft zo lang kunnen stand houden als het daarop
volgende ‘ermetismo’, de poëzie der geslotenheid, vol geheimzinnige verfijning,
radikaal afbrekend met wat er op het terrein van de lyriek aan was voorafgegaan,
niet afgestemd op de massa en bijgevolg zonder de geringste kans om ooit populair
te worden.
De meest representatieve figuren van het hermetisme zijn tevens de grootste
levende Italiaanse dichters, nl. Giuseppe Ungaretti, die 74 geworden is en de 66-jarige
Eugenio Montale.
Om Ungaretti's poëzie te karakteriseren, lijkt geen beeld meer geschikt dan dat uit
het eerste vers van het Sint Jans-evangelie: ‘In den beginne was het woord...’ Van
bij de aanvang heeft deze dichter zich ingespannen om het woord zijn essentiële
functie terug te geven maar het tevens te laden met een-kracht-tot-bezweren, zodat
uit enkele rauwe kreten, zonder versiering, zonder opsmuk van nodeloze praal, een
boodschap kan opklinken. Van zijn eerste werk ‘Uomo di pena’, tot zijn recent
verschenen ‘Taccuino del Vecchio’ toe, over een reeks bundels als ‘Terra promessa’,
‘Un grido e paesaggi, ‘Il sentimento del tempo’, e.a., heeft Ungaretti dit ideaal
nagestreefd. In de ‘Taccuino’ treffen ons een geresigneerdheid tegenover de dood
en een toegespitste gevoeligheid in het weergeven van zijn indrukken, die we vroeger
nooit bij hem hebben aangetroffen.
In Montale's gedichten vinden we groter verscheidenheid van ritmen en rijmen,
van beelden en stemmingen. Zijn poëzie is ongelijk, zoals vaak het geval is, ook bij
die der allergrootsten (cfr. onze Gezelle) en dat dwingt de lezer om te kiezen, maar
als hij kiezen wil, dan vindt hij een wereld die direkt geinspireerd lijkt, die de dichter
als het ware geschonken is geworden in een soort ‘trance’. De dichter is als een vogel
die tegen de staven van zijn kooi aanvliegt en zich kwetst en zich ten slotte bewust
wordt van het onoverkomelijke, het onbereikbare. Montale's dichterlijk oeuvre is in
hoofdzaak te vinden in een drietal bundels: ‘Ossi di seppia’, ‘Occasioni’, ‘La Bufera
e altro’.
Na die twee meesters, noemen we Salvatore Quasimodo
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(1901), die aanvankelijk het hermetisme was toegedaan, maar naderhand beslist een
tegenovergestelde richting insloeg, die van de vrijwillig ingezette dialoog met de
mensen, inzonderheid met de jongeren. Zijn bekroning, in 1959, met de Nobelprijs,
heeft in Italië en in het buitenland veel kritiek uitgelokt. De motivering bij het
toekennen van de prijs hield in dat hij hem werd verleend uit ‘waardering van zijn
lyrische poëzie, die met klassieke gloed de tragische ervaring vertolkt van het leven
van onze tijd’. Van zijn lyrische bundels citeren we: ‘Acque e terre’, ‘Oboe
sommesso’, ‘Giorno dopo giorno’, ‘La vita non è sogno’, ‘La terra imparreggiabile’.
Dichters van betekenis zijn ook Carlo Govoni en Alfonso Gatto. Deze laatste
keerde zich later van het hermetisme af dat hij in zijn jeugd geestdriftig had begroet.
Govoni bleef door de opeenvolgende stromingen vrijwel onberoerd. Beiden hebben
een omvangrijk oeuvre op hun actief.
Een beminnelijke figuur als dichter, is de voor een paar jaren overleden Umberto
Saba, van wie menig vers uit zijn ‘Canzoniere’, om zijn diep menselijk accent wel
blijven zal. Dit is ook het geval met de transparante poëzie van indruk en stemming
die de verfijnde, lichtmelancholische kunst van Diego Valeri ons geschonken heeft.
Het beste van zijn lyriek is bijeengebracht in de bundels ‘Terzo tempo’ en ‘Il flauto
a due canne’. Pas in zijn laatste levensjaren is Giulio Caprin tot de poëzie gekomen
(hij had een bedrijvig bestaan gehad als journalist, en later als directeur van een
belangrijke krant), maar dat hij een echt dichter was, spreekt uit haast iedere bladzijde
van de mooie bundel vol nobele geresigneerde verzen, met de sprekende titel ‘Un
ospite della vita’.
Wij noemen verder de aristokratisch-verfijnde Mario Luzi, de klassiekgerichte
Andrea Zanzotto, de elegische Margherita Guidacci, Carlo Betocchi, Giorgio Caproni,
Antonio Bartolini en last not least de merkwaardige Lucio Piccolo, wiens barokke
poëzie, van Siciliaanse inspiratie, tot de echtste behoort van deze tijd.

Besluit
De Italiaanse Letterkunde van heden staat voor een goed deel in het teken van de
mens, die technisch sterk maar moreel gehavend, in diepe eenzaamheid door
beproevingen en verschrikkingen heen, een uitweg zoekt, een verklaring voor de
rampen en het lijden dat deze tijd, zijn tijd, over zijn hoofd heeft uitgestort, een
bevrijding vooral van de angst die zijn bestaan bedreigt. Opmerkelijk is het, dat de
generatie van de veertigjarigen, ‘la generazione vissuta senza maestri’, zoals ze zich
zelf noemt, die uitkomst uiteindelijk schijnt te zien in een louter materiële sfeer,
uitgerust met de onvoorstelbare mogelijkheden van deze onder de hypnose van de
technische vooruitgang
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Viola Papini, de oudste dochter van de schrijver, boetseerde dit beeldje van haar beroemde vader.
Iedere morgen kon men hem zo zien staan, de handen op de rug, het hoofd achterover, naar buiten
kijkend, naar de stille straatweg. Daarna ging hij aan zijn schrijftafel zitten en werkte hij de gehele
voormiddag door.

levende tijd. God is er vaak afwezig. De techniek heeft hem - voorlopig - vervangen.
De Italiaanse literatuur is in volle ontwikkeling. Haar verworvenheden tijdens de
laatste vijftien jaar zijn belangrijk. Stilaan begint ze aanzien te verwerven in het
buitenland, morgen speelt zij wellicht een rol in het kulturele leven van Europa. Zal
zij sterk genoeg zijn om te blijven putten uit de onschatbare reserve van haar eigen
wezen? Alleen de toekomst kan hierop een antwoord geven.
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Het Italiaans toneel van vandaag
De lengte van dit artikel staat geen lange uitweidingen toe en evenmin kan hier een
uitgebreid bilan opgesteld worden van het hedendaags Italiaans toneel.
Het weze ons nochtans veroorloofd enkele algemene beschouwingen te maken,
die, naar onze mening, noodzakelijk zijn om bepaalde, zeer bijzondere toestanden
te begrijpen. Zo stellen we dan allereerst vast dat de Italiaan zich in het algemeen
slechts middelmatig interesseert voor het ‘teatro di prosa’, d.w.z. voor het gesproken
toneel. Met zijn uitgesproken lyrisch temperament heeft hij een heel bijzondere
voorliefde voor het gezongen toneel, vooral voor de opera. En dan nog blijft hij hier
meestal trouw aan de ‘repertoriumstukken’ en we herinneren ons de eerder koude
ontvangst die onlangs enkele zeer interessante werken van Gian Carlo Menotti te
beurt viel. Deze voorkeur voor het ‘bel canto’ en die gehechtheid aan de traditionele
werken, zijn er de oorzaak van dat de Italianen zich in de meeste gevallen tevreden
stellen met ‘lyrische seizoenen,’ die gelegenheidsgezelschappen voor slechts korte
tijd naar hun stad doen komen. In dit land, waar zang alle lagen van de maatschappij
aanlokt en waar de afstanden enorm zijn, hebben slechts enkele steden een permanent
operagezelschap: de Scala van Milaan, de Opera van Genua, de San Carlo te Napels
of het nationaal toneel van de Opera van Rome doen elkaar geen concurrentie aan.
Turijn, de voormalige hoofdstad, heeft sedert jaren geen vast gezelschap meer; een
zo ervaren en veeleisend publiek als dat van Bologna, is tevreden met het toejuichen
of soms uitjouwen van reizende groepen.
Deze heel speciale toestand verklaart gedeeltelijk de onbetwistbare armoede van
het gesproken toneel. Bovendien remde het ‘ventennio’-regime de bloei van het
Italiaanse toneel, zelfs al wou het om prestige-redenen doen geloven in de vitaliteit
ervan.
Hebben de ineenstorting van het fascisme en de terugkeer van democratische
wetten de ontwikkeling van de toneelkunst bevorderd? Heeft de Republiek, die een
Ministerie voor Tourisme en Toneel heeft opgericht, de vernieuwing van het Italiaanse
tonel kunnen in de hand werken? Het lijdt geen twijfel dat sedert de Tweede
Wereldoorlog nieuwe opvattingen zich lieten gelden en er zich een gunstiger toestand
voor het dramatisch genre kon ontwikkelen. Met het einde van het regime verdwenen
de censuur en het verbod dat op sommige ideologieën woog; opnieuw kwamen
buitenlanders over de grenzen, die men vroeger bijna afgegrendeld had en waar men
alles en iedereen bekibbelde. Frankrijk, reeds van ouds de voornaamste bevoorraden,
won vlug opnieuw de gunst van het publiek: maar weldra vergrootten de Italiaanse
acteurs hun keuzeveld. Vooral voor een buitenlander is het moeilijk te oordelen of
deze toevloed van vreemd bloed heilzaam was voor het zo bloedarme Italiaanse
toneel. De klaarziende criticus die Achilles Fiocco is, gelooft niet in de versterkende
kracht ervan. ‘Toen de hinderpalen wegvielen’, schrijft hij, ‘liet men, zoals te
verwachten was alle soorten toneelstukken op onze schouwburgen los, op voorwaarde
dat ze uit het buitenland kwamen: eerst Franse, dan Amerikaanse, Engelse, Duitse,
Zweedse, Russische en Joodse stukken. Het publiek, voor het grootste deel zwarte
marktkooplui, was gek op nieuwigheden en niet zeer kieskeurig: het begroette
geestdriftig stukken die een zekere achterstand in inhoud en scenische hoedanigheden
vertoonden (Sacha Guitry, Birabeau, Anouilh). Men voerde de vreemdste morele
afwijkingen ten tonele, zoals “Adam” van Marcel Achard. “Fleur de Pois” van
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Bourdet, die echter toch met veel stijl werden opgevoerd en met warmte werden
toegejuicht. Maar “Huis Clos” van Sartre, de hartstochtelijke “Antigone” van Anouilh,
“Moord in de Kathedraal” van T.S. Eliot, “Time and the Conways” van J.B. Priestley,
boden anderzijds aan regisseurs en spelers gelegenheid voor vruchtbare inspanningen
en merkwaardige opvoeringen. In dergelijke omstandigheden verschenen de Italiaanse
produkties slechts met veel moeite op de planken’. Deze eerder pessimistische
diagnose, in 1958 gesteld, is ongetwijfeld niet overdreven.
Nochtans ontwikkelde de toestand zich in gunstige zin en schiep nieuwe
mogelijkheden. Tot dan toe had de lijdzaamheid van het publiek het toneel
onderworpen aan de noodwendigheden van de economische wetten. Men moest de
smaak van het publiek vleien indien de auteurs niet wilden verhongeren en de
gezelschappen blijven bestaan. Men heeft zich dikwijls streng getoond voor deze
‘commerciële produktie’, maar de gevolgen ervan waren niet allemaal negatief: alleen
reeds door de reactie die ze verwekte, heeft ze een aandeel gehad in de vorming en
de ontwikkeling van de smaak van het Italiaanse publiek.
Tot 1945 is Italië blijven vasthouden aan de traditie der reizende groepen. Weliswaar
waren er verschillende pogingen geweest om vaste gezelschappen te vormen: van
deze had de ‘Compagnia reale sarde’, gesticht in 1820 en door de regering gesteund,
de langste levensduur, Cavour echter, met zijn bekommernis orde te scheppen in de
staatsfinanciën, schafte ze af in 1855. Later dan, naar het einde van de 19e eeuw,
verschenen een aantal gezelschappen die bij hun ontstaan prat gingen op hun blijvend
karakter, maar na enkele seizoenen weer verdwenen. Pirandello en zijn groepje
vrienden, bliezen het ‘Teatro Odescalchi’ nieuw leven in en poogden eon gezelschap
te vormen dat zich alleen door kwaliteit zou laten leiden. Maar dit initiatief bleek
financieel een fiasco on had geen toekomst: het was trouwens van korte duur.
Slechts na de tweede Wereldoorlog ontstonden de ‘stabili’: dit waren gezelschappen
die gevormd werden voor een langere levensduur dan slechts één seizoen van ge-
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meenschappelijk werken; ze beschikten over zalen die ze praktisch alleen voor
zichzelf gebruikten, over magazijnen voor kostumes en over decors die toelieten een
repertorium op te bouwen. Milaan gaf het vertreksein met het ‘Piccolo Teatro’ van
Stehler en Grassi; naar dat voorbeeld hadden Genua, Rome en Florence ook hun
‘stabile’; dan kwamen Turijn, Bolzano en Triest. Niet al deze initiatieven kwamen
tot bloei, maar Milaan, Genua en Turijn beroemen zich vandaag op de nationale en
internationale successen van hun piccoli teatri.
Hierover schrijft Fiocco: ‘Dit verschijnsel van permanente groepen, geïnspireerd
door artistieke maatstaven en niet meer afhankelijk van commerciële belangen, is
het meest kentschetsende in het Italiaanse toneel van de laatste jaren’. Het heeft,
naast de vernieuwingen die we reeds opsomden, nog andere veranderingen aan de
gewoonten van publiek en acteurs aangebracht. Meestal worden de ‘stabili’ niet
bestuurd door een speler, de capocomico, wiens cabotinage altijd de vedette-rol
opeiste en de medespelers in de schaduw liet. De verdwijning van de ‘mattatore’ is
ontegensprekelijk het gelukkigste gevolg geweest van de nieuwe toestand.
Betekent dit dan dat voortaan alles volmaakt in orde was? Men zou dit zelfs niet
durven denken. De ‘piccoli teatri’ worden bijna altijd bestuurd door een regisseur
(te Milaan heeft Giorgio Strehler zich verbonden met de krachtdadige impressario
Paolo Grassi); deze schept een eigen stijl, legt zijn opvattingen op aan zijn acteurs
en leidt het spel soms ten nadele van het stuk zelf. ‘Hendrik IV’ van Pirandello heeft
in de recente versie van het Piccolo Teatro van Milaan niet kunnen overtuigen, verre
van daar zelfs.
Anderzijds komt het soms - en zelfs dikwijls! - voor dat een directeur, die
voortgekomen is uit de rangen van de jongere generaties, te veel gebonden is en aan
zijn scenische scheppingen een duidelijke ideologische kleur geeft.
Het is hierom niet minder waar dat de voorstellingen van deze nieuwe
gezelschappen, ook al kan men ze wel eens becritiseren, toch altijd met grote zorg
worden voorbereid en heel dikwijls een merkwaardig peil bereiken qua technische
perfectie.
Hebben zij ook bijgedragen tot de ontwikkeling van de dramatische literatuur, die,
na lange tijd verstikt te zijn geweest door de eisen van de ‘mattatori’, voortaan kon
beroep doen op de ploeggeest en de kunde van uitstekende regisseurs? Als men het
palmares van deze regisseurs doorloopt, vindt men er, zonder bepaald uitgezocht te
hebben, volgende werken: ‘Moord in de Kathedraal’ van Eliot, ‘Richard II’ van
Shakespeare, ‘Electra’ van Sophocles, ‘Familie Antropus’ van Wilder,
‘Vierstuiversopera’ van Brecht, ‘Tramlijn Begeerte’ van Tennessee Williams, ‘De
dood van een Handelsreiziger’ van Arthur Miller en ‘Het Dagboek van Anne Frank’.
Dit zijn maar voorbeelden.
Welke rol delen Strehler, Luchino Visconti, Orazio Costa, Luigi Squarzina toe
aan de werken van hun landgenoten? Het ‘Piccolo Teatro’ van Milaan heeft met zijn
voorstellingen van de Arlechino van Goldoni alle schouwburgen veroverd; minder
geslaagd was het met zijn ‘La Villegiatura’; Costa bracht ‘Spiritisme in het Oude
Huis’ en ‘Nachtwind’ van Betti; hij heeft ook Pirandello's ‘Hendrik IV’ en ‘Ieder
zijn Waarheid’ gegeven; het ‘Piccolo Teatro’ van Genua gaf uitstekende opvoeringen
van ‘Ieder zijn Waarheid’; en Turijn bracht Giacosa tot nieuw leven.
Milaan en Genua geven een reeks studies uit. De titels ervan zijn betekenisvol:
Milaan interesseert zich voor Pirandello, Brecht, Eleanora Duse, Marcello Moretti,
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de onvergetelijke Arlechino van Goldoni; Genua vereerde op die manier Pirandello
en Beaumarchais.
En hoever staan nu de reizende gezelschappen? Deze zijn sedert de oprichting van
de ‘stabili’ niet verdwenen; immers, de steden zonder ‘piccolo teatro’ hebben daarom
hun ‘teatro di prosa’ niet laten varen. Venetië, dat zoveel vreemdelingen aantrekt en
in de Cini-Stichting een Instituut voor de Geschiedenis van het Toneel heeft opgericht,
stelt zich tevreden met ‘seizoenen’ en ‘festivals’; Bologna doet hetzelfde. Op de
planken van deze steden of in andere centra wisselen de ‘stabili’ af met rondreizende
groepen. Bepaalde groepen hebben mooie resultaten geboekt: de groep van Vittorio
Gassman, van Renzo Ricci, de groepen Brignone-Santuccio-Randone en Ninchi-Goi,
en nog andere, hebben reizen gemaakt door het hele land. Welke plaats hebben die
seizoenen of festivals ingeruimd voor Italiaanse auteurs? Een wel zeer bescheiden
plaats blijkbaar. Hetzelfde geldt voor Radio en Televisie: bekijken we even de
programma's van 17 januari tot 14 februari 1961. Van 25 uitzendingen werden er 16
gewijd aan buitenlandse auteurs, twee aan het toneel in Siciliaans dialect, een aan
Pirandello en een aan Ugo Betti, beiden zekere waarden. Er blijft dus niet veel over
voor jonge auteurs. Kan men de schrijver dan ongelijk geven die zei dat men meestal
slechts rekening houdt met het ‘officieel toneel’, om maar te zwijgen over het
‘regeringstoneel’, dat vooral in Milaan en Rome getoond wordt, en dat terwijl er in
Italië een waarachtige vernieuwing van het toneel gebeurt, vol belangwekkende
verdiensten?
Men heeft ongetwijfeld gelijk Pirandello te eren; zijn werk blijft verbazend nieuw
en heeft tal van Italianen geïnspireerd. De tragische Ugo Betti verdient evenzeer de
ontvangst die jonge regisseurs en buitenlandse hoofdsteden hem gegeven hebben.
Eduardo de Filippo, speler en schrijver, heeft zich weten op te dringen met zijn
blijspelen in het dialect en zijn drama's ‘in lingua’: zijn
- vervolg blz. 20 -
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Constanten in de moderne Italiaanse muziek
De term ‘Italiaanse muziek’ houdt voor de moderne concert- en theaterbezoeker een
tweevoudige betekenis in. Meer dan in welk ander land ook vertoont zij beslist een
dualiteit die zich openbaart in zeer uiteenlopende richtingen en in een scherp contrast
in de conceptie van de muziek zelf. De ene richting knoopt aan bij de traditie van
Verdi, terwijl de andere, doorgaans als jong classicisme bepaald, een uitgesproken
modernisme vertoont, dat vooral de invloed van verisme en naturalisme wil ontwijken,
nieuwe expressiemiddelen zoekt en niet wenst te recht te komen in het vaarwater
van een oppervlakkige, populaire stijl, gegroeid uit de volksoverlevering. Wat de
verspreiding betreft, bestaat geen twijfel: de voortzetters van Verdi's melodieuze
thematiek, van zijn hoofdzakelijk vocaal geconcipiëerde muziek, genieten ook nu
nog de voorkeur van de grote massa van het theaterpubliek, voor wie een cursieve
zangstijl, een melodramatische handeling en een uiterlijke virtuoziteit het echte wezen
van de muziek vormen. Doorgaans geldt voor de meeste Italianen de meeslepende,
onweerstaanbare bel canto, als onwrikbare norm en genieten componisten als Puccini,
Leoncavallo, Mascagni, Cilea en zelfs een Montemezzi een onverzwakte interesse
bij een volk, dat zich hoofdzakelijk laat bekoren door klankenschoonheid op zichzelf.
Dit standpunt tegenover de muziek is ongetwijfeld het erfdeel van de glorie en de
hegemonie van de Napolitaanse opera uit de 18de eeuw. Ze vormde het natuurlijke
verweer tegen het pathetische en filosoferende muziekdrama van Wagner die nog
steeds geen vaste voet heeft kunnen zetten in dit klassieke land van de vocale
overdadigheid.
De golf van het muzikaal radicalisme, de nawerking van de progressistische
stromingen die tussen de jaren '20 en '30 ons oude continent overstroomden, lieten
Italië niet onaangeroerd. Het lijkt echter zo of de jongeren, die zich nochtans
onafhankelijk wensten te ontwikkelen buiten de aloude traditie van de seria, waarin
het vocale element en haar drager, de zangvirtuoos, als heer en meester regeerden,
slechts aarzelend het nieuwe Europese muziekgeweten aanvaardden. Ook zij mochten
aanknopingspunten in het rijke verleden. Hun land had in vroegere eeuwen de grote
klassieke vormen in het leven geroepen, zoals oratorio, cantata da camera, kwartet,
sonate en symfonie, maar beoefende die haast niet meer, zodat het zwaartepunt van
de scheppende activiteit in de opera werd verlegd. De jongere generatie stond voor
een dubbele opgave: enerzijds de klassieke vormgevingen weer te huldigen, anderzijds
te reageren tegen de conventies van de opera, haar naturalistische inslag en haar
goedkope effecten van tranerig lyrisme. Uitgangspunt werd voor hen de Renaissance
en de Barok. Het zijn bepaaldelijk drie grote musici die zich afwendden van het
verisme en zich oriënteerden naar een edelere, diepere en geestelijk verantwoorde
muziek. In den beginne fascineerde hen het impressionisme, later streefden zij naar
het neo-classicisme. Het waren Ildebrando Pizzetti, Gianfranscesco Malipiero en
Alfredo Casella. Alle drie hebben op het gebied van het neo-classicisme werken van
wijde strekking voortgebracht en hiermee een scherpe grens getrokken met het
provincialisme van de uitgaande 19de eeuw. Beslist moet hier gewezen worden op
de directe invloed van d'Annunzio. Spoedig werden de bakens gezet die de moderne
muziek in Italië vestigden. Reeds in 1908 publiceerde Pizzetti het lied ‘Il Pastori’,
dat een mijlpaal vertegenwoordigt in de eigentijdse Italiaanse muziek, een lied van
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een Attische schoonheid en van een onweerstaanbare overtuigingskracht. Het begin
van deze eeuw zag achtereenvolgens ontstaan ‘La Nave’, ‘La Pisanella ou la mort
parfumée’ en de eerste opvoering van ‘Debora e Jaele’. Ondertussen schreef Malipiero
fundamentele composities als de eerste reeks van zijn ‘Impressioni dal vero’, zonder
grote tussenpozen gevolgd door ‘Preludi autunali’, ‘Pause del silenzio’ en ‘Sette
Canzoni’, alle werken van doorslaande betekenis, zonder een spoor van romantisme,
nerveus en onrustig, terwijl Alfredo Casella in 1913 op het voorplan trad met ‘Notte
di Maggio’. Deze drie en nog enkele anderen als Alfano, Respighi, Sgambati, Martucci
en Bossi, schenen nu de juiste weg te hebben gevonden. Reeds in 1920 had Casella
een groot deel van zijn oeuvre verwezeniljkt als verspreiding van een kunst ‘dernier
bateau’.
Zo werd het woord van Verdi: ‘Laten we naar het verleden weerkeren en het zal
een vooruitgang zijn’, in dubbele zin verwezenlijkt. Bij de toonaangevende musici
leidde het standpunt tot een nieuwe modus, waarvan de formalistische structuur
innerlijke tucht en constructieve geest inhield: het was een soort van humanisme met
al de kentekens van de wedergeboorte, waarin de diepste roerselen van de mens naar
de oppervlakte drongen. Maar terwijl sommige meesters in het buitenland het
zwaartepunt verleggen in een hoofdzakelijk ritmische ontwikkeling, blijft de Italiaan
getrouw aan het ‘melos’, de lyrische uitdrukking van het gevoel, ofschoon hij tegelijk
de methode van een strenge constructiviteit naar één grondgedachte behoudt.
Ongeveer veertig jaar te voren had Ferruccio Busoni die beweging bestempeld als
‘jong classicisme’.
Van die generatie bezit Pizzetti als enige het begrip van werkelijke grootheid, ja
van monumentaliteit, voornamelijk in zijn opera's: ‘Fedra’, ‘Debora e Jaele’, e.a.
Hoe doordrongen hij ook is van hellenisme en hoezeer hij ook vasthoudt aan de
Griekse modus, toch blijft zijn genie specifiek Italiaans. Hij ontvouwt dezelfde
eenvoud, dezelfde helderheid en maat van de vroegere grootmeesters. Door diezelfde
drang naar soberheid en klaarheid wordt Malipiero bezield. Hij heeft nagenoeg alle
vormen van de muziek gehuldigd. Gaandeweg heeft zich zijn persoonlijkheid
ontvouwd en wel op een logische en diepzinnige
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wijze ondanks zijn driftige natuur. Door de veelvuldigheid en de verscheidenheid
van zijn werk, dat niet minder dan 7 symfonieën, kamermuziek, oratorio's en
muziekdrama's omvat, door zijn grondige afrekening met de Italiaanse Barok, mag
Malipiero beschouwd worden als de meest imposante figuur in de vernieuwing van
de moderne muziek in Italië. Wellicht is hij op zijn best in de kleinere
compositievormen, in de miniatuur of zo men wil in de arabeske in Schumanniaanse
zin. Hij brengt een zekere lichte conversatietoon in zijn composities terwijl hun
niveau elk compromis of conventie onmogelijk maakt. Minder progressistisch getint
is het oeuvre van Casella, die pas later zijn eigen stijl heeft gevonden, nadat hij zich
eerst als eclecticus had veruiterlijkt.
Een enigszins aparte plaats bekleedt Ottorino Respighi, die nog verder in de
muziekgeschiedenis teruggreep: bij hem ligt het gregoriaans aan de basis van zijn
‘Concerto gregoriano’, zijn ‘Concerto in modo mixolidio’, zijn ‘Quartetto dorico’.
Tegelijk ondergaat hij van al zijn tijdgenoten het sterkst de invloed van het
impressionisme, bepaaldelijk in de trilogie aan Rome gewijd (Pini, Fontane, Feste).
Zijn stijl is decoratief en zijn instrumentatie kent niet de geringste zwakheid. Echte
overgangsfiguur is Goffredo Petrassi, die wel aanleunt bij Casella en Hindemith,
maar voor zijn religieuze composities evenzeer aanknoopt bij Palestrina als bij
Marenzio. In het korte bestek van dit artikel is het onmogelijk de revue te schouwen
van de jongere Italiaanse muziek. Haar voornaamste vertegenwoordigers zijn Luigi
Dallapiccola, wiens vroegste composities ontstaan zijn uit bewondering voor de
Nederlandse meesters, maar die achteraf een gloedvol adept is geworden van het
twaalftonenstelsel, dit laatste gecombineerd met de traditionele Italiaanse cantabiliteit.
Hetzelfde doet ongeveer Mario Peragallo, die de esthetiek van Schoenberg in het
Italiaans heeft overgezet. Ten slotte willen wij nog wijzen op de interessante
verschijning van Luigi Nono, bekend om zijn ‘Epitafio di Federico Garcia Lorca’
en om zijn affiniteiten met Anton Webern.
Het onderzoek van de beste composities der laatste decenniën wijst, op enkele
uitzonderingen na, op een éénstemmige neiging naar melodische klaarheid en
architectonische bouw, zodat ook de meest progressieve verschijningen, bewust of
onbewust, kunnen beschouwd worden als de voortzetters van de eeuwige traditie
van de Italiaanse muziek.
André M. Pols

Het Italiaans Toneel van Vandaag
- vervolg van blz. 18 stukken zijn handig gebouwd en al roepen ze dikwijls een veristische sfeer, een
‘doorsnede van het leven’ op, toch zijn ze doordrenkt van een zin voor het menselijke;
hoewel ze soms wat sentimenteel zijn, ze bekoren meestal wel door hun lyrisme, dat
een zekere pessimistische tendens verzacht, of zelfs heel dikwijls door hun optimisme.
De uitgever Valentino Bompiani heeft onweerlegbaar succes geboekt met ‘Albertine’
en ‘Schrik voor mijzelf’. De auteur echter die het krachtdadigst naar voren is gekomen,
is Diego Fabbri, zowel in eigen land als in het buitenland; zijn ‘Familieproces’ werd
zowat overal toegejuicht. ‘Wrok’, ‘Inquisitien’, ‘De Verleider’, ‘Delirium’ worden
door merkwaardige personages-typen beheerst met hun hooghartige trots en hun
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eigen opvatting van de moraal. Men kan hem in sommige opzichten vergelijken met
Carlo Terron (‘Het Proces der Onschuldigen’) of met Silvio Giovaninetti (‘Groen
Bloed’). Paolo Levi, een veelschrijver, auteur van radio-luisterspelen, schreef ook
een drama vol leven: ‘Wettige Verdediging’, en een bekoorlijk stuk, bekoorlijk
niettegenstaande zijn fouten, ‘De Zaak Pinedus’. Vittorio Calvino heeft een bevallige
verbeelding, en Massimo Dursi, laat tot het toneel gekomen, heeft men terecht
vergeleken met Pirandello wegens zijn zin voor humor, hoewel die toch verschilt
van die van de grote Siciliaan; maar de auteur van ‘Zes Personages op zoek naar een
Auteur’ komt tot het besluit dat de mens in voortdurende ontbinding verkeert, terwijl
Dursi de integriteit van het individu tracht te redden.
Spijtig genoeg is het praktisch altijd zeer moeilijk de dramatische draagwijdte van
de jongste werken te waarderen. Te vaak werden ze niet vertoond en men hoeft ze
op te zoeken in gespecialiseerde tijdschriften: ‘Scenario’, ‘Sipario’, ‘Il Dramma’
Hoe groot zijn literaire waarde ook moge zijn, toneel is eerst en vooral voor opvoering
bestemd. Hoe rijk de teksten ook wezen, zij beginnen slechts te bestaan wanneer zij
voor het voetlicht verschijnen.
Prof. Dr. Robert O.J. Van Nuffel
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Van ‘Paisa’ tot ‘L'Eclisse’
Naar een verinnerlijking van het Italiaanse neorealisme
Het filmfestival te Brussel, in juni 1947, was een der belangrijkste gebeurtenissen
in de geschiedenis van de cinematografie. Niet om de manifestatie op zichzelf; maar
omdat, voor het eerst sedert Eisenstein en de grote Russen, een totaal nieuwe richting
in de filmkunst werd aangekondigd. De projektie van de sketchfilm ‘Paisa’, van de
toen buiten Italië totaal onbekende Roberto Rossellini, wekte zowel bij het gewone
publiek als bij de cinefielen een entousiasme zoals men dat na ‘De Generale Lijn’
niet meer had gekend. Het werk werd weliswaar niet bekroond; die eer ging naar een
film van René Clair, ‘Le Silence est d'Or’, blijkbaar de enige prent waarover links
en rechts in de jury het met mekaar eens konden worden - maar de reden voor het
afwijzen van ‘Paisa’ heeft niets met filmkritiek, doch des te meer met politieke en
religieuze onverdraagzaamheid te maken. Desalniettemin kon niemand twijfelen aan
het belang van de uit Italië gekomen ‘nieuwe lente en het nieuwe geluid’.
Ook in de Verenigde Staten en in Engeland was een vernieuwing merkbaar; de
dokumentaristen streefden een voordien nooit betrachte innerlijke en uiterlijke
waarachtigheid na - zij verschilden echter nog grondig van de jonge Italiaanse
kineasten voor wie de méns telde, niet de akteur en voor wie de levensfeiten
belangrijker waren dan een van te voren uitgestippeld scenario. De Amerikanen en
Britten vertrokken van een vooropgestelde idee, en theorie; de Italianen
improviseerden zoals het leven zelf een improvisatie schijnt te zijn.
De stroming van wat men het neorealisme heeft genoemd, duurde slechts korte
tijd. Althans in zijn oorspronkelijke vorm. Want men vergist zich grondig als men
beweert dat het neorealisme is uitgebloeid, dat het voorgoed tot het verleden en dus
tot de filmgeschiedenis behoort. Het werk van de huidige jongeren, zowel in Engeland
en de Ver. Staten als in Frankrijk, is zonder de van het Italiaanse neorealisme
uitgegane inspiratie niet denkbaar; de nieuwe generatie van filmers heeft ten opzichte
van de neorealisten een zware schuld.
Maar ook in Italië zelf is de geest van het neorealisme levend gebleven, al
veranderde ook het decor en gingen de voorgestelde personages mettertijd tot een
andere maatschappelijke kaste behoren. Mede ingevolge de gewijzigde politieke
struktuur in Italië (in 1948 kregen opnieuw de katolieken het bewind in handen), die
de absolute vrijheid van de eerste jaren na de oorlog merkelijk had beknot, bleek het
niet steeds verstandig de armoede van het Italiaanse volk, het bijgeloof en de
onwetendheid van de plattelandsbevolking aan de kaak te stellen; dus ging men
zwijgen, of kreeg de waarheid een retoucherend masker voor. Luchino Visconti,
wiens ‘Terra trema’ de wereld in beroering had gebracht, realiseerde ‘Bellissima’;
Renato Castellani bracht ‘Due Soldi di Speranza’ en ‘Sotto il Sole di Roma’;
Rossellini introduceerde Ingrid Bergman in ‘Stromboli Terra di Dio’ en ‘Viaggio in
Italia’; De Sica kapituleerde voor de eisen van Jennifer Jones en Montgommery Clift
in ‘Stazione Termini’; Alessandro Blasetti vergat ‘Un Giorno nella Vita’ en
produceerde ‘Peccato che sia una canaglia’. Het neorealisme gleed langzaam af naar
het gemakkelijke populisme of verburgerlijkte tot een goedkope dramatiek. En juist
dat ‘aanlengen’ van wat eens een krachtige, levenswarme drank was, diskrediteerde
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het neorealisme voor jaren. De diepere onderstroom vloeide voort, doch wat het oog
waarnam was een algemene vervlakking.
Dat er echter nooit een breuk is geweest tussen de jonge generatie van de jaren
'45-'48 en de generatie die thans aan het woord komt, bewijst het werk van Monicelli,
De Seta, Pasolini, Rosi, Bolognini, Petri, Zurlini, Antonioni en zelfs van iemand als
Fellini. Terwijl men in Cinecittà kristenen voor de leeuwen blijft werpen, de amazonen
drieste liefdesavonturen beleven, Herkules steeds fantastischer wondertoeren uithaalt
en de hele Griekse mytologie nog eens uit de doeken wordt gedaan, zijn er tientallen
jongeren die - naast de gevestigde reputaties als De Sica, Visconti, Rossellini, Soldati,
Zampa e.a. - vóór alles de waarheid betrachten en deze waarheid in hun naakte vorm,
schoon of lelijk, tonen. De nood die de jonge Rossellini, Lattuada, Castellani, De
Santis e.a. tot filmen dwong, is dezelfde nood die Antonioni en Pasolini voortdrijft.
Zij zijn gefascineerd door de geest van de tijd, door de problematiek van de mens
die in deze tijd moet leven en daar blijkbaar niet tegen opgewassen is.
Het verschil tussen het neorealisme van het einde der jaren veertig en hel
neorealisme van thans, ligt in het diepere doordringingsvermogen van de huidige
jongeren. Wat zij tonen, is de realiteit van de ziel; het is niet langer het lichaam dat
koude en honger lijdt, maar dat onzichtbare levensbeginsel, met welke naam het ook
moge omschrijven, dat het meest wezenlijke deel is van de mens, dat hem ten slotte
tot méns maakt. De jongere kineasten zien veel verder dan de periferie van het
lichaam; zij zoeken de diepste diepte van de mens... en bereiken zo de afgrond van
waaruit en de profundis opklinkt. En allen hebben ze dit met mekaar gemeen dat ze,
onafhankelijk van elkander, de tragiek van de fundamentele menselijke eenzaamheid
hebben ontdekt - een eenzaamheid die zwaarder wordt om dragen naarmate men het
materieel beter heeft, een eenzaamheid die omgekeerd evenredig schijnt te zijn aan
het kwantum van veroverd sociaal geluk.
Nemen we de twee meest representatieve figuren, die tevens het verst van mekaar
af staan: Pier Paolo Pasolini en Michelangelo Antonioni.
Pasolini heeft tot dusver slechts één speelfilm op zijn aktief (hij realiseerde
verscheidene korte films en was een tijdlang assistent van Fellini, o.m. bij de
verwezen-
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lijking van ‘Le Notti di Cabiria’): ‘Accatone’. Maar met dat éne werk heeft hij dan
ook dadelijk de algemene aandacht op zich gevestigd. In ‘Accatone’ tekent hij een
deel van de naoorlogse Italiaanse jeugd, die aan de oorlog zelf nauwelijks enige
herinnering heeft bewaard, maar opgroeide in de sociale, ekonomische en morele
chaos die op de kapitulatie volgde. Zij leerde dat arbeiden goed is voor dwazen, dat
je veel vlugger rijk wordt door stelen, het drijven van zwarte handel of het opknappen
van het ene of andere loense zaakje. Die jeugd, in Italië talrijker dan elders in Europa,
zag dan op zeker ogenblik het einde van dat paradijselijke niets-doen gekomen. Maar
werken had zij nooit geleerd, en om daar nu mee te beginnen, was het te laat. Zo
ontstond, vooral aan de rand van de grote steden, een generatie van klaplopers,
zonnekloppers, gauwdieven en nietsnutten die drinken, bluffen en het de eventueel
tot arbeiden bereide kameraad flink lastig maken.
Pasolini heeft die jeugdige afval-wereld in harde, rauwkorrelige beelden gestalte
gegeven. In tegenstelling met de eerste neorealisten, brengt hij weinig tederheid op
voor zijn held die een paar vergeefse pogingen doet om aan zijn noodlot te ontsnappen.
De invloed van De Sica op Pasolini, evenals van Fellini in zijn beginperiode, is
duidelijk merkbaar. Maar waar De Sica de mens met medelijden bekijkt, onderzoekt
Pasolini hem met een klinische belangstelling en tracht de aard, de symptomen en
de eindontwikkeling van een tijdskwaal te achterhalen.
Ook bij Antonioni herkent men dat innerlijk-afstand-nemen van zijn personages.
Voornamelijk in zijn laatste werken. Wanneer hij in zijn eerste speelfilms nog
persoonlijk geengageerd is - in ‘I Vinti’, ‘La Signora senza Camerlia’, ‘Le Amiche’
en zelfs nog in ‘Il Grido’ - dan blijft de méns Antonioni buiten de sfeer van
‘L'Avventura’, ‘La Notte’ en ‘L'Eclisse’. Misschien is dit niet helemaal zo; een
kunstenaar verraadt steeds zichzelf in zijn scheppingen - ook als hij er angstvallig
over waakt zulks niet te doen; maar bij Antonioni is dat zich prijsgeven tot een
minimum herleid. Hij maakt de rekening van een tijd en van een beschaving; het
eindresultaat hangt niet van hem af en hij weigert er enige kommentaar aan toe te
voegen. Hij zegt: Kijk, en herken uzelf! Of toch een aspekt van uzelf!
In ‘L'Eclisse’ - het fiasco van de menselijke relaties, dat een nieuw ijstijdperk,
innerlijk dan, aankondigt - bereikte Antonioni de zuiverste vorm van wat hij sinds
‘Il Grido’ tot uitdrukking wil brengen; het is tevens de film die mij het meest
representatief lijkt voor wat ik het neorealisme van de ziel zou willen noemen. De
uiterlijke dingen hebben geen belang meer, tenzij als symbool voor wat zich in de
geest en het hart van de mens aan dramatische gebeurtenissen afspeelt.
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Monica Vitti in ‘L'Eclisse’ van Michelangelo Antonioni.
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Slotsekwens uit ‘La Notte’ (Jeanne Moreau en Marcello Mastroianni).

1
Michelangelo Antonioni
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Scène uit ‘La Notte’:
konfrontatie tussen twee personen, die de waarheid ‘vermoeden’
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Federico Fellini regisseert Giulietta Masina (zijn vrouw) en Anthony Quinn in ‘La Strada’.

Meteen is daardoor ook een punt bereikt, waar de grenzen van de filmkunst, als
expressie van ideeën en gevoelens, merkbaar worden. Om het onzichtbare te
visualiseren heeft Antonioni vaak een beeldtaal moeten gebruiken die slechts door
ingewijden kan worden verstaan. Luidt Antonioni definitief het einde van het
Italiaanse neorealisme in? Waarschijnlijk wel niet. Tenminste niet als men het
neorealisme in zijn essentiële waarde beschouwt: de uiting van de drang om écht te
zijn, om de waarheid te zeggen en de werkelijkheid te tonen, de werkelijkheid van
de materie of van de geest. Die drang leeft verder, onder allerhande aspekten, in het
werk van de Italiaanse jongeren. Fellini mag dàt neorealisme hebben verraden, de
generatie van nieuwe filmers zet een nonkonformistische traditie verder en blijft,
zoals in de aanvangsperiode van de vernieuwing, toonaangevend voor vele jongeren
in Europa, de Verenigde Staten en Azië.
Maria Rosseels
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Vitaliteit van de Italiaanse plastiek
Elegantie, charme, raffinement, chic, een verbluffende virtuositeit in dienst van een
feilloze smaak: het zijn de eerste eigenschappen die opvallen in de Italiaanse plastische
kunst na 1945. Het zijn mineur-kwaliteiten voor wie zich niet op een uitsluitend
formeel standpunt plaatst en zij kunnen de schijn wekken van een oppervlakkig
esteticisme. Deze schijn is bedrieglijk.
Voor de Italiaan is het volmaakte werkstuk, sierlijk en zelfs in de dramatische
extremen van de hedendaagse beeldspraak ook nog ergens harmonisch, een
noodzakelijkheid. Tot in de hybris blijft deze meditteraan een gedisciplineerd latijn.
Tot in de barok blijft hij een classicus. Zijn emotie moge nog zo sterk zijn - zij is het
dikwijls, maar kortstondig - zijn vormgevoel domineert. Hij is de geboren architekt,
de ideale designer: iemand die met het vormenprobleem speelt, die de ruimte voelt,
die de proporties ‘in zich’ heeft. Zie de Italiaanse pleinen en trappen, de
autokoetswerken, de herenmode, zie de nieuwe sky-line van Milaan. Eigenlijk zou
men, om over de Italiaanse schilderkunst te spreken, tegelijk ook moeten kunnen
spreken over dit alles.
Op al de gebieden waar vormgevend, styliserend, stijlbepalend kan worden
ingegrepen is de Italiaan een meester. En de artificiële scheiding tussen deze gebieden
is voor zijn gevoel minder scherp dan elders. De ‘integratie aller kunsten’, de oude
wensdroom van Bauhaus en De Stijl, wordt door hem niet als een streberisch ideaal
nagestreefd, zoals door de Duitsers en de Nederlanders, maar als een
vanzelfsprekendheid gerealiseerd. Méér dan de Germanen, en veel meer dan de
Spanjaard, deze gepijnigde en geëxalteerde, voelt hij zich thuis op de aarde en heeft
hij zijn greep op de dingen. Zijn stempel erop is briljant. Zij omringen hem in
gedisciplineerde orde. Hij is versatiel en zelfzeker genoeg om ook midden in de
twintigste eeuw de situatie volkomen in de hand te houden. Zijn bijdrage tot een tijd
die men gaarne onmenselijk blijft noemen is essentieel humanistisch.
Zij is dat in alle tijden geweest. Samen met de hartstochtelijke behoefte aan een
harmonische vorm (dit is al veel méér dan esteticisme, het reikt naar het absolute en
naar het ultieme) maakt dit humanisme de constante uit van alle Italiaanse kunst.
Wanneer het verlangen naar maat mateloos wordt keert het in passie, de passie van
Giotto en Brunelleschi, van Piero della Francesca en van Gio Ponti.
Twee extreme voorbeelden van deze passie zullen ons toelaten meteen twee polen
van de hedendaagse Italiaanse schilderkunst te situeren: Morandi, de eenzame,
introverte schilder van de stilte, en Fontana, de rusteloze animator, vibrerend op het
ritme van zijn tijd, elk in zijn richting doorstotend tot het uiterste, peilend naar de
kern - twee extremisten, twee gepassioneerden, maar twee Italianen voor wie geen
kunst bestaat zonder volmaakte vormbeheersing.
Afzijdig van elk tijdsgebeuren, verwijderd van elk streven naar vernieuwing blijft
Giorgio Morandi in zijn atelier te Bologna onverstoorbaar kleine, zeer sobere stillevens
schilderen, onveranderlijk gekomponeerd met enige flessen of schaaltjes, in droge,
zachte tonen waar een bleek licht op valt. Wat Morandi in feite schildert is de
roerloosheid, het onbewogen en eeuwige ‘staan’. Er is een hardnekkigheid, een
obsederend zich toespitsen in dit moduleren, een leven lang, op een uniek tema
waarvan de vrijwillige beperking tot het uiterste gedreven wordt, gedepouilleerd van
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elke anekdotiek, toch vasthoudend aan het voorwerp omdat zijn densiteit, zijn tastbare
aanwezigheid worden gevoeld als essentieel ‘geestelijk’ element. Men denkt aan
Chardin, maar ook aan de ‘pittura metafisica’ van Carrà en van Giorgio de Chirico.
Lucio Fontana heeft, in zijn pijnigend streven naar ontsnapping uit de oude
begrenzingen, in zijn extatisch hunkeren naar een nieuwe dimensie, alle grenzen in
de beeldende kunst opgeheven. Hij is tegelijk schilder, beeldhouwer, decorateur,
designer, publicist. Met manifesten maar vooral met zijn baanbrekend werk lanceert
hij in 1946 het Spatialisme, dat in zekere opzichten wel met het futurisme te
vergelijken is. Immers, zoals het futurisme een artistiek antwoord wilde brengen op
de mechanische veroveringen in het begin van deze eeuw, zo ontwikkelt het
spatialisme zich parallel met de veroveringen van de aktuele ruimtevaart, en heeft
het er in feite op gepreludeerd. Waar echter de geest van het futurisme
progressief-sociaal en, voor sommigen, anarchistisch gericht was, is de achtergrond
van het spatialisme zuiver metaphysisch. De derde dimensie, die Fontana in zijn
werk binnenhaalt door zijn monochrome, nauwelijks met kleur beademde doeken te
doorboren of te doorkerven, wekt niet alleen kosmische associaties en is niet
uitsluitend materieel: hier wordt, on the razors edge, het samenvallen van ruimte en
tijd met duizelingwekkende scherpte geïmpliceerd.
Beschouwt men de kunst als een voortdurend verleggen en doorbreken van grenzen
- grenzen van de uitdrukkingsmiddelen, maar ook grenzen van het zegbare - dan
moet men een figuur als Fontana wel van uitzonderlijke betekenis noemen. De
immateriële dimensie van zijn werk reikt ver voorbij de geijkte plastische kategorieën
en maakt het in feite tot een nieuw medium, waarin de hedendaagse sensibiliteit haar
puurste projektie vindt. De vertrouwde gebieden van de ‘traditionele’ schilderkunst
kunnen in hun veilige densiteit wel zeer aards schijnen, log en zwaar, voor wie
terugkeert van deze ijle hoogten.
De Italiaanse plastiek is echter rijk genoeg om deze in-
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Lucio Fontana: ‘Concetto Spaziale’.
Cliché Galerie Le Zodiaque, Brussel.
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druk weer gauw weg te nemen. Met een versatiel experimenteerder als Corrado Cagli
betreedt men allerlei randgebieden, nu eens grenzend aan verfijnde, geestige zones
van het surrealisme, dan weer naar een subtiel matiërisme voerend, zoals in recente
collages waarin met doorschijnende, gefroisseerde papieren en onderzeese kleuren
een wonderlijke droomwereld wordt geopend.
Het element spel, fantasie, vondst, waaraan trouwens ook Fontana, in een deel van
zijn produktie, een grote plaats inruimt, krijgt bij Cagli wel eens de overhand. Zoals
meer intelligente kunstenaars is hij een eklektikus, die te zeer door de veelvuldige
mogelijkheden wordt aangetrokken om zich op één enkele richting te konsentreren.
Met zijn levendige sensibiliteit is hij een voortreffelijk raadsman voor veel jongere
schilders en een invloedrijk animator. Als zijn antipode is het werk van Capogrossi
één rechtlijnig moduleren op een enkel ‘teken’. Er zal wel geen tweede voorbeeld
bestaan van een zo eigenzinnig zich afgrendelen van elke externe inmenging, noch
van een zo welbewust voortbouwen op de eenmaal gelegde basis - hoe smal die
overigens ook is. Maar juist het onafgebroken gevecht met dit obsederend motief
geeft aan het oeuvre van Capogrossi, in zijn eenzijdigheid en zijn monotonie, een
onmiskenbare adel en een rigoureuse grootsheid.
Het konstruktivisme, waar de kunst van Capogrossi een zeer persoonlijk verlengstuk
aan geeft, vindt bij de Italianen na Magnelli nog slechts zeer weinig
vertegenwoordigers. Belangrijker, alleszins origineler, dan het werk van orthodoxe
beoefenaars als Mauro Reggiani en Luigi Spacal lijken ons de driedimensionale
opzoekingen van Enzo Mari en Bruno Munari, die de premissen van Fontana's
spatialisme in vernuftige toepassingen projekteren. Hun produktie, gemarkeerd door
een verfijnde schoonheidsdrang, verbindt design met skulpturale vernieuwing. Zij
strekt zich uit van gebruiksvoorwerp tot reliëf, van typografie tot plooibare skupltuur.
Het speelse gaat er samen met het zeer gedisciplineerde, de mathematische geest met
een rijke verbeelding. Alles is wit, zwart, alluminium en plastic, uitvouwbaar en
plooibaar, geometrisch en bovenal smaakvol wat zij maken.
Manzoni staat dicht bij hen maar voegt er een eigen kolder-element aan toe, soms
haast geniaal als trouvaille, soms naïef dadaïstisch, altijd ontwapenend door de zwier
en de grandezza waarmee ‘gespeeld’ wordt. Zijn oprolbare ‘linee’, zijn witte ballons
hebben als vondst hun plaats naast de ‘onzichtbare wanden’ van Yves Klein en naast
de machines van Tinguely: stunts die, voorbij de sensatie, op een diepere en verdere
werkelijkheid appelleren.
De jongeren, die te Padua de ‘Gruppo Enne’ hebben gevormd, drijven de
‘anti-peinture’-opzoekingen het verst en het meest consekwent door. Wat zij maken
is op dit ogenblik nog nergens te catalogeren, en moeilijk te beschrijven: troublerende
voorwerpen waarin met speelse, soms ook morbiede fantasie dadaïsme en moderne
techniek worden gekombineerd. Op hun in 1962 te Antwerpen gehouden
tentoonstelling (‘Anti-peinture’, Hessenhuis, maart 1962) kon men magnetische
krachtvelden zien, door een kleine motor geanimeerde, slangachtige plastic-banden,
komposities in plexiglas waarin de toeschouwer verzocht werd gekleurd water te
spuiten, sponsen, die op mysterieuze wijze tot leven kwamen...
Een verschijnsel dat zich niet beperkt tot Italië, maar ook de nieuwe plastiek van
andere landen markeert, is het streven naar sensibiliseren van de oppervlakte, naar
verlevendigen van de textuur. Voor veel schilders blijft het bij een empâteren of
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rimpelen van de verfhuid, maar anderen nemen er allerlei extra-pikturale elementen
in op, waardoor onmerkbaar van het schilderij wordt overgegaan naar het reliëf.
Manzoni doet het, Castellani, Crippa, vele anderen, maar het merkwaardigste
voorbeeld vormt ontegensprekelijk het werk van Alberto Burri.
De dramatische werking van zijn uit verbrande houtspaanders samengevoegde
panelen, de tragiek van verscheurde jute-doeken, soms gedrenkt in somber vermiljoen
dat associaties met wonden en bloedklonters oproept, de magische kracht van
somptueus-geoxydeerde metaalreliëfs - dit alles heeft, toen het nieuw was, een diepe
indruk gemaakt overal waar het getoond werd, en het blijft alleszins een van de meest
significatieve uitingen van de naoorlogse kunst. Door een lichte stagnatie sedert
enige jaren, maar vooral wegens de navolging van het procédé door talloze epigonen,
heeft Burri intussen wel iets van zijn eerste stootkracht verloren.
Waarom, nu we zo ver van het schilderij verwijderd zijn, niet ook even een
parenthese openen voor de skulptuur, waar zij harerzijds soms tot een bijna ‘vlakke’
konseptie komt? Door dit vervagen van grenzen tussen de disciplines herleeft de
oude wisselwerking tussen alle aspekten van de vormgeving, zo zij ook nog niet tot
éénheid komen. Consagra plaatst zijn vlakke ‘personages’ nog wel los in de ruimte,
maar zij zijn welbewust twee-dimensionaal: Lardera heeft, naast zijn
zuiver-skulpturaal oeuvre, belangrijke murale konstrukties gemaakt; Gio en Arnaldo
Pomodoro vooral vatten hun werk zuiver als reliëf op: Arnaldo meestal als met een
soort nerveus spijkerschrift geritmeerde panelen, Gio, op dit ogenblik wellicht de
belangrijkste beeldhouwer van Italië, met reusachtige welvingen in gepolijst koper.
Hij noemt zijn werk graag ‘revelaties van de vloeibaarheid’, en inderdaad worden
het licht en de ruimte, golvend langsheen deze gladde en stralende oppervlakten, als
vloeibare elementen gevoeld. Op de jongste biennale te Venetië maakte dit werk een
grootse in-
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druk. Barok en toch wonderlijk ingehouden, tegelijk sensueel en nobel, evokeert het
zowel het ademen als de golfslag, zowel het kosmische als het meest
intiemlichamelijke.
In de Italiaanse skulptuur, die over het algemeen iets minder sierlijk, iets minder
fraai is naar de vorm, en meer ekspressionistisch gericht is naar de geest - in
vergelijking met de schilderkunst dan - blijven enige figuratieve kunstenaars van een
sterke vitaliteit getuigen. De gespannen menselijke figuren, de gepijnigde paarden
van Marini, de spitse en spichtige gestalten van Mascherini, de aan flarden gescheurde
gedaanten van Bertagnin en Negri, de ‘uomo atomizzato’ van Agenore Fabbri, de
versteende kolossen van Nivola behouden hun plastische waarde, omdat zij meestal
aan het anekdotische ontsnappen en vaak zelfs een thema verabsoluteren.
Klassieker, ook wel akademischer, zijn Manzù en Guasti, Greco en Fazzini. De
overgang naar de non-figuratieven kan gezien worden langs Viani, die, vertrokken
van de naaktfiguur, via steeds verder doorgedreven abstrahering, sedert jaren een
oeuvre van suave, stralende witmarmeren vormen heeft uitgebouwd où tout n'est
qu'ordre et beauté, maar ergens net even te week, te volmaakt om blijvend te boeien.
De zenuw, die bij Viani ontbreekt, is in hoge mate aanwezig bij de jongere Somaini:
rauwe, heftig bewogen stukken metaal waarin gladde en glanzende holten worden
uitgespeeld tegen ertsachtige oppervlakten, vormen die zouden kunnen afkomstig
zijn van geëxplodeerde projektielen, die altijd net schijnen in te slaan - of hun élan
nemen om op te stijgen.
De elegante konstrukties van Minguzzi hebben, hierbij vergeleken, iets van speelse,
nogal schrale balletten. Capello omcirkelt de ruimte met trakgespannen kurven, als
wilde hij ze in lasso's vangen, en schiet er snelle pijlen in af. Mirko richt fabuleuze
totems op. Leoncillo kneedt kleurige stukken aarde die op wonderlijke wijze schijnen
te leven.
Terug naar het schilderij. Met behoud van de ruimte en van het licht. Scanavino,
Saroni, Peverelli, Bergolli, Franceschini, Arico. Zacht-lichtende ijlten, liefst in
eindeloosvariërende parelgrijzen, irreële diepten, voorbij de dampkring en de
zwaartekracht. Poëtisch en dromerig werk, een beetje nevelig, zilverig-onwezenlijk.
Er zijn glanzende perspektieven naar nergens, dynamische lichtkernen,
doorschijnende, vagelijk-menselijke figuren. Er is vooral zeer veel, té veel, subtiel
genuanceer, zeer veel raffinement, tot in het bloedloze mooierige. Dit is dan het soort
Italiaanse kunst die lijdt aan een overdaad aan schoonheid.
Totaal anders gerichte schilders, schitterende koloristen als Afro, Vedova,
Santomaso, Brunori, de te vroeg gestorven Birolli, kunstenaars zwelgend in de warme,
chatoyante kleur, in het lyrische gebaar ontsnappen er evenmin aan, proberen ook
niet, integendeel, leven er zich in uit. Voor Morlotti, voor Corpora, die hun schilderij
graag in de bijna monochrome, gesmijdige pâte kerven, boetseren bijna, krijgt die
vreugde een tastbare, sensuele bijsmaak.
Maar dit begint aardig op een nomenclatuur te gelijken, terwijl elke opsomming,
zelfs van de belangrijkste Italiaanse kunstenaars, toch onvermijdelijk zéér onvolledig
moet blijven. Wij spraken zelfs niet over de meest gelauwerde, de meest ‘officiële’
schilder van allen, die gelukkigerwijze nog een waarachtig kunstenaar is ook: Guttuso,
een krachtig, persoonlijk temperament dat zich thans, na een lange en eerlijke evolutie,
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in een kurieus neo-expressionisme uitspreekt; noch over de archaïserende wereld
van Campigli; noch over de op Hieronymus Bosch teruggaande spookachtige
diablerieën van Dova; noch over Music, of Rotella, of Bertini, of over de animators,
enige jaren geleden, van de ‘nucleari’, die zich rond het tijdschrift ‘Il Gesto’ hadden
gegroepeerd: Dangelo en de onvatbare, spitsvondige Baj...
Bij één schilder moeten we echter toch nog even stilstaan. Niet omdat wij, sinds
wij in 1961 op de Jongeren-biennale te Parijs een groot ensemble van hem zagen,
persoonlijk een zwak hebben voor zijn werk, maar omdat het een extreem en zuiver
voorbeeld is van datgene waartoe de Italiaanse schilder, schilder blijvend, dus met
de eenvoudige beproefde middelen en zonder experimentele kunstgrepen, in staat
is.
Piero Dorazio schildert fijne, zeer dunne netten van kleur over het doek, spant er
draden over die, in vele lagen over elkaar, het hele schilderij met een soort weefsel
of met een schemerende raster bedekken. Hierdoor ontstaat een effekt van ‘statische
vibratie’ dat het oog in hoge mate boeit. Maar achter en doorheen die trilling van
kleur, - die een vlak vormt zonder dicht te vloeien, zonder zwaarte of densiteit te
krijgen, die als het ware à l'état pur aanwezig is, ontdaan van haar stoffelijkheid en
juist daardoor zo intens, zo ‘essentieel’, - doorheen die kleur straalt een gloed van
licht, zoals men het (men vergeve onze geestdrift, maar dit is wonderlijk) slechts in
de Sainte Chapelle en te Chartres aanschouwen kan. Zo puur en vol, zo zacht en
doordringend is dit licht, dat het van een verborgen lichtbron schijnt voort te komen,
terwijl men anderzijds toch voelt dat hier geen trukage bij te pas komt en dat alles
in het schilderij zélf aanwezig is.
Het gaat hier om veel meer dan om een plastische vondst. Het geluksgevoel dat
men voor deze kunst drinkt ontspringt elders, hoger. In volmaakte, rigoureuze
mozaïeken, in stralende harmonieën komponeert Dorazio een hooglied op de
helderheid van het latijns genie.
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1
Cesare Peverelli: Naissance en ville' 1959. (Galleria dell' Ariete, Milaan)

2
Gianni Dova: ‘Nascita dalle rocce’, 1958, (Galleria Blu, Milaan).
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Baj: ‘Piccolo Personaggio in contraluce’, 1958, (Galerie Rive Gauche, Parijs).
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1
Giuseppe Capogrossi: ‘Surface 210’, 1957, olie op doek (The Solomon R. Guggenheim Museum,
New-York).

Andere aspekten van dit genie kunnen hier slechts terloops worden vermeld, al
maken zij mede deel uit van het Italiaanse kunstleven en bepalen zij er de levendigheid
van. De kunsthandel, gekoncentreerd te Rome en vooral te Milaan, heeft iets van de
felheid der beurstonelen in Antonioni's film ‘Eclisse’: hij is niet alleen een
aangelegenheid van grote verzamelaars, maar heeft ook eenvoudige lieden en
middenstanders in zijn greep. Veel kunstenaars te Milaan ruilen schilderijen voor
levensmiddelen en kleren, omdat de handelaars zich aan hun werk interesseren. En
heus niet altijd alleen maar met speculatieve bedoelingen.
Anderzijds strekt het voorbeeld van de grote bedrijven, die door opdrachten, door
het inrichten van tentoonstellingen, door het uitschrijven van kunstprijzen op
internationaal niveau (Marzotto, Pirelli, Marinotti, Olivetti) een dynamisch mecenaat
uitoefenen, zich uit tot het ganse bedrijfsleven, waar het aanmoedigen van de levende
kunst algemeen als vanzelfsprekend (al ware het slechts om publicitaire- of
prestigeredenen) wordt beschouwd.
En wij zouden moeten kunnen spreken over de typisch-Italiaanse mode van de
‘manifesten’, die elkaar na de oorlog hebben opgevolgd, verdrongen en
tegengesproken, evenals de kunsttijdschriften (Il '45, Numero, Spazio,
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2
Massinio Campigli: ‘De Architraaf’, 1949, olie op doek. (Verz. Guiseppe Verzocchi, Milaan)
Cliché Palais des Beaux-Arts, Charleroi

Il Gesto, 4 Soli, Azimuth, Direzioni, Sele Arte...), over de verbeten strijd tussen de
galerieën, over de betekenis van de biennales te Venetië, de triennales te Milaan, de
quadriennales te Rome, over de rol gespeeld door sommige uitgevers, in een land
van luxueus drukwerk bij uitstek...
Natuurlijk doet deze vluchtige schets de werkelijkheid geweld aan. Zij is in feite
eindeloos genuanceerd, voortdurend in beweging en in volle evolutie. De Italiaanse
kunstenaar beschikt over een zo subtiele feeling, over een zo groot
assimilatievermogen, over zulke fijne antennes voor wat en hoe op een bepaald
moment ‘moet’ geschilderd worden, dat zijn artistieke autonomie er bestendig wordt
door bedreigd. Juist door zijn ontzettende virtuositeit, door zijn soepelheid en door
zijn zin voor het element ‘mode’ is hij, wanneer hij niet over een uitzonderlijk
krachtige persoonlijkheid beschikt, als het ware voorbestemd om epigoon of maniërist
te worden. Zijn kunst bekoort in hoge mate, is juist poëtisch, esoterisch en ‘nieuw’
genoeg om te interesseren zonder te schokken, om de gemiddelde verzamelaar in te
palmen en door alle jury's onderscheiden te worden. In 1950 schilderde hij zeer
kleurige geabstraheerde natuur-impressies, in 1955 gestuele uitbarstingen, in 1960
monochrome, lichtende ruimte-visioenen.
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Francesco Somaini: ‘Blessé 1’, 1959.
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Berto Lardera: ‘Heure matinale’, 1955, (ijzer, koper en hout).

Wat zal de toekomst bewaren van deze overvloedige en intense produktie? Het
resultaat van stijl-opzoekingen, bewegingen en experimentele groeps-arbeid, waaraan
Italië altijd bijzonder vruchtbaar is geweest, veroudert snel, gebonden als het is aan
de aktualiteit en niet gegroeid vanuit een innerlijke, emotieve kern. Omdat dit werk
geen eigen autentiek leven in zich draagt, maar de weerspiegeling is van een
voorbijgaande nieuwsgierigheid, verliest het zijn bestaansreden wanneer eenmaal
die nieuwsgierigheid werd bevredigd.
De bewogenheid en het chaotische van deze tijd vermogen echter niet de stem te
doven van een aantal belangrijke kunstenaars wier zuiverheid van gevoel en wier
originele scheppingskracht onaangetast blijven door de contingenties - méér zelfs,
die de contingenties determineren en transcenderen. Hun avontuur, afzijdig van de
collectieve vogue, is telkens uniek en hun oeuvre onvervangbaar. Zij zijn herkenbaar
aan de kontinuïteit in hun gevoelswereld en aan de eigenzinnge rechtlijnigheid van
hun ontwikkeling. Sommigen werden hier genoemd, anderen niet. Zulke uiteenlopende
namen als Morandi en Fontana, Burri en Dorazio, Marini en Gio Pomodoro bewijzen
de vitaliteit en de eindeloze variëteit van de Italiaanse plastiek.
Marc Callewaert
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De clichés Blessé 1 en Heure matinale werden bereidwillig ter beschikking gesteld door de Editions
du Griffon, Neuchâtel (Zwitserland). Zij komen oorspronkelijk voor in de monografieën Berto Lardera
en Francesco Somaini, verschenen in de collectie La sculpture du 20e siècle - The sculpture of the
20th century - Die Plastik des 20. Jahrhunderts.
Marino Marini: ‘Het Mirakel’, 1943, plaaster. (Verz. Emilio Jesi, Milaan).
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Vlaamse aanwezigheid in Italië
Comacina, het ‘Eden’ der kunstenaars

Willy Bosschem: De Sint-Janskerk op Comacina (1962).

Amper een paar uur ligt er tussen de zenuwslopende stadssfeer en de absolute
stilte. In anderhalf uur brengt de Sabena U in een geluidloze Caravelle naar Milaan,
het hart van de Italiaanse grootindustrie, zestig minuten later bent U reeds in Como
en een vlugge busdienst voert U in een recordtempo naar Sala Comacina, de gemeente
waaraan het Isola toebehoort.
Signor Lino Nessi, de restauranthouder, die men er beter kent als ‘Il Cotoletta’,
de heerser van het eiland, ontvangt U in zijn vermaard wit hemd en gele ribsbroek,
op een typisch Italiaanse manier, met zware, galmende stem en vele wijdse gebaren,
in een vloeiend Frans.
‘Ik verwend nu eenmaal de Belgen’, is één zijner geliefkoosde uitdrukkingen
zonder er evenwel bij te zeggen dat dit nu éénmaal zo moet daar dit eiland enkel en
alleen vóór en dóór kunstenaars bestaat.
Hoe die Belgische kunstenaars daar nu geraken, hebben wij te danken aan wijlen
Koning Albert, die het eiland in 1917 ten geschenke kreeg van Ridder Caprani en
dit op zijn beurt overmaakte aan de ‘Accademia de Brera’ van Milaan, die er als
erfgenaam een rustoord moest van maken voor Italiaanse en Belgische kunstenaars.
Op dit initiatief werden er drie bungalow-villa's gebouwd, welke dan ook met de
‘Locanda’ de enige woonsten zijn geworden van dit eiland. In deze bungalows kunnen
dan enkele schrijvers, schilders, beeldhouwers en musici met hun familie een viertal
weken verblijven. De Locanda of herberg is ondergebracht in een overblijfsel van
een Romeinse kapel, welke achteraan ook dienst doet als koestal, doch door het
prachtig warm klimaat gebeurt alles buitenshuis en is het restaurant zelf in open lucht
gelegen, op de uiterste hoek van het Isola met een wondermooi panorama op het
Comomeer. Verder vindt men nog op het hoogste punt een kerkje, de St. Janskerk,
zeer sober, wit geschilderd waarop natuurlijk de onmisbare sgraffito's souvenirs zijn
aangebracht en waar nu archeologen opgravingen doen en reeds merkwaardige
vondsten hebben gedaan. Zo heeft men er pas enkele fresco's, weliswaar in zeer
slechte staat, blootgelegd.
Om de geschiedenis neer te pennen van dit onooglijk klein lapje grond zou men
waarachtig moeten teruggaan naar de voorhistorie met zijn ‘Oroben’; Cesar defileerde
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er ook voorbij met duizenden gevangenen, die het eiland bebouwden en er een
versterkte vesting van maakten. In de 4e eeuw werd er de eerste kerk gebouwd,
waarop er vele volgden rond de jaren 500, doch in die tijd noemde men Comacina
‘Christofoles’. Comacina werd verscheidene malen volledig verwoest door oorlogen
en bezettingen en toen rond 1120 de stad nogmaals met de grond gelijk gemaakt
werd door de artillerie van Frederik Barbarossa, verklaarde Bisschop Vildulfo het
eiland vervloekt, en elk levend wezen werd met deze vervloeking bedreigd indien
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het er ooit een voet op waagde. Het enige kerkje, dat het eiland nu nog bezit, de St.
Jan de Doperskerk, werd opgericht in het verschrikkelijke pestjaar 1460, ten einde
de pest te bezweren. Nu nog herdenkt men dit memorabel feit in de maand juli door
grootse feesten, die werkelijk vermaard zijn geworden.
Met dit kort historisch overzicht is ook de vloek verdwenen, want de man, die nu
de faam van Comacina hoog houdt, Signor Nessi, heeft daar voor gezorgd, na een
woelige droom, waarin een geraamte voor hem verscheen en een deftig graf vroeg
om die vervloeking te verdrijven. Zo komt het dat de herbergier na de avondmaaltijd
zijn vermaarde gevlamde koffie zet, die, samen met magische woorden en gebaren,
de spoken blijft bezweren, en ik kan beweren dat deze enscenering, in het pikdonker
gelaten openluchtrestaurant, met de zwarte silhouetten van de bergen in de achtergrond
en het vlammenspel van de gebrande cognac, een indruk maken die U bijblijven en
de koffie eens zo goed laten smaken.
Moet ik verder vertellen dat er bij de wandelingen in deze stille ongerepte natuur,
tussen de oude ruïnes en loodrechte cypressen, steile halfaarde-halfstenen trappen,
in de warme zonnestralen, tussen de duizenden hagedissen, die bij elke stap naar alle
richtingen vluchten, de ‘inspiratie’ komt? En als U 's avonds, in de Italiaanse
maneschijn, de geneugten van de dag en de geur van die fameuze gevlamde koffie
inademt, plotseling een spook zou ontmoeten, wel, dat is dan niet zo erg: groet hem
of haar gerust met een vlotte ‘Ciao, Ciao’.
Willy Bosschem

De ‘Ruusbroeckring’: Vlaamse aanwezigheid in het huidige Rome
Ons tegenwoordige Vlaanderen is niet meer te identificeren met de zelfstandige
Nederdietse kultuur, welke vroeger in Italië erkend en gewaardeerd werd. De zeer
sprekende term ‘Fiammingo’ is reeds lang vervangen door het politieke ‘Belga’. Het
historisch hospitium ‘Sint Juliaan der Vlamingen’ illustreert sprekend deze overgang
in zijn huidige tweetalige omvorming: ‘Saint Julien des Belges - Sint Juliaan der
Belgen’.
Toch herleeft sinds enkele jaren, bij de Vlamingen die te Rome verblijven, een
kultureel bewustzijn. Het eerste initiatief hiervan - hoe sprookjesachtig het ook lijken
mag - ging uit van een Ambassadelid. In 1957 organiseerde de nieuwe jonge sekretaris
van de Ambassade bij het Vatikaan, Louis Vandenbrande, in samenwerking met
Pater Jules Mestdagh, generaal-econoom van de Congregatie der Paters Oblaten, een
deklamatie-avond, waar Antoon Vander Plaetse optrad. Mgr. Devroede, rektor van
het Belgisch College, was de gastheer van deze eerste Vlaamse samenkomst. Het
succes was onverhoopt. Zonder zich onmiddellijk zorgen te maken over organisatie,
zetten de beide pioniers dit eerste jaar hun aktie verder met losse vergaderingen. Het
bleef nog bij geïmproviseerde gelegenheden zonder vaste toekomstlijn. Een tweede
deklamatie-avond door Antoon Vander Plaetse, in een der aula's van de Universitas
Gregoriana der Paters Jezuieten, zette het tweede akademisch jaar in. André Demedts
gaf in dezelfde aula een ongeëvenaarde spreekbeurt over de psychologie van Stijn
Streuvels.
Een Belgisch diplomaat weet echter dat hij een nomadenleven leidt. Ook het
verblijf van P. Mestdagh te Rome scheen naar zijn einde te lopen. Deze redenen, en
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nog andere moeilijkheden van meer diplomatieke aard, zetten de beide baanbrekers
aan een meer georganiseerde vorm te geven aan hun kulturele aktie. Hun voornaamste
raadsman was Z.E.P. Fredegandus Calley, O. Cap., geestelijk raadsheer bij dezelfde
Ambassade en prof. emeritus aan de ‘Propaganda Fidei’. P. Fredegandus is de senior
van alle landgenoten in de eeuwige stad. In 1911 kwam hij te Rome aan en was er
lid geweest van een, eerder religieus getinte, vriendenvereniging, Ruusbroeckring
geheten. Deze had de eerste oorlog echter niet overleefd.
Na nog andere kontakten te hebben genomen werden enkele Vlaamsvoelende
vaste bewoners van Rome uitgenodigd de stichtingsvergadering van de hernieuwde
Ruusbroeckring bij te wonen. Met opzet werden nog geen te officiële personen
aangesproken, niemand wist tenslotte wat het juist worden zou. De hoofdbedoeling
bleef: de Vlamingen in Rome in konkakt brengen met kulturele persoonlijkheden uit
het moederland. De meeste leden voelden er voor alle Nederlandssprekende bewoners
van Rome uit te nodigen, dus ook Nederlanders en Zuid-Afrikanen. Tevens werd het
verlangen geuit dat het niet blijven zou bij louter akademische vergaderingen. Onze
aktie zou veel kunnen bijdragen om het gevaar van isolement en individualisme, dat
alle landgenoten in het buitenland bedreigt, te bestrijden. Maar dan moest ook gezocht
worden naar meer ontspannende vergaderingen. Het totaal geldgebrek bleek hier een
onoverkomelijke moeilijkheid. Op deze eerste bestuursvergadering van een twaalftal
personen werd als voorzitter gekozen: E.P. De Vos, o.p., prof. aan het Angelicum,
als ondervoorzitter E.P.Th. Fornoville, cssr., prof. aan de Academia Alfonsiana; E.P.
Mestdagh zou, voor zijn verder verblijf in Rome, sekretaris blijven. Hij en Louis
Vandenbrande bleven de stuwende kern en de feitelijke organisatoren.
De meest praktische moeilijkheid bleef het zoeken naar een gepaste zaal. Buiten
de bovengenoemde instellingen heeft ook het Antonianum der PP. Franciskanen
onze
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Vlaamse kunstenaars bij de Ruusbroeckring: Declamator Antoon Vander Plaetse, Letterkundige André
Demedts

kring verschillende keren gulle gastvrijheid geboden, zelfs met koffie en
versnaperingen. Toch bleef het meer gelijken op een zwerversbestaan, voor elke
gelegenheid een op zoek gaan naar onderdak. Nu bestond er in Rome wel de Academia
Belgica, een instituut voor historische studievorsing en kunstbeoefening; studenten
van de Belgische universiteiten, die genieten van een studiebeurs, vinden hier
onderdak. Er worden regelmatig lezingen gegeven door prominente persoonlijkheden
voor een gemengd Belgisch-Italiaans publiek; vanzelfsprekend worden deze dan ook
in het Frans gehouden. Het bestuur van de Ruusbroeckring deed een aanvraag bij de
toenmalige direkteur Prof. W. Lameere van de Vrije Universiteit van Brussel, om in
de mooie zaal van de Academia te mogen vergaderen. Het verzoek werd hooghartig
afgewezen: de Academia gaf voldoende expansie aan de Belgische kultuur. Daar
zijn ambtstermijn dit jaar ten einde liep liet de Ruusbroeckring de zaak rusten. Op 1
oktober 1959 nam Prof. Ch. Verlinden van de Rijksuniversiteit te Gent, het bestuur
van de Academia Belgica over. Reeds bij het eerste kontakt vond deze het
vanzelfsprekend dat onze kring in de Academia zou vergaderen. En gedurende deze
drie jaren van zijn bestuur heeft hij onze aktie op alle manieren gesteund en geholpen.
Een klein anekdootje slechts om dit te illustreren. Toen we verleden jaar onze eerste
receptie gaven, hebben hij en Mevrouw Verlinden hun huisraad en keuken te onzer
beschikking gesteld, terwijl zijzelf, omwille van ambtsaangelegenheden, in het
buitenland verbleven.
In de loop van dit derde jaar werd ook het bestuur van de Kring verrijkt met enkele
vooraanstaande persoonlijkheden: Mgr. L. De Bruyne, rektor van het Pauselijk
Instituut voor kristelijke archeologie en van het hospitium ‘Sint Juliaan der Belgen’,
Mgr. Devroede, rektor van het Belgisch College, Mgr. Anné, assessor aan de Rota.
Tijdens de volgende vakantie gebeurde het onvermijdelijke: Louis Vandenbrande
werd overgeplaatst naar Pretoria; P. Mestdagh werd benoemd in België. Na een eerste
ontreddering werd besloten het werk niet op te geven. Spijtig genoeg gaf P. De Vos,
om persoonlijke redenen, in de volgende bestuursvergadering, zijn ontslag als
voorzitter. Hij verklaarde zich echter bereid ondervoorzitter te blijven. Zo werden
de rollen omgekeerd, en werd P. Fornoville voorzitter gekozen, terwijl hij ook de
taak van sekretaris op zich nam. In Yvo De Vleeschauwer, die, na een kort interim
van Leo Ronse, eerste sekretaris aan de Ambassade bij het Vatikaan werd benoemd,
vond de kring een prachtige steun en medewerker. Met een bang hart voorzien we
reeds dat ook zijn vertrek uit Rome in het verschiet ligt.
Ook de financiële moeilijkheden kenden enige verlichting. Nadat we wegens
geldgebrek onze geplande Stijn Streuvels-hulde hadden moeten opgeven in oktober

West-Vlaanderen. Jaargang 12

1961, hebben enkele weldoeners ons toch even laten verademen. Heel bijzonder
moeten we de Kultuurraad voor Vlaanderen en het bestuur van het Belgisch-Italiaans
kultureel Akkoord bedanken. Deze tijdelijke steun lost evenwel de moeilijkheid niet
op. We blijven hopen dat het Ministerie voor Kuituur een vast budget aan onze Kring
zal toekennen. Als sprekers traden deze laatste jaren op: Lia Timmermans, Prof. G.
Verbeke, Karel Jonckheere, Em. Van Hemeldonck, Prof. L. Aerts, Steven Debroey,
Prof. Ch. Verlinden, Anton Van Wilderode, Kan. Carlos de Clercq, W. Vanbeselaere,
Prof. Van Duynkerke. Dit nieuwe akademische jaar, dat tevens ons tweede lustrum
inzet, wordt geopend met een spreekbeurt van Gerard Walschap, en wel een primeur:
‘De weg van een romanschrijver’.
Met deze korte berichtgeving hopen we in Vlaanderen zelf meer interesse te wekken
voor ons werk te Rome: een grotere bekendheid in het moederland zou ons een sterke
steun kunnen bieden.
Th. Fornoville, cssr.
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Hoever staat de Mezzogiorno?
In Zuid-Italië heeft men onlangs de bouw aangevat van drie belangrijke industriële
kompleksen en van een pijpleiding om aardgas, dat men in Lucanië ontdekt heeft,
naar de Adriatische zee te vervoeren. Dit initiatief staat niet alleen, ook de in opbouw
zijnde staalfabrieken te Taranto zullen de industriële opgang van Lucanië, dat tot de
armste gebieden van Italië behoort, ten goede komen. Een stuwdam op de
Basento-rivier zal de energie-produktie in deze ekonomisch-onderontwikkelde streek
op een belangrijke wijze verhogen. Het bestaan van de ‘Cassa per il Mezzogiorno’
is men misschien reeds lang vergeten: toch is haar aktiviteit sedert 1950 de stuwkracht
voor de ekonomische en sociale vooruitgang van Zuid-Italië. Niettegenstaande al
deze openbare en private initiatieven, is de Zuiditaliaanse bevolking niet tevreden:
iedere dag komen in het station van Milaan honderden emigranten, beladen met al
hun bezittingen, uit het zuiden aan, in de hoop er werkgelegenheid te vinden. Hieruit
blijkt, dat de levensstandaard in Zuid-Italië het menswaardig peil nog altijd niet
bereikt heeft.
Ondanks het feit, dat de politieke eenmaking van Italië onlangs haar eerste
eeuwfeest heeft gevierd, is de integratie op ekonomisch en kultureel gebied nog ver
van voltooid. De bevrijding van het zuiden uit het feodalisme heeft een psychologische
erfenis achtergelaten, waarvan de gevolgen nog steeds voortduren. Het is in deze
overblijfselen van een middeleeuwse onderdrukking, dat de oorsprong moet gevonden
worden van de moeilijkheden, die nog steeds de integratie van het ‘Koninkrijk der
Beide Siciliën’ in het modern ekonomisch leven in de weg staan. De pogingen tot
industrializering worden door de zuiderlingen beschouwd als een agressie van morele
krachten, die een vreemde denkwijze en zelfs een vreemde levenswijze komen
opdringen. De weerstand tegen de onderwerping aan het nieuw ekonomisch systeem
en aan een hogere beschaving is des te groter, naarmate ze vanwege de arbeider ook
discipline eist en een inspanning om tijd te besparen in de wedloop met de
gemekanizeerde produktie. Men moest nu, praktisch van dag op dag, een totaal nieuw
systeem aannemen en de ambachtelijke verworvenheden en de organizatie van
opvoeding en onderwijs, die van geslacht op geslacht overgeleverd waren, moesten
overboord geworpen worden.
Er bestaat in Zuid-Italië niet alleen een lage graad van technische scholing bij de
bevolking, maar men koestert zelf een positieve afkeer voor loopbanen, die in verband
staan met handel of nijverheid. Deze afkeer is tegelijkertijd oorzaak en gevolg van
de schaarste aan technische opleidingscentra in deze streek. De ambitie van de
gemiddelde zuiderling ging, tot voor kort, niet verder dan het bekomen van een
veilige plaats in staatsdienst, zodat zijn opleiding hoofdzakelijk gericht was op het
‘liceo classico’, de klassieke humaniora van bij ons. Dit liceo produceerde ieder jaar
een paar toekomstige wetenschapsmensen en politiekers, een groter aantal
staatsbedienden en leraars-in-spe en tenslotte massa's toekomstige doctors in de
rechten, geneesheren en journalisten. Ieder jaar werd er aldus een nieuwe groep
intellektuele proletariërs geschapen, wier toekomst geen uitzicht bood, maar die hun
armoede handig en op een zeer Italiaanse manier wisten te verbergen onder de
dekmantel van een akademische titel.
De laatste drie jaar echter, is deze toestand fel geëvolueerd. Er zijn thans sommige
nieuwe fabrieken, hoofdzakelijk van Noorditaliaanse oorsprong, die op eigen initiatief,
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technische kursussen inrichten om aan het tekort aan geschoolde werkkrachten te
verhelpen: zij werven hun leerlingen vooral aan bij de losse landbouwarbeiders, die
hun levensstandaard daardoor gevoelig verbeterd zien. Het is juist sinds de inmenging
van Noorditaliaanse industriële groepen, zoals Italsider, Montecatini, Pirelli, Olivetti,
enz., dat de toestand in het zuiden fel begint te verbeteren.
In die zin moet ook de jaarlijkse ‘Fiera del Levante’, de jaarbeurs van Bari, verstaan
worden: dit ontmoetingspunt van handelaars en industriëlen is niet zozeer de
barometer van het kunnen van het zuiden, dan wel het hoofdkwartier, waar het
noorden advies en leiding geeft en helpt het zuiderse levenspeil te verhogen. Op de
jaarbeurs van 1961 heeft minister Emilio Colombo nogmaals de geweldige stuwkracht
en invloed, die er van uitgaat, beklemtoond: ‘La fiera del Levante è il luogo, dove
si riflette su ciò, che si è fatto e su ciò, che si può fare in ordine alla politica per il
Mezzogiorno’.1 De Italianen van het zuiden hopen vurig, dat die ‘riflessioni’ spoedig
in konkrete daden zullen omgezet worden.
Walter Segers, Lic. H.C.W.

1

De jaarbeurs van het zuiden is de plaats, waar men nadenkt over hetgeen men gedaan heeft
en over hetgeen men nog kan doen ten voordele van de politiek voor het zuiden.
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Sicilië toekomstbeeld van Italië
Door het volksbesluit van 21 oktober 1861 werd Sicilië politiek gebonden aan het
schiereiland. Dit referendum werd georganiseerd na de ontscheping van de duizend
vrijwilligers van Garibaldi te Marsala, en met bijna eenparigheid van stemmen werd
de aansluiting beslist. A. de Gasperi begreep echter dat dit eiland een zekere
autonomie nodig had om de ontredderde economie terug te doen herleven en de
welstand op te voeren. Hij zag in, dat een te ver afgelegen bestuur de noden van het
eiland niet kon inzien en dus zeker niet bestrijden. Daarom werd sinds 1946 Sicilië
regionaal autonoom, wat een betere bestudering van de problemen toeliet en de
economische opbloei bespoedigde.
De Siciliaanse ondergrond is rijk en de uitbating renderend. In het centrum van
het eiland liggen een groot aantal zwavelmijnen. Ze zijn de enige
bestaansmogelijkheid van de streek van Caltanissetta. Belangrijke bronnen vinden
we te Ragusa (petroleum) en nabij Catania (methaangas). Deze brandstoffen worden
in vele typen van nijverheden verwerkt of als brandstof aangewend. Het rotszout uit
de streek van Agrigento wordt zeer gewaardeerd om zijn grote zuiverheid. Ook de
potaszoutmijnen leveren een belangrijk basisprodukt.
De elektriciteitsproduktie maakt zeer grote vorderingen en is nog in volle
ontwikkeling.
Zwavelextractie was vroeger een grote bron van inkomsten voor het eiland, dat
hiervoor het wereldmonopolie bezat. Nu vermindert de opbrengst van jaar tot jaar
wegens de concurrentie van de Amerikaanse zwavelmijnen (in Texas en Louisiana),
die hun produktie tegen veel lagere prijzen op de markt brengen.
De petroleumraffinaderijen dragen bij tot de economische bloei van de provincie
Siracusa. De voornaamste inrichting, de ‘Rasiom’, gevestigd te Augusta, heeft een
verwerkingscapaciteit van meer dan 5 miljoen ton petroleum per jaar. Ze levert ook
vele bijprodukten zoals benzine, stookolie, gas en petroleumharsen. De petrochimie
ligt aan de basis van de heropleving van gans Sicilië.
De talrijke openbare werken die uitgevoerd worden om de economische expansie
te bevorderen, de oprichting van vele fabrieken en het bouwen van vele goedkope
woningen voor de arbeiders en de landbouwers, verklaren de buitengewone
ontwikkeling van de cementindustrie.
Ook de landbouwproblemen werden door de regionale regering ter studie genomen.
De kustvlakten en de streek van de Etna zijn buitengewoon vruchtbaar. Een groot
deel van de bebouwde oppervlakte wordt ingenomen door graangewassen; maar ook
zuidervruchten zijn een belangrijke bron van inkomsten. Verder is Sicilië bekend
om zijn wijnsoorten en de likeurwijnen van Marsala. Vermeldenswaard is ook de
grote intensivering die de landbouw de laatste jaren onderging door mechanisering
en irrigatiewerken, maar vooral dank zij de grote agrarische hervorming die vanaf
1950 een einde tracht te maken aan het onheil der grote ‘latifundia’. Dit waren
uitgestrekte domeinen, meestal onbebouwd, die sedert de Romeinse overheersing
toebehoorden aan enkele zeer rijke grondbezitters.
Het is algemeen bekend dat Italië een der meest bezochte landen van Europa is,
maar betrekkelijk gering is het aantal toeristen dat zijn reis tot in Sicilië voortzet.
Nochtans moeten we hier aanstippen dat zowel de nationale als de regionale overheden
grote inspanningen doen om er het toerisme te bevorderen.
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De belangrijkste aantrekkelijkheid van het eiland moet gezocht worden in de zo
afwisselende en kleurige natuurlijke schoonheid. De panorama's zijn er een synthese
van de verscheidenheid der bergstreken, de uitgestrektheid der zee, de bijzondere
vruchtbaarheid der valleien en de kleurenrijkdom der Italiaanse steden. De
majestatische Etna is de grootste vulkaan van Europa die nog in werking is en lokt
niet alleen de toeristen aan, maar ook de geleerden. Sicilië, dat de schoonheid, het
uitdrukkingsvermogen en de bekoorlijkheid van het Italiaans schiereiland samenvat
heeft bovendien nog het voordeel overblijfselen te bezitten van de vroegere
beschavingen die hier een tijdelijke bloei kenden. Men treft er zowel Arabische als
Afrikaanse en Europese kultuurresten aan. De talrijke en belangrijke archeologische
ontdekkingen geven ons een beeld van de omvang van de vroegere bouwkunst en
van het genie uit het verleden. De Griekse vestingen en tempels uit de zesde en vijfde
eeuw voor J.C. te Agrigento, te Selinunte en elders, de theaters van Taormina, Siracusa
en van Segeste zijn bewaard gebleven en getuigen van een heerlijke bloei. In Sicilië
is het kultuurleven steeds zeer aktief geweest, zowel op het gebied der filosofie als
van de dichtkunst, de letterkunde en wetenschappen. Vermelden we de tijd van
Archimedes en Teokritos tot die van Pirandello en, dichter bij ons, Salvatore
Quasimodo en Tomaso di Lampedusa, die met zoveel poëzie de tijd van Garibaldi
beschreef.
Het uitbaten van de natuurlijke rijkdommen (zowel agrarisch en mineraal als
toeristisch gezien) en het scheppen van nieuwe werkgelegenheden droegen bij tot
de stijging van het inkomen der arbeiders. Toch bestaan er nog verwaarloosde
gebieden en het aantal werklozen is nog groot. Vergissingen die gedurende vele
eeuwen begaan werden kunnen niet in enkele jaren hersteld worden.
Nochtans schijnt het ons toe dat door intensieve samenwerking van de lokale en
de centrale regering, door het doelmatig aanwenden van kapitalen en door te beletten
dat enkele families zich op ongeoorloofde wijze blijven verrijken, Sicilië binnen
enkele decennia één van de voorspoedigste streken van Italië zal zijn.
Pierre E. Vaernewyck, Lic. H.C.W.
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O sole mio
Een Amerikaan in Italië
Wat mij bij de Italiaan altijd treft, is de Amerikaan.
Niets is gemakkelijker uit een dichte menigte te halen, als een Amerikaan in burger,
zeiden mijn reisgezellen in de zonneglanzende laars. En wij begonnen ons te vermaken
met het opsporen van alle Sammies op elke via, iedere piazza die wij met lichtzinnige
voet betraden.
Wij hadden er geen moete mee. Men vindt geen land ter wereld waar zoveel
Amerikanen rondsnorren, als in Italië. Net zoals men geen enkel land kan ontdekken
waar zoveel Italianen bij mekaar wonen als in Amerika. Kristoffel Colombus, in zijn
tijd, was ook een Italiaan. En sinds de dag dat hij arriveerde op het strand, ‘als een
wereld zo groot’, hebben zovele volksgenoten hem opgevolgd, dat er thans anderhalf
miljoen Italianen in de U.S.A. wonen. Zij vormen er de grootste vreemde kolonie.
Is het dan te verwonderen dat zoveel Amerikanen met vakantie gaan naar Rome en
Napels? Zij komen omwille van de familiebanden, want de kunstwerken krijgen zij
veel mooier te zien op de reprodukties in hun grote tijdschriften. Zij mengen zich op
het schiereiland tussen de bijna dertigduizend Amerikanen van de Middellandse
Zee-vloot, voor wie Italië drie jaar lang de thuishaven is. Voeg daarbij nog Liz Taylor
en ge begrijpt waarom er stemmen opgaan om van hoofdstad te verwisselen. Rome
zou de hoofdstad worden van de Verenigde Staten. En Washington, of beter nog
New York, zou de zetel zijn van de Italiaanse regering.
Waaraan kan men een Amerikaan in Italië herkennen? Hij gelijkt zeer goed op de
uitgeweken Vlamingen van Detroit die in Schuiferskapelle met vakantie komen.
Dikwijls loopt hij schuil achter een brede das met bonte kleuren en het geschilderd
portret van een aardig meisje. Vaak wandelt hij in de schaduw van een breedgerande
bleke hoed en wordt hij voortbewogen door de kracht van een mateloos brandende
sigaar. Ook torst hij vijf fototoestellen, twee filmcamera's, een lichtmeter en een
geigerteller.
Het spelletje waaraan wij ons overleverden, leerde mijn vrienden en mij dat er
nog meer stijlkenmerken zijn. Het zat hem niet altijd alleen in die dassen en in die
camera's. Er was ook die wiegende cow-boy-gang waarmee zij de straten doorkruisten.
Er was een onbepaalbare vreemde elegantie waarmee zij typisch-Italiaanse kostumes
droegen. Wij leerden ook de wijze van rondkijken nadoen als men voor een historisch
gebouw staat, en de manier om heel gemoedelijk een gouden tand bloot te lachen.
De kort geknipte kuif van de jonge mannen bleek een zeer duidelijke aanwijzing. En
er was vooral iets dat men niet kan zeggen, maar dat men voelt, alsof de Amerikanen
speciale trillingen uitzenden die op onze zenuwen werken. De American Touch,
noemt men dat.
Toen mijn vrienden verplicht waren, een andere weg in te slaan en mij alleen aan
mijn Italiaans lot over te laten, zette ik het spelletje op mijn eentje voort. Een ogenblik
heb ik gedacht, ook de Engelse toeristen er bij te betrekken. Dat was te Firenze en
daar loopt het vol dochteren Albions. Misschien komt dat niet zozeer door het feit
dat Firenze een unieke kunststad is, als door het graf van Elizabeth Barett-Browning.
Miss Ba, de dichteres van de Portugese Sonnetten, is in de stad van Dante komen
insluimeren en te oordelen naar de Engelse gidsen heeft zij de Florentijnse dichter
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daarmee een grote eer bewezen, ja, hem tegelijk met haar onsterfelijk gemaakt.
Vermits de Britten anders niet naar Firenze zouden gekomen zijn. Wat er van zij, de
Engelse onderwijzeressen, op hoge stelten en met dikomrande brillen, verdringen
mekaar in deze stad. De idee, haar in mijn Amerikaanse spelletje te betrekken, heb
ik spoedig opgegeven. Het zou werkelijk te gemakkelijk geworden zijn. Als het waar
is dat men een Amerikaan overàl kan herkennen, dan is het nog meer waar dat een
Engelse Miss onmiddellijk het hele landschap naar de achtergrond verwijst.
De Amerikanen in Italië hebben mij aangename uren bezorgd. Ik heb hun bonte
kledij gadegeslagen en mij geergerd aan hun argeloze doenwijze. Ik heb een tikje
spottend geglimlacht telkens als ik hun kinderlijke verbazing zag. En mij een beetje
wrevelig gevoeld als ze hun savoirvivre niet kenden. Hoe dikwijls kreeg ik de
gelegenheid, met aloude Europese verwaandheid, de vergelijking te koesteren tussen
de Europeanen-met-background - zoals de Hollander zegt - en de overzeese
mannen-zonder-geschiedenis?
Op een zachte zomeravond installeerde ik mij op het terras rechtover het Palazzo
Vecchio in Firenze, dat als een gele vlam oprees in de donkerblauwe lucht. Ik knipte
aan mijn ondoorgrondelijk-zwarte espresso en ik sloeg een heer gade die in het hoekje
van het terras was gaan zitten, tussen twee sierboompjes.
Geen Amerikaan dit keer, dacht ik. Hij dronk een birra. Hij was gekleed als een
Mechelse burger die 's zondags naar de hoogmis gaat in Onze Lieve Vrouw over de
Dijle. Een donker pak, een witte boord, een Bordeaux-kleurige das. Er piepte een
wit doekje uit zijn linkerbovenzakje. Zijn haar was gekamd met de streep links. Hij
was glad geschoren. Soms keek hij naar mij. Een bourgeois, een verouderde
Europeaan!
Ik zette mijn waarneming-spelletje voort. Dat is een Belg, zei ik, na alle gegevens
te hebben bestudeerd. Een typische Belg!
Toen stond de man recht, bekeek mij nog eens, dronk zijn bier uit en kwam naar
mij toe.
- American, Sir? vroeg hij mij.
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Het leven is moeilijk
Ik was eens op een kongres aan de Adriatische kust, waar veel over de toekomst van
Europa en het toerisme werd gesproken. Zelf sprak ik zo weinig mogelijk en luisterde
vooral naar het geruis van de zee. Tot enkele reporters van de Italiaanse radio
arriveerden en mij verzochten, hun volk toe te spreken uit naam van België. Ik keek
rond en zag dat er al een Brit, een Duitser, een Oostenrijker en enkele andere bekende
Europeanen klaar stonden met een papiertje. Ik zei dan maar ja. Wat de anderen
hebben gezegd, weet ik niet meer, maar ik herinner mij dat de Duitser Goethe citeerde.
Ik meende mijn land niet beter te kunnen vertegenwoordigen dan door Nederlands
te spreken. De radioreporters en hun technici keken van hun bobijntjes op en bezagen
mij met een vragende blik. Ik trachtte duidelijk te maken dat de Vlamingen al eeuwen
geleden Europese toeristen waren, toen zij hun schilders en tapijtwevers uitzonden
naar alle windstreken en vooral naar Italië. ‘Hoe zouden zij thans, zo riep ik uit, hoe
zouden zij thans niet met aandacht en vreugde geluisterd hebben naar de
uiteenzettingen over het toerisme in het nieuwe Europa waaraan zij dapper willen
medewerken?’ Ik vergat dat er maar twee Vlamingen op het kongres aanwezig waren.
De Italianen snapten in de vlucht het woord toerisme en Europa en schenen een
beetje gerustgesteld omtrent mijn bedoelingen. Zij knikten dat ik zou voortlezen. Ik
sprak de grote hoop uit dat men het nieuwe Europa niet met een bull-dozer zou
verwezenlijken, en het woord bull-dozer schenen de reporters ook te begrijpen.
Dankbaar omdat August Vermeylen zich niet had beperkt tot het schrijven van De
Wandelende Jood, wierp ik mij vervolgens op zijn uitspraak over de Vlamingen die
wij moeten zijn en de Europeërs die wij willen worden.
- Bene, zeiden de Italiaanse radiomannen en zij rolden hun bobijntjes nog eens af
om te horen of de zuiderse band mijn noordelijk geluid wel had kunnen vastklampen.
Dan kwamen zij rond mij staan en konden hun nieuwsgierigheid niet langer
bedwingen.
- U bent toch een Belg, nietwaar? vroegen zij.
Ik kon het met gerust geweten bevestigen. Het stond op mijn pas.
- Spreekt U dan geen Frans? wilden zij weten.
- Ja, zei ik. Min of meer, ja.
- Maar welke taal hebt U daarnet gesproken? vroegen zij bezorgd.
- Vlaams, zei ik.
- O, zeiden zij. Vlaams?
- Ja, zei ik.
- Is dat een dialekt tussen het Frans en het Duits? vroegen zij.
- Nee, zei ik. Dat is Nederlands. Gewoon Nederlands.
- U bedoelt Hollands? vroegen zij verbaasd.
Met een geduld waarvoor ik zelf bewondering had, ben ik die goede Italiaanse
radioreporters dan maar gaan uitleggen hoe dat nu eigenlijk zit. Ik heb hun verteld
over onze twee volkeren en ik heb gepoogd in eenvoudige bewoordingen diets te
maken dat er vijf miljoen Vlamingen zijn die dezelfde taal spreken als hun
noorderburen en broeders, de Hollanders, een taal die wij Nederlands noemen en die
in de rij der Germaanse talen een zeer eervolle plaats inneemt. Zij stonden er ingetogen
bij.
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- Wel wel, zeiden zij. O zo! Fijn dat u dan toch in uw taal hebt gesproken. Ach,
zo zit het dus!
Maar toen ik het Palazzo buitenging, was ik helemaal niet zeker of zij al mijn
woorden hadden ingeslikt.
Hoeveel keren heb ik nadien hetzelfde verteld? 's Avonds als ik, zoals de brave
man uit het liedje, de rust verlangend zocht, overschouwde ik mijn dag en dan stapten
zij in dichte drommen voor mijn geestesoog voorbij, al de Italianen, al de Duitsers,
Oostenrijkers en Zwitsers, aan wie ik kulturele en historische informatie had verstrekt
over het land waar Maas en Schelde rondslingeren. Toen ik mijn leed aan een Vlaamse
reisgezel toevertrouwde, knikte hij en zei: ‘Het vergaat mij evenzo’. En later hoorde
ik van andere Italië-reizigers hetzelfde. Het zonnige land zit stampvol herinneringen
aan Fiamminghi. In Urbino zijn de heerlijkste tapijten uit het sprookjesslot door
Vlamingen gemaakt en staat er een monument voor een Gentse kunstenaar. In de
musea van Firenze hangen Memlincs als donker-gloeiende juwelen tussen de lichte
zwier van de Italiaanse renaissance. Overal botst men op Vlaamse schilders, wevers,
muzikanten. Men kent ze, maar ze zijn tenminste drie eeuwen oud. Over de huidige
Vlamingen moet men vertellen welke taal zij spreken. Men kent ons in de verleden
tijd.
Ik deed mijn best, de natie een beetje beter in te lichten. Gemakkelijk was het niet.
En er kwamen zoveel komplikaties, zulke gevoeligheden. Zoals die avond onder de
bomen van ergens een terras in Riccione. In de verte speelde een strijkje en een
jongeman zong tot een juffrouw dat zij ‘la piu bella del mondo’ was. Ik brak de
romantische atmosfeer om aan een vriendelijk echtpaar de kern van de zaak te tonen.
Vrouw zowel als man begrepen mij wondergoed. De man was enkele weken in
Amsterdam geweest en sprak zelfs wat Nederlands. Edoch, na een half uur werd het
mij duidelijk dat zij de eenheid van ons Nederlands zó gingen verstaan, dat zij de
Hollandse en de Vlaamse aard gelijkschakelden. Mocht ik dat laten gebeuren? Ik
zuchtte binnensmonds en begon een nieuw soort uitleg. Ik deed een beroep op de
oude Vlaamse schilders - vermits zij die tenminste kennen - om te tonen dat men,
ondanks de kulturele eenheid van de Lage Landen bij de Zee, de eigen aard van de
Vlamingen niet mocht verwaarlozen. Pieter Brueghel, zei ik,
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was een typische Vlaming. Het echtpaar knikte blij en instemmend. O ja, zeiden man
en vrouw, o ja, Pieter Brueghel.
De gehele avond heeft de dame toen gepoogd, voor mij extra eten en drinken te
bestellen. Telkens als er iemand een toerneetje waagde, gaf zij de kelner een speciale
wenk ten voordele van de Vlaming.

De fonteinen van Rome
Het verwondert mij niet dat de Romeinen zulke levendige mensen zijn. Ik heb de
ontelbare grote fonteinen van de Eeuwige Stad gezien en ik wéét nu: een Romein
heeft geen bloed in zijn aderen, maar fonteinwater. Het springt en spuit en dartelt en
bruist en klatert in alle mogelijke boogstralen en waaiers, in slanke kaarsen en
geheimzinnig blinkende gordijnen, in doorzichtige sluiers en in spetterende
waterpluimen! Rome is als een grote sinjeur in een sierlijk gedrapeerde
Renaissancemantel die rond hem fladdert en wappert en die zijn fonkelend gouden
jasje laat zien: boven op zijn donkere krullen staat een wijdse blauwe hoed en op die
hoed waait de zilveren panache van een fontein, edel en vrolijk. En de Romeinse
sinjeur lacht naar zijn gasten, en als hij ons begroet, tekent hij met zijn blauwe hoed
sierlijke letters in de zomerlucht. En zijn pluim fonkelt en knipoogt naar ons!
De zeven heuvelen van Rome zijn, als boombladeren vol adertjes, doorsneden met
waterslangen die zich van fontein naar fontein kronkelen. Overal in het hart van de
oude stad waar men ook maar de minste kans heeft gezien, is er een waterbekken uit
de stenen gesneden. Glimmende dieren staan er op wacht of dansen rond de spiegel.
Forse kerels met armen om de hele wereld op te tillen staan achteloos aan
krachtpatserij te doen onder een enorme marmeren schelp. Glanzende tritonen en
vissen, leeuwen en juffrouwen, paarden en dolfijnen dartelen onvermoeibaar door
mekaar en beelden ondertussen de vier seizoenen uit, of de werelddelen. Het water
besproeit en streelt hen, brengt hen tot wonderlijk leven.
Water is de afwerking van een mooie stad! Er moet een stroom door een stad
lopen, of ze mist iets van het leven. De Seine klopt door Parijs als een vrolijke
slagader. De Schelde opent een breed venster in de zijmuur van Antwerpen. De
Amstel en de grachten verdelen Amsterdam tot een kleurige wafel. Maar Rome heeft
nog iets meer dan de openheid van een stroom waaraan het ligt adem te halen. Het
heeft de fonteinen. ‘Kom hier’, riep mijn vriend, toen wij op een avond over de
hardgebakken zomerpleinen liepen, ‘kom hier en verfris u aan deze uitroeptekens
van de natuur te midden van de stenen der mensen!’ Ik heb mijn vriend een dichter
met stoutmoedige maar frisse, ja, fonteinachtige beeldspraak genoemd.
Natuurlijk zijn wij bij elke wandeling terechtgekomen in de Trevi-fontein. Wij
hebben er met ontzag gekeken naar de struise Neptunus die daar in een zeeschelp
uit zijn hoog pilarenpaleis wordt getrokken door twee felle zeepaarden, terwijl uit
die schelp het eindeloze water vloeit en van de ene verdieping op de andere naar de
vijver stort. Het is de bekendste fontein van Rome. Op de trappen die naar de
waterrand leiden en op het pleintje daarrond, troppelen de toeristen samen, de hele
dag lang. En 's avonds, als het kunstlicht de zeepaarden bijna zo doorschijnend maakt
als de watergordijnen, komen de filmsterren er zich laten fotograferen door de altijd
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aanwezige reporters uit La Dolce Vita. Hier was het dat de weelderige Anita 's nachts
onder de waterval sprong. En menige blanke juffrouw heeft het haar nagedaan, als
de zomernacht te zwoel werd en de zucht naar publiciteit te sterk. Nu mag dat niet
meer. Een witte politieman wandelt langs de kom. De arm der wet vist iedereen op
die over het randje gaat. En ach, de Trevi roept zó verlokkelijk en de flitslichten van
de fotografen zijn zó 'n leuke bliksems...
Men mag nog wèl muntjes in de Trevi gooien. Tot vreugde van de straatjongens
die achter de politierug vlug-vlug aan 't vissen gaan en zich weer onschuldige engeltjes
tonen zodra de wet weer toekijkt. Want met het geld uit de fontein wordt de Trevi
onderhouden. Tweehonderd jaar bestaat zij nu al. Zij kwam in 1762 klaar, maar zij
is niet de oudste, wel een van de mooiste. En zij verzinnebeeldt het schone verdriet
dat elk Romereiziger in het hart grijpt als hij de stad moet verlaten. De Trevi verguldt
ons heimwee met een legendarische belofte.
Ga met uw rug naar de fontein staan, gooi een muntstuk over uw linkerschouder
in het water en denk: Eenmaal kom ik hier weer! Als ge 't goed gedaan hebt en goed
gedacht, kéért ge weer, nog vóór uw dood. (Later kan het wellicht niet meer.)
Wij hebben het ook gedaan, mijn vriend en ik. Onze valies staat alweer klaar. Wij
twijfelen niet.
Wel zijn we benieuwd of wij ook die Amerikaan zullen terugzien, die op een
heldere juninacht, toen de lach van de meisjes op de terrassen hoog tegen het
fonteinlied in klonk, met een teder gebaar een check van duizend lire in de Trevi
gooide, omdat hij geen muntjes meer had.
Gaston Durnez
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kunst en geest
Creativiteit, humanisme, christendom
‘Nur wer Gott kennt, kermt den Menschen’ (Guardini).
Het tweeënzestigste nummer van dit tijdschrift (april-mei 1962) behandelde
hoofdzakelijk ‘creatief werk, creatief leven’, en in het bijzonder de scheppende
belangstelling en vaardigheid bij kinderen en jonge mensen. Op het plan dus van
praktijk en opvoeding, van het bewustzijn uit dat onze overbeladen schoolprogramma's
de ware mens, de creatieve namelijk, dreigen te verstikken: men mechaniseert, men
omvormt tot een robot, tenminste tot een beperkt wezen zonder verbeelding,
oorspronkelijkheid of zelfs horizon. ‘Le vingtième siècle a fait de l'homme un objet’,
schreef Jean-René Huguenin ergens; tegen die verminking in, creativiteit!
Met het nummer voor ons, dachten we daarover na. Het werd deze grondvraag:
hoe kan de moderne mens creatief blijven? of het opnieuw worden? hoe kan hij zijn
thans duizelingwekkende vooruitgang, gevaarlijk in zijn eenzijdigheid, recht zetten
en heilzaam maken?... Een rustig onderzoek sloeg het onverwachte antwoord los:
door een vernieuwde godsdienstigheid! een oplevend christendom!

Creativiteit
‘Creativiteit’ wordt niet gemakkelijk precies beschreven; met ‘vitaliteit’ benaderen
wij ze: een levensmacht die zich zou uitwerken. Het betekent niet vooreerst:
opmerkelijke werkzaamheid; nog minder: veel beweging. Het is evenmin: een
slapende levensmacht; resultaten moeten tastbaar zijn, maar de kwaliteit gaat boven
de kwantiteit. Het hermaakt en omvormt de dingen en de scheppende mens. Heelal
en samenleving gaan er werkelijk bij vooruit; en intussen wordt degene die het doet
vrij en fier zichzelf, met een stijgend geluk als uit een hartebron... Wie integendeel
nimmer of nergens te scheppen vermag, blijft gefrustreerd en hij verschrompelt.
De scheppende mens gebruikt zijn dagen en jaren en leven. Zijn macht raakt
verborgen kernen, met toevallig zichtbare gevolgen. Even duikt zijn werkstuk op;
dat opgedokene is dan het geringste deel. En het kan gebeuren dat er haast niets
opduikt: bij monniken of monialen bijvoorbeeld die, contemplerend in hun
verborgenheid, toch intens creërend bestaan.
Alle gebeurtenissen, vormen, omstandigheden, worden gelegenheid of materie tot
scheppen. De dagelijkse plicht, gezin en omgeving, sport en spel, kunst en godsdienst
vooral! Voorspoed, tegenspoed; de man die zich opwerkt en de man die tegenstand
biedt; de technische en de impulsieve; de biddende en de apostolisch-bedrijvige!
Creativiteit dekt waarachtig leven en waarachtig leven dekt creativiteit; maar de
schijn doodt, en het meest subtiele bedrog ligt in het alleen-uitwendige scheppen...
...Maar gaat onze beschrijving het gewone taalgebruik niet voorbij? Daar heet
creativiteit de bijzondere werkzaamheid, naast de grote plicht van staat, waarmede
het kind of de volwassene eigen oorspronkelijkheid en temperament demonstreert.
Een doorgezette liefhebberij, die bijna transformerend uitkomt. Een spel, of wat
daarop gelijkt: sport of kunst of vernuftig zoeken. Niet alleen tijdverdrijf, maar dat
toch ook: een kleurenmarge op witte bladzijden. Een bewaren en ontwikkelen van
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vrijheid, spontaneïteit, zelfs grilligheid, waarbij men stralend doorgroeit, sympathiek
en soepel.
Bij zulk woordgebruik past onze beschrijving. Bijwerk wordt maar creativiteit,
als er een levensmacht onder ligt; omgekeerd kan een smalle hobby een sterke
persoonlijkheid wonderbaar bevrijden, ze als bevruchten...

Persoonlijke en gemeenschappelijke creativiteit
Elke creativiteit, zou men menen, is persoonlijk; maar spoedig merkt men ook het
gemeenschappelijke op. Veel scheppingen en veroveringen gaan de afzonderlijke
krachten te boven; de eensgezinde samenwerking die ze bereikt betekent veel méér
dan in de som der persoonlijke inspanningen.
Persoonlijke creativiteit begint met een spontaan aanpakken, dat weldra een
eerzuchtig zelfbewustzijn wordt; het ontspringt aan geheime roerselen en krachten
en licht. De creërende mens weet spoedig dat hij iets kàn, al moet hij veel bijleren;
smedend wordt hij smid, ja kunstsmid. Buiten zich en in zich, - hij strooit en groeit,
met een overvloed rond zijn plots opgemerkte grootheid. Zijn wonderen verbazen
ook hemzelf - niet zonder gevaar, want ijdelheid kan zijn geest bedwelmen, hoogmoed
zijn hart verdorren; en waar de liefde wegebt, ebt alles weg. Nog loopt zijn productie
misschien door, zonder kwaliteit dan, zonder bevrediging en weldoen. Het wordt
bedrog; pralende schijn bedekt verschrompelde dorheid. IJdelheid, egocentrisme,
hoogmoed, - het is de zandwoestijn waar veel creatieve stromen in verzanden.
Gemeenschappelijke creativiteit daarentegen berust op de werkzaamheid van
velen, samen één resultaat. Wetenschap en techniek vergen een uitgebreide, zelfs
een universele gemeenschap; - voor bepaalde kunsten, bouwkunst en film
bijvoorbeeld, leggen velen de handen samen; - en hoe zou het godsdienstig creëren,
van de liefde uit, buiten het gemeenschappelijke blijven! De gemeenschap creëert
dus: het gezin, het geslacht, het volk; veel vaker: de school, de fabriek, de industrie,
- en die gemeenschap deint vanzelf uit. Zij berust op een planmatige werkverdeling,
half beheerst en half niet; ze bevordert een kunstmatige ordening, met eigen ervaring
en resultaten. Een eindeloze weg ligt voor haar open: berekenende mensen, veel méér
dan de wijze God, lijken het aanschijn van wereld en mensdom te hertekenen.
Maar overal, buiten het godsdienstige en enigermate het familiale en volkse, duikt
de techniek op. De rechtlijnige wetmatigheid, die forse geheimen prijs geeft. Ze stapt
vooruit met eerst meetbare schreden, die geleidelijk reusachtig worden; haast al het
andere trekt ze mee in die vaart. Ze beheerst de wereld, terwijl de mens, die zich
nimmer zo machtig wist, trots er bij duizelt.
Alleen de wijzeren maken zich ongerust. In dat geweld opgenomen, voelen ze
zich gedragen door een ranke boot op een wit-schuimende branding, bijna watervallen.
Staat alles op veilig? en, zo niet, wat gebeurt er? Blijft die creativiteit evenwichtig?
of wordt ze een hypertrofie met misschien dodelijke afloop? Verliest onze linkerhand
hetgeen onze rechterhand te grijpen weet? en zelfs mèèr? Wanneer mensen als stukken
van een raderwerk ineen-
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grijpen, gooit dan de gemeenschap de eerbied niet overboord: voor de persoon en
zijn geluk? En mag men deze technische sprong vooruit nog creativiteit heten,
wanneer verstikking en dood evenzeer (of mèèr!) gevolgen zijn?... Met zijn geheel
lot zit het gehele mensdom hierin vast, als was het èèn mens!
De hoogmoed, die de persoonlijke creativiteit doet ontaarden, is het nog grotere
gevaar van de gemeenschappelijke. Een mensdom dat het heelal waant te beheersen,
buiten God om! Mensen die slechts het functionele leven kennen, zonder mysterie
en met een onderdrukt hart! Een samenwerking in het materiële, het ruimste heelal
door, die ineens opmerkt dat, hoger dan de verovering, de haat is opgeschoten!
Dit ziet men: er is een persoonlijke en een gemeenschappelijke creativiteit. In
dienstbaarheid en liefde brengen beide heil; beide stichten verwarring en rampen
zodra de hoogmoed de liefde vervangt. Mensen en mensdom voeren zichzelf naar
zaligheid of ondergang, en het goede roer is de liefde.

Humanisme en Godsdienstigheid
Geen enkele creativiteit verdient veroordeling al kan ze misbruikt worden; maar de
vraag van de goede grondhouding dringt zich onweerstaanbaar op, de vraag van het
humanisme.
Elk humanisme vestigt de aandacht op de mens, zijn vrije persoonlijkheid en eigen
bestemming, op die volstrekt en vooreerst te handhaven waarden. Geen creativiteit
mag ze bedreigen of aanranden, of dient aangevuld. Het herstelt juist evenwicht en
harmonie; het bevordert creativiteit in de zuiverste betekenis: een levensdrang die
evenzeer geneest als doet vooruitgaan. Humanisme, als doorgezette menselijke
houding, houdt de scheppende mens nederig en mild, de scheppende gemeenschap
realistisch en bedachtzaam. Het is de ware hulp, de ware stuwing, het ware herstel:
indien het mensdom ooit auto rijdt, dan is het humanisme motor en rem.
Bij een eenzijdige ontwikkeling roept het slapende of vergeten krachten op; het
laat ze werken, wedijveren en ineengaan. Geen enkele vooruitgang staat afgeremd
of genegeerd: vaak verdubbelt een tweede vooruitgang de waarde van de eerste, in
een sfeer van toegenomen menselijkheid.
Maar humanisme, alleen genomen, blijft onvoltooid. Het is een eerste stap, terwijl
een tweede slechts het doel bereikt. Met goede bedoelingen staat men soms een
goddeloos humanisme voor, ongodsdienstig of antigodsdienstig; die houding verzinkt
echter in hoogmoed. Ze maakt de mens tot een zelfgenoegzaam God; ze plaatst het
mensdom in een absoluutheid zonder horizon; ze neemt de weg voor het doel, de
aanvang voor het besluit. Daardoor verliest ze eenheid en vastheid, - en het gehele
‘humanisme’ wordt een bonte verzamelnaam. Reeds voor Dostojewski had het ‘geen
zin voor de uitersten’; eigenlijk wordt het maar in de godsdienstigheid zichzelf.
Wanneer Robert Stalder, in het Zwitserse tijdschrift ‘Choisir’, eens getuigde dat de
techniek het mensdom uitputte en dat Europa de menselijke ziel moest vernieuwen,
dan dacht hij aan het godsdienstig-humanistisch Europa bovenal. En datzelfde Europa,
met zijn wereldbestemming voor deze tijd, is een gewoon thema voor Friedrich Heer.
Humanisme heeft de waarde van het vergezicht waarheen het gericht staat. Dat
vergezicht kan God en de godsdienstigheid zijn, of de zelfvergoding en het genot;
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en zo valt het humanisme uiteen als zou men een spandoek aan flarden scheuren, of
vormt het een mensdom met zon op het gelaat. Hoe dan ook, de eigenlijke creativiteit
ontspringt aan de godsdienst met zijn offerende liefde; uit die bron alleen vloeien
vruchtbaar makende wateren. Godsdienstigheid was altijd scheppend; elke zuivere
godsdienst omgaf zich met een schittering van cultuur en welvaart, en wanneer die
cultuur decadent of arm werd, dan was de godsdienst ook aangetast. Godsdienstigheid
roept humanisme op; telkens als humanisme godsdienstigheid uitsluit, tekent het zijn
doodvonnis.
Bij elke creativiteit vragen we dus een godsdienstig gericht humanisme, dat
tenminste de banden niet verbreekt.

Onze tijd
De toepassing op onze tijd valt ons niet moeilijk meer. We kunnen naar het nieuwe
werk van H. Van Lier verwijzen: ‘Le nouvel âge’ (Doornik 1962). Het gaat de
moderne techniek na, de moderne wetenschap, de moderne kunst, de moderne ethica:
overal verzwindt de mens in de massa, de mensenmassa enigermate in de kosmos.
De techniek, met haar geweldige voorsprong en vaart, doet al het andere schommelen
en wentelen in haar woelig zog; maar veel biedt weerstand of wil inhalen. Voorlopig
nog ontredderd, hermaakt de mens evenwicht en bewustzijn, vrij verloop en
eigengekozen bestemming. Accuraat, eerlijk en durvend bij elke beschrijving en bij
elk besluit, beklemtoont Van Lier misschien de godsdienst te weinig, die eerste en
diepste levensbron.
R. Guardini daarentegen steunt steeds meer op de godsdienst, op Christus. Getuige
van het Duitsland der laatste vijftig jaar, bouwde hij zijn optimistisch vertrouwen
stuk voor stuk op. Eerst troffen hem, bij de onstuitbare mechanisering, de schennis
en afbraak van menselijke diepte en rust; langzaam durfde hij, met ‘De gestalte der
toekomst’ vooral, de moderne mens peilen: diens onberekenbare en als onbegrensde
macht op stof en natuur, diens omvorming van zichzelf, tot wie weet welke verheffing
en taak en toekomst. Alles in en door ‘de Heer’; ‘alfa en omega’ ‘gisteren, heden en
in eeuwigheid’.
Maar nergens wellicht herkent de moderne mens zich beter dan bij de
wetenschappelijk-visionaire P. Teilhard de Chardin. Vrij en scheppend plaatst hij
zich naar diens leer, in de evolutie, in dat universele bewegen met God als achtergrond
en met de Verlosser als wonder. In deemoed en waarheid voert hij zichzelf, zijn
medemensen, de kosmos verder, naar een uitkomst die ook reeds Aanwezigheid en
stuwing mag heten: Christus. Scheppen, beminnen, offeren, het Licht volgen, de
Heer aankleven, - alles doet de mens meer zichzelf zijn, in liefde meer èèn met
medemens en kosmos, één moment en enigermate ook alles... Bij onmetelijke
perspectieven beseffen wij de hedendaagse bocht ook beter: een geweldige overgang,
waarbij gevaren en kansen hoger rijzen.
En van het verste verleden tot aan de verste toekomst, daar is èèn bereiken en èèn
begeren: de totale en de totaliserende Heiland, in wie alles samenvloeit.
Creativiteit, een vitaliteit die gezond doorgroeit en weldoend vooruitgaat, hoort
onmiddellijk bij de menselijke vrijheid en persoonlijkheid, bij ons wezen. Op veel
wijzen wordt zij bedreigd, verhinderd, uiteengerukt; haar grootste vijand is de
hoogmoed; haar innigste oorsprong ligt in ons hart, waaraan het mens-zijn ontbloeit
en waar Christus in leeft, de gehele Christus.
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poëtisch bericht
Kwatrijnen
XXe eeuw
Tweeduizend jaren zon en aarde,
zee en vissen, kleur en vogels.
Hoelang nog blijven blanken, zwarten
het paradijs doorzaaien met hun kogels?

De vraag
De boter in mijn spinde,
de aarde op mijn spade,
een lijster in mijn linde,
leef ik in Gods genade?

De schelpen
De schelpen liggen droomverloren
waar kindren spelend bij behoren;
een meisje dat de zeelijn koos
loopt met haar droom als schelpen broos.

Schaduwbeeld
Ik zie voor mij een schaduw gaan,
met hoge armen, romp en benen,
'k herken mijzelf, een ijl bestaan;
ik lach, of zou ik beter wenen?
Fernand Florizoone

poëtisch bericht
Nacht
De nacht is niet de nacht
maar een zacht slapen
stamelend een water raken
de vacht van een anders-zijn...
De nacht is niet de nacht:
de raadsels hebben een eigen
bijna vertrouwd gezicht.
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Woorden vergeten langs de
banen met 't harde licht
stamelen van verlangen...
De nacht is niet de nacht
maar zacht elkander worden,
als water vervloeien naar zee,
vergeten het erfelijk zeer
de demonen van dood en donker.
Willy Spillebeen

poëtisch bericht
Arlesheim
Nù spreken de bergen hun eigen taal,
nu ik ver ben in de Vlaamse vlakte;
nù pas zijn de bergen ontwaakt;
dichtbij waren de bergen: droom.
Nù leven zij en spreken...
en Gij zijt daar!
Marcel van de Velde

poëtisch bericht
Twee Brandenburgse
(J.S. Bach)
Je bent een manniak
klanken wil je op slot draaien
deuren ontroesten maar deuren
gaan zo open en ongevraagd
stiltes komen luid binnen
trompetten ademen opgewekt
en trompetten etteren
van vurige partituren
de eenzame hobo helt over
en wordt opgevangen
in lange zeer lange ogenblikken
uurwerken vallen stil
op het ogenblik van hun beginnen
sereen zeggen ze ze houden
hun adem op tot morgen.
Hedwig Speliers

poëtisch bericht
Panorama
De heuvel nijgt naar 't brede dal,
Torenspitsen vingerwijzen hemelwaarts,
Velden dromen groen van gouden oogst,
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Wolken dammen de einder af...
Hoe mooi!
Mooi?
Och, armoe van rotte strooien daken
Waar regen dropt
En honger brood doet sparen...
Grauwe schoorsteen' brokk'len af,
Pannen dekken haat en afgunst...
Of een doodstrijd.
Muren scheiden
Eigendom van eigendom, met wrok verdedigd...
Mooi?
Och, bomen met knobbels en knuisten gehavend...
Lege harten van rotte beuken,
Takken die breken,
Bliksem die slaat en bomen doet kraken,
Knoken van populieren,
Holle wilgen...
Mooi?
Och, groenend onkruid dat 't koren versmacht,
Wolken die wachten,
Wachten op 't geloei van de wind
Om haaglend te maaien
Op 't groenende veld,
Vernieling te zaaien
Waar 't koren moest staan...
En toch...
Alles saam, in eendracht vereend
is Vlaanderen zo mooi.
Willy Muylle
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poëtisch bericht
Heimwee naar Cythera
Vandaag bevredigen jou de vier muren niet.
Wel is 't tintelend koud en 't violet verschiet
blijft ongeopend voor het oog, maar toch is iets
te eng in deze kamers. Je maakt 't mij diets
met oogopslag en luipaardtred en stille mond.
Alsof je hoegenaamd niet wist hoe fijn 't je stond,
dat wilde, kruivend haar, de sluitende japon
en japanese muiltjes, zwijg je, zedig als een non:
je wil nog meer bewonderd zijn en van hier weg
en mij nog meer in boeien slaan, je wil het, zeg
het maar ronduit. - Maar mij blijft troost en heul,
de gehangene leeft langer dan de beul.
Ik volg je niet, de winterpaden zijn
onveilig, en het wederkeren maakt me klein,
ontworteld en mezelf tot overlast,
een schilderij dat niet meer in zijn kader past.
Jan Deloof

poëtisch bericht
Ver Afrika
Een buizerd boven het dorp
kleine mobiele cirkel
een wentelende nul
voor een tijdeloze lucht.
Hoe slapen de scheve hutten alleen Liloto mijn droom
met witte paan
stapt van de bron der woorden
naar de terracotta potten
onophoudelijk.
Ik weet niet waar gezocht
noch hoe ontbloot
de paddy en de maïskolven
het harsdoortrokken vuur
en uw glanzende huid
gij bloedende onwezenlijkheid
en ik uw dorrend kruis.
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Ward Lernout

poëtisch bericht
Kleine gamma
ik hield van
cafeïne
nicotine
en ooit
van martine
het eerste
was rap uit
het tweede ook
het derde nooit
Piet M.J. Bekaert

poëtisch bericht
Februari
Lichtmis voert in een geur van kaarsen
Welriekend ten tempel: Maria en Kind,
Wijl waterwilg blinkend tegen paarse
Luchten zijn zilverpluisbloei begint.
En rond op het paars de gouden lichten:
Linker en rechter - zon en de maan Waartussen de zilveren sterren lichten
Met ogen die nauwelijks opengaan.
Maar lager is wind en geur als van regen
En lijstervluchten waaiend voorbij,
En wegende zorgen die blijven wegen:
Het sneeuwwater smelt hier zo zelden vóór mei.
Maria en Kind die ten tempel geschreden
Zijt onder luchten van waaiend paars:
Och, breng ons, kerend, de lichtende kaars
Van geloof, langs het bloeien der hazelaars,
- 't Gewijde was voor de toekomst - mede.
Roger Verkarre

poëtisch bericht
Portret
aan een verloren vriend
Op de kim van mijn woorden
schuiven schimmen van heimwee.
In de snee van mijn zinnen
sluipt een schaduw van smart.
In mijn stem gilt een arend
door een gifslang gewond.
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In mijn hart is het bloed
tot een steen gestold.
'k Schuif nu dicht naast een schaduw
'k zet mijn voet in haar tred.
k Ga de weg dien zij volgde.
'k Schrei om 't zwijgend portret.
Annie Tanghe

poëtisch bericht
Droom
In de droom is de nacht
werelds mooi opgemaakt
en van de maan grijs koraal
zingen schichtige schaduwen
in mijn ontvankelijk lichaam
jij wacht op de dijk
en ik ben nachtelijk ruisen
de stilte van de zee
heel even voel ik me schuldig
maar de ijle nevelen
fluisteren reeds de dageraad
hard
is de dag
de dag is
pijn.
Bart Carette
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op korte golf
Volgende kunstenaars traden toe tot ons Verbond en worden hartelijk welkom geheten:
kunstschilder Henri Victor Wolvens, Maurice De Clercq (letterk.-toneel), Carlos De
Meester (plast. kunst), Ward Lernout (letterk.) Klaar Leyre (voordracht), Rita Lommée
(voordracht), Walter Masselis (plast. kunst), Roger Meurisse (plast. kunst), Frans
Minnaert (plast. kunst), Werner Sarlet (plast. kunst), Georges Vercruysse (plast.
kunst), Jozef Vuylsteke (plast. kunst).
P e t e r A n d e r s e n (ps. van E g o n P a n n e k o u c k e ) uit Ieper trad op 3 oktober
op als hoofdacteur in een jeugduitzending van de Vlaamse Televisie. Hij was eveneens
hoofdacteur in de creatie van ‘De Schubert-ladder’, opgevoerd door de toneelkring
‘Richten’ op 18 en 19 november in de Ieperse Stadsschouwburg en op 24 november
in de feestzaal te Staden. Hij verleende op 22 december, eveneens te Ieper, zijn
medewerking als declamator aan het programma ‘Van Kerstmis en Nieuwjaar tot
Driekoningen’.
Van J a n - P i e t B a l l e g e e r verscheen een eerste bundel gedichten ‘Sonnetten
met zonnepetten. Krans voor spreekstem’ in een mooie plaket (verschenen in eigen
beheer: Slachthuisstraat, Kortrijk).
Voor het oudejaarsfeest in de Kursaal te Oostende heeft W i l l y B o s s c h e m
prachtige Venetiaanse dekors uitgewerkt, die de sfeer van het San Marcoplein
reconstrueerden.
Te Knokke bracht het Toneelgezelschap, ‘Pogen’ als eerste stuk van het winterseizoen,
op 9 december, ‘De Geschiedenis van een Kassier’ voor het voetlicht. De regie was
in handen van G u i d o C a f m e y e r . Ditzelfde stuk werd door het Toneelgezelschap
te Houthalen, in het kader van het Landjuweel opgevoerd op 22 december.
Onder de leiding van G u i d o C a f m e y e r dong de Torhoutse toneelkring
St.-Rembert, mee in de toneelwedstrijd, uitgeschreven door het Boerhavefonds. Zij
oogstten zeer veel succes en zouden, naar de uitspraken van de critici, een goede
kans maken op bekroning.
Elke dinsdagavond in december sprak K a r e l D e B u s s c h e r e voor de micro
van de B.R.T. West-Vlaanderen, over de Westvlaamse humor, in de reeks ‘Vonk
van deze dag’.
In de Montrosezaal van het Oostendse Kursaal werd van 23 december tot 6 januari
een retrospectieve tentoonstelling J a n d e C l e r c k gehouden.

ontmoetingen
Gaston Duribreux 60!
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Ik heb er nooit van gehouden de mensen - vooral dan de mensen wier boeken ik
graag lees - te ontmoeten. Je loopt zonder dat reeds gemakkelijk genoeg een
ontgoocheling op. Duribreux heb ik niet meer dan twee keer gezien. Ik heb uit zijn
mond nooit meer dan honderd woorden - en dan nog niet voor mij alleen bestemde
woorden - vernomen. Hij is me bijgebleven zoals hij daar zat: mild, misschien
gepijnigd, bedachtzaam, met woorden die niet striemden, geen slagorde vormden
maar veeleer een verdedigingslinie. Toen is in mij de gedachte opgekomen dat het
hele werk van Duribreux meer een verweer is dan een aanval. Hij wil een paradijs
bewaren dat verloren is gegaan en wat hij behoudt om tegen de wanhoop te vechten
is zoals hij het zelf eens heeft gezegd ‘de hunkerende Verwachting’ gesteund door
‘heldhaftigheid en liefde’. Sinds Bruun en De Roeschaard, zijn tweede en derde boek,
zien we in elk werk de mensen waarvan Duribreux wil houden, worstelen. In hun
welhaast epische strijd variëren zijn mensen van bijna bovenmenselijke
heldengestalten tot doodgewone lieden, vissers of kleine burgermannetjes, van lafaards
tot - zo bewonderde - sterke mensen, van liefdevollen tot - zo verafschuwde schijnheiligen. Overal breekt de gedachte door dat het beter is sterk te zijn dan goed
te zijn, dat men zonder ideaal niet kan bestaan omdat aldus ook de daad zal ontbreken
die de mens dwingt zichzelf te handhaven zonder geschipper. Alles moet ordelijk
zijn, klaar, sterk en radicaal. Zijn eerste mensen werden daardoor te weinig menselijk,
zijn laatste zijn er des te menselijker door. Allemaal hebben zij de aanval van ‘de
wereld’ ervaren, sommigen reeds in de vroegste jeugdjaren. Deze wereld heeft in de
schoot van een bijna noodzakelijke, natuurlijke angst een wangedrocht verwekt: de
wanhoop. Zij is het, samen met de conflicten die zij helpt stichten in de zielen der
mensen die het werk van Duribreux anders en groter hebben gemaakt dan ‘alleen
maar een heimatroman’. Gewoonlijk ziet men in Duribreux enkel de auteur van de
kust. Sommigen hebben beweerd: lees Brulez en Duribreux en je hebt de kust in alle
tijden en in alle seizoenen. Toch is er meer. Een paar keer schuift het toneel van de
strijd naar Brugge. De strijd tussen goed en kwaad, tussen sterk en zwak, tussen
bekrompenheid en gerechtigheid, tussen heldhaftigheid en zwakheid blijft dezelfde
maar het kader is anders. Het wordt anders, inniger misschien, iets als een poging
om deelachtig te worden aan de adel en de harmonie, de edele gestrengheid en het
opstrevende, de kuise droom van kantwerk en zwanen, een poging om het wilde, het
ongebreidelde, het woeste te ontlopen van een natuur die enkel kuis en sterk is zolang
de mens niet in haar doordringt. De mensen van ‘Derina’ en ‘Kantwerk en Zwanen’
zijn in de grond niet anders dan in andere werken van Duribreux. Hun zondigheid
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is verwant en zowel aan zee als te Brugge in hoofdzaak het farizeïsme, de kwaal van
een wereld die haar eigen zondigheid als een schuld van de tijd beschouwt.
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Ik heb leren houden van Duribreux om de manier waarop hij zich tegen een dergelijke
wereld verzet, ook al doet hij het soms zodanig dat zijn taal berst en breekt. Ik meen
dat zelfs dat er moét zijn en ik geloof dat de overwogen taal van later werk, gelukkig,
eraan geen afbreuk heeft gedaan.
Sinds ik van zijn werk heb leren houden, heb ik altijd al gedacht Duribreux eens
een briefje te schrijven, een heel kort briefje waarin ik hem zou bedanken en
gelukwensen en vragen om nog werk te mogen lezen zo aangrijpend als De Zure
Druiven en De Grote Hemme, als Kantwerk en Zwanen en het Wrede Spel en als
zijn twee parabels.
Laat dit dan het briefje zijn.
Paul Vanderschaeghe

ontmoetingen
Proza uit West-Vlaanderen
De novelle ‘Stilte’
van Raf Declercq
Indien we ons niet vergissen hebben we voor een aantal jaren reeds iets gelezen van
Raf Declercq, n.l. ‘Het Spel der Ongebondenheid’. Onze verrassing is daarom des
te groter wanneer we als datum op het einde van de novelle ‘Stilte’ lezen: Voorburg
1952. Want laten we maar onmiddellijk zeggen, dat deze novelle een diepe indruk
op ons gemaakt heeft, en dat we ver moeten zoeken om in zo een gedrongen korte
tekst zoveel beleefde ervaring terug te vinden. Eigenlijk komt alles hierop neer dat
de auteur in het bestek van een goede veertigtal bladzijden minutieus en getrouw elk
moment weergeeft van het inwendig beleven van een patiënt vóór een gevaarlijke
en pijnlijke operatie. Men denkt even terug, bij het verschijnen b.v. van een
nauwkeurig beschreven meisjesfiguur, aan ‘De Boer die sterft’, en deze opmerking
wil alleen als compliment bedoeld zijn. Het is een ware krachttoer, om in deze
bladzijden, waarin feitelijk niets of zeer weinig gebeurt, de aandacht van de lezer te
kunnen gaande houden zonder dat deze ook maar één enkele keer verzwakt.
Verbluffend is zelfs het meesterschap van Raf Declercq, daar hij blijkbaar bewust
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alle trukjes en stijlmiddeltjes en uitvluchten schuwt, en met een ware ascese zo maar
moment na moment voortschrijft aan het montone verloop van de tijd. De Onbekende,
en vooral de Hond - eigenlijk niet méér dan het concretiseren van een dwingende
obsessie en van een redeloze angst - zijn de enige twee acteurs in het inwendige
drama dat de Man buiten zichzelf projecteert zodat hij er zelf de enige verpletterde
getuige van is. We zegden dat het verloop van die tijd monotoon is en, eigenlijk is
de hele novelle het ook. Ze treft zelfs niet door een opvallende stijlvaardigheid of
creatief taalvermogen. We zouden zelfs het tegendeel willen zeggen. De taal en de
stijl van de auteur hebben eigenlijk weinig reliëf, zijn hier en daar eenvoudigweg
mat, maar bewust of onbewust draagt deze manier van schrijven er veel toe bij, om
de verwoorde ervaring lijfelijk dicht bij de lezer te brengen, zodat hij willens nillens
de druk van sfeer en situatie ondergaat. Het kan bijna niet anders of de auteur schrijft
hier vanuit eigen ervaring, zo onbetwistbaar reëel lijkt ons de voorstelling van deze
doffe duistere dan weer flitsende angst vóór de grote gebeurtenis. Daarom doet deze
vorm van volstrekt oprechte biecht van fysisch en psychisch lijden zo
huiveringwekkend aan.
Men kan zich dan ook afvragen waarin de waarde van deze novelle op de eerste
plaats gelegen is, maar geredelijk zal men wel toegeven dat precies de griezelige
oprechtheid van dit psychologisch dokument er een uniek karakter aan verleent.
Want een inspanning moet het neerschrijven van deze indrukken den

op korte golf [vervolg]
De secretaris van het A.W.T., R a f D e C o c k , werd benoemd tot ridder in de Orde
van Leopold II. Het C.V.K.V. houdt ervan zijn zeer verdienstelijk medelid langs
deze weg van harte geluk te wensen.
In het Stedelijk Museum te St.-Niklaas werd, einde december, een tentoonstelling
geopend over hedendaagse gewijde kunst in Vlaanderen. Onder de exposanten
merkten wij o.m. op: G e o r g e t t e D e G r o o t e - Ta n g h e en R o g e r B o n d u e l .
Onder de leiding van A i m é d e H a e n e werd de uitvoering door de groep Cantores
voorbereid van het oratorium ‘Johanna op de Brandstapel’, van Claudel en Honegger.
Met de bekende dirigent Cluytens als leider ging de voorstelling door, eerst in het
Paleis voor Schone Kunsten te Brussel en tenslotte, begin december, te Brugge; dit
werd het hoogtepunt van het muzikaal leven te Brugge.
De Kortrijkse grafieker B o u d e w i j n D e l a e r e verzorgde, in opdracht van de
uitgeverij Lannoo, een reeks prentjes, voorzien van bijbelteksten, onder de reeksnaam
‘Concilium’. Zij verschenen ook als briefkaart.
Onlangs verscheen de novelle ‘De Ontmoeting’ van J o z e f D e l e u . Ze telt 50
bladzijden en werd keurig uitgegeven. Ze is te verkrijgen mits storting van 50 F op
giro nr. 5893.45 t.n.v. de auteur, Menenstraat 67, Rekkem.
In opvolging van wijlen dr. Cyriel de Baere, de bekende taalgeleerde, werd A n d r é
D e m e d t s geïnstalleerd als lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taalen Letterkunde. Het C.V.K.V. en het tijdschrift ‘West-Vlaanderen’ wensen hun
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Redactieleider langs deze weg van harte geluk met deze vererende benoeming. Onze
Eredeken S t i j n S t r e u v e l s e n A n d r é D e m e d t s zijn de énige Westvlaamse
letterkundigen, die momenteel lid zijn van de Academie.
Naar aanleiding van de jaarwisseling richt het kunstsalon ‘Doedelzak’ te Eernegem
een overzichtelijke tentoonstelling in van werken van talrijke kunstenaars uit het
gewest. Deze expositie werd op 8 december geopend en blijft het tot 31 januari a.s.
Volgende kunstenaars nemen er o.m. aan deel: L i v i a C a n e s t r a r o , F r a n s
D e c a u t e r, G r a t i e n D e n d o o v e n , S t e f a a n D e p u y d t , A n t o D i e z ,
Cyr Frimout, August Michiels, André Moyaert, Gustaaf Sorel,
J o h a n S p i l l i a e r t , G a s t o n T h e u n y n c k , G e e r t Va n a l l e m e e r s c h
e n N a d i n e Va n L i e r d e .
Kunstschilder L u c D e R o exposeerde in december in de Foyer van de
Stadsschouwburg te Kortrijk.
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Bij gelegenheid van de prijsuitreiking aan het Brugse muziekconservatorium, had
op 16 december een leerlingenconcert plaats, dat o.m. geleid werd door directeur
Maurits Deroo en Abel Matthys.
De B.R.T. West-Vlaanderen zal volgende jeugdluisterspelen van J o r i s D e w a e l e
uitzenden; ‘Prinses Dauwdropje’ (29 januari), ‘Het Herderinnetje’ (12 maart) en ‘Het
Wenshoedje’ (9 april), telkens te 17.03 h.
Het toneelstuk ‘Spoken’ van Ibsen werd door het Kortrijkse theater Antigone
opgevoerd in de regie van B e r t d e W i l d e m a n . Hij regisseerde ook voor zender
West-Vlaanderen het hoorspel ‘In de ban van een schim’ van Eugenie Boeye,
eveneens met Theater Antigone, op 12 december.
De bekende orgelist K a m i e l D ' H o o g h e werd benoemd tot leraar aan het Hoger
Instituut voor Kerkmuziek - beter bekend als ‘Lemmensinstituut’ te Mechelen. Onze
hartelijkste gelukwensen!
Inmiddels bleef de orgelist zeer actief: zo gaf hij op 21 oktober een concert op het
nieuwe orgel van de parochiekerk te Vlissegem, op 14 november een tweede op het
orgel van het St.-Andreasinstituut te Brugge en op 21 november vertolkte hij, op
eigen orgelpositief (orgelbouw A n n e e s s e n s ), een concerto van Händel, in
samenwerking met de solisten van het Bachgezelschap. Op 16 december zond de
B.B.C. Londen een concert uit, dat K a m i e l D ' H o o g e gaf op het instrument van
de Brugse kathedraal.
In de Galerie Générale, Kapellestraat, Oostende, exposeerde kunstschilder A n t o
D i e z tijdens de eindejaarsperiode.
Deze schilder verkreeg onlangs het lidmaatschap van het ‘Centro Studi e Scambi
Internazionali’, dat vooraanstaande personaliteiten van wetenschappen en kunsten
uit de gehele wereld groepeert. Tevens werd hij corresponderend lid van de ‘Academia
Leonardo da Vinci’ te Parijs. Hij ontving deze onderscheidingen naar aanleiding van
zijn gewaardeerde tentoonstelling te Parijs in 1962.
Tijdens de Brugse Artiestenmis van 28 oktober gaf de jonge orgelist C h r i s D u b o i s
een recital op het instrument van de H. Hartkerk. Diezelfde dag voerde hij voor de
micro van de B.R.T. Brussel, de orgelsonate van Edgard Tinel uit, dit bij gelegenheid
van de herdenking van de 50ste verjaardag van het afsterven van de Vlaamse meester.
Vooraf gaf C h r i s D u b o i s een toelichting over ‘Tinel als orgelcomponist’.
Bij De Standaard verscheen een kinderboek, getiteld ‘Het Katje van Krakau’, door
Hanna Januszweska, naar een vertaling uit het Pools, bewerkt door G a s t o n
D u r n e z . Van dezelfde auteur kondigt het Davidsfonds de publicatie aan van
‘Spoedbericht’, een ‘re-

[Proza uit West-Vlaanderen, vervolg]
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auteur niet gekost hebben, het is ongetwijfeld een onverdiende zelfpijniging geweest.
Tenzij het een bevrijding zou geweest zijn. De lezer zal echter op zijn beurt een
inspanning moeten leveren om deze novelle door te maken. Niet alleen omdat de
aandacht niet mag verslappen - het is allesbehalve gemakkelijke lektuur - maar ook
omdat deze psychologische griezelvertelkunst ongetwijfeld ook zijn zenuwen op de
proef zal stellen.
Er is daarbij gelukkig één lichtpunt: de ontmoeting met de ogen van een vriendelijk
droevig meisjesgezicht, die voor een kortstondige halte zorgt op deze lange monotone
weg, een steeds wentelende spiraalweg, naar de laatste weerstand van de mens tegen
het lijden. Want dat is deze novelle: ‘het geconcentreerde lijden’ zoals de auteur zelf
ergens schrijft. Het is bijna allemaal te morbied om het niveau der zuivering te
bereiken waarin we toch een essentieel element van de esthetische werking, van de
kunst, menen te moeten zien. Doch dat neemt niet weg dat ‘Stilte’ een der meest
opvallende novellen van de laatste jaren is geweest, al zouden we niet gaarne een
ganse bundel van die aard meemaken. Indien ‘Literaire Tafelstonden’ zich op dat
peil kunnen handhaven worden ze een belangrijk initiatief.
Bernard Kemp

Ellende als bron van poëzie
Klabbatse
door Felix Dalle
Felix Dalle komt de laatste tijd als schrijver voortdurend in het nieuws. In deze
kroniek werd voor een tijd zijn eerste roman besproken ‘Bieten’ die overigens, evenals
zijn tweede werk ‘Aage Nielsen’ met de Reinaertprijs bekroond werd. De kritiek
was over het algemeen zeer lovend: men had blijkbaar met een natuurtalent te doen,
al wilde men anderzijds ook gaarne Skandinaafse invloeden gaan zoeken. Men haalde
er de meeste Noorse en Zweedse schrijvers bij te pas, van Gulbransen tot en met
Selma Lagerlöff. Men keek ook naar de eigen Vlaamse traditie, naar de lijn Walschap
en Louis Paul Boon. Rechtstreekse invloeden zijn er blijkbaar weinig: de auteur zelf
beweert dat hij een slecht lezer is, bijna nooit een roman leest, en dat hij schrijvers
onder wier invloed hij zou gestaan hebben, pas achteraf is gaan lezen om te zien
waarin die overeenstemming kon bestaan. Wij geloven hem daarin, en vermelden
gaarne dat deze romanschrijver geen literaire roem nastreeft. Hij is als priester proost
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van een kristelijke organisatie in het Kortrijkse, en schrijft nu en dan ‘zo maar’,
tussen een stichtend woord op de vergadering en een bespreking over
verkoopsvoorwaarden.
Deze priester, die eigenlijk in een zeer zakelijk en nuchter midden werkzaam is,
blijft voor ons een geboren dichter. Dat ziet men al veel meer in zijn ‘Aage Nielsen’
dan in ‘Bieten’ maar het komt vooral opvallend tot zijn recht in de door de provincie
Westvlaanderen bekroonde novelle: ‘Klabbatse’1.
Al stonden we zelf nogal huiverig tegen de ordeloze dynamische voorthollende
verteltrant van de romanschrijver Dalle, we hebben met een onvermengd en schoon
genoegen genoten van zijn verhaal over het jongetje Klabbatse. Schrijver huldigt er
dezelfde stijl: het verhaal ontwikkelt zich lineair, hangt niet erg samen, er ontbreekt
lijn in, er staan herhalingen in, en als het stokt ‘wel dan zullen

1

Felix Dalle. Klabbatse. Standaardboekhandel 1962. 133 blz. Met prachtige illustraties van
Marcel Notebaert.
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we maar weer eens koekebakken’ of zo. Maar precies, hier moést dat verhaal in zijn
schijnbaar slordige, maar toch zorgvuldige stijl geschreven worden.
Het is immers slechts in het raam van zulk verhaal, dat het portret van Klabbatse
stilaan levensecht kon worden. De gevaren die zulke ‘manier’ van werken meebracht
voor een ‘kroniek’ van enkele geslachten, of voor het lange ‘levensverhaal’ van
Nielsen, verdwijnen als bij toverslag in dit eenvoudige relaas van een kortstondige
jeugd. Het onderwerp zelf brengt de beperking en de discipline mede, die de auteur
van nature uit niet bezit. Het ligt voor de hand dat Felix Dalle ‘De Witte’ van Ernest
Claes, ‘Thijs Glorieus’, ‘Horieneke’ en ‘Veva’ van Streuvels kent. Mogelijk heeft
hem zelfs bij het beginnen van dit verhaal het voorbeeld van een Claes of een
Walschap voor ogen gestaan. Maar toch brengt o.m. een duidelijke verwantschap streek, sociale omstandigheden - zijn ‘Klabbatse’ dichter bij de ontroerende kinderen jeugdverhalen van Streuvels. Doch naast al deze onvergetelijke kinderfiguren uit
de Vlaamse literatuur, zal Klabbatse zijn plaats, een ereplaats behouden.
Klabbatse is een wonder kind dat geboren wordt in een armoedig en kinderrijk
gezin dat in een stolp aan de boorden van de Leie woont. De vader is een sukkelaar,
- twaalf stielen, dertien ongelukken - begeleidt de paarden die langs het eentonige
en toch zo afwisselende jaagpad langs de Leie, de schepen trekken naar Gent. Er
heerst armoede, doch die armoede in het huishouden wordt door de kinderen
nauwelijks aangevoeld, en Klabbatse, het dromertje, het originele ventje, bouwt zich
een eigen wereld, vooral dank zij de verhaaltjes van zijn even onvergetelijk zusje
Trezemiet. Er komen in dit verhaal allerhande oorspronkelijke sprookjes en
vertellingen voor: over de pieren, de vlinders, de zwaluwen, de eksters, de
vergeetmenietjes, en andere bloemen en dieren en insekten. Het sprookje wordt zelf
levendig door de vangst van de zeer verstandige ekster ‘Kollemaran’ die Klabbatse's
broertje gaat vangen wanneer het jongetje ziek is.
Want de ziekte van Klabbatse is misschien het meest poëtische element in het
verhaal. Het jongetje is een speciaal geval: het is voorbeeldig, lief, verstandig, zij
het een beetje teruggetrokken en wereldvreemd. Maar zijn voorbeeldig gedrag wordt
telkens na een tijdje afgebroken door een onverwachte en onverklaarbare daad: het
opsluiten van alle kinderen die met hem speelden in een koets, het vernielen van een
brouwsel bij de brouwer, zijn tweede vriendelijke baas. Doch al was Klabbatse in
zekere zin voorbestemd om een zeer bizonder leven te leiden, het is duidelijk dat de
sociale wantoestanden, kinderarbeid, kindersterfte, hongersnood en pest in het
Vlaanderen van vorige eeuw met al hun dreiging rond dit verhaal geschaard staan.
Maar precies, ze mogen er als het ware niet binnen, omdat de poëtische sfeer van de
kinderwereld zulks niet toelaat. En zo worden de mizerie, de ellende, de ongevallen
enz. elementen waaruit een vreemde, in de grond toch ook zeer trieste schoonheid
en ontroering kunnen opbloeien. Dat vindt men wel allemaal samengepakt in één
enkele zin: ‘Wist je niet dat er overal hongersnood is, je zou misschien wel denken
dat ze naar de kermis gaan.’ (p. 72)
Want er is een grote tragiek achter dit anderzijds ook weer poëtisch en bijna
etherisch verhaal. Het knaapje wordt ziek, en wanneer de vader, het beulswerk en
de honger moe, besluit naar Antwerpen te trekken, zal Klabbatse onderweg sterven,
tussen Deurle en St.-Martens-Latem. De Leie, na er eerst een soort verdoemde stroom
te zijn geweest, wordt opnieuw iets wat het reeds voor Gezelle was, de ‘Jordane van
zijn hert’. Hoe dichter we bij de dood van Klabbatse komen, hoe minder tragisch
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alles schijnt te worden, en de begrafenistocht zelf is, bij alle pijnlijke ellende, het
hoogtepunt van dit poëtisch verhaal. Men ziet er de vader Klabbatse dragen, gelijk
de vader die nog even zijn kind aan de Erlkönig betwist. De vergelijking is eigenlijk
zeer mank: de tragiek is in Klabbatse helemaal opgelost, de ellende wordt in de
ellende zelf overwonnen. Men moét die laatste bladzijden, - en het ganse verhaal gelezen hebben. Wij hadden het genoegen vóór enkele jaren Felix Dalle zelf die
begrafenistocht te horen voorlezen, in dat verbeten en toch ook weer zo ontroerend
Westvlaams. En we zijn vóór enkele dagen met Felix Dalle gaan kijken, te St.
Martens-Latem, naast het kleine kerkje, waar Klabbatse begraven ligt, ergens tegen
een afgeschilferde muur. Het was vlak naast het imposante half verborgen
grafmonument van Minne. Met de schoen tekende Felix Dalle de plaats aan waar hij
Klabbatse had laten begraven. Maar de paardebloemen die - volgens zijn verhaal op het grafje ontloken, waren er niet meer. Er stond alleen één enorme netel.
Bernard Kemp

op korte golf [vervolg]
portage over de onbekende wereld van de pers’. Er wordt eveneens gemeld, dat de
tweede druk van de Standaard Pocket ‘Hooikoorts’ - een verzameling humoristische
gedichten - verschenen is.
Bij gelegenheid van de uitreiking van de ‘Rubens-Preis 1962 der Stadt Siegen’, hield
ons Redactieraadslid H i l a i r e G e l l y n c k een feestrede over ‘De Vlaamse
schilderschool en leven en werk van Pieter Pauwel Rubens’. Deze zeer opgemerkte
toespraak werd, in verkorte vorm, opgenomen in het Duitse culturele tijdschrift
‘Siegbild’.
F e r n a n d G e v a e r t hield, in de loop van december, een tentoonstelling van zijn
jongste werken in Galerie El Greco te Roeselare.
In het Staatsblad verscheen onlangs dat ons medelid, componist R e m i
G h e s q u i è r e , bij koninklijk besluit dd. 20.2.62, benoemd werd tot officier in de
orde van Leopold II. Hartelijk gefeliciteerd!
Op 1 december trad de bekende musicerende jeugdgroep ‘Ons Dorado’, o.l.v. P a u l
H a n o u l l e , op in de Brugse stadsschouwburg, met nummers, die tijdens de voorbije
zomervakantie in Duitsland veel succes hebben geoogst.
Kunstschilder G a s t o n H o m b l é hield voor het Davidsfonds op 6 november te
Rekkem een voordracht met kleurdia's over ‘Boer en Kunstenaar: G a s t o n
T h e u n y n c k ’. Einde december trad hij met dezelfde spreekbeurt op te Assenede,
begin april volgt Zele en op nog nader te bepalen data Antwerpen en Ledeberg.
De Kortrijkse kunstschilder G u y L a c o m b e exposeerde gedurende de maand
december in de galerie Luxus te Kortrijk.
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Op 8 december ging te Voorde, in ‘De Kalvaar’ een Culturele Ontspanningsavond
door, waaraan kunstschilder E t i e n n e L e C o m p t e zijn medewerking verleende.
De solisten van het Belgisch Kamerorkest o.l.v. G e o r g e s M a e s luisterden de
academische zitting op, gehouden in de aula van de Gentse Universiteit, naar
aanleiding van de vijftiende cultuurdag der provincie Oost-Vlaanderen.
Onlangs verscheen een nieuwe uitgave van ‘Wie kan dat begrijpen?’, een roman van
de bekende letterkundige M a r c e l M a t t h i j s . Het boek kwam bij de uitgeverij
De Garve van de pers in een verzorgde presentatie en is te verkrijgen aan 60 F per
ex.
Kunstschilder F r a n s M i n n a e r t stelt, vanaf 19 januari, zijn werken ten toon in
de studio De Braekeleer, St.-Jacobsmarkt, Antwerpen.
Kunstsmid A n d r é M o y a e r t exposeerde tot 30 november in het Maison de
Caroline te Hertsberge.
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Door de Dienst voor Geschiedkundige en Folkloristische opzoekingen der Provincie
Brabant, werd in de reeks ‘De Brabantse Folklore’ een studie van G h i s l a i n
P o t v l i e g h e gepubliceerd over ‘De Orgelmakers Forceville’. Van de hand van
dezelfde orgelbouwkundige en musicus verscheen tevens in de reeks ‘Eigen Schoon
en De Brabander’, een verhandeling over ‘Het kleine orgel in Brabant einde 17e en
begin 18e eeuw’. Eveneens in 1962 verschenen in ‘De Praestant’ bijdragen van hem
betreffende ‘Brusselse Orgelbouwers uit de 19e eeuw’.
Op 6 december werd de Joseph Jongenprijs namens de Sabam te Brugge aan onze
Eredeken B a r o n R y e l a n d t overhandigd door R e n a a t Ve r e m a n s .
Kunstschilderes D e n i s e S c h a e v e r b e k e stelde van 22 tot 31 december haar
werken ten toon in het Concertgebouw te Brugge.
Mevrouw S p i l l i a e r t - D e p i r e uit Brugge exposeerde, in de loop van de maand
november, met groot succes keramiekwerken in de kunstgalerij Helikon te Hasselt.
De bekende folklorist H e r v é S t a l p a e r t sprak op 22 november te Assebroek
over ‘Westvlaamse vertellingen’.
Bij Sijthof te Leiden en Heinemann te Londen verschijnt een uitgebreide reeks boeken
van Nederlandse schrijvers in Engelse vertaling onder toezicht van de Stichting voor
vertalingen te Amsterdam. In deze Bibliotheca Neerlandica wordt deel VII uitgemaakt
door ‘Het leven en de dood in de ast’ van onze eredeken S t i j n S t r e u v e l s en
‘Boerepsalm’ van Timmermans. Ook de opname van ‘De Vlasschaard’ in deze reeks
schijnt zich op te dringen; wij hopen dat de Vlaamse comitéleden het werkplan in
deze zin zullen wijzigen. Ook Timmermans komt niet voldoende tot zijn recht.
Teirlinck, Walschap en Elschot krijgen elk een volledig deel der reeks toegewezen,
wat we volkomen gewettigd achten. Maar Roelants en Gilliams worden volledig
voorbijgezien en natuurlijk ook Filip De Pillecijn en Ernest Claes. Klein landeke...
Kunstschilder G a s t o n T h e u n y n c k exposeerde tot 30 november in de galerij
Oranje, Nederkouter 115, Gent.
Letterkundige L i a T i m m e r m a n s werd door het Hof uitgenodigd om, bij de
viering van Conscience, begin december te Brussel, in het Kongressenpaleis op te
treden als gezelschapsdame van Koningin Fabiola.
Eerlang verschijnt in de Vlaamse pocketreeks een tweede, volledige druk van
‘Wandelingen door de Italiaanse Renaissance’, een werk van Prof. J u l e s E . v a n
Ackere,

[Proza uit West-Vlaanderen, vervolg]
‘De Apostel van het Heilig Hart’
door Raf Seys
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In Raf Seys (o Koekelare 1928) vinden wij een van de verdienstelijke werkers die
met bekwaamheid en toewijding ons West-Vlaamse patrimonium helpen bekend
maken. Hij publiceerde een werk over Koekelare (1954), een volkse ballade (1955)
die op de Vlaamse Poëziedagen werd bekroond, een vergeten dichtwerk van Karel
de Gheldere (1958) en ten slotte over deze merkwaardige dichter een zeer degelijke
en uitvoerige studie, die in 1958 met de Joris Eeckhoutprijs van de Koninklijke
Vlaamse Academie werd bekroond, na ook bedacht te zijn geworden met de prijs
van het Guido-Gezellemuseum. Raf Seys is overigens medestichter van het in 1961
te Antwerpen opgerichte Guido-Gezelle-Genootschap. Uit zijn medewerking aan
bladen en tijdschriften (o.m. ‘West-Vlaanderen’) blijkt zijn niet afnemende
belangstelling voor de figuren van en op eigen bodem, die al of niet door
omstandigheden van velerlei aard op de achtergrond van de belangstelling zijn
verzeild. Het lijkt wel alsof Seys, vooral dan in zijn geliefde Houtland, hun de
reddende hand toereikt. Thans ligt voor ons, in een zó keurige uitgave, het werk: De
Apostel van het Heilig Hart - P.J. Aernoudt S.J. (De Rumberg, Koekelare. 111 p. 50
F) Deze Pater Aernoudt werd geboren te Moere in 1811 en overleed te Cincinnati
(USA) in 1865.
Een ‘vergeten’ figuur was Pater Aernoudt eigenlijk niet, wèl iemand die buiten
het kerkelijk milieu zeer weinig bekend was. Anderzijds bleef zijn naam in de kring
van zijn familie een ietwat legendarische klank behouden. (Sinds mijn prille jeugd
heeft mijn moeder, Julia Aernoudt, mij verteld over Pater Aernoudt die, naar men in
de familie beweerde, zeker zou heilig verklaard worden!) Toen in 1946 de honderdste
verjaardag van de voltooiing werd herdacht, werkte men aan de publikatie van zijn
levenswerk ‘De Navolging van Jezus' Heilig Hart’, vier delen, in een nieuwe
Nederlandse vertaling uit de oorspronkelijke Latijnse tekst (Bibliotheek van de Bode
van het H. Hart: J. Van In en Co, Lier, 1944-1947). Het was geen openbaring, wel
een bevestiging, want in 1931 hadden o.m. twee verschillende Duitse uitgaven reeds
de twaalfde druk bereikt.
Het onderhavige werk van Raf Seys komt op zijn tijd, want een afzonderlijke biografie
waaruit de belangstellende leek (vooral de Vlaming) de betekenis van Pieter Aernoudt
kon leren, bestond er niet. Zij werd samengesteld met de bekende maar erg verspreide
gegevens, aangevuld met de ten dele bewaarde brieven. Dit boekje moet in alle
bibliotheken belanden.
Wie was dan Pater Pieter J. Aernoudt? Pater Em. Janssen S.J., die het voorwoord
schreef tot Raf Seys' verhandeling zegt het: ‘Door zijn verstandelijke begaafdheid,
nog méér zijn mystieke begenadiging, werd hij één van de grondleggers van de
Jezuietengemeenschap in de U.S.A.’
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Mocht de biografie van Raf Seys menig Vlaming ertoe aanzetten met belangstelling
- misschien ook met schroom - het eminente werk van onze West-Vlaamse ascetische
schrijver ter hand te nemen.
Lucien Dendooven
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ontmoetingen
Hoger Instituut Sint-Lucas honderd jaar
Weinig instellingen hebben een zo belangrijke rol gespeeld voor het artistiek leven
in West-Vlaanderen als het Hoger Instituut voor Architectuur en Sierkunsten
Sint-Lucas te Gent, waar zovele en zo uitmuntende Westvlaamse artiesten hun
vorming ontvingen. Het is dan ook passend dat ons verbond en ons tijdschrift hun
oprechte hulde zouden voegen bij de talrijke eerbetuigingen, die dezer dagen van uit
de meest verscheiden richtingen gestuurd werden aan het adres van dit instituut, naar
aanleiding van de grote jubileum-tentoonstelling, die zo pas gehouden is in de Oude
Gentse Sint-Pietersabdij.
Niets is o.i. eervoller in de ontstaansgeschiedenis van dit wereldbefaamd instituut
dan het feit dat het sociale overwegingen zijn die de stichters ervan in de eerste plaats
bewogen hebben. Gent kende honderd jaar geleden de triomf van het economisch
liberalisme maar meteen de meest mensonwaardige uitbuiting van een met de dag
groeiend proletariaat. Een der initiatieven die toen genomen werden om deze
schijnbaar hopeloze toestand te keren was juist de oprichting van een
kunstambachtschool door Broeder Marès-Joseph en Baron Jean de Béthune. Daardoor
werd het mogelijk dat weldra een bloeiende kunstindustrie van zelfstandige
ambachtslieden onstond, die zich uit de proletarisatie hadden kunnen losworstelen.
Het pleit echter voor de ruimheid van geest en de competentie der stichters dat zij
van het begin af hechte artistieke principes vooropstelden, spijt het klimaat van
schoonheidsverloochening dat toen alom en voornamelijk te Gent heerste. Dit klimaat
had zoals Prof. Kluyskens het beschreef voor gevolg dat toen ‘eeuwen kultuur en
schoonheid onder de pletrol van het utilitarisme werden vertrapt; want zo diep was
men toen gevallen dat men niet eens meer kon inzien of begrijpen dat ook het
artistieke patrimonium en de kunst iets te betekenen hebben in het leven van de mens
en de collectiviteit, en dat het juist in die benarde tijden is dat men ze het minst kan
missen.’
In die tijden van plat materialisme werden oude kunstgewrochten en gebouwen
te Gent aan de lopende band vernield; dit was ook elders het geval, minder nochtans
in plaatsen als Brugge of Ieper, waar de economische stilstand de oude gebouwen
wel van sloping vrijwaarde maar anderzijds de verwaarlozing ervan in de hand werkte.
Het was op dat ogenblik de eerste en meest dringende plicht een einde te stellen aan
de systematische aftakeling van de kunstschatten en monumenten. Voor deze
dringende taak zette Sint-Lucas zich met man en macht in. Ontelbaar zijn de
restauraties die door de professoren en de leerlingen van de school werden uitgevoerd;
de herstellingswerken van het Belfort en het Gravensteen zijn slechts een paar
schitterende voorbeelden van deze verdienstelijke activiteit. Het is uiteindelijk aan
Broeder Marès, Jean de Béthune en hun volgelingen te danken zo de oude Vlaamse
steden grotendeels konden gered worden en het glorieuze stadsbeeld, dat het verleden
had geschapen, zoveel mogelijk in al zijn praal kon hersteld worden. De mensen van
Sint-Lucas hebben daarom alleen reeds recht op ons aller erkentelijkheid.
De nieuwbouw en ook wel een belangrijk deel van de plastische kunstwerken, die
door Sint-Lucas geïnspireerd werden in de eerste vijf decennia van zijn bestaan, zijn
hoofdzakelijk gebaseerd op kunststijlen uit het verleden, speciaal de gotiek. Zulks

West-Vlaanderen. Jaargang 12

is zeer gemakkelijk te begrijpen, als men met de tijdsomstandigheden rekening houdt,
wat sommigen weleens vergeten. Het was voor een groot deel het gevolg van de toen
heersende kunstbeweging, waaraan de meest eminente kunstminnaars van Europa
hun gezag en hun talent hebben verbonden; het hield bovendien verband met de toen
allernoodzakelijkste restauratiewerken, waaraan de vooraanstaande architecten en
kunstenaars hun beste krachten wijdden. Men dient ook in aanmerking te nemen dat
vóór 1900 de modernistische stromingen praktisch nergens veel verder dan het
beginstadium, deze van de chevalet-schilderkunst, waren geraakt, als men tenminste
de zielige produkten van de zogenaamde ‘Modern Style’ ter zijde laat. Vooral op het
gebied van de kerkelijke kunst was de toenmalige ‘eigentijdse’ produktie, de zoeterige
St.-Sulpicestijl, zozeer een uiting van estetische decadentie dat men er Sint-Lucas
om dient geluk te wensen dat de school zich steeds met klem ertegen heeft verzet.
Wat meer is: de principiële stellingname van Sint-Lucas ten overstaan van de

op korte golf [vervolg]
de samensteller van het huidige nummer. Het boek werd bekroond met de J.
Persijnprijs van de K.V.H.U. Van dezelfde auteur verschenen over Italië: ‘Zingend
Steen’ in de Keurreeks van het Davidsfonds (bekroond met de Prof. A. Boonprijs
voor het essay) en verder een ‘Gids voor Florentië’, uitgegeven door de V.T.B.
Kunstschilder A i m é Va n B e l l e g h e m exposeerde tot 25 november in het
Concertgebouw te Brugge.
Pater D r i e s Va n C o i l l i e , scheutist, werd op 5 november door Radio Karlsruhe
(Duitsland) en op 17 november door Radio Linz (Oostenrijk) uitgenodigd om een
uiteenzetting te geven over communistisch China. Op 24 november heeft Sender
Freies Berlin gedurende 55 minuten gedeelten uit de voordracht van Pater Va n
C o i l l i e over zijn ervaringen met Mao Tse-Tung, uitgezonden.
In de radiomontage, gewijd aan het Vlaamse kantwerk, sprak de Blankenbergse
dichteres L i e v e Va n D a m m e op 16 januari voor de micro van Studio
West-Vlaanderen over de problemen, die verband houden met deze kunstnijverheid.
Letterkundige P a u l Va n d e r s c h a e g h e liet een studie over Stefan Andres
verschijnen in de reeks ‘Ontmoetingen’ van de uitgeverij Desclée De Brouwer te
Brugge.
Als eerste gast voor het poëtisch kwartier van zender West-Vlaanderen in dit nieuwe
jaar trad U r b a i n Va n d e Vo o r d e op; er werd hierbij voorgedragen door
Guido Cafmeyer.
M a r i e - C h r i s t i n e H u y b r e c h s (mw. Paul Van Dorpe) stelde van 8 tot 25
december een reeks schilderijen en keramiek-werken ten toon in de Nederlandse
Boekhandel, St.-Jacobsmarkt, Antwerpen.
R e m i Va n D u y n regisseerde en was tevens decorontwerper voor het toneelstuk
‘Juan mijn Lieveling’, dat op 10 december in de Brugse volksschouwburg werd
opgevoerd door de Aloude Hoofdcamere vanden Heylichen Gheest. Het decor werd
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uitgevoerd door L e o Va n d e k e r c k h o v e . Rita Lommée speelde de vrouwelijke
hoofdrol. Eveneens onder de regie van R e m i Va n D u y n voerde Volksveredeling
te Roeselare ‘Boeven en Madeliefjes’ op, een komische thriller in drie bedrijven.
Dezelfde regisseur zal met Volksveredeling eind januari ‘De muizenval’ van
Agatha Christie opvoeren.
In het programma ‘Jong Vlaamse Toekomst’ van de B.R.T. West-Vlaanderen, werd
de jonge Brugse romancier J o r i s Va n h a l e w y n op 6 januari geïnterviewd over
zijn literair werk, waarna hij een fragment voorlas uit zijn door de Provincie
geprimeerde roman ‘Zonder Logica’.
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Op 9 januari trad, voor de B.R.T. West-Vlaanderen, het gemengd koor ‘Richten’ uit
Ieper op. Dirigent was G u i d o Va n o v e r b e k e .
R o g e r Va n s e v e n a n t uit Poperinge werd onlangs met een Special Award
bekroond voor zijn inzending voor de wedstrijd ‘Childrens Book Illustration’, die in
de Verenigde Staten werd uitgeschreven door de Famous Artists Schools of Westport,
in samenwerking met Golden Press Inc. Hij stelde tot 22 november ten toon in de
Galerij Drieghe te Wetteren.
Het Westvlaams Kamerorkest, o.l.v. D i r k Va r e n d o n c k , voerde op 5 december
voor de micro van de B.R.T. West-Vlaanderen werken uit van J. Chr. Bach e.a.,
concert, dat ingericht was door de Provincie West-Vlaanderen voor de proclamatie
der letterkundige prijzen 1962. Het Westvlaams Kamerorkest was een paar weken
voordien eveneens te Kortrijk opgetreden voor de plaatselijke afdeling van Jeugd en
Muziek.
Op 11 november vertolkte het Brugs Madrigalenkoor, o.l.v. H i l m e r Ve r d i n , in
de Brugse Artiestenmis een programma met werken van Händl, Aichinger, da Vittiria,
M a u r i t s D e r o o e n R e n a a t Ve r e m a n s .
Tijdens de Ieperavond te 's Hertogenbosch behaalde de recitant G e r a r d
Ve r m e e r s c h een uitzonderlijk succes. De heer Ambassadeur heeft hem persoonlijk
gelukgewenst en kontakten gelegd voor een optreden in Den Haag en Amsterdam.
G e r a r d Ve r m e e r s c h speelde op 25 januari in de Vlaamse Televisie de rol van
ridder Van de Werve in het T.V. spel ‘Simon Turchi’ naar de roman van H.
Conscience. Op het derde programma van de B.R.T. speelt hij Dunois in het groot
luisterspel ‘Jeanne in de boeien’ van Marcel Falmagne. Voor het literair Radio Cabaret
‘De Pruttelpot’, dat onder de leiding staat van Dries Wieme, schrijft G e r a r d
Ve r m e e r s c h ironische kolderteksten en werkt eveneens mee aan de dramatische
uitvoering.
Kunstschilder J o s é Ve r m e e r s c h stelde, begin december, in Studio Callebert te
Roeselare, recent werk ten toon.
J a c k Ve r s t a p p e n gaf samen met Bert Peeters een publikatie uit over
‘Volkszangers in Antwerpse café-chantants’ (te verkrijgen bij de auteur,
Manitobaplein 9, Blankenberge, 40 F).
Onder regie van R . V i c t o o r uit Harelbeke werd een commentaar gemaakt bij een
mooie reeks kunstfoto's over bloemen, samengesteld door fotograaf R. O s t i j n . Het
geheel werd met waardering onthaald in de Vlaamse Club te Brussel, op 15 december.

[Hoger Instituut Sint-Lucas honderd jaar, vervolg]
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Ontwerp van Universitaire Bibliotheek te Frankfurt (1962) - Maket van Jan Van den Bogaerde, leiding:
Hans Köhler, Frankfurt. Mede met dit ontwerp bekwam Arch. Van den Bogaerde de Grote Prijs
Architectuur', die vanaf 1962 door Sint-Lucas wordt toegekend na vier jaar speciale studiën onder
leiding van een internationaal comité van eersterangsarchitecten.

kunststijlen uit het verleden was volkomen juist. Reeds in 1872 heeft Broeder
Marès haar als volgt bepaald: ‘De studie van de principes, die onze nationale oude
kunst beheersen, wordt geenszins ondernomen met het doel min of meer gelukkige
nabootsingen voort te brengen van openbare gebouwen door dat voorbije tijdperk
opgeleverd, of om deze grondregels zonder redelijke verantwoording toe te passen
bij de oprichting van XIXe eeuwse bouwwerken - het doel is tot toepassing derzelve
te komen naarmate hun bestaansreden, de eigentijdse noden en de christelijke zeden
dit vereisen.’
Even gezond zijn de criteria voor architecturale volmaaktheid die door Broeder
Marès worden vooropgesteld: ‘1. Het gebouw vertone geen enkel kenmerk dat niet
door gepastheid, constructie en eigen karakter vereist wordt; 2. ornamenteringen
worden slechts aangebracht ter verfraaiing van de essentiële constructie van het
gebouw. - Het misprijzen van deze twee stelregels is de oorzaak van alle hedendaagse
slechte architectuur’ (1880). Een andere idee waaraan men in Sint-Lucas van af bij
het begin steeds sterk gehecht was is de noodzakelijkheid van een algehele
overeenstemming tussen de stof en de vorm, de aangewende bouwstoffen en de uit
te drukken gedachte, het ambacht en de kunst.
Dit alles klinkt tenslotte uiterst modern; het is de aanloop tot de grote stelregels
van de hedendaagse architectuur, die slechts vijftig jaren later hun definitieve
uitdrukking zouden vinden: functionaliteit, rationaliteit, loyauteit. Is het dan te
verwonderen dat iemand als Henry van de Velde herhaaldelijk hulde bracht aan de
onvervangbare rol, die het Sint-Lucasinstituut gespeeld heeft voor de ontluiking van
de moderne architecturele beweging in België, omdat men er steeds de rationaliteit
als beslissende factor voor de architectuur heeft erkend?
Hoe belangrijk de historische rol van Sint-Lucas in de negentiende en het begin
der twintigste eeuw ook moge geweest zijn, toch komt het voor ons in de eerste plaats
op de actuele betekenis ervan aan. Na de periode tussen de twee wereldoorlogen, die
hoofdzakelijk gewijd werd aan de pedagogische uitbouw van de school, kent het
instituut thans een merkwaardige bloei, die het met zijn leerlingen een eerste plaats
doet innemen in het kunstleven van dit land. Daarvoor getuigen niet alleen de aangroei
van het leerlingenaantal (600 dagschoolstudenten van 16 tot 25 jaar) en de grote
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diversificatie der afdelingen (architectuur, schilderkunst, glazenierkunst,
beeldhouwkunst, publiciteit, restauratie, stedebouw, normaalleergangen en regentaat
in plastische kunsten ook voor juffrouwen). De laatste twee decennia brachten
bovendien een buitengewone uitstraling voor het instituut, door de prachtige prestaties
zijner leerlingen op provinciaal, nationaal en internationaal plan. Alles opsommen
is hier onmogelijk. Het moge vol-
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staan hier te herinneren aan enkele schitterende bekroningen uitsluitend van
Westvlaamse leerlingen in de laatste drie, vier jaar: zij bewijzen de leidinggevende
rol, die het Hoger Instituut Sint-Lucas inneemt in de eigentijdse kunstactiviteit.

1959
- Prov. prijs architectuur West-Vlaanderen: Fernand Sohier (2e premie: Wilfried
Van Oyen)
- Rik Slabbinck wordt benoemd tot lid van de Kon. Academie voor Schone
Kunsten
- Nation. architectuurprijs Pro Arte Christiana: 1e prijs Marc Dessauvage - 2e
prijs Jean Van den Bogaerde - 3e prijs Arthur De Geyter en Rik Scherpereel
- Ontwerp Prov. Hogere Techn. School Kortrijk bekroond: Christiaan Van der
Plaetse

1960
- Internat. architectuurprijs Europahuis; laureaten Eugène Van Assche en Jean
Van den Bogaerde
- Aangewezen door intern. jury voor uitvoering van Prov. Cultureel Centrum te
Brugge: Jozef Lantsoght
- Prov. Prijs schilderkunst Westvlaanderen: Roger Bonduel
- Nat. Godecharleprijs Beeldhouwkunst: Paul Spilliaert

1961
- Bekroning van ontwerp voor Hoger Provinciaal Handels- en Taalinstituut Gent:
Jan Tanghe
- Vande Venprijs voor Architectuur: Jean Van den Bogaerde (2e) en Fernand
Sohier (4e)
- Prijs voor schilderkunst Knokke: Luc Peire en Daniel Serweytens
- Gouden medaille Intern. tentoonst. Kerkelijke Kunst Salzburg: Roger Bonduel

1962
- Intern. Prijsk. architectuur en stedebouw Maspalomas o.m. Jean Van den
Bogaerde
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- Vande Ven prijs Architectuur: Jan Tanghe (3e)
- Intern. Teresiaprijsk. Pro Arte Christiana: Dirk Slabbinck
- Nationale Prijs voor Architectuur 1962 (Nat. Inst. v. Huisvesting): Fernand
Sohier (1e)
Prov. Prijs beeldhouwkunst West-Vlaanderen: Steven Depuydt
- Gouden medaille Intern. tentoonstelling Praag: Jozef Noreille
- Nationale beeldhouwprijs Berthe-Art: Pol Spilliaert.
Wij kunnen evenmin alle belangrijke Westvlaamse artiesten en architecten met naam
opsommen die uit Sint-Lucas komen; wij zouden er zeker velen vergeten.
Vanzelfsprekend zijn er ook heel wat Westvlamingen in het professorenkorps: Arno
Brys, Em. Cauwe (secret.), W. Delva, J. Lantsoght, Henri en Pierre Pauwels, G.
Rathé, R. Soetewey, M. Van Coillie, J. Van den Bogaerde, P. Van Male, M. Witdouck.
De jonge dekaan van de actieve Sint-Lucasgild is de Westvlaming Pierre Pauwels;
Westvlaming is ook Broeder Firmin, directeur der Broederscommunauteit (Prof.
Firmin De Smidt, de bekende hoogleraar aan de Rijksuniversiteit, die dit jaar bij de
Kon. Academie een belangrijke archeologische studie over de Sint-Baafskathedraal
publiceert).
De tentoonstelling van de oude Sint-Pietersabdij heeft slechts een beperkt beeld
geboden van de enorme waardevolle kunstactiviteit die door deze eminente
pedagogen, die de Broeders van de Christelijke Scholen zijn, evenals door hun
medewerkers en leerlingen over honderd jaar werd gepresteerd. Mits groter finantiële
middelen dan een vrije instelling voor een dergelijk doeleinde mag spenderen, zou
zij ongetwijfeld nog indrukwekkender zijn geweest. Zij toont echter overduidelijk
hoe uiteenlopend, hoe rijk gevarieerd, hoe veelomvattend de activiteit van Sint-Lucas
en zijn leerlingen is geweest; te veel omvattend in alle geval om een uniform gelaat
te vertonen. Dit is geen blaam, maar de hoogste lofuiting voor een honderdjarige
instelling, die de gehele evolutie van het hedendaagse kunstleven heeft medegemaakt,
een instelling die honderd jaar lang geen robotten of automaten heeft gevormd, maar
persoonlijkheden, in staat om desnoods langs heel wat kronkelwegen hun eigen weg
te vinden. Allen kregen echter een hechte grondslag voor het harde kunstenaarsleven:
waardevolle levensbeginselen, grondige vakkennis, eerlijke estetische fundering van
het kunstwerk.
Ad multos annos, Sint-Lucas!
Dr. Albert Smeets

kunstecho's
Beselare
Een gedenkboek over Warden Oom, die te Beselare werd geboren en er enkele
maanden geleden werd gevierd, is zopas verschenen. Het is van de hand van de
Beselaarse geschiedschrijver Jozef Maes.

Blankenberge
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Kunstgalerij Verhaeghe
Het stadsbestuur, voorgezeten door burgemeester Devriendt, dient gelukgewenst met
de inrichting van een kunstgalerij in het stadhuis, gewijd aan het werk van
kunstschilder Verhaeghe. Een herinneringsplaat werd er aangebracht. De werken
werden geschonken door Mw. Habetz-Verhaeghe dochter van wijlen kunstschilder
Verhaeghe.

Literaire Tafelstonden
De 7e literaire tafelstonde had op 16 december jl. plaats ten huize van de dichteres
L i e v e v a n D a m m e , aan de Weststraat 91, te Blankenberge. Deze bijeenkomst
kende een ruime belangstelling en verliep in de hartelijkste atmosfeer. De Antwerpse
dichteres en romanschrijfster Liane Bruylants sprak over haar opvattingen over de
literatuur. Mr. A l a i n d e C a l u w e gaf een overzicht van de activiteiten van de
vereniging, die openstaat voor alle jonge literatoren. Vermelden wij verder nog dat
de Literaire Tafelstonden voor de tweede maal te Mechelen een boekenbeurs en
literaire tentoonstelling hebben ingericht, ditmaal van 17 tot 25 november, in de
galerij De Beiaard. Van 19 tot 31 januari kwam dan Antwerpen aan de beurt
(Kunstkamer, Lange Nieuwstraat 153). Er werd ook plastisch werk geëxposeerd,
o.m. van M a r c e l C o o l s a e t . Binnenkort wordt door de vereniging ook een
Boekenbeurs ingericht te Sluis (Ned.).

Brugge
Provinciaal Toneeltornooi 1962-63
Het Provinciaal Bestuur maakte onlangs de volledige kalender van het Provinciaal
Toneeltornooi 1962-63 bekend. Niet minder dan zeventien toneelgezelschappen zijn
ingeschreven. Het tornooi zal duren tot einde april 1963, en zal ongetwijfeld heel
wat bijdragen tot de verspreiding en verheffing van onze cultuur.

Brussel
Comité voor Toonkunst
Door het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur wordt ter kennis gebracht,
dat aan Belgische toondichters toelagen kunnen verleend worden om de uitvoering
van lyrische en symfonische werken te bevorderen. Deze subsidies zijn bestemd om
de kosten te dekken, die voortvloeien uit het uitschrij-
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ven van de orkestpartijen. Komen in aanmerking: de lyrische werken, waarvan de
tekst volledig getoonzet is en de symfonische werken van minimum 20 minuten, die
nog niet werden uitgevoerd.
Vóór 1 maart 1963 de aanvragen richten tot de Secretaris van het Comité voor
Toonkunst, Wetstraat 155, Brussel 4, 5e verdieping, Blok Belliard. Twee exemplaren
van de directiepartituur, twee exemplaren van het libretto en een pianobewerking
bijvoegen.

Reisbeurzen ‘Koopal’
Deze beurs, die 35.000 F bedraagt (eventueel in 2 delen), is voorbehouden aan
Belgische componisten. Voor het dienstjaar 1963 worden enkel lyrische werken of
vokale werken met orkestbegeleiding in aanmerking genomen, waarvan de duur
minstens 20 minuten bedraagt.
Inzenden vóór 1 februari 1963 aan het Bestuur voor Kunst, Letteren en
Volksopleiding, Dienst C, Wetstraat 155, 3e verdieping, Belliardblok, te Brussel 4,
alwaar het volledige reglement en alle aanvullende inlichtingen kunnen bekomen
worden (tel. 3399.80, binnenlijn 1458).

Harelbeke
Expo Jeugd 62
In de feestzaal van de Centrumschool te Harelbeke ging van 22 tot 31 december de
reeds vroeger aangekondigde tentoonstelling door: ‘Expo Jeugd 62’, met werken
van het Atelier voor Plastische Kunsten.

Belangrijke tentoonstelling
Door de zeer actieve vereniging ‘De Kunstvrienden van Harelbeke en Leiestreek’
wordt van 12 tot 31 januari een belangrijke en merkwaardige tentoonstelling gehouden
in de zaal Andleie, nl. ‘Het Landschap in de Belgische Kunst’ (sedert Ensor). Deze
expositie omvat werken van nagenoeg 50 schilders, o.m. Permeke, Tytgat,
Brusselmans, Boel, Slabbinck, De Smet, Saverys, Landuyt, Magritte en Spilliaert.

Ieper
Nieuwe kunstgalerij
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Op 8 december werd in Hotel Britannique aan de markt te Ieper een kunstgalerij
geopend die zeker van groot belang zal zijn voor de kunstontwikkeling in het gewest.
De inrichters hebben het goede idee gehad de galerijactiviteiten in te zetten met een
voorstelling van het schilder- en beeldhouwwerk, dat behoort tot het provinciaal
patrimonium. Op het programma der volgende maanden vinden wij: van 26 januari
tot 10 februari A n t o D i e z , van 16 februari tot 3 maart M a r c e l N o t e b a e r t
en van 5 tot 21 april G o d f r i e d Ve r v i s c h .

ontmoetingen
Kunstschilderes Nelly Windels

Nelly Windels: Landschap

Wie begrijpt niet dat men kan aarzelen een bezoek te brengen aan een schilderende
dame? Er is het gevaar, slachtoffer te moeten worden van de beleefdheid. In het
achterhoofd sluimeren souvenirs van met hoofsheid bekeken en in sourdine geprevelde
lofwoorden voor een fruitkorfje, waarin, naast pruimen, perziken blozen, geschilderd
tijdens of na het verblijf op het pensionaat.
Dit is niet het geval van Nelly Windels (Mevr. P. De Bock), die ik ontmoette in
haar ruime gezellige woning, Mgr. De Haernelaan, 45, te Kortrijk.
Omdat zij van jongsaf lust voelde in het tekenen en kleuren, was zij op het lyceum
Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen in haar schik tijdens de lessen van wijlen Joz.
Speybrouck. Later is zij op de Academie van Gent in de leer geweest bij Joz.
Verdegem en te Kortrijk bij Jules Verwest. Nadat zij huwde en zich in de omgeving
van Antwerpen vestigde, is zij ook aan de Antwerpse Academie lessen gaan volgen
bij Marstboom en een jaar nadien is zij het Hoger Instituut binnengeraakt en werkte
er voor het landschap bij Taf Wallet en voor het portret bij Crommelynck.
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Hieruit blijkt dat Nelly Windels, die ook na haar huwelijk zich van het schilderen
niet losmaken kon, bij voortreffelijke kunstenaars leiding heeft gezocht en gevonden.
Schilderen blijft voor Nelly Windels het grote verlangen. Intussen heeft zij reeds
veel geschilderd en... ook veel geëxposeerd. Vóór kort hield zij nog een tentoonstelling
in de rookzaal van de stadschouwburg te Kortrijk. De gevolgen daarvan zijn, dat zij
een lijvig album kan voorleggen met foto's van werken die niet meer haar bezit zijn.
Zij is dus niet een geval, waar een criticus wordt bijgeroepen om welwillend de
trom te roeren, opdat een kijker een koper zou worden. De landschappen en
stadsgezichten die zij zwierig en met temperament schildert zijn voldoende salonfähig
om in de smaak te vallen van wie met vaste voet en blij gemoed door het
natuurillusionistisch geschilderde landschap of stadsbeeld wenst te treden. Zoek bij
Nelly Windels geen zielepeilende diepzinnigheid. Er zijn in haar werk geen
expressionistische deformaties, die meedelen dat ook zij lijdt aan de eigentijdse
inquiétude. Haar werk is het rechtstreekse resultaat van ‘la joie de peindre’, àl wat
haar oog streelt. De bomen in het landschap, de boten aan de haven en het decoratieve
spel van torens en kleurige gevels in de stad.
Het geval is zo eenvoudig, dat geen zware woorden kunnen gebruikt om voor een
onklare situatie, een schijnbare opheldering te geven.
Zij schildert, (en boetseerde vroeger), kommerloos wat zij gaarne ziet en op dit
stuk is zij te vergelijken met de voortdurend, blijmoedige werkende Saverys, wiens
werk ook best te omschrijven is als decoratief kunst-sieraad van het huiselijk leven.
Ik zou echter haar kommerloosheid nog groter wensen.
Ik kan mij inbeelden dat, mocht Nelly Windels nog meer haar kleurengevoel en
haar inzicht in de plastische waarde van lijnen en vormen zelfstandig laten spelen
en nog minder bekommerd zijn om de beschouwer van haar werk te overtuigen van
de locale en anecdotische overeenstemming met de gewone werkelijkheid, zij wellicht
minder gemakkelijk een kopende kijker zou ontmoeten, maar persoonlijk een nog
groter vreugde zou beleven in haar zwierig schilderen en bovendien beslist kunst
zou voortbrengen van een zuiverder gehalte.
Het ware onzinnig haar pogen te overhalen om over te stappen naar de abstracte
kunst, maar in haar groot respect voor haar overleden leraar Marstboom, moge zij
de durf vinden om zich nog vrijer uit te schilderen.
Hilaire Gellynck

kunstecho's [vervolg]
Concert Muziekakademie
Op 15 december werd in samenwerking met B.R.T. West-Vlaanderen een concert
aangeboden, met deelname van het gemengd koor Richten o.l.v. G u i d o Va n
O v e r b e k e en het kamerorkest van H e n d r i k M o e r m a n . Werken van Ieperse
komponisten uit verleden en heden werden uitgevoerd door de muziekakademie o.m.
werk van L i o n e l B l o m m e

‘De Schubert-Ladder’
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Te Ieper woonden we, zondag 18 november, voor de tweede keer in een goed jaar
tijds een voorstelling bij van een toneelspel, geschreven door een der leden van het
bekende amateursgezelschap Richten: M a u r i t s D e C l e r c a .
Het stuk, ‘De Schubert-Ladder’ is een komedie in 3 bedrijven, waarin drie jonge
mensen, na een micro in een kroonluchter te hebben geïnstalleerd, een onschuldig
gesprek afluisteren tussen hun vader - een man met onkreukbare reputatie - en het
knappe dienstmeisje van het gezin. Van op de band af gehoord geeft dit gesprek
aanleiding tot allerlei vreemdsoortige conclusies, waardoor de goede verstandhouding
in het gezin in gevaar kan worden gebracht. Vanzelfsprekend komt alles - na heel
wat verwikkelingen, waarin nog twee andere jongere kinderen uit het gezin een leuke
rol spelen - terecht. Intussen maken we echter nog een paar amoereuze scenes mee
van jong-verliefden, waarmee de auteur uiteindelijk last schijnt te hebben om er zich
van af te maken, maar die het zout vormen, dat het pretentieloze werkje volkomen
assimileerbaar maakt voor een ontvankelijk publiek.
Over de opvoering viel meer goed dan kwaad te vertellen. Op de zeven-koppige
rolbezetting stonden vijf namen van debutanten vermeld. Mieke Bamelies als
dienstmeisje wilde enkel zichzelf blijven en dat bleek de oplossing te zijn voor een
geïnspireerde, preciese vertolking van een enigszins delikaat rolletje. Uitstekende
prestatie. Egon Pannecoucke interpreteerde enigszins pedanterig en wat onpersoonlijk
de rol van Geert, één der oudsten uit het gezin. Toch bracht hij het tot een
bevredigende prestatie. De rol van Mia, zuster van Geert en tweede lid van het
grapjas-trio, akteerde wat eenzijdig zwart, nam de zaken weleens te hard au serieux
en zal vooral op een betere uitspraak dienen aan te sturen. Stefaan Morisse als Bob,
laatste en degelijkste van het jeugdige driemanschap was sober maar niet
ongeïnspireerd. Weinigen zouden hem in dit personage ook maar kunnen benaderen.
Niet enkel omdat hij een goed akteur is, maar evenzeer omdat hij voortreffelijk piano
speelt. Daarmee zal de lezer ook wel geraden hebben waarom de auteur zijn stuk
‘Schubert-Ladder’ wenste te noemen.
Brigitte Suffys en André Victoor als de twee
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jongste spruiten uit het gezin waren behoorlijk en hebben geen schade toegebracht
aan de artistieke homogeniteit van de rolbezetting. Herwig Bamelis, in het stuk de
verloofde van Mia, misstond zelfs niet naast de besten. Lieve Pattyn en Rik Morisse,
de twee geroetineerde krachten van de kring, die voor het echtpaar hadden in te staan,
vormden de soliede steunpijlers waaromheen de jongere spelers hun akteertalenten
naar hartelust konden uit-beleven.
Over decor en grime is geen kwaad te vertellen. Meester Staf Bruggen bewees
met zijn regie beter dan wie ook te weten hoe het moet én met jonge spelers én met
een jong auteur. De geluidseffekten die in het stuk een dominerende rol spelen, gaven
weleens de indruk uit de verkeerde hoek te komen maar alles bijeen schaadde dit
weinig aan de gaafheid der prestatie.
Van Maurits De Clercq willen we alleen maar schrijven dat wij hem niet enkel in
staat achten tot beters, maar dat hij zichzelf tot schuldenaar van een rijk talent
promoveerde.
Hector Deylgat

Jabbeke
Provinciaal Museum Permeke - Actie ‘Openbaar Kunstbezit’.
Op 2 december jl. werd een voordracht ingericht in het Permekemuseum te Jabbeke.
In het raam van de actie ‘Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen’, ingericht door de
Cultuurraad voor Vlaanderen, in samenwerking met de B.R.T., behandelde Dr. Walter
Vanbeselaere, Hoofdconservator van het Koninklijk Museum te Antwerpen, twee
werken van P e r m e k e , nl. het schilderij ‘Het Afscheid’ en de tekening ‘De
Bedelaar’.

Kapellen
Guido Gezellekroniek
Het eind januari 1962 gestichte Guido-Gezellegenootschap is overgegaan tot de
uitgave van de ‘Guido Gezellekroniek’ onder de redactie van de leden van het
genootschap, voorgezeten door A n t o o n V i a e n e en met S t i j n S t r e u v e l s
als erevoorzitter. Men voorziet een of twee publicaties per jaar. De eerste is in
voorbereiding en bedraagt meer dan 300 blz. formaat 17 × 24. Onder de medewerkers
vinden we behalve A n t o o n V i a e n e , die bepaalt hoever de Gezellestudie staat,
ook K a r e l D e B u s s c h e r e , R . L a g r a i n , J . d e M u ê l e n a e r e en R a f
S e y s . Men kan intekenen op het sekretariaat: Kapelse steenweg 198, Kapellen. De
eerste publicatie kost slechts 120 F

Knokke
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Vlaams Winterfestival
De Knokse culturele verenigingen, die zich gegroepeerd hebben in het
‘Cultuurverbond Knokke’, dat nu reeds tien jaar bestaat, hebben, in samenwerking
met de Stedelijke Feestcommissie, het initiatief genomen tot het organiseren van een
‘Vlaams Winterfestival’ in het Gemeentelijk Casino. Dit initiatief verdient
ongetwijfeld de aandacht van het ganse Vlaamse land, omdat het vooruitzichten biedt
aan het Vlaamse cultureel en ontspanningsleven aan de kust, zowel gedurende het
seizoen als 's winters. Daarom geniet het trouwens de hoge bescherming van Minister
R. Van Elslande.
Voor dit eerste Vlaams Winterfestival zijn drie avonden voorzien: op 1 december
ging een kleinkunstprogramma door, getiteld ‘De Charme van het Chanson’; 12
januari bracht een toneelavond met opvoering van ‘Buiten voor de deur’ van Wolfgang
Borchert, o.l.v. de bekende Antwerpse regisseur Miel Geysen; op 2 maart a.s. volgt
dan een optreden van de overbekende kunstgroep ‘Thor’ o.l.v. Heiko Kolt. Het
Knokse Cultuurverbond, en inzonderheid Voorzitter-Schepen Dr. E u g e e n
M a t t e l a e r , alsmede Directeur J a n d e G r o e v e , verdienen een welgemeende
gelukwens met dit gelukkige initiatief.

Kortrijk
Visie 62
De Belgische vereniging van kunstcritici heeft aan de tentoonstelling ‘Visie 62’,
verleden zomer gehouden in de Kortrijkse Broeltorens, de onderscheiding toegekend
van de beste gezamenlijke tentoonstelling van het jaar.

Sint-Lukaskring
Deze kring legt een bewonderingswaardige activiteit aan de dag o.m. met het inrichten
van kunstvoordrachten. Van 13 tot 23 januari hielden de leden hun jaarlijkse
gezamenlijke tentoonstelling in de rookzaal van de stadsschouwburg. Dhr Duyck,
Schepen van Schone Kunsten, leidde de tentoonstelling in.

Koorfestival
In het raam der jaarlijkse Guldensporenfeesten, zal te Kortrijk in 1963 een koorfestival
doorgaan. Het wordt ingericht als een groots opgevatte viering van het 25-jarig
bestaan van het uitmuntende Kortrijkse koor ‘Singhet ende Weset Vro’ dat met brio
geleid wordt door M a u r i t s D e n a u x . Het festival zal een internationaal karakter
dragen. Voor inlichtingen: dhr Maurits Denaux, Jan Breydellaan 12, Kortrijk.

Leuven
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Prof. Em. Vliebergh-prijs
Geïnteresseerde auteurs, die wensen deel te nemen aan de Prof. Em. Vliebergh-prijs
voor de roman (1964) kunnen het reglement aanvragen bij het Hoofdsekretariaat van
het Davidsfonds, Blijde-Inkomstraat 79, Leuven.

Roeselare
Bouwen en Wonen
In het kader van de Handelsfoor, ieder jaar te Roeselare ingericht door het N.C.M.V.,
was een afdeling Schoner Bouwen en Wonen ondergebracht in de ruime
tentoonstellingszaal van het Arsenaal.
Onder de exposanten troffen we meerdere firma's aan welke in ons blad adverteren.
Ter verfraaiing van de standen hadden de kunstschilders A. en C. Lambrecht,
beeldhouwer Werner Lagae en kunstkopersmid Moyaert enkele hunner mooiste
werken in bruikleen afgestaan. Ook de Voorzitter van de Roeselaarse Kunstkring,
dhr. André Rousseau, was er vertegenwoordigd met model-tuinarchitektuur.
Dergelijk initiatief vanwege een beroepsvereniging getuigt van een werkmethode
die meer wil dan zich louter op het materiële afstemmen.
H.D.

125 Jaar Akademie voor Schone Kunsten
Op 17 november grepen te Roeselare de herdenkingsfeesten plaats van het 125-jarig
bestaan der Stedelijke Akademie voor Schone Kunsten.
Vereerden de akademische zitting, welke onder het voorzitterschap van
Burgemeester Jos De Nolf doorging in de raadszaal van het stadhuis, met hun
tegenwoordigheid: de oud-ministers Robert De Man en Albert Degrijse, ZEH. Deken
A. Vervenne, Senator Robert Gheysen, ZEH. Superior van het Klein Seminarie
Modde, Oud-Volksvertegenwoordiger Sercu, Best. Afg. Jozef Storme, de hh.
Schepenen Biesbrouck en Bagein, Provinciaal Inspekteur Louage, de hh. Direkteurs
der Akademie's van Brugge, Kortrijk, Oudenaarde en Eeklo en talloze provinciale
en stedelijke personaliteiten uit de wereld van Kunst en Onderwijs. De kabinetschef
van Minister Van Elslande diende zich op het ultieme moment te laten
verontschuldigen. Na het welkomstwoord van de h. Burgemeester volgde een korte
historiek van de Roeselaarse Akademie door Volksvertegenwoordiger Honoraat
Callebert, schepen van Onderwijs en Schone Kunsten en voorzitter van de Raad van
Beheer, waaruit we vernamen dat de Akademie gesticht werd op 21 oktober 1837.
De h. H. Horrie was de eerste direkteur. Van den beginne af werden de lessen in de
Nederlandse taal gegeven alhoewel de allereerste palmeres, en dit als we het goed
begrepen hebben tot in 1852, in de Franse taal waren opgesteld. De h. Callebert
kondigde eveneens voor de naaste toekomst de bouw van een nieuwe Akademie aan
welke op dezelfde plaats waar de oude nu staat zal worden opgericht dus in de
Leenstraat. Doorheen de 125 jaren van haar bestaan gaf de Akademie onderricht aan
niet minder dan 19532 leerlingen.
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Voor de gelegenheidstoespraak had men beroep gedaan op Rijksinspekteur voor
Architektuur en Plastische Kunsten Theo Van Looy. De h. Inspekteur heette het
verheugend dat in onze dekadente tijd van brood
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en spelen nog mensen bestaan die een ‘geestelijk’ welbehagen uitstralen. Hij
herinnerde aan de diverse markante figuren welke de Roeselaarse Akademie
voortbracht. Hij heette het bestaan der Akademie's volkomen gerechtvaardigd omwille
van het feit alleen reeds dat de kunstenaar nooit kant en klaar uit de gemeenschap
opstaat. Hij is steeds de resultante van gemeenschapsfaktoren. Een kunstinstelling
mag echter niet uitsluitend een technische school zijn. Er spelen terzake andere dan
ambachtelijke waarden. Grote kunstenaars kwamen langs de weg der kunstscholen
tot bewustzijn. Voor anderen waren de Akademie's richtinggevend voor het
aankweken van goede smaak en het verwerven van artistieke stijl. Inspekteur Van
Looy wees op de vruchtbaarheid van het initiatief tot het stichten van een Akademie
te Roeselare en sprak zijn erkentelijkheid uit t.o.v. de stichters en eerste medewerkers,
gerekruteerd uit alle standen der Roeselaarse bevolking. Volgens Inspekteur Van
Looy tekent zich de jongste tijd een waarachtige heropleving af aan onze Akademie's
voor Schone Kunsten. Het onderwijs werd aangepast aan de nieuwe eisen. Nieuwe
smaakvormende en verbeel-dingsprikkelende middelen werden ingevoerd. De
Stedelijke Akademie van Roeselare kan terzake gerust haar voet zetten naast elke
soortgelijke instelling in het land en de Afdeling ‘Sierkunsten’ alleen reeds wettigt
volkomen het bestaan ervan, aldus de inspekteur.
Na deze feestzitting ging het naar het Arsenaal op het Polenplein waar een grote
retrospektieve werd ondergebracht met terugblik op het verleden, beeld van het heden
en toekomstperspektie. Dit waren de woorden van de h. Jos. Seaux, direkteur van de
Akademie die voor de inleidende toespraak instond. De h. Seaux gaf een bondig
overzicht van de tentoongestelde werken. Meerdere Romeprijzen waren op de
retrospektieve met interessant werk vertegenwoordigd, zo Désiré Mergaert, Alfons
Blomme, Ferd. Callebert, Clement Carbon, Josué Dupon en Pieter Bonquet. Verder
verschillende bekroonden in de Godecharles-wedstrijden zoals Jules Lagae, Adolf
Van Peteghem en Albert Alleman. Anderzijds laureaten van de Akademie als Alois
Boudry, E. Duyvewaert en E. Gellynck, oud-direkteurs zoals Horrie, Callebert en
Vallaeys en meerdere kunstenaars, oud-leraars of leerlingen van de Akademie. De
h. Seaux wees in het bijzonder op de aanwezigheid van werk van hedendaagse
kunstenaars waarbij vanzelfsprekend selektie nodig was en waarbij men zich
noodzakelijkerwijze diende te beperken tot figuren uit de onmiddellijke omgeving
van de stad. Uit de archieven werd een kleine keus van prijstekeningen gedestilleerd,
zowel uit de klassen van bouwkunde als uit deze van sierkunsten. e.a. welke ook een
plaatsje kregen toegewezen in deze breed uitgebouwde retrospektieve.
Het heden was er vertegenwoordigd met persoonlijk werk der huidige leraars en
leerlingen. Waardoor een overduidelijk beeld werd gegeven, van de weg, die de
instelling heden ten dage wenst op te gaan. Men vond er bijzonder geslaagde werkjes
uit de klassen van architektuur, beeldhouwkunst, meubelkunst, keramiek, sierschrift,
toegepaste fotografie, grafisch werk, publiciteit, schilderkunst, modeleren en
industriële vormgeving.
In de zaal werd ook de makette tentoongesteld van de nieuwe moderne Akademie
voor Schone Kunsten welke de stad Roeselare van zins is, in de naaste toekomst, te
laten optrekken.
Hector Deylgat
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A.W.T.
Het Algemeen Westvlaams toneel vierde voor kort te Roeselare zijn 25-jarig bestaan.
Een herdenkingsbrochure werd bij deze gelegenheid uitgegeven. Wij wensen de
jubilerende vereniging verdere bloei en ontwikkeling.

Koninklijke Kunstkring
De jaarlijkse tentoonstelling der werken van de leden van de Kon. Kunstkring van
Roeselare ging door in de bovenzaal van het stadhuis in de maand december (tot
Kerstavond).

Torhout
Huldiging van F.R. Boschvogel.
Naar aanleiding van zijn zestigste verjaardag, werd ons Redactieraadslid F r a n s
R a m o n (F.R. Boschvogel) op 15 december te Torhout op het stadhuis gehuldigd
door het Davidsfonds, de Vlaamse Toeristenbond, het Christelijk
Onderwijzersverbond, het Torhoutse Stadsbestuur en het C.V.K.V. Deze huldiging
verliep in de meest hartelijke sfeer en onder zeer ruime belangstelling. Mr. Beuselinck,
Schepen van Torhout, hield het openingswoord; L u c i e n D e n d o o v e n ,
Verbondssecretaris, sprak over Boschvogel en de historische roman; R. Callewaert,
voorzitter van het C.O.V. Houtland, had het over Boschvogel, de volksopvoeder;
Gouwsecretaris van het Davidsfonds, R. Braeckevelt, handelde over ‘Boschvogel,
de joviale vriend’ en Burgemeester G. Pollet sprak het slotwoord uit. Tussenin werden
fragmenten uit het werk van Boschvogel voorgedragen door declamatrice K l a a r
Leyre.
Na deze sprekers kwam dan de gevierde aan het woord, dankte op originele,
humoristische wijze voor zoveel vriendschap en opende daarna de boekenbeurs, die
van 16 tot 23 december doorging in de feestzaal van het Torhoutse stadhuis.

verbondsberichten
Jaarvergadering van het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond
De statutaire jaarvergadering van het C.V.K.V. werd dit jaar gehouden te Roeselare
op 9 december jl. Door Dr. A. Smeets, geestelijk adviseur, werd een H. Mis
opgedragen in de kapel van de Technische School. De ruim vijftig deelnemende
kunstenaars gingen aan de feestdis in ‘De Arend’ Polenplein, waar vervolgens ook
de eigenlijke jaarvergadering plaats had.
Na een woord van welkom door gedeputeerde Jozef Storme, voorzitter, die ervan
gebruik maakte om het bestuur te danken voor de verrichte arbeid, las Lucien
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Dendooven, verbondssecretaris, het jaarverslag voor. Hij legde de nadruk op het
dubbel aspect van de verbondswerking, zoals die thans wordt opgevat: belangstelling
voor het werk van de kunstenaar en een dienende opdracht ten bate van het volk.
Hector Deylgat belichtte de financiële toestand van het verbond, die sinds een paar
jaar zeer gezond is. Hierdoor werd het o.m. mogelijk van de jaargang 1962 van
‘West-Vlaanderen’ de topprestatie te maken van de jaargangen die tot hiertoe
verschenen. Antwoordend op een paar suggesties van Fred Germonprez, zegde de
voorzitter dat het C.V.K.V. in breeddenkendheid open staat voor alle kunstenaars
die de statuten aanvaarden, iets dat bevestigd wordt door de vele toetredingen die in
de jongste maanden werden geboekt. De vraag of structuurhervormingen in de raden
van beheer en redactie noodzakelijk zijn, kan door het dagelijks bestuur overwogen
worden.
Tijdens het tweede deel van de vergadering werden de verdienstelijke leden
gehuldigd. In een verzorgde en zeer intieme rede bracht André Demedts hulde aan
Stijn Streu-
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vels, ere-deken van het verbond aan wie de grote prijs der Nederlandse letteren werd
toegekend; - hulde ook aan de door-en-door Westvlaamse schrijver F.R. Boschvogel
die vorig jaar 60 geworden is. Voor de literatuur bekwamen de volgende leden in
1962 een prijs of onderscheiding: Fred Germonprez (Sabam) en de laureaten van de
provinciale literaire prijzen: André Claeys Felix Dalle, Lucien Dendooven, Joris
Vanhaelewijn, Robert Baccarne, Julien Van Remoortere en Lia Timmermans.
Voor de tak van de muziek feliciteerde voorzitter Storme de componist Maurits
Deroo, directeur van het muziekconservatorium te Brugge, die 60 jaar geworden is,
alsook Baron Ryelandt, Dirk Varendonck en Albert François om hun resp.
onderscheidingen. Bij de plastische kunstenaars genoten de volgende leden de eer:
Steven Depuydt, Adhemar Vandroemme, Georgette De Groote-Tanghe, Pol Spilliaert,
Marie Christine Van Dorpe-Huybrechs, Jozef Noreille en Charles Bressous. Op het
gebied van toneel vielen dit jaar de prestaties op van Raf Decock, Guido Cafmeyer,
Remi Van Duyn en Antoon Vander Plaetse. André Demedts werd gelukgewenst om
zijn eervolle verkiezing tot lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor taal- en
letterkunde, alsmede voor de hoge Pauselijke onderscheiding, die hem verleend werd.
De vergadering verliep in een zeer gezellige sfeer.

vrije tribune
Openbaar kunstbezit in Vlaanderen, een massale kunstbeweging
In zijn boek Televisie, weldaad of verschrikking' beschreef de vorige
directeur-generaal van de Belgische Radio en Televisie, Jan Boon, de paniek die in
de jaren 30 onder uitgevers, boekhandelaars, schouwburgdirecteurs en
orkestimpressario's uitbrak, toen de eerste radio-uitzendingen in de ether kwamen.
Deze uitvinding zou het definitieve doodsvonnis inluiden over boektoneel- en
concertwezen. Dezelfde jeremiades kon men horen toen een tiental jaren geleden in
België de eerste Televisie-programma's werden uitgezonden.
Ik heb aan deze anecdote van Jan Boon moeten denken, toen een grote
bankmaatschappij onlangs een studie publiceerde over de economische situatie van
het boek. Hierin bleek dat in het Nederlandse taalgebied niet minder dan 32 millioen
pocketboeken worden gepubliceerd en verkocht. Het wordt nu wel tijd voor een
studie over de invloed van Radio en Televisie op de ontwikkeling van lectuur-, toneelen muziekcultuur.
Uit deze ervaring valt tevens te leren dat de democratisering en de spreiding van
kunst- en cultuurbezit moet steunen op een bestendige entente tussen de managers
van boek-, radio- en televisiewezen, van cultuurproducenten, -distributeurs en...
consumenten.
In deze geest werd tussen de B.R.T. en de Kultuurraad voor Vlaanderen een
gemeenschappelijk actieprogramma opgesteld. Onder de benaming ‘Openbaar
Kunstbezit in Vlaanderen’ start vanaf januari 1963 in Radio en Televisie een
programma-cyclus gewijd aan de beeldende kunsten in openbaar bezit. Om de veertien
dagen worden in Radio en Televisie kunstprogramma's gecommentarieerd, waarvan
de kijkers en luisteraars zich vooraf de reproducties van deze kunstwerken kunnen
aanschaffen. Om de twee maanden krijgt de abonnee op ‘Openbaar Kunstbezit in
Vlaanderen’ onder omslag een zending toegestuurd van vier reproducties, gevolgd
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door het commentaar van de radio-uitzending. Het geheel kan worden verzameld in
een aantrekkelijke opbergband (21 × 28 cm.), uitgevoerd in bordeaux-rood linnen
met goud-opdruk.
Dit procédé is niet nieuw. In Nederland, daarna in Duitsland, heeft het
gemeenschappelijk initiatief enorm succes opgeleverd. Sinds zeven jaar zijn meer
dan honderdduizend gezinnen op deze kunstcursus ingeschreven. Het simplistisch
radioprogrammaatje is uitgediend tot een machtige kunstbeweging. Er is een groter
bezoek aan de musea vastgesteld en een opvallende stijging in de omzet van
kunstboeken en kunstreproducties. Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen nodigt U uit
om tot zijn leden te behoren. Hiervoor vindt U in dit nummer van West-Vlaanderen
een inleg-folder. U kunt voor een jaarabonnement van 24 reproducties, teksten en
kunstboek, intekenen door een bedrag van 130 F te storten op postrekening 999.20
van Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen te Antwerpen 1. Voor Nederland een bedrag
van f 10, op postrekeningnummer Den Haag 135.20 ten name van Openbaar
Kunstbezit in Vlaanderen te Antwerpen 1.
J. Fleerackers

vakliteratuur
[Boeken]
Roger Avermaete, Rik Wouters, Uitgeverij De Arcade, Brussel 1962.
Over Rik Wouters is reeds tamelijk veel verschenen, verhoudingsgewijze althans
o.m. de studies van A.-J.-J. Delen en het boek van Nel Wouters, naast nogal wat
tijdschriftenartikels. Toch bestond er nog geen enkel werk dat enigszins op
volledigheid kon aanspraak maken. Daarom mag het een uiterst gelukkig idee heten
vanwege dhr Naessens, directeur van de Bank van Parijs en de Nederlanden, om de
reeds indrukwekkende reeks zware kunstalbums, die telken jare door hem worden
uitgegeven, te verrijken met een nieuwe publicatie over leven en werk van Rik
Wouters.
De taak dit opzet tot een goed eind te brengen werd opgedragen aan de Antwerpse
kunstkenner Roger Avermaete, die reeds heel wat gepubliceerd heeft op het gebied
van de hedendaagse Vlaamse kunst en tamelijk goed op de hoogte is van het artistiek
gebeuren in ons land, waarmede hij overigens dikwijls rechtstreeks betrokken is
geweest.
De grootste zorg van de samensteller schijnt gegaan te zijn naar het bijeengaren
van belangrijke dokumenten. Hij brengt vooreerst een indrukwekkende reeks
getuigenissen over de kunstenaar; een belangrijke getuige is uiteraard Nel Wouters,
die behalve haar boek ook onuitgegeven herinneringen heeft neergeschreven, waarvan
Avermaete echter inzage heeft gekregen, evenals een inventaris van de werken van
haar man. Daarnaast is er A.-J.-J. Delen, J.F. Elslander (jarenlang directeur van de
galerij Giroux), Edgard Tytgat, de schilder Fernand Verhaegen, de beeldhouwer
Marcel Rau, Willem Paerels en Nic. Beets, die Wouters in Holland gekend en gesteund
heeft, de jeugdvriend Ernest Wijnants, de beeldhouwers Marcel Wolfers, Oskar
Jespers en Frans Claessens, om niet te spreken van het Wouters-portret van Oleffe.
Een uiterst voorname bron onzer kennis van Rik Wouters is wat hij zelf heeft
neergeschreven in zijn correspondentie, die wel niet kan vergeleken worden bij deze
van Van Gogh, maar toch tamelijk uitgebreid is. Zij bevat toch uiterst belangrijke
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gegevens over Wouters' verhouding tot de kunstwereld, zijn smaak, zijn
vriendschappen, zijn reizen, - o.m. de belangrijke reis naar Parijs van 1912, - maar
vooral over zijn werk zelf, met inbegrip van zuiver technische aangelegenheden zoals
de compositie van zijn palet; vooral uit zijn Hollandse tijd is er veel bewaard.
Roger Avermaete wijdt maar een dertigtal bladzijden aan het eigenlijk onderzoek
van Wouters' schilderijen, prenten en beeldhouwwerken; hij doet het op eerlijke
wijze en zonder in deze werken meer te gaan zoeken dan de schilder er blijkbaar
heeft willen inleggen. Hij eindigt met zijn spijt uit te drukken om de al te kortstondige
bloeiperiode - amper een negental jaren - die deze schilder is gegund geworden.
Van grote dokumentaire waarde zijn de catalogussen van schilderijen,
beeldhouwwerken, enz. die meer dan honderd bladzijden beslaan van dit lijvig boek.
En dan zijn er nog de illustraties, een weel-
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de aan prachtige vierkleurendrukken, helio- en offset-afbeeldingen, een weelde zo
rijk dat het doorbladeren van dit album een waar festijn is voor oog en hart, een
festijn aan de rijke tafelen van deze van levensvreugde blakende schilder, die nochtans,
op enkele jaren na, zoveel miserie en ellende heeft gekend, wat hem niet heeft belet
onverpoosd voort te gaan met het zingen van zijn hymnes aan het leven.

Biekorf, zaaimaand 1962 (met extravervolgnummer)
A n t o o n V i a e n e verzamelde testamentaire bepalingen, gaande van de 3e tot de
18e eeuw, waarbij fondsen belegd worden voor het uitvoeren van bedevaarten naar
belangrijke heiligdommen. A n t o o n D e s c h r e v e l brengt aanvullingen bij vroegere
artikels over de klokkengieters, bepaald het geslacht de Leenknecht van Harelbeke
en signaleert o.m. dat Michiel werkte voor de torens van Diksmuide, Steenkerke,
Escuriaal (Madrid), Oudenburg, Komen, O.L.Vr. Brugge, Oudenaarde. Va l .
A r i c k x brengt een volkslied ter ere van stadhouder Maxim. Emm. van Beieren
naar aanleiding van de slag van Denain (1712): Viva duc de bavier. M. C a f m e y e r
gaat verder met de spreuken over vrijen en trouwen in het Brugse. De mengelmaren
bevatten o.m. nota's over de namen Donaas en Donatianus en over de pasverschenen
gids van Damme van R. Vandenberghe.
Het extravervolgnummer zet in met een studie van de gemeentesecretaris van
Ardooie, L u c . Va n A c k e r , die aantoont dat de invoerder van de aardappel op
het continent niet Antoine Parmentier is geweest, noch zelfs het Brugse boerke ‘le
modeste Vehulst au quel on aurait du élever une statue’, maar veeleer de Engelse
kartuizer Clark, die in het eerste deel der 17e eeuw de waardevolle knollen uit
Groot-Brittanië naar Nieuwpoort overbracht, zodat de landbouwers uit de streek van
Esen en Zarren ze het eerst op grote schaal produceerden. Bijna even uitvoerig is de
studie die J o s . D e S m e t wijdt aan de nalatenschap van de Bruggeling Pieter de
Muelenaere († 1561). A n t o o n V i a e n e schreef een zeer volledige bespreking
van het verloren grafschrift van Jacob van Maerlant, waarvan verscheidene lezingen
bestaan en dat verband houdt met de lokalisatie van Uilenspiegel te Damme; de
auteur onderzoekt hoe deze verwarring kan verklaard worden en hoe een
Uilenspiegel-grafschrift de oorspronkelijke van Maerlanttekst is komen vervangen.
Aldus worden door de geleerde historicus enkele duistere punten uit onze literaire
geschiedenis opgehelderd.
(Beheer: Annuntiatenstraat 82, Brugge; abonnement 125 F. PCR 233537)

Gerard Ulrich, Welt der Malerei, Bertelsmann Verlag, Gütersloh, 1962.
Dit boek is een inleiding in het wezen en de wetten van de schilderkunst. Het bevat
400 bladzijden en evenveel illustraties, waarvan vele in kleur. Dit is een uitsluitend
op de praktijk afgericht boek van de hand van de Berlijnse kunstpedagoog Prof.
Ulrich. Het laat alle kunsttheorieën en kunsthistorische beschouwingen ter zijde. Het
eerste deel brengt noties voor de kunstvriend en kunstkenner: hoe moet men beelden
zien en beoordelen, problemen van kunstbezit (verzamelen, kopen, onderscheiden
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van origineel en plagiaat), kinderkunst en zondagsschilders, wat is kitsch... Het
tweede deel bestudeert het kunstwerk zelf: hoe het schilderij ontstaat (idee, schets,
ontwerp), de elementen van het beeld (vlakken, lijnen, kleuren, compositie, ruimte,
modelering, licht, beweging, tijd), de uitbeeldingstechnieken (zowel teken- als
schilderkunstige als grafische technieken evenals de verzorging van het kunstwerk).
Het derde en laatste deel spreekt over de wereld van kunst en kunstenaars: hoe wordt
men kunstenaar (persoonlijkheid, scholing, atelier, groepen, reizen, opgaven), welke
genres kunnen beoefend worden en wat brengt elk genre mede (ontwikkeling van
de mode, historische taferelen, genrestukken, portretten, naakt, dieren, landschappen,
interieur, stilleven). Tot besluit een beknopte index van de voornaamste schilders uit
verleden en heden, waarbij natuurlijk geen enkele schilder uit ons land voorkomt
sedert de baroktijd, wat voor de zoveelste maal de gebrekkigheid onzer
kunstpropaganda in den vreemde bewijst. Een uiterst nuttig boek, waarin zelfs de
beste kunstkenner en de geëxperimenteerde kunstenaar nog zeer veel in kan leren.
De zeer talrijke illustraties, die nauw aansluiten bij de tekst en uitvoerige
onderschriften hebben, maken het bestuderen van de technische aspecten van de
schilderkunst tot een waar genot.

J. Kerkhofs en J. Van Houtte, De Kerk in Vlaanderen, Lannoo, Tielt,
1962.
Dit boek bevat een drietal artikelen, die met het kunst- en cultuurleven rechtstreeks
betrekking hebben.
Dr. J. Fleerackers bestudeert het culturele vormingswerk in Vlaanderen. De
secretaris van de Vlaamse Kultuurraad bezit ongetwijfeld een breder en grondiger
documentatie over het onderwerp dat door hem werd behandeld.
Het artikel van Jeroom Verhaeghe over Kerk en TV is uitstekend en bevat ook
vrijmoedige kritiek op de BRT, wat voor een ambtenaar dezer instelling verdienstelijk
is. De moderne kerkelijke kunst in Vlaanderen wordt door G. Bekaert behandeld.
Zijn artikel bevat zeer goede stellingnamen over wat gewijde kunst zou moeten zijn.
Waar hij evenwel op het konkrete vlak komt, geeft hij o.i. soms toe aan
bevooroordeeldheid (bv. wat St.-Lucas betreft, waarvan hij de hedendaagse evolutie
verwaarloost en de betekenis in de 19e eeuw niet goed heeft begrepen), aan
overdrijving (bv. waar hij de volgens hem aanwezige apathie ten overstaan van de
kerkelijke kunst bespreekt), of aan eenzijdigheid (bv. waar hij de naoorlogse
kunstproduktie enkel goedkeurt, zo zij komt van een beperkt groepje kunstenaars,
die inderdaad schitterend werk verricht hebben... naast heel wat anderen, die hij niet
kent of niet schijnt te kennen; wij verwijzen alleen maar naar een inkwest van het
Nederlands blad ‘Kunst en religie’ in West-Vlaanderen, dat totaal andere conclusies
bood dan deze van G. Bekaert). Fr. Van Bladel schreef een zeer lezenswaardig artikel
dat de titel ‘De Kerk in de Vlaamse roman’ draagt. Hij heeft zich enkel vergist in de
betiteling vermits zijn artikel schier uitsluitend handelt over de antikerkelijkheid in
de Vlaamse roman; bijna alles wat hiermede geen verband houdt wordt stelselmatig
terzijde gelaten. Aldus wordt natuurlijk nietantikerkelijke romanciers onrecht
aangedaan. Is dit misschien om het onrecht dat andersdenkende romanciers in vroegere
tijden ondergingen te compenseren? Men heeft soms de indruk dat sommige mensen
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nog steeds aan een geval-Walschap-complex lijden. Behoudens dit voorbehoud een
zeer leerzaam stuk.
Deze kritieken doen niets af van de buitengewone betekenis van De Kerk in
Vlaanderen, waarvan het verschijnen een zeer belangrijke gebeurtenis mag heten.
A.S.

Der Abend und die Rose, Flämische Gedichte, ausgewahlt und übertragen
von Georg Hermanowski - Josef Keller Verlag, Starnberg, 1962.
Het verschijnen van een bundel Vlaamse gedichten in Duitse vertaling van Georg
Hermanowski, was voor ons geen verrassing in de eigenlijke zin van het woord. Wij
wisten dat hij er heel wat persklaar had en, vooral, dat hij, met de geestdrift en de
liefde tot de Vlaamse literatuur, die hem kenmerken, er een erezaak van maakte om,
naast de tientallen romans van Vlaamse auteurs, in Duitsland ook een keuze te
publiceren van wat onze dichtkunst te bieden heeft. Dat de keuze uiteraard zeer
beperkt moest blijven, ligt voor de hand. Dat die keuze persoonlijk getint is, geeft
Hermanowski zelf toe in zijn voorwoord. Komt daarbij nog dat, zoals de bekende
vertaler het eveneens zelf zegt, niet elk gedicht zich vertalen laat, zonder van zijn
substantie in te boeten. ‘Nur wo ein inneres Echo wachgerufen wird, ist eine
Gedichtübertragung im Geiste des Dichters möglich’ en ‘lieber
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keine als eine Übertragung, die dem Autor nicht gerecht wird’ zijn geen
gemeenplaatsen voor Hermanowski; dat bewijst hij heel de bundel door. Het heeft
geen zin hier alle gedichten op te noemen, die opgenomen werden. Het zijn er in elk
geval niet minder dan 53. De poëzieminnende Oosterbuur, die zich de bundel
aanschaft, zal het zich vast niet beklagen en, als hij niet al té chauvinistisch is, dan
moet hij, evenals wij het doen, Hermanowski van harte danken voor en gelukwensen
met de uitgave van dit zeer verzorgde en aantrekkelijke boekje, dat in Duitsland - en
ook te onzent - een ruime verspreiding méér dan verdient.

[Tijdschriften]
Ons Erfdeel, 6e jaargang, nr. 2, december 1962.
Dit voorname tijdschrift, dat er zich op mag roemen na vijf jaar bijna duizend
abonnees te tellen, brengt nogmaals een zeer verzorgde en bijzonder interessante
aflevering. Uit de inhoud stippen wij aan: Anton van Duinkerken (Jozef Deleu), Een
lied om Eva (Anton van Duinkerken, samen met een Franse vertaling van dit gedicht
door André Piot), Rondreis in Zuid-Vlaanderen (eveneens van van Duinkerken),
Nederlands toneel in Frans-Vlaanderen (Kan. J. Verdonck), De dichter Jos de Haes
(Willy Spillebeen), Nederlands in de Australische gemeenschap (Dr. C.W. Wouters),
De Belgische-Nederlandse kulturele samenwerking in de toekomst (Dr. A.W.
Willemsen), De hedendaagse beeldhouwkunst in Nederland (Marius van Beek), In
de rand (André Demedts), Nederlandse taallessen in Frans-Vlaanderen (André Maes)
en verder de steeds weerkerende rubrieken.
(Abonnement: gewoon: 60 F - steun: 100 F; giro 1313.59 t.n.v. Jozef Declerq,
Rekkem).

Kortrijk, 1ste jaargang, nr. 6, 1962.
Inhoud: Kortrijk 1970 (Hubert Sap), De wederopbouw van Kortrijk (S. Coigné),
Eerste kennismaking met Kortrijk F. Van Walleghem), Kortrijk inkoopstad (Felix
Dalle), Kalender: waarheen te Kortijk (J. Lannoo), Een algemeen urbanisatieplan,
Probleemstelling van het wegverkeer in Kortrijk (E. de Meyere). Woningbouw
Kortrijk 1963 (J. De Jaegere). Al met al een geslaagd nummer, waarin vooral de
aandacht wordt gevestigd op enkele problemen van urbanisatie en ruimtelijke ordening
van de Kortrijkse agglomeratie.
(Per nr. 5 F - Abonnement: 25 F - Giro: 1031.84).
j.v.r.

West-Vlaanderen. Jaargang 12

65

[West-Vlaanderen 1963, nummer 68]
Naar een revival van de figuratieve kunst?
Eenieder, die de actualiteit volgt op het gebied van de plastische kunsten, werd reeds
sedert meerdere maanden getroffen door allerlei symptomen, die, zo zij niet
noodzakelijk op een achteruitgang wijzen van de abstracte kunst op internationaal
plan, dan toch een ernstige crisis ervan evenals een hernieuwde belangstelling voor
de figuratieve kunst zouden betekenen in de ogen van velen. Daarom besloot de
redactieraad van ‘West-Vlaanderen’ op voorstel van kunstschilder Marcel Notebaert
een ruim onderzoek in te stellen in de vorm van een enkwest, dat zich richtte tot
tientallen kunstenaars van naam, kunstcritici van internationale bekendheid en
conservators van grote musea over heel Europa. De vragen van het enkwest werden
als volgt geformuleerd:
‘Voor iemand die op objectieve wijze de picturale kwaliteit van een kunstwerk
wil benaderen, maakt het geen verschil of dit kunstwerk al dan niet figuratief is.
Een feit dat evenwel dient voorop gesteld te worden is de vaststelling dat de
kunstvorm, die zich sinds de tweede wereldoorlog het sterkst heeft ontwikkeld, niet
figuratief is.
Met het doel dit verschijnsel te verklaren zijn wij zo vrij Ued. het verzoek te richten
Uw persoonlijke verklaring voor dit verschijnsel te willen formuleren. Wij nodigen
U derhalve uit, zo vriendelijk te willen zijn te antwoorden op de volgende vragen:
1. Waaraan is de suprematie van de abstracte kunst in de naoorlogse jaren toe te
schrijven?
2. Gingen hierbij zekere waarden voor de schilderkunst verloren of werden hierdoor
nieuwe waarden veroverd?
3. Is een omkeer in de zin van een Revival van de figuratieve kunst waarneembaar
in de nabije toekomst?’
De keuze der personen tot wie ons enkwest zich richtte was zo, dat alle estetische
opvattingen voldoende vertegenwoordigd waren, ten einde toe te laten een
betrouwbaar beeld van de opinie der internationale kunstmiddens te bekomen.
Natuurlijk hebben niet alle ondervraagden een antwoord ingezonden, soms om zeer
aanvaardbare redenen; aldus liet André Malraux ons weten dat, zolang hij minister
is van culturele aangelegenheden, hij als regel had aangenomen zich van persoonlijke
stellingnamen op estetisch plan te onthouden. Een dertigtal belangrijke figuren zonden
een antwoord, wat ons ten zeerste vereert en tevens wijst op het actuele karakter der
gestelde vragen. Wij bieden hun hierbij onze dank aan.
Niet altijd werd rechtstreeks op de aangegeven drie punten gereageerd. Aldus
zonden twee leidende critici, de Engelsman Herbert Read en de Fransman Marcel
Brion, ons uitvoerige doch eerder inleidende artikels; wij meenden ze vooraan in dit
nummer te moeten reproduceren, zoals men met een ‘status quaestionis’ doet. Enkelen
hebben niet goed begrepen dat het er ons niet om te doen was terug te keren op de
o.i. reeds lang voorbijgestreefde vraag of de abstracte kunst ja dan neen bestaansrecht
heeft; daaraan kan immers op dit ogenblik niet meer getwijfeld worden.
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Wij verkiezen hier noch een synthese noch een klassering te maken van de
ontvangen antwoorden; dit zou ons ertoe brengen zonder voldoende nuancering de
opinies te resumeren en te rangschikken. Wij leggen het dossier zoals het gaat en
staat aan de lezer voor. ‘West-Vlaanderen’ diende ook trouw te blijven aan zijn reeds
lange traditie van ruimheid, verdraagzaamheid en objectiviteit; het weigert zich
beslist in de plaats te stellen van de lezers. Zij zijn verstandige lieden, die liefst zelf
oordelen en zelf hun conclusies trekken en er zich ook niet om verbazen als op een
bladzijde een gezaghebbende stem precies affirmeert wat een misschien even
competent persoon op de volgende bladzijde negeert. Er werd veel zorg gewijd aan
de keus en de verklarende onderschriften der illustraties, die kunnen bijdragen om
tot een persoonlijk inzicht te komen. Wij hopen tenslotte dat de antwoorden, die uit
zes verschillende taalgebieden afkomstig zijn, bij het vertalen niets hebben ingeboet
en dat de inzenders wel zullen willen begrijpen dat teksten, die te lang uitvielen, tot
onze grote spijt dienden ingekort te worden, zonder echter wezenlijke schade toe te
brengen aan de uiteenzettingen zelf.
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Oorsprong van de abstracte kunst
De abstracte kunst, die vijftig jaar geleden ontstond, is nu uitgegroeid tot een
wereldwijd fenomeen. Zij is aangevallen geworden door critici, belachelijk gemaakt
door de man in de straat, verzamelaars en musea negeerden haar totaal, maar spijt
alle ontmoediging, vervolging en financiële offers, bleef het aantal kunstenaars, dat
zich op de abstractie toelegde, steeds maar groeien. Er is een beweging gegroeid en
gevestigd en zij lijkt niet gedoemd te verdwijnen. Inderdaad mag gezegd worden dat
de abstracte kunst het academisme van onze tijd is geworden en het merendeel van
de jonge artisten zal haar nu beschouwen als de normale uitdrukkingswijze in de
schilderkunst en de sculptuur. Welke verklaring kan er gevonden worden voor deze
buitengewone revolutie in de kunst? Laten wij eerst vaststellen, wat wij dienen te
verstaan onder ‘abstract’. Als wij het woord opzoeken in een woordenboek, dan
ontdekken wij, dat het betekent: ‘ontdaan van de stof, niet concreet...’; en dat was
inderdaad de oorspronkelijke toepassing van het woord op kunstwerken. Het werd
gebruikt om schilderijen te beschrijven, die uitgegroeid waren uit het concrete object
én voor de kunstenaar een ‘essentie’ bezaten, die, in de geest van de schilder, dichter
bij de waarheid stond, dan gelijk welke andere exacte, fotografische voorstelling.
Het begon met Cézanne, die aanvoelde, dat er iets vals en onbestendigs was in
een directe, visuele impressie (de theoretische basis van de Impressionistische School,
die bloeide in zijn tijd) en hij wenste de grondstructuren te ‘realiseren’ (dit is:
werkelijk en bestendig maken). Maar Cézanne was nog steeds gebonden aan hetgeen
hij zag, in al zijn concreetheid. Zijn wens was méér realistisch te zijn dan zijn
voorgangers en ‘essentie’ Had hij willen beschouwen als een zaak van wijsgeren,
niet van kunstenaars. De volgende stap in de evolutie naar abstracte kunst werd gezet
door het Cubisme. Deze beweging steunde gedeeltelijk op de structurele eenvoud
van Cézannes schilderijen en gedeeltelijk op de geometrische vereenvoudiging van
de Afrikaanse beeldhouwkunst, die rond 1908 ontdekt werd door Picasso en zijn
vrienden. Picasso beschreef de Afrikaanse sculptuur als ‘raisonable’, hetgeen beduidt
dat zij eerder met conceptie dan met perceptie te maken heeft, of nog: met denken,
eerder dan met visie. De kunstenaar begint met een idee en tracht ze een visuele vorm
te geven - de idee van een god, een geest, een spook of een dier. Het Cubisme werd
niet geïnspireerd door dezelfde animistische motieven, maar het greep naar de
artistieke effecten (namelijk een uitvlakking van de bovenvlakken in de
beeldhouwkunst), combineerde deze met een analytisch aanvoelen van de
onderliggende structuren, afgeleid van de opvattingen van Cézanne, en het resultaat
was de stijl, die wij ‘Cubisme’ noemen. Maar nóg was dit geen abstractie. Er bevond
zich steeds een concreet object in de achtergrond van de bedoeling van de kunstenaar
en toen Picasso en Braque vaststelden welke richting hun experimenten uitgingen,
trokken zij gealarmeerd terug. ‘Er bestaat geen abstracte kunst’, verklaarde Picasso.
‘Men moet steeds beginnen met iets. Nadien kan men alle sporen van de realiteit
uitwissen. Dan bestaat er absoluut geen gevaar meer, omdat de idee van het object
een onuitwisbaar merkteken zal hebben nagelaten’.
Maar niet alle artisten gingen akkoord met Picasso. Gris bepaalde dat men mocht
beginnen met een canvas-rechthoek, dit verdelen in goede proporties en daarna zijn
onderwerp aanpassen aan dit patroon. Andere kunstenaars - Gleizes, Delaunay,
Mondriaan - traden aan en zegden: waarom zich druk maken om een onderwerp?
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Als de proporties goed zijn en de kleuren harmoniëren, dan volstaat dit voor een
kunstwerk: de ‘voorstelling’ van iets concreets, een ‘motief’, was bijkomstig. Het
schilderij was om het zo uit te drukken zijn eigen motief en ‘a thing of beauty and a
joy for ever’...
Aldus ontstond de abstracte kunst - mààr... slechts één soort van abstracte kunst.
Toen deze ontwikkeling plaats greep in Parijs, gebeurde gelijktijdig hetzelfde in
Munchen, waar de kunst dezelfde koers had gevolgd als in de Franse hoofdstad:
impressionisme, post-impressionisme en zelfs, onder de directe invloed van Parijs,
een begin van cubisme. Maar er liep ook een afzonderlijke stroming door Duitsland,
komend van het noorden: het expressionisme van Munch, Van Gogh, Rohlfs en
Nolde, dat gebaseerd was op gevoel, eerder dan op denken en dat kleur gebruikte
om emotie uit te drukken op de meest directe en brutaalste wijze. Maar ook het
expressionisme was beïnvloed geworden door de primitieve kunst van Afrika en
Oceanië en ging, wat dit betreft, dus ook terug tot één van de bronnen van het
Cubisme.
Zekere dag in 1908 kwam Kandinsky, een Russische schilder, die in Munchen
werkte, terug in zijn studio en zag op de schildersezel een schilderij staan, dat hij
niet herkende; het gloeide van kleur, was expressief van vorm, maar stelde niets voor.
Het was één van zijn eigen expressionistische schilderijen, dat ‘onderste boven’
stond. Dit feit was voor Kandinsky een apocalyptische lichtflits: het schilderij, zoals
het daar stond in zijn onbegrijpelijkheid, leefde méér, dan het gedaan had in zijn
normale positie. Kandinsky begon te experimenteren, gebruikte kleurtoetsen en
vormen, die niets voorstelden, hij schiep ‘symbolen van innerlijke noodzaak’. Hij
combineerde deze vormen en schilderde werken, die hij ‘improvisaties’ noemde, een
woord, dat vaak gebruikt wordt in muzikale composities. Kandinsky was een vriend
van de componist Schönberg en had met deze vaak gediscussieerd over het wezen
van hun eigen kunstvormen, uitgedrukt in geluid en in visie, en hij kwam tot de
conclusie, dat het doel van beide kunsten fundamenteel hetzelfde was: zij drukten
een innerlijke, emotionele staat uit en zij waren erop gericht
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bevrediging te vinden voor vage gevoelens in precieze vormen. Maar het was niet
totdat hij zijn schilderij onderste boven zag, dat hij aanvoelde dat dit doel beter bereikt
werd, indien de schilder zich geen zorgen hoefde te maken om het verschillend en
mogelijk niet ter zake dienend doel een concreet iets voor te stellen - een landschap
of een portret. Het echte landschap bevond zich in de ziel.
Wij verkrijgen aldus twee afzonderlijke oorzaken voor twee onderscheiden types
van abstracte kunst. De critici zijn nooit in staat geweest overeenkomst te verkrijgen
aangaande de specifieke benamingen voor deze types, maar het ene is essentieel
‘expressionistisch’, gebaseerd op emotie, en het andere is essentieel
‘constructivistisch’, gegrondvest op vorm-intuïtie. De constructivist kan betogen dat
in het resultaat van zijn kunstwerk de emoties besloten liggen en de innerlijke
gevoelsstaat wordt uitgedrukt; de expressionist kan betogen, dat in het resultaat van
zijn kunstwerk vormrelaties en kleurharmonieën bereikt worden, zonder dewelke
geen esthetische aantrekkingskracht mogelijk is. Het publiek kan besluiten, dat de
naam geen belang heeft, zolang het resultaat een waarachtig kunstwerk is.
In de loop van de jongste vijftig jaar stellen wij een intense ontwikkeling vast van
deze beide types van abstractie, maar, hoewel zij soms afzonderlijke scholen vormen
- zoals ‘De Stijl’ in Nederland of ‘Action Painting’ in de Verenigde Staten - toch
bestaat er geen beslissende koers, die weggaat van de originele types van de abstractie.
Er wordt af en toe beweerd, dat Action Painting een nieuwe ontwikkeling zou zijn,
omdat de kunstenaar niet gebonden is aan het uitdrukken van een innerlijke
gevoelsstaat, maar eerder aan het uitbreiden van zijn ervaringsveld. Zijn activiteit
wortelt niet in de emotie, maar is eerder een oefening, die net zo onpersoonlijk en
vermakelijk is als schermen en schaatsen. Maar dit is, geloof ik, haarklieverij: hoewel
de action painter niet de bedoeling heeft emoties uit te drukken, toch brengt hij ze
voort en het resultaat van het standpunt van de toeschouwer af gezien, is even effectief.
Elk gebaar, dat wij maken, of wij nu aan het schaatsen zijn of aan het schilderen, of
wij een brief ondertekenen of uit een doorboord blik verf laten druppelen op een
zeildoek (men beweert dat dit een methode was, die Jackson Pollock soms gebruikte)
- elk gebaar dus, is expressief. Waardoor expressief? Misschien niet uit ‘innerlijke
noodzaak’, zoals Kandinsky het voelde; misschien niet door iets, dat zou kunnen
beschreven worden als geestelijk of metafysisch - maar expressief enkel en alleen
door de persoonlijkheid van de artist, die persoonlijkheid, die naar wat zekerheid
zoekt in de buitenwereld, een communie met andere mensen - als het ware een
levenslijn, uitgeworpen in een zee, waar geen ankerplaats is.
Dit brengt ons tot de kern van het onderwerp. Wij kunnen de evolutie van de kunst
naar abstractie stap voor stap volgen en uittekenen en als ontwikkeling schijnt zij
voldoende logisch. Een retrospectieve voorstelling door een van de pioniers van de
abstracte kunst - bv. een Piet Mondriaan - zou aantonen hoe zoekend en tastend elke
stap werd gezet.
Tussen het ene schilderij en het volgende, tussen het werk van het ene jaar en dat
van het daaropvolgende, is nauwelijks enig verschil te ontwaren. Langzaam wijzigde
zich het natuurlijke onderwerp, een boom of een kerk. Lijnen werden onderbroken,
vormen losten op, kleuren werden afgebroken en de samenstellende elementen ervan
werden gescheiden en gelouterd; over een periode van vijf of zes jaar verloren wij
alle relatie met het oorspronkelijke onderwerp en wat eerst ‘De Kerk te Domburg’
genoemd werd, heet nu ‘Kerkgevel’ (het is niet langer mogelijk een welbepaalde
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kerk te identifiëren), daarna wellicht ‘Gevel’ (wanneer niet langer een kerk kan
onderscheiden worden) en eindelijk ‘Compositie’, want er is geen enkel spoor van
het onderwerp overgebleven.
Picasso zou gezegd hebben dat er nog steeds de ‘idee’ van het onderwerp was en
dat de compositie niet had kunnen bestaan zonder dat de kerktoren te Domburg een
onuitwisbare indruk had gemaakt in Mondriaans visie en geest. Dat is wellicht zo
voor de werken van Mondriaan tot om en bij 1916, maar daarna begon hij te
experimenteren met lijnen en kleurvlakken, die geen aanknopingspunt, geen beginpunt
hadden in de realiteit, tenminste als men lijnen en kleuren niet beschouwt als
‘realiteit’. Onder ‘realiteit’ verstond Picasso een ‘gegeven’ realiteit, bomen en kerken
en andere objecten uit onze omgeving; maar wanneer, na 1916, Mondriaan het had
over ‘realiteit’, dan bedoelde hij daarmee een ‘geschapen’ realiteit, een werkelijkheid,
die begon te bestaan of voor het eerst ontdekt werd door de kunstenaar, wanneer hij
zekere relaties vastlegde tussen lijnen en kleuren. In 1912-1920 schreef hij een lang
essay in dialoogvorm, ten einde het onderscheid tussen ‘natuurlijke realiteit’ en
‘abstracte realiteit’ te verklaren. De gebruikelijke veronderstelling is, dat de abstracte
kunst een vlucht uit de werkelijkheid is, maar Mondriaan en al de pioniers van de
abstracte kunst hebben dat trots afgewezen. Het kan historisch nagegaan worden dat
de strekking om de kunst onnatuurlijk te maken, geometrisch, abstract, er een is, die
gevonden wordt in perioden of klimaten, waarin de omgeving zich tegen de mens
richt. (Dit is de thesis van Wilhelm Worringer). Ik geloof dat dit de oppervlakkige
verklaring is voor het verschijnen van de abstracte kunst in onze tijd, maar deze
verklaring zegt ons niets omtrent de ontwikkeling van deze kunst en haar huidig
universeel voorkomen. Indien abstracte kunst eenvoudig maar een vlucht zou zijn
uit de werkelijkheid, dan konden wij ze beschouwen als een negatief iets, van weinig
waarde voor de mensheid. Maar in werkelijkheid
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blijkt dat ze een positief iets is, dynamisch en scheppend. Vergeleken bij de
academische kunst van de negentiende eeuw, is zij intens dynamisch en roept een
bijna religieuze toewijding los in haar beoefenaars en volgelingen. Doch wat is nu
de bron van haar positief voorkomen?
Het is eenvoudig metafysische verklaringen uit te vinden. Mondriaan bediende er
zich vaak van, maar hij gebruikte eveneens zeer praktische verklaringen: hij vond
een parallel voor de abstracte kunst in de moderne dans, meer bijzonder in de moderne
danspassen. In de traditionele dansstijl vloeiden muziek en danspassen in elkaar - in
de moderne daarentegen danst men ‘tegen’ de muziek in. Er is tegenstelling tussen
ritme en melodie en een corresponderende tegenstelling in de danspassen. Dit mag
een bij de haren gegrepen vergelijking zijn, maar Mondriaan dacht ermee het feit te
illustreren, dat de vitaliteit ontspringt uit het evenwicht tussen tegengestelde krachten:
dat kunst, net zoals het leven, de expressie is van een dualiteit. De moderne beweging
heeft het essentieel karakter van de kunst blootgelegd: de eenheid, die bereikt wordt
bij het oplossen van tegenspraak. Ritme en stabiliteit, richting en positie, kleur en
vorm, horizontaal en verticaal - al deze elementen worden tegenover elkaar gezet
binnen de eenheid van het kunstwerk. Zulkdanige eenheid - een eenheid die wij
zowel ‘in’ de kunst vinden als ‘in’ de werkelijkheid - is geen ontsnappen uit de chaos
en de angst, maar wordt bereikt door een verfijning van de visie en Mondriaan
geloofde dat zulke nieuwe visie de basis was voor een nieuwe samenleving.
Met vooral te handelen over Mondriaan en over wat men soms noemt de ‘zuivere’
abstractie, heb ik wellicht de schijn gewekt dat ik de andere soort abstracte kunst,
het abstracte expressionisme, zonder verklaring gelaten heb, maar dat denk ik niet.
Al deze nieuwe kunststrekkingen zijn toegeschreven geworden, zoals Mondriaan
trouwens neerschreef, aan een betere kennis van de vierde dimensie. Ik ben er niet
zeker van dat veel kunstenaars in staat zouden zijn een adekwate bepaling te geven
van die vierde dimensie, maar wij weten allen voldoende af van de problemen van
tijd en ruimte, zoals zij veropenbaard (maar niet opgelost) werden door de moderne
fysica, en kunstenaars hebben iets te zeggen over dusdanige problemen. In de ene
richting (deze van Mondriaan en Gabo) werden de oplossingen (niet precies dezelfde
voor beiden) gevonden ‘tegen’ de muziek in - de synthese treft men aan in een
welbepaald evenwicht en in verenigde betrekkingen. In de andere richting (deze van
Pollock en De Kooning) werd de synthese gevonden ‘zonder’ de muziek, d.w.z. door
middel van een onbepaalde sprong in de ruimte zelf, om er als het ware de natuur
van de oneindigheid te ontdekken. Action painting kan beschouwd worden als een
plastische meditatie over de natuur van de oneindigheid. Ik houd mezelf voor, dat
dit moedig avontuur zal uitdeinen in een onbegrensde ruimte en dat de kunst
geleidelijk zal terugkeren tot een constructieve visie. Maar dat is slechts een geloof,
zo onzeker als het vooruitzicht op een nieuwe maatschappij.
Herbert Read
Stonegrave (Engeland)

Pablo Picasso: Studie (fragment), die aantoont hoe Picasso wel abstraheert, maar de grens der zuivere
abstractie niet overschrijdt.
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Betekenis van de abstracte kunst
Een definitie
Wij zouden de abstracte kunst, die een zo belangrijke plaats inneemt in de
hedendaagse esthetiek, beslist niet geven wat haar toekomt, indien wij ze zouden
definiëren als een plastische expressie-wijze, die er niet naar streeft haar vorm te
zoeken in de concrete werkelijkheid. De term ‘non-figuratieve’ kunst, die soms
gebruikt wordt om haar te beschrijven, beperkt willekeurig haar draagwijdte, omdat
hij alleen maar nadruk legt op het ‘non-figuratieve’ en aldus de abstracte kunst
karakteriseert als zijnde een betwiste en zelfs revolutionaire kunst, die regelrecht
tegenover de traditionele esthetiek staat, die in zichzelf figuratief is. Abstracte kunst
wordt ook wol eens ‘concrete’ of ‘niet-objectieve’ kunst genoemd.
Al deze bepalingen hebben in zichzelf evenveel grond als deze, waarvan gebruik
gemaakt werd in de kunstgeschiedenis en zijn slechts te aanvaarden op hun ‘nominale
waarde’, om een monetaire term te gebruiken; zij bezitten geen absolute waarde,
doch slechts een conventionele, gebaseerd op het beursprincipe.
Doorgaans wordt het contrast tussen figuratieve en niet-figuratieve kunst op een
al te eenvoudige en beslist onvoldoende wijze opgelost, doordat men de nadruk legt
op de natuur van de vormen, waarvan de schilder of beeldhouwer zich bedient. Dit
is een zó algemeen verbreid verschijnsel, zelfs onder kunstenaars, dat sommigen
onder hen weigeren als abstract te beschouwen dié werken, waarin een spoor van
natuurlijke vorm blijft bestaan of waarin zelfs maar een allusie te vinden is op een
werkelijkheid, die boven de allereerste en absolute werkelijkheid van het artistieke
scheppen staat; er zijn zelfs kunstenaars, die zich met klem verzetten tegen elke
emotie, veroorzaakt of opgeroepen door de natuur. Dit is in tegenspraak met het
beroemde gezegde van Kandinsky: ‘Ik houd steeds meer van de natuur, sedert ik
ermee ophield de natuur te schilderen’.
Op die wijze schijnt het, dat de verhoudingen van de kunstenaar tot de uitwendige
werkelijkheid - of, laten wij zeggen: de natuur - een radicale verandering ondergaan
van het ogenblik af, waarop hij abstract begint te schilderen.
De hoofdkarakteristiek van hot abstracte zou derhalve zijn, deze creativiteit ex
nihilo, die totaal losstaat van enig verband met de natuur. Indien men zich op dit
standpunt plaatst - dit van de strict non-figuratieve school (de meest abstracte) - dan
zou een schilder strict niet-natuurlijke vormen produceren; hij zou bij voorbeeld
geometrische figuren gebruiken, zich tevreden stellen met een twee-dimensionele
ruimte en elk ruimtelijk illusionisme of zelfs ook maar de kleinste allusie op een
derde dimensie weren. De kampioenen van de strenge abstractie schijnen een kunst
op te hemelen, die zo weinig mogelijk tot de zintuigen spreekt, maar terzelfder tijd
zoveel mogelijk tot het verstand.
Weinig termen in de kunsthistorische woordenschat veroorzaakten zoveel
verwarring en dubbelzinnigheid als het woord ‘abstract’, omdat er heden geen geldige
definitie van ‘abstract’ bestaat en evenzeer omdat men het absoluut niet eens is
omtrent de natuur van de werken, waarop men de term kan toepassen. Er is steeds
tijd nodig geweest om termen uit de esthetische taal vast te leggen en juist toe te
passen. Alle kunst is concreet; elk kunstwerk, zelfs een naturalistisch, komt voort
uit een zekere inspanning om te abstraheren. Vandaar, dat een kunstenaar, die ermee
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ophoudt landschappen, mensen, stillevens of ‘figuren’ te schilderen, geen abstract
schilder wordt enkel en alleen om die reden. Want abstracte kunst heeft steeds bestaan,
zij het in absolute zin, onder vorm van strengdoorgodreven niet-figuratieve
voorstellingen, zij het gedeeltelijk en eerder relatief in schilderijen, die niet bedoeld
waren om vormen uit de natuur weer te geven, doch die deze vormen evenwel
aanwenden, of zij het tenslotte in het soort vervormingen, die wij zelfs in do
figuratieve kunst aantreffen, namelijk bij het vrij behandelen van figuren. Men mag
beweren, dat elke kunstvorm, die niet conventioneel fotografisch is, in zekere mate
abstract kan geheten worden. Zelfs in de naturalistische schilderkunst scheidt en
isoleert de abstracte kunstenaar dié vormen van de natuur, die hij wil weergeven in
zijn werk en dit stemt toch overeen met een conceptie, die verstandelijk gericht is.
De beste wijze om de karakteristieken van de abstracte kunst te bepalen - zo naar
de vorm als naar de geest - is de studie van de verschillende processen, die geleid
hebben tot de non-figuratie, hetzij bij de hedendaagse kunstenaars, hetzij in de
representatieve vormen van het verleden, waarvan de interpretatie nog onzeker is.

Abstracte kunst en religie
De hedendaagse abstracte kunst (niet te verwarren met de abstracte kunst op zichzelf)
is reeds een halve eeuw oud en haar vruchtbaarheid is nog in genendele verzwakt.
Soms maken zelfs haar vurigste voorvechters zich daarover zorgen, want een flink
aantal schilders schijnt zich in het abstracte te gooien, alsof die richting een soort
van ‘gemakkelijke school’ zou zijn. Veel kunstenaars ook worden bekoord door de
aanlokkelijkheid van hot experimenteren en improviseren of door de niet onaardige
decoratieve effecten, die uit het abstracte kunnen afgeleid worden. Hoewel abstracte
kunst - in tegenstelling tot een wijdverbreide opvatting - géén decoratieve kunst is!
Ik zou zelfs durven beweren, dat zij het tegenovergestelde van decoratieve kunst is
en wil, bondig, daarvan de redenen nagaan. Kan immers de kunst van de Islam, die,
wegens
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haar religieuze tradities wezenlijk abstract is, beschouwd worden als ‘decoratief’?
Het zou gevaarlijk en betwistbaar zijn een overeenkomst of een gelijkwaardigheid
uit te roepen tussen de Islamkunst en een hedendaagse Westerse abstracte kunst. De
extreme subjectiviteit, die wij in de Westerse kunst aantreffen, is vreemd aan de
Moslemkunstenaar.
Het valt licht te begrijpen dat een verheven opvatting van de religieuze zuiverheid
het - zoals in de Islam-kunst - als aanmatigend en zelfs heiligschennend zou
beschouwen het niet-weergeefbare uit te beelden en een twijfelachtige vorm te geven
aan dat, wat geen vorm kan hebben: het transcendente. Heel de geschiedenis van de
religieuze kunst illustreert voldoende de opeenvolgende en tegengestelde stromingen,
van het naturalisme tot het irreële, van het gewoon anecdotische tot de abstractie.
Het staat vast dat de non-figuratieve schilderkunst een plaats kan vinden in de
hedendaagse religieuze kunst. De hoofdreden hiervan is, dat alle vormen, waarbij
schriftuurtaferelen of heiligenlevens worden uitgebeeld, aangewend en uitgeput
werden en men zich moeilijk kan voorstellen hoe zij tot nieuw leven kunnen gebracht
worden. Een schilder van religieuze werken kan slechts herhalen wat reeds veel
vroeger gedaan en her-daan werd: het hiëratische van Byzantium, de vrome
innerlijkheid van de Middeleeuwen, het dramatisch realisme van de Barok en zelfs
het eigenaardige experiment van Von Unde, die Evangelische figuren plaatste in een
omgeving, stijl 1900.
Het is nu zo, dat een religieuze emotie evengoed kan uitgedrukt worden door
middel van sommige zichtbare vormen, als met behulp van auditieve. En de abstracte
schilder gebruikt in grote mate dezelfde emotionele middelen als de musicus om zich
in te leven in de communie met het gewijde, met het heilige, dat geen nood heeft aan
figuren. Een aanvoelen van het geheiligde zal des te meer intens en bevredigend zijn,
omdat de overgang van de scheppingsontroering van de kunstenaar naar de
daaropvolgende emotie van de toeschouwer vlugger en directer zal geschieden. In
een reeks steendrukken ‘schilderde’ - ik gebruik dit woord, omdat ik er geen beter
vind - Manessier passiescenes op een dergelijke wijze, dat niemand erin een persoon
of gebaar kon terugvinden. En niettegenstaande dit - of juist dààrom - is de
aandoenlijkheid van elke scene zo manifest, zo zeker en ondubbelzinnig voor iedereen,
die deze composities ziet, bezield met dezelfde geest, waarmee hij luistert naar een
Passie van Schütz of Bach of naar een liturgisch werk van Messiaen.

De aanwezigheid van de mens
Dit zeer karakteristiek fenomeen van de religieuze abstracte kunst zou iedereen
moeten geruststellen, die vreest dat de abstracte kunst over het algemeen naar
deshumanisatie groeit. Laatstgenoemde opvatting vindt haar oorzaak in het feit, dat
de abstracte kunst niet langer de menselijke figuur en haar omgeving schildert landschappen en stillevens - al zaken, die de menselijke aanwezigheid suggereren
en zijn leven oproepen. De mensen zijn er eveneens van doordrongen, dat de abstracte
kunst, vermits zij zichzelf slechts tot het verstand richt, louter cerebraal is. Aldus
wordt in Frankrijk de term ‘abstract’ dadelijk geassocieerd met ‘intellectueel’, bijna
alsof die beide woorden synoniem zouden zijn. Er bestaat twijfel als zou de
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non-figuratieve schilderkunst niet evengoed kunnen spreken tot de zintuigen, het
gevoel en de emotie, als de figuratieve kunst zulks doet. De tegenstanders van de
abstracte kunst verwijten haar, dat ze zich uitsluitend richt tot een kleine groep van
geïnitieerden, een soort intellectuele elite. Om die reden vragen zij zich af of zij vitaal
is en in staat om hernieuwing en groei te brengen. Misschien hebben zij gelijk in
deze zin, dat slechts dié kunstenaars het decoratieve en oppervlakkige spel van de
‘vormloosheid’ kunnen doorbreken, wier werken een waarachtige boodschap voor
de mens uitstralen en als allereerste en diepste grondslag een bruisend inwendig
leven bezitten.
De geschriften, ontstaan in het begin van deze eeuw, van abstracte meesters, zijn
voor ons een zeer rijke bron om het innerlijke leven van de kunstenaars te leren
ontdekken, evenals de geestelijke principes, die hun scheppingskracht geleid en
gericht hebben. Ik citeer de meest typische: ‘Le monde sans objets’ van Malevitch,
‘Le Spirituel dans l'art’ van Kandinsky. ‘La Conférence d'léna’ van Klee, evenals
zijn notitieboekjes, de brieven van Franz Marc, ‘Les Eléments fondamentaux d'un
nouvel art formel’ van Theo van Doesburg en Mondriaans ‘Principe général d'un
équilibre formel’.
Zeer zeldzaam zijn anderzijds de geschriften van figuratieve schilders uit dezelfde
periode, geschriften, die gelijkaardige geestelijke eisen formuleren, en die de diepste
bewegingen reflecteren van een inwendig leven, dat, meer dan gelijk welk ander,
begaan is met de grote menselijke problemen. De kunst is niet noodzakelijk menselijk
omdat zij een naakte vrouwenfiguur schildert of een ontbijttafel of een voorstadsstraat.
Zij is integendeel meer menselijk, nu dat zij de traditionele bijkomstigheden uitsluit
en slechts vormen en kleuren aanwendt; zij doet de menselijke emotie ontwaken, die
niet noodzakelijk associaties heeft met deze of die schilderachtige anecdote. Een
abstract schilderij moet pregnant zijn door het gevoel; het moet een toppunt van
emotionele intensiteit bereiken, ten einde een corresponderende emotie te verwekken
bij de toeschouwer. Deze laatste ontroering is niet noodzakelijk van dezelfde natuur
of graad als deze van de kunstenaar. Wat belang heeft is, dat de emotionele schok
plaatsgrijpt.

West-Vlaanderen. Jaargang 12

71
Dat de toeschouwer, in zijn persoonlijke interpretatie van het werk, het min of meer
wint op het gevoel dat de artist bezat, toen hij schilderde, is in zichzelf niet van zeer
groot belang. Inderdaad, iedereen interpreteert wat hij ziet of hoort, in
overeenstemming met zijn eigen persoonlijkheid.
Ik neem aan dat de brede mogelijkheid van interpretatie, die bestaat in de figuratieve
schilderkunst, nog meer uitgesproken aanwezig is, daar waar het non-figuratieve
schilderkunst betreft, immers bij deze laatste wordt de toeschouwer niet langer geleid
door de evidentie van het onderwerp. Het is geen overdrijving te zeggen dat een
abstract schilderij deze persoonlijke interpretatie vanwege de toeschouwer opvordert
en zelfs zoekt.
De abstracte kunst is de grote en machtige stuwkracht geworden voor een
ongeëvenaarde esthetische revival, niet zozeer omdat zij weigert reeds bestaande
onderwerpen te schilderen, maar eerder omwille van het emotionele gegeven, dat,
gezien als een plastische factor, van hoofdzakelijk en bijna uitsluitend belang is voor
de abstracte kunst. De figuratieve schilder had het vaak lastig om zijn innerlijke
emotie in harmonie te brengen met de realistische vormen, waarin hij die emotie
verplicht was gestalte te geven. Dit is de kern van het conflict waarmee alle grote
emotionele artisten te worstelen hadden, of zij nu Rembrandt of Van Gogh waren.
De verrezen Christus van Isenheim te Colmar illustreert met een in het licht opgelost
gelaat, dat ophield vorm te hebben en getransformeerd werd in zuivere straling, deze
overgang van een materiële naar een spirituele staat. Mathias Grünewald, die
vanzelfsprekend niet kon denken in termen, die verband houden met abstracte
schilderkunst, zette de eerste pas op de weg, van dewelke Manessier het eindpunt
bereikte. Abstracte kunst, erop gericht het innerlijke leven te bevrijden van de
beperkingen, opgelegd door de voorafbedachte beelden van de figuratieve
schilderkunst, heeft het verlaten van de uitbeelding van de natuur bewerkstelligd.
De natuur heeft weliswaar schilders zoals Tal Coat, Bazaine, Winter, Ubac en Estève
nog grotendeels geïnspireerd, maar dan als een schrikelement, als een kosmische
emotie, niet als een fragmentair aspect van het universum, uit de wereld genomen
en overgeplant in een schilderij.

De nieuwe vrijheid
En daarom is de abstracte kunst in wezen noch een revolutie, noch een reactie tegen
een bestaande toestand, zoals destijds Cubisme of Fauvisme wel waren. Zij is een
vertrek - alle ankerkettingen gekapt en alle bruggen achter zich opgeblazen - naar
een nieuwe werkelijkheid, naar een wijze van voorstelling, die haars gelijke niet
vindt in de achter ons liggende twintig eeuwen Westerse schilder-kunstgeschiedenis
- een start naar een nieuwe conceptie van het artistieke feit op zichzelf. Het is
belangwekkend hierbij te onthouden, dat de ‘vaders’ van de hedendaagse abstracte
kunst onafhankelijk en meestal afzonderlijk die weg zijn gegaan, op eigen initiatief
en zonder meegetroond te worden door een ander; iedereen ging zijn eigen weg,
bezield met zijn persoonlijk levensinzicht, esthetiek en techniek. Dit greep rond 1910
plaats. Deze mannen waren bezield met verschillende concepties, maar allen waren
zij volstrekt overtuigd van de noodzaak een non-figuratieve kunst te scheppen, die
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enkel de innerlijke wereld zou schilderen. Kandinsky, Malevitch, Delaunay,
Mondriaan, Kupka, Klee, Pevsner, Gabo en van Doesburg ontgonnen dit nieuwe
continent en ontsloten zijn onvermoede bronnen.
Klaarblijkelijk is de abstracte kunst niet zomaar een ‘moment’ in de
kunstgeschiedenis, zoals haar blinde tegenstrevers hoopten, maar wél een radicale
wijziging in de relaties van de mens met de dingen, die betrekking hebben op de
innerlijke en uiterlijke wereld. Nooit voorheen stonden zoveel rijke en afwisselende
expressiewijzen ter beschikking van de schilder. Alles kan nu uitgedrukt worden op
gelijk welke manier: wij zouden aldus een opsomming kunnen geven van het
onmetelijk veld van mogelijkheden, dat openging voor de abstracte schilder. De leek,
in zijn onwetendheid omtrent de vereisten, die de kunst stelt, zou zelfs kunnen geloven
dat het niet noodzakelijk is te weten welke techniek men moet aanwenden om dit of
dat schilderij uit te voeren. Inderdaad, in musea hoort men bestendig de bombastische
en domme opmerking maken: ‘Ik zou het even goed kunnen doen’. Op die wijze
geeft de betweter, gemakziek en verontwaardigd, uiting aan zijn vijandigheid
tegenover en zijn twijfel aan een kunst, waarbij zijn appreciatiezin niet beschikt over
de gebruikelijke leidraad.
Voor elk van de ‘vaders’ van de hedendaagse abstracte kunst had het bereikte doel
telkens iets verschillends moeten zijn, afhankelijk van het temperament en het karakter
van de kunstenaar, van de kwaliteit van zijn inspiratie en de diepte van zijn streven.
Niet langer opkijken naar de kunst als een middel om te schilderen, maar als een
voertuig, dat hem diep in de kern van de dingen bracht, was voor Klee een gelegenheid
om de figuur te overtreffen en ze om te vormen tot hiërogliefen en sleutelwoorden.
Metamorfosen werden uit de vorm zelf geschapen en errond gekristalliseerd door
Kandinsky.
Deze expliciete vrijheid werd veroverd. Men aanvaardde het postulaat dat emotie,
om zichzelf a priori of a posteriori mede te delen, niet langer gebonden was aan
natuurlijke onderwerpen. Het gevolg hiervan was dat elke kunstenaar gebruik wou
maken van deze vrijheid, echter onder deze hoofdvoorwaarde, dat zijn werk streng
consequent zou zijn. Gedurende de eerste decaden van de abstracte
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schilderkunst, toen strengheid spontaan aanvaard werd als de enige voorwaarde,
opdat deze revolutie ordelijk zou verlopen, kon er geen kwestie zijn van vormloosheid.
Anderzijds experimenteerde de abstracte kunst in haar huidige vormen,
geruggesteund door het rijke verleden van de jongste vijftig jaar, veelvuldig en legde
deze experimenten vast in werken, die mijlpalen zijn in de esthetische geschiedenis
van die periode. En dit is slechts een eerste begin, omdat die expressiewijzen praktisch
onbeperkt zijn.

Begrijpbaarheid van de abstractie
Elk abstract schilder schept zijn eigen, persoonlijk vocabularium, dat zich niet tot
vertaling leent, omdat er geen juiste equivalenten voor bestaan. De eenzaamheid van
de kunstenaar, zijn onmacht om zijn werk begrijpbaar te maken aan de toeschouwer,
die het niet voelt, zijn niet hetzelfde als de isolatie of de onpopulariteit van de artist,
die zich uitdrukt op té nieuwe of niet te voorspellen wijze. Abstracte kunst is niet
hermetisch, zoals wel eens beweerd wordt. Aan al degenen van goede wil, die willen
doordringen in deze mysterieuze wereld van de non-figuratieve schilderkunst, die
noch uitgelegd noch gedemonstreerd kan worden, zouden wij de wijze woorden
willen herhalen, die Tchouangtseu sprak tot zijn leerlingen: ‘Ontdoe u van uw
intelligentie’. Intelligentie is zeker niet de beste toenaderingsweg tot een kunstwerk,
figuratief of niet. Zij leidt niet naar de echte kern van het schilderij. Iemand, die een
kunstwerk benadert zonder gevoel, ziet er slechts het minst belangrijke deel van.
De twijfelloze mensen van het Stenen Tijdperk hadden lange tijd vandoen om te
wennen aan de afbeeldingen van dieren, die de tovenaars in hun heiligdommen
schilderden. Misschien hebben de duizenden jaren schilderkunst, die achter ons
liggen, ons nog niet voldoende voorbereid om de actuele vormen van de abstracte
kunst ongereserveerd en ondubbelzinnig te aanvaarden.
Marcel Brion
Parijs (Frankrijk)

Paul Klee: Vissenzwerm (1926): ‘De figuur overtreffen en ze omvormen tot hiërogliefen en
sleutelwoorden’. (Brion)
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[Vragen, gesteld bij de enquête]
WAARAAN IS DE SUPREMATIE VAN DE ABSTRACTE KUNST IN DE
NA-OORLOGSE JAREN TOE TE SCHRIJVEN?
GINGEN HIERBIJ ZEKERE WAARDEN VOOR DE SCHILDERKUNST
VERLOREN OF WERDEN HIERDOOR NIEUWE WAARDEN VEROVERD?
IS EEN OMMEKEER IN DE ZIN VAN EEN REVIVAL VAN DE
FIGURATIEVE KUNST WAARNEEMBAAR IN DE NABIJE TOEKOMST?
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Renato Guttuso: De Discussie (1960). Het werk van Guttuso, met zijn sterk sociale gerichtheid. schijnt
een bewijs van de vitaliteit van het expressionisme.
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Renato Guttuso, kunstschilder, Rome (Italië)
Men beweert dat de decadentie nu het bolwerk is waarbinnen ‘de besten’ zich
verschansen.
Decadentie is een term die de verschillende stadia van een crisis omvat: vitalisme,
gebaar, enz., en daarna waanzin, angst en andere magische woorden die van mond
tot mond gaan van Zuid-Afrika tot Japan en Duitsland, van overal tot overal elders.
Inderdaad zijn ‘de besten’ in dit fort opgesloten. Maar ik ben er niet zeker van of
‘de besten’, als klasse, nu wel het meest van belang zijn. Ik geloof zelfs dat de
schilders (of dichters, musici, enz.) die werkelijk belangrijk zijn en van wie iets
beslissends kan uitgaan, zich niet onder ‘de besten’ bevinden.
Zij worden zelfs aangetroffen te midden van degenen die in opstand komen tegen
het ‘niveau van de besten’, tegen wie zij een heilige vijandschap koesteren en die zij
de rug toekeren.
Het is mogelijk dat deze schilders onzuiver, verward en vol innerlijke tegenspraak
zijn. Maar zij zijn het, die zich buiten de vesting wagen en die het risico nemen, tegen
de ‘culturele status quo’ in te gaan; zij die zich werpen op een werkelijk onderzoek,
van aangezicht tot aangezicht met de realiteit, met de wereld zoals zij is en niet met
‘de cultuur’.
Een dergelijke opstandige houding vereist geestkracht en is niet uit te drukken in
woorden, gebaren, een bijzondere wijze van kleden; zij bestaat in een bewust,
langdurig en konsekwent onderzoek van het eigen innerlijk, om daardoor te begrijpen
wat de wereld van ons verlangt.
Men zegt dat de schilder ‘de wereld ondervraagt’. Dit is niet geheel juist: de schilder
wordt ondervraagd door de wereld en het is zijn taak antwoord te geven.
Alleen hij die gewetensvol is en wanhopig, en die zich van de vestingsmuur naar
beneden stort in de armen van de mens, kan gered worden.
Deze mensen werken aan een ontdooiingsproces dat ook bij ons nodig is, bij ons
die het hoofd, de aderen en de buik vol hebben van Kandinsky, Klee, Mondriaan,
Joyce, Kafka, bij ons die aan de kook worden gebracht in het fort nadat we zijn
ingevroren in een machtige moderne cultuur.
Om in onze tijd iets te betekenen, moeten we het bolwerk van de
incommunicabiliteit slopen, mogen we ons niet belegerd voelen door de wereld of
er vijandig tegenover staan, maar dienen we op te gaan in deze wereld die van dezelfde
stof is gemaakt waaruit het menselijk lichaam is opgebouwd.
Wanneer we zover zijn, beginnen we werkelijk te bestaan, nuttig en saamhorig te
zijn; op het ogenblik van de ‘uitval’ hebben debatten, abstracte intelligentiespelletjes
en de gekkenhuizen vol filosofische formules geen zin meer; evenmin heeft dan de
tegenstelling figuratief-non-figuratief nog bestaansrecht: dan bestaat alleen een vurige,
belangeloze spanning die een nieuw, waarachtig, openhartig contact mogelijk maakt
met de wereld zoals zij is. Een contact dat op vrijheid berust.
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Dr. Walter Vanbeselaere, Hoofdconservator van de Koninklijke
Musea voor Schone Kunsten, Antwerpen.
Zeer geachte Redactie,
U gaat uit van een stelling die U als axioma vooropzet, en wel: ‘dat voor iemand,
die op objectieve wijze de picturale kwaliteit van een kunstwerk wil benaderen, het
geen verschil uitmaakt of dit kunstwerk al dan niet figuratief is’. Dit is een slagzin,
die we allen gaarne aanhalen, maar het is wellicht juist op onze dagen belangrijk een
eerder kritische houding tegenover dergelijke bewering aan te nemen.
Men kan inderdaad - en we doen het gretig - ‘abstractie maken’ van onderwerp,
voorstelling, functie, gevoels- en levensinhoud van een kunstwerk om alleen maar
naar zijn ‘artistieke hoedanigheden’ te tasten. Deze beoordelingsmethode is echter
in zich reeds een partijdige beoordeling vanuit het standpunt van het niet figuratieve
en betekent, ten overstaan van de figuratieve kunst, een inbreuk op de levende eenheid
die elk kunstwerk feitelijk is. In de figu-
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ratieve kunst kan men de voorstelling niet scheiden van de artistieke vertolking,
beiden doordringen en voeden elkaar op onontwarbare wijze: dit dialogeren herleiden
tot een monoloog is het wezen zelf van de figuratieve kunst negeren.
Wellicht nog duidelijker blijkt het gevaar van dergelijke stellingname wanneer
men ze toepast bij de beoordeling van een gebruiksvoorwerp dat we tevens als
‘schoon’, als ‘kunstvoorwerp’ weten te appreciëren: een vaas, een schrijfmachine,
een auto. Het functionele, de dienstbaarheid van het gebruiksvoorwerp speelt de rol
die onderwerp en voorstelling in het figuratief kunstwerk innemen. En wanneer er
thans, bij de abstracte kunst - hetzij plastiek, hetzij schilderkunst - in veel gevallen,
zowel instinctmatig als bewust, gehunkerd en gestreefd wordt naar een bepaalde
samenhang (als levend geheel) met de architectuur, dan kan men er de uiting in zien
van de elementaire drang om de kunst opnieuw dienstbaar te maken aan het leven,
haar opnieuw te vermenselijken. Eveneens de enorme opbloei van de toegepaste
kunsten - hoeveel schilders en beeldhouwers beoefenen ze niet? - wijst in dezelfde
zin, op de wellicht grootste nood die het hedendaagse kunstgebeuren kenmerkt.
Op uw drievoudige vraag kan ik als volgt antwoorden: 1. Het is inderdaad een feit
dat de abstracte kunst na de tweede wereldoorlog vrij algemeen verspreiding heeft
gevonden en dit zelfs in landen - zoals in Vlaanderen - waar de abstracte kunst, die
toch vóór 1914 in Europa haar beslissende daden stelde, feitelijk geen vruchten van
betekenis had afgeworpen. Ik weet het wel: al het mogelijke wordt gedaan om de
enkele pogingen die zich te onzent voordeden als belangrijk voor te stellen, maar
ondanks alle goede wil kunnen deze gewrochten geen schijn van vergelijking
doorstaan met de machtige produktie en het gesloten front van het Vlaams
expressionisme. Na 1945 en daarna geleidelijk sterker, zijn de abstracte stromingen
bij ons doorgebroken, gesteund door machten die voordien nooit met zulke
dynamische kracht in beweging waren gezet: zowel van officiële zijde, als vanwege
de internationale kunsthandel, werd een wereldoffensief ingezet, zodat als nooit te
voren de kunst van heden op onmiddellijke erkenning en verspreiding kon rekenen.
Nooit voordien ook werd zodanig de koorts aangekweekt tot het voortbrengen van
steeds nieuwe, voordien nooit geziene ‘vondsten’: aan de wedloop der ‘actualiteit’
schijnt geen grens te bestaan.
De diepere oorzaak van de suprematie van de abstracte stromingen in de naoorlogse
jaren ligt vanzelfsprekend noch bij de officiële erkenning, noch bij de werkzaamheid
van de kunsthandel: wel bij de kustenaars, in het kunstgebeuren zelf. In de overtalrijke,
voorlichtende geschriften, waarin gepoogd wordt de abstracte kunst te verklaren en
te verdedigen, wordt op de historische onafwendbaarheid en op de logica van het
ontstaan en van de enorme bloei van de abstracte kunst gewezen. Die groei, zoals
elke beweging, is geleidelijk gebeurd. Maar finaal staan we zo ver, dat bv. de
schilderkunstige techniek, zoals ze zich in een eeuwenlang proces had vervolmaakt
in haar niet te scheiden functie van dienstbaarheid aan een figuratief denken en
uitbeelden, vrijwel volledig is uitgeschakeld omdat ze niet verder ‘bruikbaar’ is.
Nieuwe materialen, nieuwe technieken hebben de vroegere vervangen als gevolg
van de consequente wil, vanuit het totaal zelfstandig kernbeginsel van de abstracte
beelding, van een voor zichzelf levende kunst te vertrekken, het kunstwerk te
beschouwen als iets dat alleen in zichzelf en voor zichzelf een doel heeft en dat als
zodanig in geen enkele voorbije tijd zijn equivalent vindt.
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2. Elke beweging geeft verworvenheden prijs en stelt nieuwe, positieve
veroveringen in de plaats. Dit is een historisch vaststaand feit, maar men kan deze
waarheid niet zonder meer bij de tegenstelling figuratief-abstract aanwenden, omdat
de abstracte kunst, ondanks alle overgangsfases, in haar consequente resultaten zulk
een belangrijke gebeurtenis is, zulk een radikale breuk bracht, dat men haar met geen
enkele diepgaande omwenteling uit het Westers verleden kan vergelijken. Beweren
dat de figuratieve kunst heeft uitgediend, betekent immers de erkenning der opheffing
van de fundamentele grondslagen waarop de kunst van het Westen - sinds het
kristendom - was gebaseerd.
De Westerse kunst had steeds een dienende rol: hetzij zij symbolische tekens,
hetzij zij figuratieve elementen aanwendde, steeds vervulde de kristelijke kunst een
belérende of illustratieve functie. En sinds de XVe eeuw, toen van de renaissance af
het in dienst staan van de eredienst geleidelijk de plaats ruimde voor profane
dienstbaarheid, trad er in feite geen wijziging in: tenzij, dat de zichtbare wereld
zonder meer het geleidelijk halen zou boven de voorstelling in dienst van een bepaalde
gedachte. Een kritisch moment bracht het impressionisme. Met één aspect van het
impressionisme, nl. toen het, met Monet, slechts nog wilde zijn de artistieke
transpositie van een uiterst vluchtige natuurindruk, zo vluchtig dat niet meer het
natuurmotief, maar wel de picturale verwerking de enige bedoeling was, werden in
beginsel én figuratie én gedachtelijke inhoud prijsgegeven. Het expressionisme - en
ik zou uitdrukkelijk en in 't bijzonder willen beklemtonen: het Vlaams expressionisme
- én de abstracte kunst zijn op dat uiterst belangrijk ogenblik een dubbel antwoord
op eenzelfde vraag. Het expressionisme is een bruuske bezinning over de diepste
betekenis van de kunst in haar verband met het leven, in functie van alle problemen
die met het menselijk bestaan verband houden: inhoud en uitbeelding krijgen er, in
zekere mate, de betekenis en het uitzicht die men bij een ‘primitief begin’ kan
vaststellen, veeleer
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iets van een pre-romaans dan van een romaans voorkomen, omdat niet zoals in de
romaanse kunstperiode een totaalverband alle kunstuitingen in een dominerende
architectuur integreert. De abstracte kunst daarentegen is in essentie een totale
overgave aan het bedrijven van de kunst om haar zelfswille, zonder inachtname van
de uitgesproken religieuze, sociale of humane binding van het expressionisme. De
binding: ik bedoel daarmee de funktie van het onderwerp als erkenbare voorstelling
in figuratieve of symbolische zin, waardoor dadelijk met de toeschouwer een
mogelijkheid tot begrip en samenspraak wordt geboden, en die van doorslaggevend
belang is voor een beeldende kunst die tevens tot de gemeenschap wil spreken. Wordt
daarmede bedoeld dat de abstracte kunst alle ‘menselijke’ inhoud zou ontberen?
Zeker niet. Want in de abstracte kunst wordt elke gevoelsinhoud metterdaad ook
verklankt: de gehele psyche van de kunstenaar is er immers in uitgestort. Doch de
‘inhoud’ blijft onbepaald, wil trouwens niet verder reiken dan tot het zich uitleven
van de artistieke drift. Het kunstwerk dat zichzelf voldoet en dat zich als puzzle veilig
weet.
In de abstracte kunst ging verloren: het allerelementairste middel en de primaire
mogelijkheid tot dialogeren in een taal die ten slotte voor de gemeenschap, in haar
ruimste zin opgevat, begrijpelijk is. De aanwinst: een totale overgave aan de
imperatieven van de artistieke schepping en van het artistieke ‘spel’ en daardoor een
bevrijding van alles wat de scheppende verbeelding en het zich uitleven van de
artistieke middelen aan banden leggen kan; vrijheid in het aanwenden van de
materialen: schilderen en beeldhouwen naar traditionele opvatting hebben geen zin
meer. Zand, plastiek, een stuk boomstronk, gesteente, vodden, glas, alle synthetische
verfprodukten, enz.: alles is middel tot en materiaal voor de ‘creatie’ van nog nooit
geziene dingen. Duurzaamheid in acht nemen, waarachter de wil zou schuilen om
tot ‘volmaaktheid’ te komen is dan ook geen noodzakelijkheid meer.
Of deze totale vrijheid tegenover de vroegere gebondenheid een winstpost is? Ik
ben de mening toegedaan dat het verlies groter is dan de winst. Wat we, in verre en
nabije kulturen uit het verleden, op het gebied van schilder- en beeldhouwkunst als
zeldzame hoogtepunten aanwijzen - en die voor ons toegankelijk zijn dank zij onze
uiterst eclectische, voor alle aspecten van het scheppend vermogen openstaande,
moderne psyche - blijkt ten slotte nog de gestalte van de mens (én van het dier!) te
zijn, beleefd hetzij in het licht der erkenning van het godsbestaan, hetzij onder de
dwang van demonische krachten. Ik haalde uitdrukkelijk het Vlaams expressionisme
aan bij het aanstippen van de tweesprong figuratie-abstractie, omdat ik het belangrijker
acht dan bv. het Duits expressionisme waarover men in de internationale pers steeds
gewag maakt. Het Vlaams expressionisme wordt nauwelijks genoemd. En toch, eens
zal duidelijk blijken, dat het veelzijdiger was en rijker aan creatieve persoonlijkheden,
dan het Duits expressionisme. Permeke is voor de kunst van het Noorden belangrijker
dan Picasso. Servaes bracht met zijn Kruisweg van 1919 een getuigenis van mystisch
beleven van het godsbestaan dat in de XXe eeuw uniek is. Van den Berghe, Gust De
Smet, Brusselmans, Daye, Tytgat bieden verder een rijkdom en veelzijdigheid van
individueel beleven en artistieke voortreffelijkheid, waarbij deze generatie in haar
geheel als een zeldzaam moment in de geschiedenis van het creatief impuls van het
Vlaamse volk door de eeuwen heen gelden zal.
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3. Persoonlijk twijfel ik niet aan een ‘revival’ van de figuratieve kunst. In landen
waar de abstracte kunst een steviger grondslag en een bredere ontplooiing kent dan
in het onze - ik bedoel in Holland, Duitsland, Frankrijk, de Verenigde Staten - zal
de re-integratie van het figuratieve element wellicht met grotere spanningen gepaard
gaan. Misschien ook zal het zich juist daar, uit reactie, voordoen, met een veel
medogenlozere affirmatie dan elders.
Te onzent is de situatie enigszins anders. Niet alle belangrijke naoorlogse jongeren
zijn de abstracte stroming toegedaan. Er was immers, uit oorzaak van het Vlaams
expressionisme, geen aansporend verleden, geen spontane stuwing in die zin. En
verder boren diegenen, die zich surrealist wanen, een ader aan die over Ensor, Van
den Berghe, Delvaux en Magritte dwingend als van eigen bodem aandoet én tegelijk
internationaal volop ‘in de mode’ is. Onder de ouderen - te onzent - komen er enkelen
voor, zeer gevoelige naturen - misschien de gevoeligste! - bij wie de gevoeligheid
sterker is dan het scheppend vermogen en die met volledige overgave elke laatste
nieuwigheid op de voet volgen. Dit najagen van de laatste nieuwigheid is zeker een
opvallend symptoom in het huidig kunstgebeuren. Want het staat als een paal boven
water vast, dat zelfs de sterkste persoonlijkheid - zelfs de onuitputtelijke Picasso! slechts korte tijd ‘actueel’ kan zijn. De sterke persoonlijkheden verbluffen door hun
scheppingen, maar graven zich steeds eigenzinniger in en het duurt niet zolang voor
ze als geïsoleerden voorkomen. Weldra blijken ze ‘te verouderen’, ‘niet meer mee
te kunnen’ en door diegenen die alles van de thriller der actualiteit verwachten,
worden ze zelfs gretig voorbij gezien. De groten worden, goddank, gauw grote
eenzamen: dat recht tot afzondering hebben ze met hun hartebloed betaald. In ons
land geloof ik vast aan een verdere bestendiging - want er was nooit een onderbreking
- van het figuratieve, doch ik zie ook niet de betekenis voorbij van de zeer enkelen
die in de abstractie werk van waarde hebben voortgebracht. Talrijk zijn ze niet, al
zijn diegenen legio die menen dat het succes en de toekomst die weg uit ligt en die
weg daarom dan ook bewandelen.
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Marcel Gromaire, kunstschilder, Parijs (Frankrijk).

Hierbij laat ik U mijn antwoord geworden op de drie vragen van uw enquête.
1) Men kan moeilijk spreken van ‘suprematie’ van de niet-figuratieve schilderkunst.
Er is overvloed zonder meer. Wij worden overstelpt met valse vrijheden en valse
mysteries; we staan hier voor een collectieve verdwazing, die in onze eeuw een
gewoonte geworden is en die in de politieke wereld reeds rampen veroorzaakt heeft.
Het onheil in de wereld van de geest is niet kleiner en leidt tot een verwatering van
de mentaliteit.
2) Het is gemakkelijk gelijk wat te maken en daaraan geestelijke waarden toe te
kennen. Het feit de schilderkunst in tweeën te delen en de onmetelijk grote bijdrage
van de zichtbare wereld te verwerpen, is het tegenovergestelde van een verrijking.
De waarden, die verloren gingen, zijn aanzienlijk groot. Nieuwe perspectieven zijn
weinig waarschijnlijk. De niet-figuratieve kunst stagneert reeds vijftig jaar,
niettegenstaande de diversiteit van min of meer or namentele aspecten.
3) Er zal heel wat tijd nodig zijn om de natuurlijke thema's terug in de schilderkunst
te schakelen. Tot bij ons tijdperk bestond er een levendige traditie, die één lijn trok
van ouderen naar debutanten. Laatstgenoemden zullen weldra verplicht zijn alleen
hun weg te gaan, ze zullen hun gevoeligheid en waarnemingsvermogen her op moeten
voeden, een enorm werk, dat moed en zelfverloochening eist. De sofisten, die geen
benul hebben van de schilderkunst, en die door hun logomachie zullen bijgedragen
hebben om die schilderkunst te beroven van haar schoonste inhoud, zijn vreselijk
schuldig. Het is zelfs niet uitgesloten dat zij er de oorzaak van zullen zijn, dat de
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schilderkunst, uitgeput door een beuzelachtig gebarenspel, zal blijven steken in een
definitief academisme.
Laten wij hopen dat men, om de verstikking te voorkomen, de kracht zal hebben om
tijdig de vensters wijd open te zetten.
Marcel Gromaire
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Willem Sandberg, Ere-Directeur der Gemeentemusea te Amsterdam
(Nederland).
de termen abstract en figuratief verwarren
scheppen een tegenstelling die niet bestaat
alle kunst is abstract,
d.w.z. afgetrokken van de werkelijkheid
alle kunst is figuratief, afbeeldend
wat sommigen graag abstract noemen
is afbeelding van het onzichtbare
de kunstmatig opgevoerde tegenstelling
verdoezelt waar het om gaat
het gaat hierom:
heeft iemand iets te zeggen
is hij kunstenaar
d.w.z. weet hij een vorm te scheppen voor zijn boodschap

G.S. Whittet, Uitgever van ‘The Studio’, Londen (Engeland).
1. Abstracte kunst sluit in, dat de autonomie van de kunstenaar absoluut is - hij is
niets verschuldigd aan patroons, menselijke voorwaarden of handelaars. Deze kunst
was in zekere zin een protest tegen politiek en militair toezicht en tegen de
ogenschijnlijke wetenschappelijke overheersing. De kunstenaar werd ertoe gedreven
zichzelf te rechtvaardigen door zijn eigen criticus, zijn eigen publiek en zijn eigen
schepper te worden, niet zozeer ‘antikunst’ dan wel ‘anti-organisatie’.
2. De schilderkunst won veel en verloor nog meer. Zij won vrijheid van expressie
en een variëteit van referenties, waaraan zij gebrek had gehad. Zij verloor nochtans
haar geestelijke en narratieve associaties, die voor de meerderheid der toeschouwers
van hoofdzakelijk belang waren.
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Francis Bacon: ‘Man in blue’, 1954, doek 196,5 × 140, verz. Urvater.
Engels surrealisme, dat meermaals sommige procédés van de geometrische abstracten aanwendt.

Zij had nood aan een inhoud en verwierf een overvloed van interpretaties, waarvan
het merendeel bestond uit ongegronde motieven, die de kunstenaars evenzeer als de
anderen met verbazing sloegen.
3. De figuratieve kunst zal nooit heropleven tot wat het pre-impressionistisch realisme
was. Wat ik wel denk te gebeuren is, dat de schilderijen kleiner zullen worden - bijna
zoiets als iconen. De schilderkunst zal meer gebruik maken van materialen, die in
de grond buiten de zaak vallen, zoals glas, zand en cement; zij zal vergrotingen van
microfoto's imiteren en de humor zal vaker aan bod komen. De grafische kunst zal,
vermoed ik, een heropleving van het tekenen der omtreklijnen kennen en dit kan zich
ook uitbreiden tot de olieschildering.
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rechts: Serge Poliakoff: ‘Schilderij’, olie op doek, 116 × 89, verz. Urvater.
Nogal ruw en elementair geometrisme, de uiting van een Euro-Aziatisch primitivisme.
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Marino Marini: ‘Judith’ - Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst, Antwerpen. Cliché Drukkerijen
C. Govaerts, n.v., Deurne-Antwerpen.

Marino Marini, beeldhouwer, Milaan (Italië).
Ziehier mijn antwoorden op uw drie vragen:
1. Decadentie van het temperament ten voordele van de literaire vormen.
2. In de oorsprong van de schilderkunst en de beeldhouwkunst zijn er
intellektualistische tendenzen die moeten ineenvloeien en zich versmelten om de
waarachtige uitdrukkingen van de kunst te hebben.
3. Wat mij betreft, wanneer men van kunst met grote K spreekt, dan omvat ze heel
die natuur, die de verschillende ideeën intensiveert, ideeën die samengesteld zijn uit
de levende krachten van het hart en de andere levende bronnen van het intellekt.
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H.L.C. Jaffé, Conservator van de Gemeentemusea te Amsterdam
(Nederland).
Gaarne zeg ik U dank voor Uw brief, waarin U mij uitnodigt om deel te nemen aan
Uw enquête over de situatie der beeldende kunst in het heden.
Hoewel ik het, ten volle, eens ben met Uw uitgangspunt (dat het nl. voor de
benadering van de kwaliteit geen verschil uitmaakt, of een kunstwerk al dan niet
figuratief is) moet ik U, tot mijn spijt, mededelen, dat ik niet in staat ben, om op Uw
drie vragen een goed antwoord te geven, vooral omdat ik deze niet goed geformuleerd
vind. Zo is die ‘suprematie’ van de abstracte kunst in de naoorlogse jaren voor mij
geen vaststaand feit, en dan nog een van numerieke aard - en ik zou ook niet willen
praten over het ‘verloren gaan’ van waarden. Aangezien voor mij de beeldende kunst
niet anders is dan de zichtbare gestalte van een wereldbeeld kan ik ook de term
‘revival’ niet zonder meer in mijn beschouwing gebruiken.

Ben Nicholson: ‘October 57, Tregescal’.
Nicholsons naar de inspiratie met Mondriaan verwante kunst wil schilderkunst en sculptuur verbinden
met zijn rechthoekige vlakken van verschillende diepte.

Mr. E.L.L. de Wilde, Conservator van het Stedelijk van
Abbemuseum, Eindhoven (Nederland). Directeur der
Gemeentemusea te Amsterdam.
Hierbij doe ik U een zeer summier antwoord toekomen op de in Uw schrijven
geformuleerde vragen:
1. In onze eeuw heeft de menselijke voorstelling van de werkelijkheid zich gewijzigd.
Wetenschap heeft onzichtbare krachten die reëel bestaan ontdekt, de techniek heeft
ze in de werkelijkheid van het dagelijks leven doen doordringen. De absolute
geldigheid van de zintuiglijke waarneming is verloren gegaan. De kunstenaar die het
teken van de werkelijkheid zoekt komt met de beschrijving van het visueel
waarneembare beeld niet meer uit. De abstracte kunst is één van de gevolgen.
2. Nieuwe ‘schilderkunstige’ waarden werden m.i. niet veroverd.
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3. In de nabije toekomst is niets waarneembaar, tenzij men over de gave van
voorspelling beschikt. Hoogstens kan gevolgd worden wat zich in de jongste kunst
afspeelt. Dan valt op dat het afgebeelde object weer in de schilderkunst binnendringt.
Niet als beschrijving van het visueel waargenomene, maar wel in de betekenis van
een metaphoor. (cf. de herleving van het dada-protest in de jongste New Yorkse
schilderkunst). Het lijkt waarschijnlijk dat deze tendentie voortgang zal vinden.
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From Graham Sutherland, O.M.
White House
Trottiscliffe
West Malling
Kent
FAIRSEAT 326

Graham Sutherland, kunstschilder, West Malling, Kent (Engeland)
In antwoord op uw vragen:
1. Het beeld verveelde, wat wellicht te wijten is aan het steeds voortdurend voorkomen
van alle dingen, door middel van fotografie in tijdschriften, films en dagbladen.
De onmacht om het beeld te interpreteren met voornaamheid en zonder banaliteit.
Het is gemakkelijker enkele voorname trekken te schetsen, dan diezelfde trekken
leven te doen uitstralen. Een nieuwe soort religie is nodig om te bepalen, wat geschikt
is om een staat van mystisch voelen te worden.
2. Daar waar ik geloof dat de schilderkunst conceptioneel, transcendent en
interpretatief moet zijn, verkies ik ze toch onder de vorm van reïncarnatie door middel
van het medium van de menselijke ondervinding.
Er kan iets gewonnen zijn op technisch gebied, maar ik kan niet aannemen, dat
vormen kunnen geschapen worden uit een vacuum. De weinige goede abstracte
schilders grijpen spoedig naar dingen, die, hoe vaag ook, kunnen worden herkend.
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3. Ik kan geen algemene terugkeer naar het figuratieve voorzien. Ik denk ook niet
dat het op kunstmatige wijze moet aangekweekt en aangemoedigd worden. Alle
bewegingen gaan hun eigen weg en verglijden in iets anders. De weinige goede
kunstenaars uit elk tijdperk scheppen een zekere gedaanteverandering van de
menselijke ondervinding en gevoel.
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Max Ernst: ‘De zee en de maan’ (1926), doek, 65 × 92.

Tussen een zeker surrealisme en de abstractie is de overgang gemakkelijk, veel
meer bij schilders, die, zoals Miró een spontane en met de tekenwijze van het kind
verwante techniek gebruiken, dan bij Ernst, die meestal bizarre assemblages pijnlijk
nauwkeurig afbeeldt. Ook het surrealisme van Sutherland is soms abstraherend.

Jean Miró: ‘L'Araignée rouge Le soleil rouge’.
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Prof. dr. Will Grohmann, kunstcriticus, Berlijn (Duitsland).
1. De suprematie van de abstracte kunst in de jaren na de tweede wereldoorlog schrijf
ik toe aan het feit, dat er onder de levende schilders, de ouderen zowel als de jongeren,
nauwelijks nog één te vinden was, die zoals Francis Bacon in staat was, van de
optische werkelijkheid uit, te komen tot een geloofwaardige vorm.
2. Vanzelfsprekend gingen daarbij waarden voor de schilderkunst verloren. Ook in
de kunst gaat het ene ten koste van het andere, maar de nieuw verworven waarden
waren toch wel wezenlijker, tenminste voor onze tijd.
3. Een heropleving van de figuratieve kunst - in de zin zoals zij tot nog toe werd
opgevat - houd ik voor onmogelijk, tenzij men het begrip ‘figuratie’ breder zou
omschrijven. Veeleer zou ik aannemen, dat de abstrakte kunst zich verder op dié
wijze zou ontwikkelen, dat er uiteindelijk een figuratie uit te voorschijn treedt. Zulks
zou echter geen ‘revival’ zijn, maar wel een verder-gaan.

Umbro Apollonio, Conservator van het Archivio storico d'arte
contemporanea, en Secretaris der Biënnale, Venetië, (Italië).
1. Het overwicht en de verbreiding van een non-figuratieve kunst na de oorlog zijn
enkel het natuurlijk gevolg van een proces dat zijn premissen vastlegde in het begin
van deze eeuw - proces dat na de gedwongen stilstand, opgelegd in verschillende
landen, zijn ontwikkeling kon hernemen in volle vrijheid, pas na 1945. De geestelijke
en culturele krachten kunnen niet door uiterlijke dwang gewurgd worden. En daarom
werden de gegevens van de Europese avant-garde, die zich in het eerste decennium
van de eeuw openbaarden met de cubistische of futuristische experimenten of met
Kandinsky, gedwongen zich een weg te banen te midden van talrijke moeilijkheden
en vijandigheid, maar ze hielden nooit op de meest verantwoordelijke scheppende
krachten te voeden en zohaast de tijd gunstiger werd hernam men de eerste expressieve
opzoekingen om ze te voltooien.
2. De ruime bijval van de non-figuratieve kunst is slechts het resultaat van een
onstuitbaar historisch proces in het welk zich de hernieuwing van de vormen en de
werkmethode voltrekt die alle tijdvakken steeds hebben verwezenlijkt. Eensdeels
zijn vele conventionele waarden gevallen, uitgeput en inproductief geworden - de
figuur wordt niet meer aangezien als de hoogste kunstwaarde - anderdeels zijn nieuwe
waarden in de plaats gekomen even belangrijk en artistiek even geschikt.
3. Ik zie voor het ogenblik geen tastbare symptomen die een terugkeer naar het
figuratieve laten voorzien. Natuurlijk is ook de abstrakte kunst, deze die zich van
vormen bedient die niet op reële voorwerpen gelijken, onderworpen aan wijzigingen
en wisselingen: de expressie van Kandinsky is verschillend met die van Mondriaan
of van Pollock. Het is daarom gemakkelijk te veronderstellen dat er nog andere
wijzigingen gebeuren of zullen gebeuren. Het voornaamste is te kunnen onderscheiden
tussen autentieke scheppers en nabootsers en pedanten om geen verkeerde
pronostieken te maken. Pas op die wijze zal men zich kunnen rekenschap geven dat
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een tijdvak zich ontwikkelt onder een bijzonder teken dat elke scheppende aktiviteit
van de geest uit die tijd omvat. De kunst van deze eeuw staat onder het teken van
het niet-figuratieve omdat de menselijke geest thans, met afwijzen van elke passieve
aanschouwing, een verband ruimte-tijd zoekt die de betrekking tussen het innerlijke
van het individu en de hem omringende vijandige of beheersende voorwerpen zou
bevestigen. De abstrakte kunst moet dus opgevat worden als de bevrijding van het
overwicht van het reële ding met het doel een nieuw ding te maken bestaande uit
zuivere elementen opzettelijk geschapen, welke veel meer betekenen dan ze
voorstellen.
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Roger Bissière: ‘Compositie met vogel’, 1951, karton, 100 × 73.
Bissière is een groot minnaar van de natuur, die uitgaat van elementen uit het hem omringende
landschap, om zijn abstracte composities te scheppen.

Wols (Wolfgang Schulze): ‘Zonder titel’, aquarel en gouache, 24 × 16.
Meestal lineair geconstrueerde massa's van wisselende vormen, soms door de biologie geïnspireerd
en neurotisch van inslag.
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Hartung: T. 56-12.
Hartung schildert gewoonlijk donkere lijnencomposities, grillig en toch vol harmonie, op een helle
achtergrond: ‘Peinture de geste’ geheten.
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Frans Masereel, kunstschilder-graveur, Nice (Frankrijk).
Ziehier mijn antwoord in verband met uw enquète over de abstracte kunst:
1. Ik geloof dat het succes van de abstracte kunst te wijten is aan verschillende
factoren, waarvan de voornaamste wellicht het commercieel en publicitair genie is
van sommige verkopers van schilderijen. Verder nog aan de invloed van kunstcritici,
die belust zijn op nieuwigheden, aan het snobisme van een zeker publiek en aan de
gemakkelijkheid van uitvoering van een abstract schilderij.
Dit is slechts een samenvatting van al wat er zou kunnen geantwoord worden op
uw eerste vraag.
2. De schilderkunst heeft niets van haar waarden verloren gedurende deze golf van
abstracte kunst; zij heeft echter evenmin iets bijgewonnen.
3. Men heeft sedert enkele tijd kunnen vaststellen, dat de abstracte kunst, zoals alle
modeverschijnselen, een neiging vertoont om langzamerhand uit de belangstelling
te zullen verdwijnen, niet enkel bij de handelaars en de speculanten, maar ook bij de
schilders.
Wat de figuratieve kunst betreft, zij is wat zij is en schijnt in goede gezondheid te
verkeren.
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Frans Masereel: ‘Garvedraagster’, schilderij (1945). De houtsnijder is meer bekend dan de schilder,
die eveneens dikwijls expressiviteit en sociale inslag aan elkaar verbindt.
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Drs. Hilaire Gellynck, Directeur van de Kunstacademie te Kortrijk,
Wervik.
Vraag 1: De suprematie van de abstracte kunst in de naoorlogse jaren kan
toegeschreven aan het logisch doordenken van schilders die in de evolutie van de
schilderkunst, sinds het impressionisme, duidelijk het onderwerp hebben zien
degraderen tot een loutere aanleiding om met lijn en kleur te werken.
Het lag voor de hand, dat sinds de Nenuphars van Monet, niets hen moest
weerhouden om ook zonder aanleiding van een visueel waarneembaar voorbeeld naar gelang eigen geaardheid en, wat Kandinsky de innerlijke noodzaak noemde onmiddellijk met kleur en lijn zich uit te drukken. Het schilderij werd aldus niets
dan een schilderij, nl. een vlak waarop de kleuren met of zonder de lijn, ‘het moeten
doen’.
Een andere reden is het besef van het snel demoderende karakter van figuratieve
werken, die in uit- en inzicht aan de tijd gebonden - te opzettelijk manifesterend of
aanklagend, na verloop van korte tijd, a.h.w. het publicitaire effect verliezen, om
slechts een holle declamatorische klank te behouden. Zowel de impressionistisch als
de expressionistisch geaarden, zowel de intro- als de extroverten, hebben gemeend
op abstracte wijze, zich minder belemmerd te kunnen uitdrukken.
Vraag 2: Er gaan beslist waarden verloren voor wie aan de erkenning van het
bestaansrecht van de abstracte kunst, de uitsluiting koppelt van de figuratieve kunst.
Kunst is nooit gediend met een te strenge logica, noch in de figuratieve, noch in de
abstracte kunst.
Het moedwillig vernietigen van het kiemende figuratieve teken, omdat, volgens
theoretici, in de abstracte werken niets mag herinneren aan de visueel waarneembare
wereld, is een cerebrale afgrendeling, niet alleen van expressie-, maar ook van
inspiratiemogelijkheden.
Kandinsky, van wiens boekje - Über das geistige in der Kunst - onlangs een
nederlandse vertaling verscheen, gaf in 1910 reeds een door allen geconstateerd
verliespunt aan, waar hij het had over een menigte van begaafden en handigen, die
zich werpen op deze kunst die ‘blijkbaar zo eenvoudig te veroveren is’... en die immer
een ‘maniertje’ zoeken... en miljoenen kunstwerken produceren.
Een waarde die veroverd werd is daarentegen het erkennen van de eigen betekenis
van kleur en lijn.
Men gelooft nu dat kleur en lijn niet meer noodzakelijk en uitsluitend een
nabootsende functie, maar ook zowel esthetisch als expressief een eigen taal en teken
hebben. Door de abstracte zienswijze werd bovendien de eigentijdse mens geholpen
om niet slechts historisch, zij het nog kunsthistorisch, maar via de picturale kwaliteit,
het klassieke figuratieve schilderwerk beter te benaderen. De levensgeschiedenis van
Maria de Medici hoeft niet grondig gekend om mee te kunnen leven met het hooglied,
gezongen door Rubens in de 22 taferelen van de medicigalerij in de Louvre.
Wie de abstracte kunst afwijst, doet het veelal om reden van een gemis aan leesbare
inhoud. Men identificeert hierbij leesbaarheid met de herkenbaarheid in het
voorgestelde, van wat in de natuur visueel waarneembaar is, en inhoud met het verhaal
dat bij middel der herkenbare figuren wordt geïllustreerd. De abstracte kunstenaar

West-Vlaanderen. Jaargang 12

is inderdaad niet meer, zoals François Fosca het voorhoudt - ‘le peintre qui raconte
au moyen d'images’.
Uit een abstract werk kan men niet een verhaal plukken, zoals het wel mogelijk
is uit een werk van Bruegel, maar de toeschouwer die sensiebel is voor kleurwaarden
en voor de grafiek van de lijnen, kan door een abstract werk, evenals de schilder die
het maakte, opgenomen worden in een gelijkaardig mysterieus scheppingsbeleven,
en vrij en zuiver, zonder afleidingen - het nieuwe beeld ervaren. Maar zoals men van
een ideoplastisch figuratief werk de zin niet kan aflezen, wanneer de iconographische
tekens onbekend zijn, zo lijken abstracte werken mislukte decoratieve panelen,
wanneer er niet wordt geloofd in de expressieve kracht van de picturale en de grafische
middelen.
Vraag 3: Moest de derde vraag luiden of naast de abstracte ook de figuratieve kunst
bestaansrecht heeft en of een revival van de figuratieve kunst op komst is, dan zou
mijn antwoord bevestigend zijn:
Het eerste autentieke schilderij werd immers niet gemaakt de dag, dat begin van
de 20ste eeuw, iemand een non-figuratief schilderij heeft voortgebracht. Het voorstellen
van herkenbare dingen, kan voor een kunstenaar zijn natuurnoodzakelijk middel zijn
om hetzij louter esthetisch, hetzij expressionistisch zich uit te drukken. Ook de
abstracte schilder heeft trouwens aan de visueel waargenomen figuren zijn picturale
visie getoetst. De zaak is dat een waarachtig kunstenaar figuratief of abstract werkt,
niet omdat hij, het oor lenend aan zaakvoerders, de meest voordelige positie heeft
gekozen, maar omdat hij slechts op de ene of de andere wijze, zijn persoonlijk beleven
het zuiverst in picturale waarden kan omzetten.
Kurt Schwitters die behoorde tot een anti-kunst beweging heeft op een
voortreffelijke wijze bewezen dat een werkelijk kunstenaar zich altijd laat gelden.
Na vaststelling van een baisse op de kunstmarkt voor abstracte werken wordt uit
vele monden een revival van de figuratieve kunst aangekondigd. De figuraties echter
die uit de abstracte zienswijze zijn gegroeid in de werken van Appel of Dubuffet,
zijn waarschijnlijk wel voortekens van een bevrijding uit de theoretische orthodoxe
abstracte kunst, maar zij zijn allerminst de voortekens van de door
- vervolg blz. 95 -
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Lionel Giraud-Mangin, kunstcriticus, Brussel.
1. De voornaamste oorzaak van de suprematie van de abstracte kunst - min of meer
wat betreft de kwantiteit - in de naoorlogse periode, is in hoofdzaak te vinden in de
afwezigheid van een waardevolle figuratieve kunst.
Het is waarschijnlijk dat de kloof, die de oorlog in het leven sloeg, belet heeft, dat
een stieltraditie zich harmonieus ontwikkelde onder de jonge kunstenaars van na
1940-45. Wij moeten ook in acht nemen dat de moderne architectuur zich in de
moderne flats niet meer leent tot decoratie door middel van gewone schilderijen en
ik geloof dat wij meer en meer naar een integratie van de kunsten gaan, dit wil zeggen,
een opleving van de directe muurschildering, in akkoord met de architect, ten koste
van de gewone doeken. Dit schijnt mij logisch te zijn. Maar de feiten spreken vaak
de logica tegen...
2. Ik geloof niet aan culturele waarden, die spontaan ontstaan. Zij zijn de vruchten
van hard en lang werk, gevestigd op een perfecte stielkennis.
Ik geloof dat de schilderkunst erbij zou winnen, indien de huidige schilders hun
stiel zouden kennen, zelf hun verf zouden kunnen maken en hun doeken opspannen,
in plaats van zich te verliezen in een woordfilosofie, die zeer hinderlijk is en zonder
betekenis. Maar dit betekent niét ‘academisme’! Integendeel. Het academisme bevindt
zich momenteel aan de kant van de abstracte kunst, daar waar de criteria praktisch
verdwenen zijn. Men is trouwens het stadium van de abstracte schilderkunst
voorbijgestreefd om uit te komen bij ingenieuze en zeer aangename uitvindingen,
die reeds meerdere eeuwen geleden de mensen uit de Renaissance bekoord hebben.
Kijken wij maar eens naar het maniërisme in Italië, Oostenrijk en bijzonder in
Bohemen. Het was daar de gouden eeuw van de ‘cabinets de curiosités’.
3. Omtrent de vraag of het al dan niet te voorzien is dat er, in de nabije toekomst
zal sprake zijn van een heropleving van het figuratieve, kan men slechts aanhalen,
dat er niets nieuws onder de zon is, dat de ‘moden’ elkaar opvolgen, zich differentiëren
en eeuwig en altijd terugkomen na een zekere tijd. Ik geloof dat de abstracte kunst
niet méér reden heeft om eeuwig stand te houden, dan gelijk welke andere richting
uit de geschiedenis van de schilderkunst.
Er zal zonder twijfel een vernieuwing van de figuratieve kunst plaatsgrijpen, maar
het valt onmogelijk te zeggen wanneer en hoe. Deze hernieuwing wordt gezocht door
de natuur van de mens zelf, die het waarachtige middelpunt van het universum is.
Maar het is volstrekt vereist, dat de mens zich rekenschap geeft van zijn goddelijk
karakter, door middel van een waarachtige hernieuwing van de metafysische filosofie,
die heel wat anders is dan de wetenschap, die afhangt van variaties en
veronderstellingen. Wat de mens van deze tijd ontbreekt, is een geloof - wat het ook
zij. Doch het is vanzelfsprekend verkieslijk, dat dit geloof vastgehecht zit aan
geestelijke elementen, veeleer dan aan materiële, zoals bij het leninistisch marxisme.
De vragen, die U stelt, kunnen aanleiding geven tot lange en diepgaande studies, die
boekdelen zouden eisen. Mijn korte antwoorden kunnen slechts zeer algemene lijnen
aanduiden.
Appel (Amsterdam) en Jorn (Kopenhagen), leidende figuren van de meest
luidruchtige internationale groep experimentelen: ‘Cobra’
(Copenhagen-Brussel-Amsterdam); vooral Appel veroverde
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stormenderhand de naoorlogse kunstmarkt met brute werken, waarmee
hij de abstractie beweert voorbijgestreefd te hebben.

Asger Jorn: ‘Schilderij’ - doek, 81 × 100. Verz. Urvater.

Karel Appel: ‘Dieren en bloemen’ (1952) - Doek, 97 × 130. Verz. Urvater.
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Marcel Notebaert, kunstschilder, Kortrijk.
Abstracte kunst, of wat wij meestal onder deze term verstaan, is een scheppend
uitdrukkingsmiddel, dat de poëzie en de problematiek van het kunstwerk in hoofdzaak
wil vinden in datgene waarin het plastisch kunstwerk specifiek is nml. zijn plastische
middelen. Het is per definitie duidelijk dat research en experiment determinerend
zijn voor deze kunstvorm. Dit beantwoordt aan de denkwijze van onze tijd. De manier
waarop de kunst zich in een bepaalde tijd ontwikkelt, is steeds spiegelbeeld geweest
van de wijze waarop in dezelfde tijd gedacht en geleefd werd. In deze zin is abstracte
kunst een normaal verschijnsel en is haar suprematie ook normaal wanneer men
bedenkt dat de uiterst snelle en goed georganiseerde communicatiemiddelen het
toelaten dat om zo te zeggen de hele denkende wereld praktisch terzelfder tijd over
iets kan ingelicht worden, het kan leren kennen en er op verder denken. De deuren
die zij heeft geopend, bieden zulke ruime horizonten dat enerzijds niemand haar kan
negéren noch haar mogelijkheden ontkennen en, wat erger is, dat anderzijds velen
zich geroepen voelen en, wat zeer erg is, dat ook velen in het gebrek aan ervaring
van de mens op dit uitgestrekt terrein, de weg menen te zien naar gemakkelijk succes.
Ik geloof echter niet dat waarden verloren zijn gegaan, omdat intrinsieke waarden
uiteindelijk niet kunnen verloren gaan: zelfs wanneer ze genegeerd worden of op
een ander plan geplaatst, zijn ze als objekt van deze negatie of reactie aanwezig in
de geest en als dusdanig aan het werk deelachtig. Alleen schijnwaarden en conventies
kunnen verloren gaan en dat is niet erg. Indien het dit is wat met waarden bedoeld
wordt, dan zijn er inderdaad enkele die voor het ogenblik hun belang verloren hebben,
zoals bv. het verband tussen zintuigelijke waarneming en plastische voorstelling.
Doch slechts indien de uiterste consequenties blijvend konden bereikt worden en
algemeen aanvaard, zoals destijds door Mondriaan en Malevitch betracht werd onmenselijke betrachting! - dan eerst zouden de waarden die het kunstwerk vroeger
zowel als nu bepalen, opgehouden hebben te bestaan; ik vernoem onder andere:
compositie, ordonnantie, ritme, poëtische geladenheid, bezieling van de materie enz.
Doch dit is tot op heden niet het geval geweest, integendeel: ze werden sterk op het
voorplan gebracht. Het is wel de uiteindelijke betrachting van de zuivere abstracten,
deze waarden te vernietigen en zij vergissen zich in deze zin niet: dat slechts van
daaruit een nieuwe orde mogelijk is. Doch aangezien dit, menselijker wijze gesproken,
nu nog binnen afzienbare tijd mogelijk is, zijn sommige bakens alleen maar verzet;
wat tevens voor gevolg heeft dat vele schilders zelf zich vergissen en menen dat zij
abstracte schilders zijn alhoewel hun werk feitelijk een soort sierkunst is, waarvan
ik ten andere de mogelijke schoonheid niet betwist, doch die niets met het wezen
van de kunst te maken heeft, noch de figuratieve noch de andere. Sommigen weten
dit en stellen aan hun werk ook geen andere eisen; de overigen, zoals gezegd,
vergissen zich. Er zijn heel weinig kunstenaars die echte abstracte kunst kunnen
voortbrengen. Juist zij evenwel hebben de kunst, die (bombastisch gezegd) de slavin
geworden was van haar eigen veroveringen, weer vrij gevochten. En indien de meesten
wellicht in de eerste plaats denkers zijn en dan pas kunstenaars, dan is het
waarschijnlijk daardoor dat juist zij, door hun doordachte stellingname, hun
tijdgenoten gedwongen hebben tot nadenken en herwaarden; doch ook daardoor dat
hun werk deze onzegbare greep op de ziel mist, die het kunstwerk tot buiten het
berekenbare van zijn middelen brengt. Juist zij zetten ons er toe aan te zwichten voor
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de verstarring en het gesprek te zoeken: langs het kunstwerk om te ondervragen of
te beantwoorden. En daartoe zijn tekens onontbeerlijk. En omdat wij zo complex en
onvolmaakt zijn dat het absolute teken voor ons alleen als mathematische of
filosofische entiteit bestaat, omdat de mens van de twintigste eeuw, zoals hij nu in
zijn gemeenschap bestaat, zijn geest - op uitzonderingen na - ook niet kan isoleren
in de strakheid van het absolute, evenmin als hij (ook op uitzonderingen na) zuiver
mystieker kan zijn, daarom geloof ik niet in het teken ‘an sich’ als kunst, wel in het
teken dat conventie is of metafoor. Vandaar is maar een stap naar het verkiezen van
een beeldende - en in veel gevallen wel abstraherende kunst. Daarom verwacht ik
inderdaad dat de vindingrijkheid van de mens, in een nabije toekomst, nieuwe
mogelijkheden zal verwezenlijken, die het radikale dat aan de abstracte kunst eigen
is zullen omzeilen.

Georges Marlier, kunstcriticus, Brussel.
Omdat de abstracte kunst aan een zg. baisse op de kunstmarkt onderhevig zou zijn,
wordt op vrij potsierlijke wijze met het scalpeermes over haar hoofd gezwaaid. We
zullen er derhalve goed aan doen de zaak eens nader te bekijken. Ik wil, om te
beginnen, met klem verklaren dat de toekomst van de abstracte kunst geenszins
bedreigd is, al moet met een ineenstorting van het niet-figuratieve schilderij worden
gerekend. De crisis welke tijdens de vorige zomer losbrak, heeft reeds remmend
gewerkt op de speculatie in deze soort werken. Het moet overigens gezegd dat deze
spe-
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‘Het teken van de diagonaal-schaatser, zich losmakend uit het geschrift’. Asymmetrisch schilderij
met vier ongelijke zijden en één rechte hoek; hoofdelement in de compositie is een schaatsrijder, die
als een suggestief teken van beweging, de diagonaalverbinding maakt tussen twee statische elementen.
- Schilderij van Marcel Notebaert, olieverf op doek, maximum hoogte 1,80 m - 1961-62.
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culatie, in de jongste tien jaren, ongehoorde proporties had aangenomen. De
fenomenale hausse, die de doeken van de grote moderne schilders - impressionisten,
Picasso, Chagall, Modigliani, Max Ernst - hebben gekend, werd zodanig
rondgebazuind dat een massa mensen (kunsthandelaars, verzamelaars of
eenvoudigweg zakenlui die op de loer stonden voor een winstgevende belegging) er
heilig van overtuigd waren, dat het ook derwijze met de abstracte kunst zou vergaan.
En er werden inderdaad weldra hoge prijzen genoteerd voor schilders van het kaliber
Manessier, de Stael, Poliakoff en enkele anderen. Maar nu blijkt hun positie bedreigd,
en heerst er paniek in het kamp der speculanten. Wat gaat er gebeuren? Is de abstracte
kunst ten dode opgeschreven? Wie zulks gelooft is een naïeveling, zoals ook de zg.
‘pompiers’, die in de waan verkeren dat hun tijd eindelijk gaat aanbreken, naïef zijn.
Of de huidige crisis nu al dan niet verergert, ze zal, naar alle waarschijnlijkheid,
heel andere gevolgen hebben. [...] zal de abstracte kunst opnieuw terugleiden tot de
plaats die haar toekomt en waarvan ze nooit had mogen afwijken, nl. tot de grote
decoratieve kunst van onze tijd. Dit hadden de pioniers uit de jaren 1915-1920 op
voortreffelijke wijze ingezien, zoals mag blijken uit de manifesto's en programma's
van de Hollandse groep ‘De Stijl’ en, in ons land, van het weekblad ‘7 Arts’, dat
uitging van de gebroeders Victor en Pierre Bourgeois. De abstracte kunst is, in
essentie, een decoratieve kunst, en het is ook als dusdanig dat zij, een halve eeuw
geleden, voor het eerst en vroegtijdig tot uiting kwam, op een moment toen de
bouwkunst er niet rijp voor was. Maar toen de abstractie, na een lange slaap, een
vijftiental jaren geleden, opnieuw oprees, ging zij gans andere aanspraken doen
gelden. Zij wilde voor goed de hele figuratieve schilderkunst opruimen. Zich
losmakend van het architektonisch verband, kwam ze tot uiting in het geschilderde
doek, dat door bekwame handelaars mateloos werd opgehemeld en waarin een ijverige
supportersploeg nevelachtige metafysische boodschappen meende te ontdekken.
Deze afwijking zal vermoedelijk de goedgelovige speculanten duur te staan komen.
En Kroechtchov heeft allicht geen ongelijk, wanneer hij in dit fenomeen een
verschijnsel van verval ziet en de jongeren in de U.S.S.R. waarschuwt voor willekeurig
formalisme. Daar zij in de grond decoratief is, had de abstract kunst, per definitie,
moeten ontsnappen aan elke speculatie. Zij had moeten gebonden en verbonden
blijven aan de gebouwen welke zij te versieren had. Men is ze echter in 't klein gaan
verkopen in kunstgalerijen, onder vorm van schilderijen zonder grote draagwijdte,
daar waar zij had moeten leven van opdrachten voor welbepaalde plaatsen.
Ik ben ervan overtuigd dat de hele herrie om de abstracte kunst op een misverstand
berust: men heeft haar willen opdringen in een vorm die haar werkelijke natuur
verborg. Men heeft het publiek naar tentoonstellingen van het gewone type gelokt,
met de onvermijdelijke invitatiekaarten, catalogi (met dwaze titels) en prijslijsten;
men had er evenwel beter aan gedaan te verklaren, dat het hier ging om heel iets
anders, om ontwerpen, voorstellen, experimenten en suggesties, die verband houden
met nieuwe technieken en materialen, dit alles met het oog op de wenselijke
samenwerking met de grote moderne bouwkunst, kortom, iets dat niets meer gemeen
had met de schilder- en beeldhouwkunst, zoals men die steeds had gekend, en dat
overigens hoegenaamd niet bedoeld was om ze te verdringen. Dan had iedereen
beslist veel meer begrip getoond en de oorlog, die nu reeds vijftien jaar aan gang is
tussen de abstracte en de figuratieve kunst, ware ons gespaard gebleven...
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Dit wil niet zeggen dat de abstracte kunst uit onze woningen moet worden
verbannen. Er bestaat een klein aantal abstracte schilderijen waarvan de poëtische
geladenheid niet te ontkennen valt.
Tot besluit waag ik het te voorspellen dat, indien enerzijds de massale aanvoer
van abstracte kunstwerken falikant moet uitlopen, de ontwerpers van nieuwe vormen
anderzijds meer en meer zullen worden aangezocht om de gebouwen en grote
complexen te versieren, als daar zijn luchthavens, stations, fabrieken, kantoren,
banken, en zo meer, waarvan de functionele stijl zich wonderwel zal lenen tot de
integratie van een monumentale voorstellingsloze kunst.

Alfred Manessier: ‘Veronica’, tekening, 1943.
De figuratie: uitgangspunt voor abstractie.
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Waldemar George, kunstcriticus, Parijs.
1. De suprematie van de abstracte kunst in de na-oorlogse periode is slechts het
resultaat van een lange evolutie. Haar bronnen zijn niet alleen plastisch, maar evenzeer
literair. Dichters en schilders streefden ernaar de vorm te ontmaken van de inhoud.
De pogingen van Stéphane Mallarmé op het gebied van de woordkunst, evenals op
dat van de typografie, - denken wij bij voorbeeld aan ‘Un Coup de Dés’ - gingen het
picturale zoeken van Vassily Kandinsky vooraf.
Men heeft beweerd dat de abstracte schilderkunst een ontvluchting uit de
werkelijkheid is, een compensatie in de freudiaanse zin van het woord, een ontkennen
van de realiteit. Welnu, zij is een zoeken naar zuiverheid; men bevestigt dat haar
eigen taal elke interpretatie van de zichtbare verschijningsvormen uitsluit. En
inderdaad, zij bootst de natuur na in haar bewerkingen of geeft er de ritmen van weer.
Hoe machtig hij ook mag zijn, toch deelt de mens mee door middel van de
natuurkrachten, waaraan hij schatplichtig blijft.
2. De abstracte kunst is een verrijking. Zij schept een oorspronkelijke esthetische
optiek. Zij laat toe de werken van vroegere meesters te beschouwen vanuit een heel
nieuw standpunt. Ook danken wij aan haar dat ons veld van kennen en begrijpen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, groter wordt, evenals dat van onze visuele ervaringen
en navorsingen. Het resultaat ervan is niet het ontbreken van het menselijke, van het
humane. Want het humanisme is niet een aanvaarden van stijl, maar wel een aanvoelen
van de menselijke aanwezigheid in elk werk, dat de stempel draagt van zijn genie.
3. De kunst is niet gebonden aan verstarring. Indien zij ontsnapt aan de wetten van
de mechanische vooruitgang, dan toch vertegenwoordigt zij een bestendige wording.
En het is op deze wijze dat de abstracte kunst - hoe vreemd dat ook moge klinken een figuratieve kunst voortbrengt. De overgang van de geometrische orde - deze van
Mondriaan - naar de organische kadans van Cobra, is een beslissende datum in de
geschiedenis van de hedendaagse kunst. De grafische en chromatische tekens bewaren
hun autonomie in betrekking tot de motieven. De bijdrage van de abstracte kunst
bestaat essentieel in deze onafhankelijkheid der expressiemiddelen. Een wereld van
natuurlijke structuren springt te voorschijn uit het weefsel van lijnen en kleuren. Men
wordt hier geconfronteerd met een waarachtige incarnatie van de tekens. De
figuratieve kunst van morgen zal niet, zoals chagrijnige of goedmenende critici hopen,
een vlot teruggrijpen zijn naar de traditionele beelden. De toeschouwer zal geplaatst
worden in een staat van receptiviteit. Zijn geest zal niet méér geleid worden dan zijn
oog. In de schilderijen, die hem voorgehangen worden, zal hij - dank zij de schilders,
de zieners - een projectie ontdekken van zijn eigen onrust en zijn eigen complexen.
Er zal een bacchanalische sarabande van kleurenwaarden aan de dag treden, of een
saturnalisch gezicht van monsters en demonen, de hemel of de hel, het koninkrijk
van Apollo of een keizerrijk van Bacchus.
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Henri-Victor Wolvens: ‘De Dijk’.
De intimist Wolvens - de belangrijkste schilder der generatie 1930-40 - zal zijn standpunt tegenover
de abstractie bepalen in een te verschijnen groot werk van G. Marlier.

rechts: Umberto Boccioni: ‘De macht van de straat’, 1911.
De straatbewegingen bij avond door futuristische techniek weergegeven, vooral gekenmerkt door de
herhaling der bewegende voorwerpen (gevels, auto's, lichten, trappen, e.a.).
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Rik Slabbinck, kunstschilder, St.-Pieters-Brugge.
1. Na de bevrijding waren de omstandigheden voor de ontwikkeling van de abstracte
kunst bijzonder gunstig. Door de actie van de Duitse Nationaal-Socialisten tegen de
zogenaamde ontaarde kunst was het terrein voorbereid voor een reactie. Deze zou
uitmonden in de abstracte kunst. De propaganda ervoor werd gevoerd onder de
slogans: ‘men moet van zijn tijd zijn’ en ‘in het figuratieve is alles gezegd’. De
internationale marchands steunden deze propaganda met ruime geldmiddelen. In de
meeste westerse landen konden ze over de mooiste zalen beschikken, waar ze week
aan week hun internationale vedetten konden ‘lanceren’. De conjunctuur was gunstig
en er kon verkocht worden aan prijzen die soms snel werden opgedreven. Dit schiep
een beursatmosfeer ‘a la hausse’ en heel wat mensen die over geld beschikten en
onder de indruk kwamen van de grootse propaganda voor de abstracte kunst waren
bereid hoge sommen te betalen. Eerst voor de Franse dan voor de Amerikaanse
abstracten die pijlsnel de hoogte ingingen. Dit alles werd gesteund door het feit dat
in de meeste landen de abstracte kunst de semi-officiële kunst was geworden.
Invloedrijke personen, indachtig dat hun vroegere collega's soms de bal misgeslagen
hadden door het niet waarderen van vooruitstrevende kunstenaars, waren bereid alles
voorop te stellen wat maar avant-garde was. In radio en televisie werd die kunst als
dè kunst voorgesteld en heel wat kunstkritiekers bespraken nog alleen wat ‘nieuw’
was. Het klimaat was voor de figuratieve kunst dodend. Hij die nog figuratief durfde
werken werd medelijdend aanzien als iemand die zijn tijd niet begreep, niets wist
over wat in de kunstwereld omging en maar steeds herhaalde wat vóór hem gedaan
werd. Voor hem waren de musea gesloten. Aan wedstrijden moest hij niet deelnemen.
Op veel steun moest hij niet rekenen. Weinigen immers durfden nog zijn verdediging
nemen. En heel wat verdedigers deden dan nog meer kwaad dan goed door het
verdedigen van een academisme dat niets met werkelijke kunst te zien had. Was het
in deze omstandigheden te verwonderen dat nog heel weinigen figuratief gingen
werken en de meesten ofwel ontmoedigd de eenzaamheid opzochten ofwel enthousiast
of gelaten zich aan het abstracte gingen zetten? Het best onder de figuratieven waren
er nog de surrealisten aan toe die nog min of meer geduld werden. Maar alleen de
abstracte kunst scheen nog bestaansrecht en bestaansreden te hebben.
2. Deze kunst heeft aanleiding gegeven tot alle mogelijke experimenten. Waar
vroeger een schilderij een geheel was heeft men dit thans uiteengerafeld en is voor
velen een der middelen, kleur, lijn, materie, doel geworden op zichzelf. Men is via
alle mogelijke ‘peintures’ tot de ‘anti-peinture’ gekomen. Er is een nieuw academisme
geboren en van wat vroeger het voordeel had de schok van het nieuwe te veroorzaken
straalt thans in vele gevallen een hopeloze verveling uit. Zijn er waarden verloren
gegaan? Kunst is een eeuwig op en neer. Er gaan geen waarden verloren, de ene
generatie trekt de aandacht op wat de vorige verwaarloost. 3. En waarom zou men,
nu men niet meer weet waarheen, niet terug keren naar het zo miskende figuratieve?
Het feit dat deze enquète gehouden wordt en vooral dat de derde vraag gesteld wordt
bewijst dat er iets veranderd is. Niemand zou het drie, vier jaar geleden in zijn hoofd
durven halen hebben dergelijke vraag te stellen. Dan was het voldoende iets figuratiefs
op een doek te brengen om onder de pompiers te worden gerangschikt. En werd het
woord figuratief nog alleen gebruikt met ‘niet’ voor. Thans komt het schuchter terug
en gewaagt men reeds van ‘nieuwe figuratieven’. Wat moet het figuratieve van
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vandaag zijn? Ik heb nog geen betere bepaling gelezen dan in een artikel van mijn
vriend Claude Lyr in het decembernummer van ‘Le Thyrse’. Ik veroorloof mij het
hier aan te halen (gedeeltelijk). ‘Nous avons pensé à “essentialisme” pour désigner
cette école. Le mot dit qu'il s'agit d'exprimer l'essence des choses, ce qui reste de la
nature après filtrage par l'esprit. Ce qui demeure pour le figuratif après le passage de
l'abstrait. C'est sur cette poétique neuve que l'originalité des artistes pourra se
développer après les extravagances, sur ce canevas clair mais intimement posé aux
racines de l'être. Qu'est-ce qu'un vase, sinon l'esprit du vase, le signe de ses contours,
le symbole de son contenu? Sa forme, son style, sa couleur sont à l'égal d'un accord
de hautbois au sein de l'orchestre. Peindre et composer, deux manières d'essentialisme
à l'époque du cerveau et du microscope électroniques. Il ne s'agit donc pas d'un
figuratif ordinaire, banal, mais d'une transposition restituant aux objets leur mission
spirituelle. La peinture disait Leonard de Vinci est “cosa mentale”. Pour que l'on
puisse parler d'art - et ce sera la seule façon de faire le tri dans les poubelles que cette
époque déposera sur les trottoirs de l'avenir - il faut qu'il y ait à la base une opération
de l'esprit, que peut seulement accomplir un être humain digne de ce nom, que
l'animal, et l'instinctif n'accomplissent pas, ni le drogué. Celle qui consiste à extraire
du complexe des sensations, mêlées aux pulsions intérieures, les signes d'un langage,
les mots du vocabulaire plastique. Ce discours de forme qui est toute la peinture peut
et doit traduire la vie unanime et courante, éveillée en pleine lumière.
Ne sait-on pas très bien ce qui se passait dans l'âme de Botticelli ou dans celle de
Van Gogh rien qu'à lire leur traduction du réel?’
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Rik Slabbinck: ‘Het Bos’, verz. L. Barvais, Brussel.
‘Slabbinck heeft de figuratieve stijl gered, nadat de expressionisten deze hadden gegeseld en met
doornen gekroond... Hij wil in de eerste plaats een goed schilderij maken’. (G. Gyselen)

[Drs. Hilaire Gellynck, vervolg]
- vervolg van blz. 88 (Drs. H. Gellynck) velen verbeide revival van de traditionele figuratieve kunst. Zoals Cézanne en Van
Gogh wegwijzers zijn geweest naar respectievelijk het cubisme en het expressionisme,
zo geeft het werk van Paul Klee nu wellicht het sein voor een revival van een uit de
abstractie vrijgegeven figuratie.
Een autentiek kunstenaar vindt wel zijn weg. Kunstcritici en zaakvoerders kunnen
het hem wel moeilijk maken, door slechts aandacht te wijden aan recordvestigers.
Zo is het mijn overtuiging dat de zgn. Intimisten bij ons geslachtofferd werden.
Ingevolge het door de zaakvoerders ingeluide revival zullen wellicht minder
abstracte en meer figuratieve werken worden geschilderd. Men weze intussen op de
hoede voor de velen die nu leesbaar figuratief zullen werken en die bovendien met
een iconografische duidelijkheid (ik citeer een laatste maal Kandinsky) - ‘met alle
geweld in ieder werk een bewuste inhoud zullen persen...’
In de toekomst zullen zoals in het verleden weinig grote kunstwerken worden
geschilderd, eenvoudig omdat het aantal begaafden en handigen altijd veel groter
zal zijn dan het aantal autentieke kunstenaars. Maar in de toekomst zal zoals in het
verleden (denk aan Rembrandt en Van Gogh) een groot kunstenaar geen rekening
houden met hausse of baisse en zal hij die uitdrukkingswijze gebruiken - abstract of
figuratief, waartoe hij zich gedwongen voelt, niet uit ‘uiterlijke’ maar uit ‘innerlijke’
noodzaak.

West-Vlaanderen. Jaargang 12

96

Dr. Achiel Stubbe, kunstcriticus, Lovendegem.
Hoofdzakelijke bezwaren tegen en verdediging van de abstracte kunst
1. ‘Het niet-figuratief kunstwerk zou in hoofdzaak een beroep doen op de zinnen,
daarom zou het genot dat eraan beantwoordt, niet een geestelijke, maar een sensuele
beleving zijn, het tegenovergestelde dus van een waar esthetisch verschijnsel.
Kunst is verhouding. Ieder kunstwerk veronderstelt aldus een veelheid van
stoffelijke elementen - de in scholastische zin begrepen materia - en een informerend
beginsel: de door het fiatwoord van de geest geschapen verhouding. Hoe zuiverder
de artistieke materialen: de tonen, de kleuren, de lijnen, volumen, de ruimte worden
aangewend, hoe verfijnder de geestelijke aperceptie zijn moet, om de kwaliteit van
de tussen die materialen tot stand gebrachte verhouding naar haar waarde af te wegen.
Het treffendst voorbeeld is in dit verband een fuga van Bach. Bij Beethoven kan men
minder worden aangegrepen door de zuivere muzikaliteit dan door het gevoel dat in
zijn muzikale scheppingen vorm kreeg. Bij Wagner kan men bij het bijwonen van
zijn opera's in hoofdzaak getroffen worden door het dramatisch gebeuren. In een
fuga van Bach vindt men gevoel noch drama, niets als een muzikale thematiek op
het vlak ener zuiver geestelijke schoonheid. Inmiddels betekenen het plus aan gevoel
bij Beethoven, aan gevoel en dramatische inhoud bij Wagner geen plus aan
kunstwaarde. Beethoven en Wagner zijn slechts even grote kunstenaars als Bach
omdat zij, en in zover zij erin slaagden hun gevoelens en gedachten muzikaal te
sublimeren. Zo ook is de gevoelsrijke Van der Weyden niet dààrom groter dan de
onbewogen en koele Jan van Eyck. In dezelfde zin is Rubens' “Afneming van het
Kruis” niet dààrom een geniaal schilderstuk, omdat het vol sentiment zit, of Rafaëls
“School van Athene” een superieur fresco, omdat het een soort van synthese voor
onze ogen oproept van heel de Griekse geestesgeschiedenis. Want even groot als de
schoonheid van die twee meesterwerken is de heerlijkheid van de roos aan de
Westzijde in de Notre-Dame van Parijs, wanneer dit raam, belicht door de avondzon,
voor de toeschouwer in de kruisbeuk of het koor de gloeiende waaier van zijn rood
overglansde kleurenschakeringen openslaat’.
2. ‘Een tweede bezwaar dat tegen de bestaansmogelijkheid zo niet van de zuivere
muziek dan toch van de abstracte schilder- en beeldhouwkunst wordt ingebracht,
wordt aan de natuur van de beide laatste kunsten ontleend. De schilder- en
beeldhouwkunst zouden van nature geschikt en hierom verplicht zijn om de visuele
werkelijkheid weer te geven. Men tracht die verplichting te staven door een beroep
op de sinds Aristoteles geldende leer, die de kunst als een imitatie van de natuur
definieert.
Niet één hoogstaande beoefenaar van de niet-figuratieve kunst ziet er bezwaar in
de definitie van Aristoteles te beamen. Alles hangt van het antwoord af op de vraag:
of men het woord “imitatio” in de zin ener visuele nabootsing of ener formele
sublimering van de natuur moet begrijpen. Alle kunst is op een verheven, geestelijk
plan: bloesem van het leven, bloei van de werkelijkheid.
Welke is de verhouding van de bloem tot de natuur? De natuur is de moeder van
de bloem, zoals zij de moeder is van alle visuele verschijnselen: van ceder en eik,
woud en weide, berg en vlakte, hemel en zee, stilte en storm, licht en duisternis en
van al wat te midden van die verschijnselen, leeft, geniet, lijdt en sterft.
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Heel en al natuur, openbaart de bloem op eigen wijze een van de miljoenvoudige
schoonheidsmogelijkheden die sluimeren in de schoot van de natuur. Ze weerspiegelt
niet een andere natuurverschijning, die toelaten moet haar beter te begrijpen, te
rangschikken en te waarderen. Wie denkt eraan de bloem met iets anders dan met
haarzelf te vergelijken? Wie denkt eraan, haar andere wetten te stellen dan die haar
zijn voorgeschreven door de mysterieuze wetmatigheid van haar eigen wezen?
Waarom van de kunst eisen, wat Ge niet vraagt aan de bloem? Waarom m.a.w.
een gedachtelijk of visueel thema of een kruising van beide in de kunst betrekken
als een conditio sine qua non van haar genietbaarheid? Men doet het niet langer wat
de muziek betreft... De muziek heeft hierin geen voorrecht. De klank, zegt men, is
uiteraard vaag en aldus beter geschikt tot gedachtenloze en zelfs gevoelsijle
vormenconstructies. Maar ook de lijn, het vlak, het volume en de ruimte zijn uiteraard
vaag en evenzeer het woord, het laatste wel niet als begripsaaanduiding, maar als
phonetische en beeldende waarde, een van de hoofdbestanddelen van de dichterlijke
uitdrukking. Het enige verschil schuilt hierin: de zuivere schilderkunst, plastiek en
poëzie schrikken nog steeds als nieuwigheden af, terwijl het Westen sinds de
zeventiende eeuw met de zuivere muziek vertrouwd geraakte’.
3. ‘Aan de bestaansmogelijkheid en het feitelijk bestaan van zuivere poëzie,
beeldhouw- en schilderkunst kan op dit ogenblik al even weinig worden getwijfeld
als aan de bestaansmogelijkheid en het bestaan van de zuivere muziek. Maar kan,
werpt men als een derde argument tegen de abstracte kunst op, uit de theoretische
mogelijkheid en het bestaan van abstracte kunstwerken tot de wenselijkheid van de
niet-figuratieve kunst worden besloten? M.a.w. is het veralgemeend gebruik van de
esthetisch beschouwde, onbetwistbare vrijheid van de kunstenaar om zich op abstracte
wijze uit te drukken, sociaal, d.i. ethisch verantwoord? De niet-figuratieve
kunstwerken zouden moeilijk en alleen door een elite te begrijpen zijn. Het
tegenovergestelde is waar: de abstracte kunst is voor wie haar onvooringenomen
tegemoet treedt, weldra even begrijpelijk als de figuratieve; in de veronderstelling
dat men

West-Vlaanderen. Jaargang 12

97
de kwalificatieve bepaling “begrijpelijk” niet in de zin van verstandelijke, maar van
artistieke, d.i. formele doorzichtigheid verstaat.
Niemand maakt thans nog, artistiek gesproken, een onderscheid tussen een
historisch tafereel en een stilleven van gelijke picturale waarde... Welnu, hoe kan de
aanwezigheid van een krab, druiven, een haring, pot of pijp, de schilderkunstige
kwaliteit van een meesterlijk stilleven begrijpelijker maken?...
De Brandeburgse concerto's van Bach zijn even begrijpelijk als zijn passies. Ze
blijken stralend klaar voor eenieder, die er niets meer en niets anders van verwacht
dan de openbaring van een niet te verwoorden vormelijke schoonheid. Zo is een
niet-figuratief schilderij van Kandinsky even begrijpelijk als de “Oprichting van het
Kruis” van Rubens...
Wij mogen niet vergeten, dat een figuratief en gedachtenrijk kunstwerk artistiek
beschouwd even moeilijk te benaderen valt als een abstract...
4. Een vierde bezwaar dat vaak tegen de abstracte kunst wordt ingebracht, is het
gevaar van willekeur.
Zetten wij door het principieel prijsgeven van het figuratieve element in de kunst
de deuren niet wijd open voor de meest onverantwoordelijke willekeur?
Maar er kan al even weinig sprake zijn van willekeur ter gelegenheid van een fuga
van Bach of een zuiver vormelijke compositie van Kandinsky als ter gelegenheid
van een werk van de klassiekste der Renaissancemeesters: Raffaël. Een kunstwerk,
telkens als het die naam verdient, is een organisch verschijnsel: het leeft. Een
organisme ontstaat niet door middel van een willekeurige additie van op zichzelf
staande elementen. Een organisme bezit een dwingende groeistructuur, die van vooraf
de vorm van het geheel en samen daarmee het aantal, de proporties en de onderlinge
verhouding van de componenten met een onontkoombare noodwendigheid dicteert.
Zo is het kunstwerk tenslotte niet, hetgeen de kunstenaar van zichzelf uit besliste
wat het worden zou, maar wat het door de drang van een autonome en volstrekt
unieke wetmatigheid werd. De bezielde kunstenaar voelt min of meer bewust de
vormscheppende wetmatigheid van het door hem ontworpen kunstwerk aan. Hij doet
het dank zij de kracht van een artistieke visie, die zijn geest bij het groeien van de
innerlijke schoonheids-droom verlicht en zijn handen bij het uitvoeren van de
stoffelijke schoonheidsgestalte leidt’.

Is de abstractie in de kunst een decadent verschijnsel?
Er zijn nog enkele critici in Vlaanderen, die met bitterheid op de niet-figuratieve
kunst als op een decadent verschijnsel reageren. Dat veronderstelt het geloof in een
ideale kunst, waarnaar de decadentie van een kunststijl of kunstwerk kan worden
gemeten. Er bestaan echter geen volstrekt normatief en algemeen geldend voorbeeld.
Is het de Griekse, renaissancistische of laat-achttiende-eeuws classicistische kunst?
Is het de Byzantijnse, de romaanse, de gotische kunst of die van Khmer en de
Azteken? Elk kunstenaar was steeds door datgene getroffen wat hem in de lijn van
zijn temperament en zijn stijlstreven inspireerde: de jongen Greco door de schilderijen
van Veronese en Tintoretto, de latere door de tekeningen en piëta's van de oude
Michelangelo, de Picasso van vóór de eerste wereldoorlog door de negerplastiek. Er
bestaat niet hetgeen men kan noemen een ideale, er bestaat evenmin een per se
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decadente kunststijl. Er bestaan alleen goede en slechte kunstwerken. In het eerste
geval zijn ze steeds verantwoord, in het tweede decadent. Voor mijn part heb ik als
mens en christen heel wat meer op literair gebied aan de zogenaamde poètes maudits
met hun complexe ziels-problematiek: Baudelaire, Rimbaud en Verlaine, dan hun
humanistisch geschoolde, evenwichtige tijdgenoten Sainte-Beuve, Taine en Renan.
Er is verder nog dit: er kan in de eigenlijke zin geen sprake zijn van een abstracte
‘stijl’. De abstractie vertegenwoordigt als wijze van artistieke uitdrukking net als de
zuivere muziek niet een stijl, maar een soort, die alle mogelijke tendenties kan
overkoepelen: de metafysisch georiënteerde strekking van Kandinsky, de innige en
verstild objectieve van Mondriaan, de klassiek evenwichtige van Herbin en Bazaine,
de romantisch explosieve van Hartung en Appel.

De toekomst van de abstracte kunst
Het is op het ogenblik nog steeds zo, dat de niet-figuratieve kunst het de wereld door
haalt op de figuratieve. Dat is ook in Vlaanderen het geval, waar niet alleen de
talrijkste, maar ook op enkele gelukkige uitzonderingen na, meest oorspronkelijke
en artistiek verantwoorde werken in het abstracte genre worden gecreëerd. De
bevrijding, die de doorbraak van de abstractie voor de moderne kunstenaar betekende,
werkt zo bezielend, dat de invloed ervan nog lang niet ontzenuwd lijkt. Dit
enthousiasme zal vanzelfsprekend luwen, echter niet in die zin dat de figuratie zonder
meer de abstractie zal verdringen, wel zo, dat beide naast elkaar zullen voortbestaan
en zelfs door dezelfde kunstenaars naar gelang de inspiratie en opdrachten afwisselend
zullen worden beoefend. Iets dergelijks deed zich in elk geval voor na het optreden
van de zuivere muziek: een muziek los van woord en dans, een muziek die niet is
afgestemd op het omlijsten of begeleiden van een gebeuren of plechtigheid een
muziek op en voor zichzelf. Er zijn ook thans nog componisten die uitsluitend zuivere
muziek schrijven, terwijl de meesten, naar het voorbeeld van Bach, Haendel, Mozart
en Beethoven, nu eens zuivere dan weer toegepaste muziek componeren.
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Maurice Boel, kunstschilder, Oostende.
1. Spreken over suprematie onderstelt een criterium: gaat het over het aantal werken
- dus een telling, en dientengevolge een kwantitatieve suprematie -, of over de
hoedanigheid van de werken - dus een beoordeling, en dientengevolge een kwalitatieve
suprematie?
Er bestaat geen telling van de kunstwerken, niet eens nationaal, laat staan
internationaal, zodat het onmogelijk is na te gaan welke ‘richting’ het meeste
beoefenaars heeft. De tentoonstellingen, private collecties, kunstillustraties en
artistieke publicaties zijn geen betrouwbare aanwijzingen, want de inrichters van
tentoonstellingen, de publicisten en de uitgevers doen vooraf een keuze, en zelfs de
samenstelling van jury's kan bepalend zijn voor de aard van de inzendingen. Hoewel
in gezamenlijke tentoonstellingen doorgaans méér ‘abstract’ werk te zien is dan
‘ander’ werk, zijn er evenveel figuratieve als niet-figuratieve persoonlijke
tentoonstellingen. De private collecties zijn samengesteld naar de persoonlijke smaak
van de verzamelaar, - en die wordt beïnvloed door zijn kunstzin, zijn lektuur, zijn
vrienden en de ‘battage’-, of bij enkelen ook door mercantiele overwegingen.
Hetzelfde geldt voor allerlei uitgaven in boekvorm, critieken, illustraties en
reproducties. Het feit dat men dus wel de indruk krijgt dat er in tentoonstellingen
meer abstract werk te zien is, en er meer ‘battage’ rond gemaakt wordt, is dus op
zichzelf geen bewijs van een kwantitatief overwicht.
Wanneer het gaat over kwalitatieve vergelijking dringt zich de keuze van een
definieerbare beoordelingsvorm op. Dit zou het kader van mijn antwoord te buiten
gaan en het moge volstaan te zeggen dat alles er op wijst dat inderdaad de
niet-figuratieve of abstracte richting primeert in gezamenlijke tentoonstellingen.
Sinds het expressionisme heeft de figuratieve schilderkunst geen enkele vernieuwing
meer gekend noch nieuwe uitdrukkingsmiddelen gegeven. De ware kunstenaar (wat
dat ook moge zijn!) is een schepper die persoonlijke problemen door middel van een
eigen taal tracht op te lossen. Hij is daardoor onvermijdelijk aangetrokken door
uitdrukkingsvormen die hem nieuwere en bredere middelen geven.
2. De laatste opmerking in vorig antwoord is meteen een antwoord op deze vraag.
Welke ‘waarden’ zouden ‘verloren’ gegaan zijn? De titel, het verhaaltje, de bloempot
of grootvaders schoenen, of is het de dood van Cirus of het avondgebedje van een
braaf kindje? Dat zijn geen waarden, alleen uitingen van goedkope sentimentaliteit.
De ‘waarde’ van het kunstwerk hangt toch niet af van het verhaal, de anecdote of
het voorwendsel, maar van de kunstenaar en zijn boodschap!
Werden nieuwe waarden verworven? Ik denk van wél: de veelvuldige technische
vondsten, het soms tot het uiterste uitbaten van de materie, de sensationele vrijheid
of de zeer strenge beredenering van sommige abstracte werken, het inzicht dat
scheppen niet nabootsen is, maar wel - en in de eerste plaats - door middel van
bepaalde materialen het uitdrukken van gevoelens, het zoeken naar oplossingen voor
innerlijke, individuele problemen of voor andere gemeenschappelijke problemen.
3. Ik heb de indruk dat de ‘revival’ van de figuratieve kunst reeds aan gang is. Daarbij
denk ik niet aan het neo-expressionisme of het neo-figuratieve, dat maar een
compromis is tussen abstractie en expressionisme -, nog minder aan de momenteel
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op grote schaal gevoerde en met veel lawaai georchestreerde anti-abstracte propaganda
- die een kinderlijke en kinderachtige uiting is van haat en nijd die elke stevige basis
mist en nogal primair aandoet. Propaganda (voor of tegen) heeft niets te maken met
de eigenlijke waarde van een werk, evenmin als de fluctuaties van de prijzen op de
‘kunstmarkt’. Onloochenbaar en naar mijn mening veelbetekenend ten aanzien van
de figuratieve kunst - in vroegere zin - en de daarmede samengaande mentaliteit, is
het feit van de ‘stilstand’, het stagneren, het ontbreken van elke vernieuwingskracht
of -lust, het aanvaarden als onwrikbaar en ‘eeuwig’ van ‘waarden’ die de historie
ons meegaf, het negeren van evolutiemogelijkheid en -noodzaak. Het is evenmin
onloochenbaar dat de houding van de zgn. abstracten goeddeels te verklaren is als
een reactie tegen deze bestendiging en bevriezing van de ‘waarden’. Indien zij in
hun nieuwe taal nog niet alles hebben gezegd en dus hun opzoekingen verder moeten
doordrijven, dan kan men toch niet loochenen dat zij op weg zijn naar het nieuwe
expressiemiddel, een taal die aangepast is aan hun tijd en hun nood, een taal van nu
en hier, spacio-temporeel bepaald.
Daarom is het ook onmogelijk dat deze taal van vandaag dezelfde is als deze die
de kunstenaar morgen zal gebruiken: geen enkele school, geen enkele kunstuiting,
geen enkel getuigenis is eeuwig. En aangezien de ontwikkelingsgeschiedenis er een
is van tegenstrijdige krachten met wisselende kansen, van een slingeren tussen twee
polen, van een combinatie van vooruitgang enerzijds - dus verandering - en terugkeer
anderzijds - dus herhaling - zo ligt het voor de hand de mogelijkheid open te houden,
ja zelfs waarschijnlijk te achten van een ‘revival’ van het figuratieve, maar dan geen
herhaling van wat geweest is maar een terugkeer naar achter mét de verrijking van
het hedendaagse ervaren. Dat amalgaam ligt in de lijn van de natuurlijke evolutie.
Deze figuratie zal daarom niet deze zijn van de pre-abstracten (om ze globaal zó te
noemen!). Daarom ook meen ik dat er van ‘omkeer’ geen sprake zal zijn. Het wordt
beslist iets geheel anders waarin de verworvenheden van verleden en heden verwerkt
worden in het kader van een nieuwe sociale achtergrond, van een nieuwe
geestesgesteldheid.
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Maurice Boel: ‘Compositie’, 1958, doek, 130 × 97.
‘In de laatste twee jaar ben ik aan de verticale dispositie der vlakken meestal trouw gebleven, maar
nu zijn de vormen veel minder net, de kleuren veel gevoeliger en warmer, de achtergrond meer
asymmetrisch, het geheel meer bewogen’. (M. Boel, ‘West-Vlaanderen’, 1959, p. 426).

Ik durf niet voorspellen welke figuratie het worden zal of kan. Uit een recent in
de V.S. uitgegeven werk over museumcollecties blijkt dat er daar evenveel figuratieve
als abstracte doeken hangen. Bij nader toezien blijkt ook dat die Amerikaanse
figuratieven grote belangstelling hebben voor de vereenzaming van het individu, de
prijs die de mens betalen moet voor de zgn. vooruitgang. Deze werken zijn niet
geborsteld, maar ‘uitgevoerd’ - die term is juister - met een soort minachting voor
de elementairste schildertechnieken.
Symptoom van de evolutie, of toevallige en vlug te vergeten aanwas van de
kunsthistorie?
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Leon Koenig, Conservator van het Musée des Beaux-Arts, Luik.
De hierna volgende antwoorden zijn noodzakelijkerwijze beknopt. Zij willen de
nadruk leggen op enkele essentiële motieven, die het verschijnen vergezelden van
het esthetisch fenomeen, dat wij kennen onder de naam ‘abstracte kunst’. Zij houden
geen oordeel in omtrent de respectieve waarden van de abstracte kunst, noch van de
figuratieve, omdat het kwaliteitscriterium onafhankelijk blijft van het beschouwen
van strekkingen.
1. ‘De ontketende krachten van het atoom hebben alles veranderd, uitgenomen
onze manier van denken’, schreef Einstein.
Hij heeft echter niet gezien dat zij de manier van aanvoelen bij de kunstenaars wél
hebben gewijzigd.
De actuele kunst schijnt inderdaad overeen te komen met een mutatie van het
gevoel. Onder welke vormen de abstracte kunst zich ook voordoet - geometrische,
lyrische, informele, en zo meer - zij is en blijft het logisch gevolg van de aanvallen,
die de objectieve wereld onderging in het tijdperk, dat zich uitstrekt van de
impressionisten tot bij Picasso.
Na de oorlog van 1914-18 hebben het dadaïsme en het surrealisme het
‘afscheidingsproces’ versneld. De breuk was zeer duidelijk sedert 1945 en van dan
af aan gaf het merendeel van de kunstenaars, die de verschijnselen van de zichtbare
wereld verwierpen, zich over aan de volstrekte subjectiviteit. Is het wel nodig hieraan
toe te voegen, dat zij wél redenen bezaten om zich af te wenden van een eerder
ontgoochelende realiteit?
Geplaatst vóór een universum, waarin de wetenschap de scepter zwaait, en levend
in een functionele en gemechaniseerde wereld, gaf de kunstenaar zich over aan de
duistere wetten, die hem dwingen te scheppen. Hij ging ermee door ‘se sentir essentiel
par rapport au monde’ (J.P. Sartre), daar waar de traditionele noodwendigheden van
de schilderkunst zich gewijzigd hadden. Zo dwongen bij voorbeeld de moderne
voorstellingstechnieken - fotografie en film in het bijzonder - de kunstenaar tot een
vernieuwing van zijn optiek en verplichtten hem zich te concentreren op ‘l'acte
spécifique de peindre’. Daaruit spruit voort, dat de autonome middelen van de schilder,
vormen en kleuren, zich voortaan vermengden met de diepe expressie van het zijn,
buiten elke voorstellingsidee om. Nooit voorheen werden kern en vorm intiemer met
elkaar verbonden. De kunstenaar ‘s'en remet à la logique interne de son activité
créatrice, il travaille comme travaille la nature’ (Marcel Brion).
Nathalie Sarraute maakte het ons duidelijk in de volgende termen: ‘les peintres
ont fait sauter d'un seul coup tout le vieux système de conventions - qui servait mieux
à révéler comme autrefois, qu'à masquer ce qui était à leurs yeux le véritable objet
pictural - supprimant le sujet et la perspective et arrachant le spectateur aux apparances
familières où il avait l'habitude de trouver des satisfactions avec lesquelles la peinture
n'avait plus grand'chose à voir’.
Ik voeg hier nog de woorden van Kandinsky aan toe, die heel de kwestie
samenvatten: ‘je découvrais dans l'art en général une puissance insoupçonnée et il
me parut évident que la peinture possédait des moyens aussi puissants que ceux de
la musique’... ‘L'Art de peindre est la rencontre tonitruante de plusieurs mondes
différents qui, après avoir livré bataille, arrivent à former ce monde nouveau qu'on
appelle l'oeuvre d'art’. En dàt is het wat de jongeren op hun beurt ontdekt hebben -
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dank zij vooral aan Kandinsky - dat is het, wat zij zochten en nog zoeken te
verwezenlijken tussen henzelf en de wereld, tussen hen en de kunst, de betrekkingen
tussen de kunst en de wereld, die de bronnen zijn van het hedendaags artistieke
aanvoelen. Deze voor de hand liggende - en zoniet, dan toch eenvoudige - redenen
van de artistieke scheppingskracht van onze tijd, kunnen ons helpen begrijpen,
waarom aan de abstracte kunst de voorkeur werd gegeven sinds de jongste oorlog.
Zij kunnen niet aan de aandacht van iemand ontsnappen, die, voor zichzelf een
probleem in het klare wil trekken, dat ons allen aangaat.
2. Men kan niet spreken van het verloren gaan van zekere waarden, dan van het
ogenblik af, waarop men aanvaardt, dat de kunst vatbaar is voor vervolmaking. Het
probleem werd gesteld van bij het verschijnen van de Egyptische beeldhouwkunst.
Het begrip vooruitgang schijnt het niet te doen. Men kan slechts omwenteling en
verandering vaststellen. En dat is meer dan ooit het geval, daar waar het abstracte
kunst betreft. Het ‘humane’ is niet verbonden aan de voorstelling. Het maakt helemaal
deel uit van de abstracte kunst maar... op een ‘andere’ wijze.
Men weet trouwens in welke mate de abstracte kunst de plastische
verbeeldingskracht heeft verrijkt.
Wat de ‘nieuwe perspectieven’ betreft: zij zullen deze zijn, die door geniale
kunstenaars geopend worden. Geen enkele beredenering, geen enkele theorie, zal
erover beslissen.
3. Persoonlijk zie ik geen heropleving van de figuratieve kunst, tenzij er een nieuwe
mutatie van het gevoel plaatsgrijpt, tenzij de traditionele motieven terug opgenomen
worden in het scheppen, tenzij wij teruggaan naar een beschaving, waarvan de normen
bestendig afgebrokkeld zijn gedurende meer dan vijfhonderd jaar.
Kunnen de figuratieve schilderkunst en de abstracte naast elkaar bestaan en zo,
dat laatstgenoemde de rol speelt van ‘peinture de chambre’, naast een minder ‘strenge’
schilderkunst? Men heeft reeds deze veronderstelling gemaakt. Ik voor mij, geloof
niet aan de strengheid van de abstracte schilderkunst; ik geloof dat ze even
‘toegankelijk’ is als de andere. Trouwens, biedt de natuur ons niet meer dan één
schouwspel van ‘abstracte schoonheid’, dat wij zonder meer aanvaarden? Maar kom,
het is en blijft een puzzle.
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Maurits Bilcke, kunstcriticus, Brussel.
1. De suprematie van de abstracte kunst in de naoorlogse jaren is, volgens mij, telkens
gedeeltelijk toe te schrijven:
a) aan de uitputting van de figuratieve kunst;
b) aan de grote bloei van de fotografie, de film en nu ook de televisie, die de
figuratieve kunst uit vroegere eeuwen grotendeels vervangen.
c) aan de noodzakelijkheid om zich op een andere dan op een figuratieve wijze
uit te drukken;
d) aan de noodzakelijkheid om zich voortaan volledig en rechtstreeks uit te drukken;
e) aan het overbodige om nog voor te stellen;
f) aan de onmiskenbare tijdsgeest, men noeme hem een noodzakelijkheid, een
onvermijdelijkheid, een snobisme of een gemakkelijke oplossing;
g) aan de noodzakelijkheid van een vergeestelijkte kunst, in tegenstelling tot de
fantastische technische vooruitgang;
h) aan de logische formele en koloristische evolutie van de moderne kunst;
i) aan de drang om terug te keren tot de bron: het zelfstandig wezen van de kunst;
j) aan de noodzakelijkheid om een alle afstanden overwinnende tijd een alle
taalafstanden overwinnende beeldende kunst te schenken: de kunst van een
internationale plastische taal;
k) aan de nieuwe opvattingen van tijd en ruimte.
2. Hierbij ging voor de kunst niet de minste waarde verloren. Een buitengewoon
belangrijke nieuwe waarde werd veroverd: een nieuwe kunst, een andere kunst, de
abstracte. In tegenstelling tot een zin uit de vragenlijst, meen ik dat voor wie op een
objektieve wijze de kwaliteit van een kunstwerk wil benaderen en beoordelen, het
‘wel’ een verschil uitmaakt of dit kunstwerk ‘al dan niet’ figuratief of abstrakt is.
Een van de figuratieve kunst fundamenteel verschillende kunst dient met fundamenteel
andere ogen beoordeeld en benaderd te worden dan met de ogen waarmede men de
figuratieve kunst beoordeelt. De abstrakte kunst spreekt immers een andere taal dan
de figuratieve. Die taal is een nieuwe waarde.
3. Over een ommekeer in de zin van een revival van de figuratieve kunst in de
nabije toekomst, wordt veel geschreven en gesproken. Welke figuratieve kunst bedoelt
men? De hedendaagse? Dan zijn de bewijsstukken weinig overtuigend.
Vooreerst weze opgemerkt dat talrijke hedendaagse kunstwerken, als abstract
aangezien, in werkelijkheid slechts gecamoufleerde figuratieve werken zijn. Veel
van wat die werken tonen, vindt een geoefend oog inderdaad weer in de natuur. Die
werken zullen in de (nabije?) toekomst dan ook als figuratief aangezien worden,
zodat het aantal authentiek abstracte werken sterk zal dalen. Misschien is dat de
bedoelde revival? Dan is de nabije toekomst in werkelijkheid reeds enkele jaren
voorbij.
Naast de abstracte kunst kan er natuurlijk een figuratieve kunst bestaan. Zo is het
trouwens sinds 1910 geweest. Ik vrees echter dat, indien er werkelijk een
(merkwaardige) nieuwe figuratieve kunst ontstaat, deze bij de verededigers van de
hedendaagse figuratieve kunst evenmin sukses zal hebben als thans de abstracte
kunst.
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Een nieuwe figuratieve kunst zal gans anders moeten zijn dan al wat we tot op
heden te zien kregen. Of zal deze kunst abstract noch figuratief zijn? Hoe zullen we
ze dan noemen? Een andere kunst? Anders dan wat? Vermits wij de toekomst, ook
de nabije, niet kennen, is natuurlijk alles mogelijk. Op het ogenblik dat een nieuwe
kunst geboren wordt, staan alleen de ouders en enkele bloedverwanten bij de wieg.
Wat de toekomst betreft, moet men er beslist rekening mee houden dat de zuiver
abstracte kunst nog in tal van vormen kan toegepast worden op een wijze waarvan
we thans nog geen vermoeden hebben: architektuur, beweging, film, televisie,
fotografie, belichting, projektie op kunstmatige schermen en wolken, luchttekeningen
(ook in kleur) bij dag en bij nacht uitgevoerd door vliegtuigen, samenwerking van
de beeldende kunst met de letterkunde en met de muziek, gemeenschappelijke
improvisatie, massaspelen, nieuwe materie, nieuwe materialen, nieuwe technische
mogelijkheden die de integratie van de beeldende kunsten in het dagelijks leven dank
zij een gezond gemaakte maatschappij zullen mogelijk maken en zullen realiseren.
Die mogelijkheden zijn enorm en zullen ons verrassen indien we lang genoeg leven.

Jackson Pollock: ‘Schaduwen’. Action Painting.
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Roger Somville: ‘L'âne marchand’, 1962, tekening.
Somville schilderde lang abstract om tot de figuratie terug te keren. Hij verklaart hieronder waarom.
Foto Daniel Frasnay.

Roger Somville, kunstschilder, Tervuren.
Zeggen dat er een geldige figuratieve kunst bestaat én een geldige non-figuratieve
kunst is een vals probleem stellen. Ik denk integendeel, dat de non-figuratie, reeds
van bij haar begin, in een slop zit, want zij verwart de middelen met het doel.
Het non-figuratieve is het beeld van de overgave aan en de kapitulatie voor alle
destructieve vormen van het heelal. Zij behoort trouwens reeds tot het verleden. Een
verleden, dat veroordeeld geworden is door de geschiedenis, want de slechtste
overeenkomst is deze, die zich opsmukt met de schijn van vrijheid.
En daar waar u spreekt van ‘suprematie’, versterkt u de dubbelzinnigheid. U weet
wel dat de internationale kunstmarkt zich meester heeft gemaakt van de feiten. Zich
baserend op het snobisme hebben handelaars, zekere officiëlen en grote bonzen een
systeem op punt gezet, waarvan én het publiek én de kunstenaars zelf de dupe zijn.
Zij trachtten - en slaagden er gedeeltelijk in - het publiek ervan te overtuigen, dat de
onbegrijpbaarheid een kenmerk van kwaliteit was.
De figuratieve schilderkunst heeft niet opgehouden te bestaan. De traditie heeft
zich gehandhaafd en de continuïteit van het figuratieve is verzekerd.
De moderne schepper moet geen nieuw naturalisme in de plaats stellen van het
oude, maar hij moet de betrekkingen, die bestaan tussen de mensen, de verschijnselen
en de veroveringen van het leven verplaatsen naar het plastische plan. Hij zal niet
de valse fotograaf zijn van de verovering der oneindige ruimten, maar wel een
catalysator, op het plastisch plan, van het hedendaags geweten.
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Piet Mondriaan: ‘Schilderij’ (1912). Mus. Kröller Müller, Otterlo.
Uitgaande van het cubisme, streeft Mondriaan naar pure vormen-klanken, op zoek naar een universele
harmonie, gebaseerd op de schoonheid der geometrische vormen.

René Métras, uitgever van ‘Correo de las Artes’, Barcelona (Spanje).
1. Spreken over de suprematie van de abstracte kunst, schijnt mij niet helemaal juist,
rekening gehouden dat wij in de kunst enkel mogen handelen over authenticiteit.
Wanneer wij nochtans alleen maar de evolutie-oorzaken in acht nemen, essentieel
in elke kunstrichting, dan moeten wij toegeven dat er inderdaad in onze tijd sprake
kan zijn van - zij het niet precies een ‘suprematie’ - dan toch een kracht, die uitgaat
van de abstracte kunst, daar deze helemaal in overeenstemming is met de geestelijke
structuur van de mens van heden.
2. De abstracte kunst heeft absoluut geen waardeverliezen voor de schilderkunst
veroorzaakt, niettegenstaande een overdaad van negativismen. Integendeel zelfs is
zij onweerlegbaar op een positieve wijze tegenwoordig in de kunstgeschiedenis en
wij kunnen in haar bestaan de grondslag terugvinden voor nieuwe vooruitzichten.
3. Vooraf moeten wij aannemen dat het er in het kunst-leven niet opaan komt of
een werk figuratief zou zijn of niet. Slechts de authenticiteit en de geestelijke en
plastische kwaliteit geven waarde aan de artistieke schepping. Dat is steeds zo
geweest. Men weet genoegzaam dat de kunst altijd zal evolueren, maar het staat
iedereen volkomen vrij daarbij te denken aan een noodzakelijkheid van het figuratieve,
dat steeds neofiguratief zou zijn, dat niets te zien heeft met de gebruikelijke conceptie
en vormen van hetgeen wij gewoonlijk onder ‘figuratief’ verstaan. Zonder de profeet
te willen spelen zijn wij geneigd te geloven, dat de plastische kunst in de toekomst
uit de huidige abstract-informalistische ondervinding hernieuwing zal weten te puren,
die positiever is dan deze van het figuratieve of het non-figuratieve probleem, dat,
naar ons oordeel, steeds aan de oppervlakte van de kwestie blijft.
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Drs. Honoré Casteur, kunstcriticus, Oostende.
1. Als resultante van het verwaarlozen van vele morele beginsels in de oorlogsperiode
en van vele ontgoochelingen die dan opgelopen werden, ontstaat na elke oorlog een
tasten en zoeken, waaruit een ‘nieuwe’ mens opgroeit of... meent op te groeien! Deze
nieuwe mens wil systematisch breken met de vóór de oorlog bestaande orde die hij
verwijt de oorzaak te zijn van onheil en ontgoocheling op alle gebied... ook op dat
van de kunst.
Het succes van de abstracte kunst liep parallel met de existentialistische vloed die
na 1940 onze europese literatuur overspoelde; het existentialisme was immers een
bewust afwijzen van alle werkelijkheid die door de existentialisten als ‘absurd’
aangevoeld werd.
Voeg daarbij dat het abstract schilderen, in vele gevallen, noch diepe inspiratie
noch veel kunde of techniek vereist, zodat duizenden zich zonder schaamte konden
bezondigen aan dergelijke gemakkelijke, meestal superficiële, altijd inhoudloze
kunst.
Tenslotte: de abstracte kunst is het uiterste stadium van de ‘bevrijdingsbeweging’
(beweging die de kunst vrij wil maken van elk object of figuur) die de XXe eeuw
heeft doorgevoerd tegenover al wat regel, regelmatigheid en ordenende geest was.
2. Dat hierbij zekere waarden voor de schilderkunst meer dan eens verloren gingen
lijkt ons normaal, o.a. het geduld, de arbeid, en de inspiratie, zonder dewelke nooit
iets groots geboren wordt. Sommige jongeren beeldden zich in dat het volstond wat
strepen te trekken, op willekeurige wijze wat kleur aan te brengen en een tikje
origineel te doen om te kunnen schilderen als een Hartung, een Kandinsky, een Arp
of een Karel Appel. Waarom nog zijn tijd ‘verknoeien’ met een zorgvuldige studie
der grote meesters uit het verleden. De kunstenaar moest immers in hun ogen geen
‘faber et vates’ meer zijn, geen ‘vakkundige en geen geïnspireerde’ meer! Wat de
grote meesters bereikten na veel studie en zware arbeid wilden zij bereiken in enige
weken.
Sedert tientallen jaren worden apen gedrild in de ‘schilderkunst’; het hoogste
stadium dat ze ooit bereikt hebben is wat men in de kinderpsychologie het Mandala
stadium noemt of de ontwikkeling van een kind van amper drie jaar: een kringetje
met een centraal punt van waaruit strepen, als de spaken van een wiel, naar de
cirkellijn getrokken worden. Verder dan dit streepjestrekken hebben de
grootmeesterapen ‘Congo en Zippy’ het nooit gebracht. Niemand kan er prat op gaan
het ‘abstrakt werk’ van beide apen te onderscheiden van dat van sommige abstracte
schilders.
Het grootste deel van het publiek en vele ernstige critici keren zich ontmoedigd
af; ze staan machteloos tegenover dergelijke overrompeling van snobisme. Anderen
huilen mee met diegenen die het officiële manna slechts aan de abstracte kunstenaars
toekennen; ze zijn behept met de angst voor achterlijken uitgescholden te worden.
Dit feit bracht een vervlakking in de geesten met zich mee en een aftakeling van alle
ernstige kritiek.
Niet alles nochtans mag als verliespost aangerekend worden. Die
non-conformistische losbarsting heeft ongetwijfeld nuttig werk geleverd en de kunst
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voor verstikking in het banale behoed; ze heeft de nadruk gelegd op het zuiver
picturale, op het mooie en loutere spel van kleur en vormen; hierdoor ontstond meer
verruiming en werden voor de kunstenaar van morgen nieuwe horizonten opengelegd
en andere, tot nogtoe onbereikbare mogelijkheden geschapen.
3. Verveeld door de eentonigheid van het abstracte hebben vele jongeren zich hiervan
afgekeerd; ze hebben de abstracte werken gelegd naast die der grote meesters uit
vroeger tijden, en hebben met ontzetting de triestige leegheid en zielloosheid van
vele abstracten aangevoeld. Ongetwijfeld is op dit ogenblik een versnellende beweging
naar meer evenwicht ontstaan; niet alleen herwinnen grote kunstenaars dit evenwicht
door zich af te keren van het abstracte, doch ook de kunstkenners, de critici en
voornamelijk de kunstkopers voelen een andere wind aanwaaien. Wanneer het gaat
om de aankoop van abstracte werken beginnen de kunstkopers ernstig tegen te
stribbelen; ze zijn de mening toegedaan dat de goeie, oude tijd van het abstracte
voorbij is, en ze beleggen hun kapitaal liever in werken met een meer blijvende
waarde. Een doek dat voor 15 jaar tegen 200.000 F verkocht werd, vond verleden
maand te Parijs slechts een amateur tegen 50.000 F. Te Oostende werd de Europaprijs
1962 van 100.000 F toegekend aan een Duits abstract tableau; nog geen tien dagen
later werd dit zelfde tableau verkocht voor amper 30.000 F. Wanneer binnen enkele
jaren de geschiedenis een vonnis zal vellen voor de abstracte kunst, dan zullen velen
verwonderd opkijken bij het zien van het gering aantal werkelijk grote en echte
kunstenaars die aan het avontuur van de abstracte kunst hebben meegedaan. De reus
van de moderne kunst, Picasso, heeft nooit in zijn reeds zo lange loopbaan zuiver
abstract werk geschilderd; hij heeft nochtans alle stromingen geprobeerd en vele
beheerst. Vele andere hedendaagse groten, wier kunst in de geschiedenis van het
schilderen steeds zal gewaardeerd blijven, hebben nooit aan niet-figuratieve kunst
gedaan: Chagall, Servaes, Delvaux, Buffet, Beckmann, Dali, Sutherland, Lurçat,
Carzou, Desmet, Wolvens, Permeke, Kokoschka, Léger, Nolde, Matisse, Miró,
Rouault, Gromaire, Dufy, De Vlaeminck, Sluyters, e.a. Eens zo beroemde abstracte
kunstenaars teren voort op wat ze gepresteerd hebben en vallen in een saaie en
kinderachtige herhaling.
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André Bloc, hoofdredacteur van ‘Aujourd'hui’, Boulogne/Seine
(Frankrijk)
1. De vruchtbaarheid van de abstracte kunst in de na-oorlogse periode beantwoordt
zonder de minste twijfel aan een eis van de tijd en niet aan een vermeend commercieel
succes, zoals sommige figuratieven willen doen geloven. De verspreiding van de
voorstellingsmiddelen, fotografie en film, hebben de noodzaak feiten en
tijdskarakteristieken op artistieke wijze vast te leggen, fel gereduceerd. De artisten
bevonden aldus, terecht, dat het figuratieve in hun werk geen noodzaak meer was.
Men vraagt zich trouwens vandaag de dag af hoe het mogelijk was, dat de plastische
kunsten zo lang vastgeankerd zaten in het figuratieve, daar waar de vrijheid van
verbeelding en vinding het elementaire recht en verlangen van een kunstenaar is.
De abstracte kunst heeft een enorm ontginningsterrein geopend. De eerste
abstracten, zoals Kandinsky, Kupka, Klee, Robert Delaunay, e.a. hebben dadelijk,
en met succes, de meest diverse wegen uitgestippeld, die konden geopend worden
in een orde, die totaal nieuwe opzoekingen toeliet. Sommige van deze wegen werden
opnieuw gesloten, omdat zij soms bewandeld werden door een zó uitzonderlijk groot
talent, dat het nadien niet meer mogelijk was zekere experimenten te doen. Niettemin
blijven er tot op heden nog talrijke wegen open in het domein van de abstracte kunst;
de nieuwe generatie staat nog niet bij de terminus, integendeel!
2. De tegenstanders van de abstracte kunst hebben vaak beweerd, dat de nieuwe
kunstenaarsgeneratie zich abstract oriënteerde, omdat zij het figuratieve tekenen en
schilderen niet voldoende onder de knie had.
Men kan vanzelfsprekend in de abstracte kunst, net zoals in de figuratieve, het
bestaan betreuren van een aanzienlijk aantal would-be artisten, zonder eigen
vindingskracht, die, wars van alle scrupules, thema's hernemen, die reeds lang
ontgonnen waren. Het is steeds zo: de valse roepingen zal men nooit ontmoedigen,
maar men zal steeds het bestaan betreuren van ontelbare epigonen, én in de figuratieve,
én in de non-figuratieve kunst. Kan men nu, uit het feit van een zekere suprematie
van het abstracte, het verlies van sommige waarden voor de schilderkunst betreuren?
Wij geloven het niet. Of zij nu figuratief zijn of niet, de absolute waarden van een
kunstwerk worden vlug onderscheiden door een geoefend en waakzaam oog. En,
zoals wij lieten uitschijnen bij de aanvang van deze bijdrage, er zijn steeds nieuwe
perspectieven mogelijk en wenselijk. Vergeten wij niet dat de abstracte kunst niet
begrensd is tot de schilderkunst, maar dat de hedendaagse beeldhouwkunst zich
volledig hernieuwd heeft door de abstractie. Op afstand bezien kunnen wij hopen
dat de hedendaagse sculptuur zeer veel interesse zal kennen in de jaren, die zullen
volgen.
3. Sedert een bepaald aantal jaren werden er perscampagnes op touw gezet tegen de
abstracte kunst, zulks onder de stuw van privébelangen, die voor iedereen duidelijk
zijn. Deze campagnes beschikten over enorme middelen en hebben niet geaarzeld
de slechtste te gebruiken. De verspreiding van de kunst geraakte de jongste tijd wat
buiten adem; enkele galerijen en sommige kunstenaars hebben geleden onder een
teruggang van de aankoop door liefhebbers. Het gaat hier, naar onze mening, over
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een zeer kortstondige crisis, die trouwens zowel de figuratieve als de abstracte kunst
treft.
Men zou nochtans niet mogen voorbijgaan aan zekere strevingen naar een nieuwe
figuratie. Deze strevingen zijn niet steeds zonder belang en, wat ons betreft, willen
wij niet de figuratieve en de abstracte kunst tegenover elkaar plaatsen. Nochtans
blijft onze persoonlijke overtuiging deze: dat een ‘revival’ zeer goed mogelijk is,
maar dan niet in de figuratieve kunst, maar wel door middel van nieuwe ontdekkingen
in het domein van de abstracte kunst.

Pablo Picasso: ‘Quatre têtes de faune’.
Los spel van geometrische vormen, in dienst van de levensvreugde, waaraan de faunengezichten
universele begrijpbaarheid schenken.
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Marc Callewaert, kunstcriticus, Antwerpen.
1. De vraag lijkt mij akademisch, want de tegenstelling figuratief-abstract is door de
ontwikkeling van de levende kunst sinds lang gedepasseerd.
Het zich vastbijten in dit valse probleem is een typisch voorbeeld van de nefaste
Belgische ziekte die erin bestaat alles te willen terugbrengen tot twee polen, vergelijkbaar in de politiek met de tegenstelling rechts-links, Vlaams-Waals, terwijl
de werkelijkheid (gelukkig) veel meer genuanceerd, veel rijker en menselijker is.
Wàt is trouwens figuratief, en wàt is abstract? Dat sommigen zelfs Picasso abstract
noemen bewijst hoe groot de begripsverwarring is. Waarom zijn anderzijds de
zogenaamd-abstracten, die kristallen en geologische lagen schilderen, of de natuur
gezien onder een microscoop, of het licht en de ruimte à l'état pur, zonder bemiddeling
van tema of support, minder figuratief dan de schilder van een landschap of van een
traditioneel stilleven? Er is alleen een verschil van standpunt, van optiek, van
dimensie.
2. Enige biezonder significatieve werken voor de kunst van deze tijd: Het verscheurde,
verbrande, versplinterde, in bloed gedrenkte werk van Alberto Burri. De uit het
vormeloze moeizaam oprijzende of in de chaos terugglijdende, door erosie
gladgeslepen gestalten van Henry Moore. De uit industriele vormen en nieuwe
materialen opstekende totems, signalen en semaforen van Nicolas Schöffer. De
hunkering naar nieuwe sacrale symbolen, het heimwee naar verloren evenwicht en
grootsheid van Dan Van Severen. Het doorbreken van alle geijkte media, het
overwinnen van alle densiteit, het ademloos ruimte-avontuur van Lucio Fontana.
3. De ‘nieuwe figuratie’, waar sinds enige tijd zo veel sprake over is, is niets anders
dan dat: een nieuwe manier om naar de dingen te kijken - niet enkel langs de
buitenkant, maar ook ze te doordringen, te analyseren en te rekonstrueren met ogen
die, geholpen door nieuwe technische hulpmiddelen, gericht door veroveringen en
ontdekkingen, ‘weten’. Géén verwijdering dus van de natuur, van de mens, van het
leven, maar integendeel het visualiseren van een getranscendeerde realiteit.
Het spijt mij voor degenen die van de ‘nieuwe figuratie’ een terugkeer naar de
‘zonsondergang op de heide’ en naar de ‘twee haringen met Delfts blauw’ verwachten,
maar de ware kunst heeft nu eenmaal (tenzij onder totalitaire regimes) nooit de klok
teruggezet.
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Magnelli: ‘Compénétration’.
Te Florence schilderde Magnelli reeds in 1915 constructivistisch; na twintig jaar figuratie keerde hij
omstreeks 1935 naar een uiterst zorgvuldige en bestudeerde abstractie terug
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P.R. Régamey, o.p., kunstcriticus, Parijs (Frankrijk)
1. De non-figuratieve kunst is één der meest logische uitvloeisels van de kunstevolutie
tijdens de jongste eeuw. Wij denken hierbij vanzelfsprekend aan een ‘logica’ van
het scheppend leven. Hoe schijnbaar onverwacht ook de opeenvolgende processen
van dit leven zich hebben voorgedaan, toch worden zij uiteindelijk gedragen door
een opmerkelijk constante oriëntatie: deze, die leidt naar een progressieve losmaking
van de figuratie. Van Delacroix en Corot tot Manet, tot de impressionisten en
vervolgens tot het fauvisme en het cubisme, tot Paul Klee en zo verder, is de
schilderkunst zich meer en meer bewust geworden van de kracht, die zij bezit om
enkel te bezielen volgens de beroemde uitdrukking van Maurice Denis: ‘Une surface
plane recouverte de couleurs dans un certain ordre assemblées’. Van generatie tot
generatie zijn de onderwerpen voor de schilders steeds minder de dingen geworden,
zoals iedereen ze ziet, en a fortiori dus ook de schilderijen zelf.
2. De mens heeft waarde door zijn rede. Wat hij ook ziet, hij vraagt zich steeds af
wàt het is en hij wil het doorgronden. Wanneer hij een schilderij of een
beeldhouwwerk ziet, - hij, die figuren zoekt tot in de wolken toe - dan vraagt hij zich
dadelijk af: ‘Wat stelt dat voor?’. Deze spontane behoefte verwerpen, betekent ingaan
tegen de menselijke natuur en staat gelijk met het beroven van deze natuur van haar
adel. Zij zal steeds onbevredigd blijven bij het zien van louter maar gekleurde vlekken.
Dat is een opwerping, die bijzonder sterk zou zijn, indien zij zover droeg als het
schijnt.
Wij geven grif toe, dat, in theorie, de volmaaktste kunst deze zou zijn, die de hele
mens interesseert en in het bijzonder dan zijn rede. Het is zo, dat de ‘goede smaak’
ervan houdt in kunstwerken onderwerpen te ontmoeten, waaraan hij gewoon is.
Maar men mag vooral niet uit het oog verliezen, dat de adel van de mens niet
schuilt in de rede op zichzelf, maar wel in de menselijke geest. En vóór alles is de
plastische kunst een zaak van intuïtie. Het komt er dus op aan een schilderij of een
beeldhouwwerk te bekijken en niet te redeneren over het onderwerp. De hoedanigheid
van de eenvoudigste penseeltrek, van één enkele toon, kan spiritueel zijn en het is
de geest, wakker geroepen bij de toeschouwer, die van belang is. Des te beter dus
als het kunstwerk de geest uitnodigt tot louter beschouwing, zonder indiscrete
redetwisten over de rede en over de banale goede smaak uit te lokken.
Het menselijke is zó goed waarneembaar in de non-figuratieve werken, dat men
er de nuanties van onderscheidt, en in het bijzonder degene, die te maken hebben
met het hart. Manessier heeft volkomen gelijk, daar waar hij schrijft: ‘Mes toiles
veulent être des témoignages d'une chose vécue par le coeur et non une imitation
d'une chose vue par les yeux’. Deze woorden bevestigen afdoende de reactie, die een
gedeelte van de non-figuratieven had, ten gevolge van de opwerping, die hun gemaakt
werd: ‘U zijt niet menselijk, u spreekt niet tot het hart’.
3. Laten wij niet de profeet van de toekomst spelen...
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Paul Klee: ‘De stoomboot vaart voorbij de botanische tuin’ (detail)
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kunst en geest
Het verschijnsel kunst
Er zijn vele wegen om de kunst te benaderen, maar de eenvoudigste blijft ze te
aanvaarden als een evidentie. Net zoals je in de zon naar de zee kunt staren, of naar
een sneeuwlandschap, of naar een slapend kind, of naar een kudde schapewolkjes,
allemaal aktiviteiten die de mens vermenselijken omdat ze onbaatzuchtig zijn. Nu
kan men dit te eenvoudig vinden en voor de estetika de paden bewandelen die door
de filozofie sinds drie eeuwen zijn platgetreden, en dus de schoonheid net als de
waarheid aan een metodische twijfel onderwerpen met alle gevolgen vandien
(epistemologische en kenkritische onderzoekingen die uitmonden in een wereldvreemd
idealisme). Het is mogelijk dat de kunstfilozofie toch een reden van bestaan heeft.
Maar wàt kunst uiteindelijk is, heeft minder belang; men kan ze bedrijven en
genieten zonder de bepaling te kennen, net zoals Monsieur Jourdain uit Molières
‘Bourgeois Gentilhomme’ proza bedreef zonder het te beseffen. Er is dus een andere
benadering mogelijk, die bij mijn weten nog niet werd doorgevoerd en waarvan dit
opstel niet een systematisch overzicht beoogt te geven, enkel de richting: wat is de
kunst vandaag? Dit wordt dus niet een axiologisch afwegen van goed en slecht, van
mooi en lelijk, maar wel een bezinning over hoe ze is, hoe ze zich voordoet, hoe ze
verschijnt voor de hedendaagse intellektueel die geen kunstcriticus is. Het antwoord
daarop heeft te maken met fenomenologie, met sociologie en met een reeks
gemeenplaatsen waarover men weinig nadenkt (in de trant van Léon Bloy's ‘Exégèse
des lieux-communs’); alleen zullen wij ons met de term ‘kunst’ bepalen tot de
beeldende kunsten, want de afstand tussen een fuga van Bach en een geometrische
kompositie is veel groter dan men zou vermoeden.

Een waarde
De evidentie van de kunst is dubbel: zij wordt als dusdanig erkend (zelden door de
gemeenschap, meestal door een groep van ‘ingewijden’) en aanvaard (door de ganse
gemeenschap in een gedifferentieerde, soms ook in een primitieve samenleving); om
het met een omweg te zeggen: zelfs wie niet de kunst erkent, aanvaardt althans de
kunstenaars en dit laatste is belangrijker, want het impliceert dat men mensen
accepteert wier beroep het is kunst voort te brengen.
Daaruit trek ik twee konklusies, ten eerste dat kunst een waarde is, ten tweede dat
zij een menselijke kreatie is. Waarde: niet zozeer ruilwaarde tussen degene die ze
maakt en de ander die ze wil bezitten, in de eerste plaats iets waaraan men een
biezondere betekenis hecht, iets dat hoger staat dan vele andere dingen en waaraan
wij bereid zijn een zekere voorrang te verlenen.
Menselijke kreatie: kunst is schoonheid door mensen voortgebracht. En in haar
oorsprong én in haar funktie is zij een bij uitstek menselijke daad; ook al is zij
nutteloos, zij is nooit zinloos, omdat het specifiek is voor de mens te ordenen en een
zin te geven. Kunst heeft immers helemaal niets met toeval te maken en de modernen
die het toeval willen nabootsen, kunnen dat niet zonder hun ingrijpen (ook de aanleg
van een Japanse tuin veronderstelt nog steeds een aanleg). Wat men al moge denken
van een tentoonstelling als ‘Bewogen beweging’ die in de lente van 1961 in het
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Stedelijk Museum te Amsterdam werd gehouden, het menselijke, zin-gevende element
was er het meest fascinerende; zelfs de tekenautomaat van Jean Tinguely was geen
machine die zo maar toevallige tekeningen voortbracht, wel tekeningen
gekonditioneerd door de konstrukteur. Kunst is nooit toeval; het toevallige kan mooi
zijn (bv. een sinds eeuwen in een gletsjerbedding geschuurde kei, of een boomwortel,
of een onder Césars plethamer geperste auto) maar is geen kunst. Dat is een
onderscheid dat men te allen prijze dient te bewaren.

Desondanks kunst...
Zelfs afgezien van haar estetische boodschap is de kunst (ook het werk van een
minder begaafde kunstenaar) een menselijke (van de mens) en tegelijk een
vermenselijkende daad (hominizerende, voor de mens). De vraag of zij eeuwig is,
of kan verdwijnen uit de moderne samenleving, lijkt mij dus te byzantijns. Zij is een
feit, dat men kan nawijzen in de geschiedenis; het moge dan pas opgetreden zijn in
maatschappijen die een zekere ‘Stufe’ of graad van ontwikkeling en van organizatie
bereikten, eens dat het er was, verdween het niet meer. Zeker zou het de moeite lonen
te onderzoeken wanneer de kunst ontstond. De allereerste uitingen (bv. Lascaux,
Altamira, de rotstekeningen in de Sahara) behoorden misschien nog tot het rijk van
de magie en waren eerder symbolen waarmee men het toeval, de natuurkrachten en
later hun verpersoonlijking - goden en duivels - poogde te bezweren. Maar behoeft
een kunstwerk, of wat wij als zodanig ervaren, om de kunst gemaakt te zijn? Dat zou
wel eens een vooroordeel kunnen zijn dat pas groeide na de l'art pour l'art-teorieën.
Terecht heeft Henry Van de Velde gereageerd tegen een kategorie van ‘artes minores’,
kunst van mindere rang, want toegepast; immers pas zeer laat is de idee van absolute
kunst ontstaan. Zijn Griekse vazen minder mooi omdat ze vazen waren, of fresko's
van Pompeji minderwaardig omdat ze muren van bordelen verfraaiden? de beelden
van Romeinse imperatoren omdat ze afbeeldingen zijn? de hele architektuur omdat
zij ondergeschikt is aan een woonfunktie?
Dat doet allemaal weinig ter zake. Een van de kenmerken van de kunst lijkt
integendeel te zijn, dat zij ondanks allerlei nevenfunkties ook (of vooral) kunst is.
In de middeleeuwen en nog daarna had bv. de gewijde kunst allereerst een didaktische
taak; de glasramen van Chartres werden gemaakt voor ongeletterden, het ‘Lam Gods’
was ook voor de lering bestemd - maar daarom is Chartres niet minder mooi en het
‘Lam Gods’ kan men evenzeer bewonderen zonder de Apocalyps te lezen als
Rembrandts ‘Tobias’ (in Boymans-van Beuningen) zonder het Oude Testament.
Mogelijk hadden de opdrachtgevers in de drie gevallen alleen maar een fraaie
illustratie nodig voor de kristelijke boodschap, doch opvallend is nu, dat dit in onze
ogen een nevenfunktie werd die wij best kunnen missen; ondanks de artistieke
beperkingen die de kunstenaars waren opgelegd, hebben hun kunstwerken de tijd
overleefd omdàt ze kunst zijn. Bijgevolg is de voorstelling
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in de figuratieve kunst even bijkomstig als in de nietfiguratieve. Kunst ligt op een
ander niveau.

Een behoefte
Daarmee houdt een ander, nogal vreemd fenomeen verband. In de loop van de
kunstgeschiedenis kon men wel nieuwe technieken en nieuwe pikturale wetten
ontdekken, dus de registers vermeerderen, maar het aanwenden van al deze
mogelijkheden verhoogde niet het kunstgehalte. Wie zal bewijzen dat Permeke een
groter kunstenaar is dan Van Dijck en Brueghel groter dan Memlinc? Wel kan de
ambachtelijke vaardigheid het genot verhogen, maar ook zij is niet essentieel: niet
de beste vakman is de grootste schilder. Precies op die wijze kan men een groot
mysticus zijn en een klein teoloog (de pastoor van Ars, Jozef van Carpentino);
evenmin is een groot filozoof die met een ontzaglijke eruditie, maar iemand met
diepgang.
Waarin ligt dan het wezenlijke van de kunst? Dal zal nog lang een mysterie blijven;
alle recente pogingen om het te ontraadselen, zoals het marxisme (bovenbouw van
een ekonomische infrastruktuur) en de psychoanalyse (Schneider: dream-work turned
inside out) zijn er ten hoogste in geslaagd het fenomeen wat meer te isoleren. Een
verklaring hebben ook zij niet gegeven.
Want waarom doet men het uiteindelijk, kunst maken? waarom begint een vierjarige
spontaan te tekenen? waarom kunnen volwassenen als bezetenen zich koncentreren
op een kleine afgebakende ruimte die zij naar eigen believen vullen met vormen en
kleuren? Nu heeft de moderne psychologie wel een en ander kunnen achterhalen
over het scheppingsmoment in hoofde van de maker en enkele drijfveren en
psychische processen blootgelegd; doch onbeantwoord blijft de vraag ‘waarom zo’,
want enfin, er waren voor Van Gogh toch andere terapieën dan de schilderkunst om
zijn aantredende schizofrenie te overwinnen. Waarom precies schilderen? Weerom
vervalt men hier in wijsgerige bespiegelingen; dus zullen wij ons bepalen tot een
eenvoudige vaststelling: het is bij een aantal mensen een behoefte (in België alleen
zevenduizend volgens de volkstelling van 1947).

Het mysterie
Tot dusver heeft men, vooral onder druk van de psychoanalyse, deze behoefte
gereduceerd tot een innerlijke dwang, een zich ontladende spanning. Maar m.i. zou
het wel om méér kunnen gaan dan om een katharsis: misschien is het de
aantrekkingskracht van het mysterie zelf, van een gedeeltelijk objektief mysterie dat
ook buiten de mens ligt.
Nu lijkt dit misschien wat op de antieke opvatting, als zou de kunstenaar een
uitverkorene zijn die van een muze een artistieke boodschap krijgt, dus een medium
tussen de bovennatuurlijke wereld en die van de mensen, een bemiddelaar zoals ook
de profeet en de priester zijn (en alle drie delen inderdaad in dezelfde extase, versta
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bovenzinnelijk kontakt). Met deze mytologische voorstelling kan men vandaag ook
vrede nemen, voor zover men ze het sakrale karakter ontneemt. Inderdaad is de
kunstenaar een soort van medium, maar een aktief dan dat - precies zoals de mysticus
- aan het onuitsprekelijke een uitdrukking tracht te geven en zijn ervaringen doorseint
in een doek (dat geen taal is, in het allerbeste geval een soort van ideogram, maar
bijna altijd een gehaspel om het mysterie te doorboren en te fixeren).
Het mysterie: het existentiële mysterie van de eenzame mens die werd geprojekteerd
in een zijnssituatie van lichamelijke gebondenheid en geestelijke vrijheid temidden
van een wereld die hij transcendeert. De wijsbegeerte is een drang om de waarheid
te kennen, de kunst een drang om de schoonheid op te toveren en wie bereid is deze
strevingen niet te beschouwen als abstrakte, teoretische bespiegelingen, weet direkt
dat het telkens gaat om dezelfde werkelijkheid van de levende mens in een konkrete
wereld, een mysterie temidden van mysteries. Dàt raadsel, en niet alleen het
onderbewustzijn, trekt aan als een afgrond, elke generatie opnieuw. Zeker kunnen
de systematische wijsbegeerte en de filozofische literatuur dat volmaakter; maar de
benadering door de kunst is niet diskursief, wel intuïtief; bij haar is het er niet om te
doen een antwoord te geven, maar de mogelijkheden van het mens-zijn door estetische
ervaringen te verwijden en de grenzen van het bewustzijn steeds verder te verleggen.
Zoals in de ogen van de Grieken de wiskunde een materiële wetenschap was, dus
niet slechts een logisch spel met symbolen maar een studie van tegelijkertijd
grondwaarheden, zo zou de kunst wel meer kunnen zijn dan enkel een kombinatie
van droomelementen tot een mogelijke wereld of dan een goedkoop beroep op de
zg. wetten van de kleurenpsychologie. Wàt de kunst in laatste instantie is, heeft
nogmaals minder belang, maar ten eerste is zij méér dan een samenspel van stoffelijke
komponenten (vormen, vlakken, kleuren, lijnen, enz.) of beter, materieel is zij enkel
dàt doch wij ervaren het als voel meer; en ten tweede is deze ervaring niet helemaal
subjektief, wel voor een nog onbekend percentage een kontakt met het mysterie van
ons menszijn in deze wereld.

De perceptie
Deze stelling kan aprioristisch klinken, zij zou zeker uitvoerig moeten aangetoond
worden (niet bewezen: wat kan men uiteindelijk bewijzen?). In ieder geval sluit zij
dicht aan bij de moderne wijsbegeerte, vooral dan Merleau-Ponty's fenomenologie
van de perceptie. De zintuigelijke waarneming is véél meer dan de onmiddellijke
overdracht van prikkels buiten ons op het netvlies of de oortrommel en hun blote
bewustwording in de hersensektoren. Vooreerst speelt de perceptie zich af in het
vóór-bewuste niveau en vervolgens wordt zij vertaald. Bij de kunstenaar is deze
perceptie een in alle fazen verrijkt proces; als je wilt een vertraagde film (of een
mikroskopische ontleding) van wat bij de niet-reflekterende mens plaatsheeft in
breukdelen van een sekonde. Zij hebben het volste recht deze perceptie te dramatizeren
zoals zij zelf verkiezen en niet zoals de kunstcritici en de kunsthandelaars dat wensen;
hun beleving is immers bij elk van hen uniek, omdat zij zich afspeelt in de diepten
van de persoonlijkheid en dus bij twee mensen nooit in dezelfde omstandigheden
kan worden herhaald.
In beginsel is deze gedramatizeerde uitdrukking van waarnemingen méér dan een
spiegelbeeld van de artiest: zij leidt de mede-mens, die een minder begaafd medium
is, binnen in een ander aspekt van de wereld (een wereld waarmee de burgerman
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doorgaans veel te verlrouwd is, een wereld waarvan hij als positivist denkt dat zij
enkel maar het dagelijkse kader van zijn leven en hot terrein van zijn aktiviteit is,
een wereld waarin hij niet merkt, zoals wel bv. Kafka, dat zij in de meest onverwachte
hoeken metafysische openingen heeft). Daarom lijkt kunst mij een essentiële en
onmisbare bijdrage te zijn tot de beschaving. Zij ontwikkelt onze gevoeligheid door
steeds nieuwe ter-
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reinen te verkennen, door zich verder westwaarts te begeven naar The Last Frontier
zonder te weten waar deze laatste grens ligt; haar ontdekkingsreizen grijpen denkelijk
niet plaats op een bolle wereld, veeleer in een onbereikbaar, uitdeinend heelal.
Iemand heeft gezegd dat alle zonnebloemen ànders zijn geworden, sinds Van Gogh
ze schilderde. Dat geldt voor alles. Wie kannen en kruiken ziet, heeft er een ander
oog voor sedert Slabbinck ze in doek bracht. De vrouwen zijn nog veel raadselachtiger
geworden door Cranach, Renoir, Modigliani. De landschappen in Vlaanderen en de
Kempen vertonen nieuwe dimensies sedert Brueghel en Permeke en Jakob Smits.
En zovoort: de opsomming van deze namen was zuiver exemplatief en niet uitputtend.

En de abstrakten?
Nu zal men deze kijk geredelijk aanvaarden voor de figuratieve schilderkunst. Maar
is het ook mogelijk een estetische ervaring te bereiken, dus een aantal complexe
waarnemingen te vertolken, met alleen formele komponenten? Het antwoord op die
vraag moet niet van de filozofen komen maar van de kunstenaars; het antwoord is
er: ja. Zelfs wie denkt dat men daarin vandaag de dag niet meer kan, moet zich
neerleggen bij historische voorbeelden: Kandinsky, Klee, Pollock en vele anderen
hébben het gedaan, zij hébben in ons een sensibiliteit vrijgemaakt die totaal
onafhankelijk is van in de buitenwereld nawijsbare referenties. Hoé het mogelijk is,
valt weer onder een andere vraag, maar mogelijk is het; of het iets te maken heeft
met geometrische oer-types (Jung), zou voor de ‘koude abstrakten’ moeten onderzocht
worden. Laten wij voor alle variëteiten konstateren, dat van (goede) werken steeds
een suggestie uitgaat; in vele gevallen is zij zeer hermetisch, in andere - en langs
daar zou de ‘ongelovige’ kunnen binnengeleid worden op dit eiland - dringt zij zich
van zelf op; denk bij voorbeeld aan Corneilles ets ‘Fol été’, aan Manessiers ‘Nuit de
juin’ (Van Abbemuseum, Eindhoven), aan Peires ‘Manolete’, die alle drie
beschrijvende werken zijn.
Ook meer gesloten werken bieden geen probleem. Geen voor de kunstenaar, die
zijn percepties heeft verwerkt op een wijze die voor hem ontleedbaar is; geen voor
de toeschouwer, die ook al kent hij de referentiepunten in de konkrete wereld niet,
hier voor een aparte, onmiddellijke perceptie staat. Want wat is op het vlak van de
waarneming het verschil tussen twee prikkels - bv. een veld van cumulus-wolken bij
zonsondergang en een kompositie van Karel Appel? Er is er maar één: dat wij van
de wolken weten dat het wolken zijn, die een plaats hebben gekregen in onze
rangschikking van wetenschappelijke waarnemingen en wij kunnen ze zo onmiddellijk
thuisbrengen, dat wij er niet meer bij stilstaan; nochtans zijn wij ook hierin veel te
oppervlakkig, want de cumulus-wolken die wij in avondrood waarnemen in
welbepaalde psychologische voorwaarden (alleen, met een geliefde, met een hongerige
maag, na een feestdis, van op een flatgebouw, van op een gelijkvloers), beantwoordt
helemaal niet aan wat de natuurwetenschappen ervan formuleren. Maar de feiten die
wij kennen uit de objektieve wereld, willen wij steeds herkennen op schilderijen. Zo
vindt men in een doktersagenda van een farmaceutische firma schilderijen van Pol
Mara, waarmee artsen vrede nemen omdat zij herinneren aan bakteriënvelden die zij
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via de mikroskoop kennen; maar is het herkenbare een grondvoorwaarde voor de
kunst?

Scheppingsmoment
In werkelijkheid biedt elk kunstwerk voor de toeschouwer een eerstmalige perceptie;
het gaat niet slechts om een interpretatie, om een tussenbeeld tussen bv. de kerk van
Jabbeke, die Permeke zag, en het ‘Dorp’ dat de kunstliefhebber te zien krijgt.
Integendeel: een schilderij is zelf steeds een nieuwe werkelijkheid en het behoort
ook tot het mysterie van de kunst, dat een doek van Karl Hartung (bij voorbeeld) de
mens aanspreekt op een andere golflengte dan een foto van bewegende elektronen
of dat er nog altijd een hemelsbreed verschil bestaat tussen een stroboskopische foto
van een naakt meisje dat de trap afdaalt en het doek van Marcel Duchamp, ‘Nu
descendant un escalier’.
Wel lijkt het mij een misvatting te zijn, in de non-figuratie een kronologische
stijlperiode te zien tussen twee andere; veeleer heeft een Columbus bij toeval
(Kandinsky's eerste abstraktie) het werelddeel Amerika ontdekt, dat echter niet het
einde van de wereld is. Hier hebben (‘naast’ portret, naakt, landschap, stilleven,
kompositie) artiesten een nog maagdelijk terrein van onze sensibiliteit ontdekt, dat
de kunstliefhebbers pas met vele jaren vertraging konden kolonizeren. Maar in de
kunst is het als in de wetenschap: éénmaal ontdekte terreinen blijven altijd aktueel.
In het bewustzijn van de moderne mens zit niet alleen de aktualiteit, de onophoudelijke
projectie in de toekomst, maar ook een historische dimensie. Echte kunst is eeuwig:
Van Eyck, Bosch, Rembrandt e.a. betekenen meer dan kunsthistorische etappen; hun
technieken, zelfs hun wereldbeschouwelijke en religieuze opvattingen mogen
voorbijgestreefd zijn, dan nog blijven hun scheppingen nieuw. De Madonna's van
onze primitieven hebben even weinig te maken met het joodse meisje Maria, dat in
een konkreet snijpunt van tijd en ruimte de moeder van de Messias werd, als de
baksels van Saint-Sulpice, maar ondanks de konventionele voorstelling zijn zij
pikturale vizioenen, die nieuw blijven omdat zij nooit meer kunnen worden herhaald
(kopieën zijn geen kunst, daar zij niet voortspruiten uit een integratie in de unieke
kern van de persoon). Kunstwerken transcenderen het moment waarop en de kontekst
waarin zij totstandkwamen.
Vergeet trouwens niet dat kunst ook kunst is ondanks een hele reeks konventies
en fikties. Aldus de vorm van het schilderij: meestal een rechthoek, zelden een
vierkant, weinig ovaal, nooit een asymmetrische vorm (trapezium). Aldus de
voorstelling: meestal optisch, met de wetten van het perspektief, en bijna altijd een
reduktie, zelden een vergroting (zelfs zelden levensgroot). Aldus de materialen: hout,
doek, papier, tempera, olieverf, waterverf, krijt enz. (de term ‘schilderen’ zou men
dus best voorbehouden voor deze fiktie; technisch is een doek waarop kristallen,
jute, plexiglas, rijnzand worden aangebracht, geen schilderij). Zo belanden wij
opnieuw bij het uitgangspunt: kunst beschrijven is lonender, ook voor de wijsbegeerte,
dan haar bepalen. Bovendien is kunst formuleren onmogelijk, omdat zij poogt het
mysterie van de levende mens in de wereld te benaderen op een andere manier als
de wijsgerige begripsvorming, de wetenschappelijke observatie, de religieuze
overgave. Zelfs wie deze mogelijkheid van intuïtie verwerpt, zal althans erkennen
dat het mysterie niet minder groot is in de man zelf die eenzaam met penseel en palet
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voor een wit vlak staat en dààrop meer aanbrengt dan louter kleuren, lijnen, vormen,
vlakken: de kunstenaar zelf.
Guido Van Hoof
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poëtisch bericht
Herfstbeeld
Winden jagen
regen over
dood oktober.
Rottend bruin
en pulverend geel
in bos en tuin.
Zieke herfstgeur,
dorrend lover,
tanende wingerd
aan de muur.
Smeulende as.
En boven
blote bomen
de rinse rook
van dovend vuur.
Ach, ik ben niet
wie ik worden wou.
Ik word weer
wie ik was.
Luc Verbeke

poëtisch bericht
[De droom hangt]
De droom hangt
ijsgekoeld
te wachten in mijn hoofd
tot de dag
dat het wonder waar wordt
De droom
in huiveren bij een handdruk
de droom
van wijd verbazen
Zal in het gekruis der sterren
dan nooit begrip en adel vlammen
mijn goede woorden
planten tot een feit?
Pijn van jaren
Pijn
van fier verlangen en verhopen
naar mens
met ogen die de mijne zijn
naar stilte
in gebogen armen.
Joris Van Haelewyn
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poëtisch bericht
Ontwaken
Ik hef mijn hoofd boven de dag
en tel de zon in alle bomen:
verwonderd zien
hoe ik weer thuis kan komen,
nog zachter dan een moeder
tillen de gele tulpen dauw,
nog eer ik spreek
raak jij mijn lichaam
heel de dag.
José De Poortere

poëtisch bericht
Bij een verjaardag 31
De winter pijpt
op ijs, de smalle pegels.
Over de riem der wolken
het gele van dood vlees
het hondenoog, het rood
van moffelende mantels van 't verleden.
Ik denk aan Caesar en de dolk
hij zag één oog niet meer
tu quoque Brute, maar hij zag
één enkel oog
Nu lezend wat het vuur mij zei
leun ik tegen de woorden van mijn kindren aan
zij trekken met zo smalle handen op de vensterruiten
de naam van alles wat hun liefde eet
en geler wordt het licht
op elke wolk
omdat de dag neerregent
in lamplicht over stenen.
Zo rood ook met het purper, moffelende mantels
want ik ook ik ben zo nabij
en dichtst bij mij
Ik hoor
de stemmen van de vlam
het is november als in vroeger dagen
november voor het laatst
dan liep mijn vader, liep
onder de hagen door, ligusterhagen
mijn moeder spleet haar angst
wild op mijn eerste kreet
die trok de naam van wat haar liefde vrat
over de vensterruiten
en geler werd het licht
op elke wolk
op elke wolk over de huizen van voorheen.
Paul Vanderschaeghe
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poëtisch bericht
Dageraad
De dageraad slaapt op de groene bank,
rust boven de wakende wachtende aarde,
maar witte schichten mijn angst
steigren gerijpt en verstard met de dag.
De zonnevlam: haar traag openbranden
van brekende werelden: - het omhulsel
barst en het kind (kleine schaamte)
ligt naakt, schreit bevreemd om het leven,
maar zal nimmer leven: de zon zaait dood...
Deze wereld achter mijn wereld
tuimelt weg waar ik niet kan komen.
Mijn moeder der angsten, mijn aarde, ik leef
en de dag wordt een roos. Maar het witte blad
bliksemt met hiërogliefen gelaat...
Ik moet stileren de groene bank
en de zonnevlam zingen en 't ruggelings storten
uit de wereld waarvan ik de drager ben.
Willy Spillebeen
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poëtisch bericht
[Ik denk aan zoveel dingen die voor later]
Ik denk aan zoveel dingen die voor later
ons weggelegd zijn in een zilvren schrijn
maar zorgeloos, als wolken in het water,
ontastbaar diep voorbijgedreven zijn.
Ik denk aan nenufaren en het water
waarop zij drijven, harten naast elkaar,
totdat zij onverzaad de stroom verlaten
en ergens in het kantlis stranden gaan.
Ik denk waarom wij nooit elkander raken
waarom onz' wortels nooit vernesteld zijn
waarom onz' monden die naar liefde haken
zwijgen tot zij hun stem vergeten zijn.
Klaus R. Evers

poëtisch bericht
Ontgroening
Zij hebben Dachau-tje gespeeld
tussen vier geverniste muren
zij stonden zonder zich te verroeren
met de krankzinnige zekerheid
dat het huis niet zou barsten
Zij hebben groentjes opgesloten
tussen vier geverniste muren
en toen er een krankzinnig werd
en smeekte om nog meer warmte
om zich aan vast te klampen
en de rest een woede kudde stieren
met het bewustzijn van rode wreedheid
achter geverniste deuren
hebben ze hen ontsloten
en dronken van waanzin
tuimelden ze op de grond
met uitgesleten bloedarmen
met grijze ingezakte puddingogen
er was weer lucht
de verrotte bruine adem viel in plakken
van het plafond
sijpelde in stralen langs hun hoofden
en wild hebben ze de anderen
met beukendbrallende vuisten
te lijf gegaan
Na de storm zijn ze derwaarts gekeerd
allemaal
hoe weet ik hoe dit is
ik ben er zelf geweest
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en vroeg me telkens weer af
tussen vier geverniste muren:
worden
dit (mijn trommelvliezen scheurden schier)
de leiders
van
onze
maatschappij...?
Marie-José Schneider

poëtisch bericht
De dode stad
ik zit als een oude vrouw
voor het raam
zomaar kijkend
naar de dingen op straat
die bewegen
mensen en auto's
een vergeten hond
en tram acht
die al vijfmaal voorbij kwam
op het zebrapad
kamt een nozem zijn haar
de laatste trein kruipt in het station
dan gaan de lichten uit
en de stad gaat dicht
en het raam is dood
de oude vrouw sluipt weg
ik sta op
maak de lichten weer aan
- zal ik je laten zien?
maar de stad is te moe
en de vrouw is al weg
een schreeuw danst
langs de huizen
morgen weer leven
Mariette Vanhalewijn

poëtisch bericht
In Nevada staat een toren
In Nevada staat een toren,
grijs op wit of wit op grijs,
het is gelijk.
Waar zijn de mensenhanden,
bouwend aan de toren van Nevada?
Er zijn geen mensenhanden meer:
ze trekken door de ruimte in wijder wordende hyperbolen,
ontbonden in protonen, in pi- en mu-mesonen.
In Nevada staat een stalen toren,
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éénmaal pyloon van licht en sluimerende kracht.
Maar over de verwoeste horizont
drijft, rood op oranje,
de moede engel van God,
de oren nog ruisend van klacht,
de ogen vol nacht,
de mond vol angst.
Een engel sterft niet, denkt de engel,
een engel drijft,
rood op oranje, oranje op rood,
het is gelijk.
En op de zinkende wereld
staat grijs op wit, of wit op grijs.
het is gelijk,
als een reikende, schreiende arm.
de stalen toren van Nevada...
Julien Van Remoortere
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Provinciale Prijzen 1963
De Provincie West-Vlaanderen looft dit jaar drie voorname prijzen uit van 25.000
F elk, telkens vergezeld van een som van 15.000 F, beschikbaar voor premies.

1. Prijs voor het Jeugdboek
Gevraagd worden: nog niet gepubliceerde werken, onder kenspreuk en getikt op vijf
exemplaren. Inzenden: Provinciale Dienst voor Culturele Aangelegenheden, H.
Losschaertstraat, Brugge, uiterlijk 1 oogst 1963.

2. Prijs voor het Toneelwerk
Eveneens nog niet gepubliceerde toneelwerken, onder kenspreuk, op vijf exemplaren
en getikt. In te zenden op hetzelfde adres, uiterlijk 1 oogst 1963. Alleen avondvullende
stukken komen in aanmerking.

3. Prijs voor de Architektuur
Voor deze ideeënprijskamp wordt een voorontwerp gevraagd voor het bouwen van
een kerk in een wijk van 2.500 tot 3.000 inwoners. Zij moet plaats bieden voor 400
tot 500 personen. Intern dient een afsluitbare ruimte (zogenaamde ‘winterkerk’) voor
50 personen voorzien. De globale kostprijs, met uitsluiting van het verplaatsbare
mobilair, mag vier miljoen frank niet te boven gaan. Uitgevoerde ontwerpen worden
niet in aanmerking genomen. Bij het ontwerp moet een korte beschrijving of
argumentatie gevoegd worden, onder vermelding van de aan te wenden materialen,
met hun respectieve kleuren.
Het voorontwerp, getekend op schaal 1/100, moet het volgende bevatten:
1) het inplantingsplan, met aanduiding van de oriëntering (schaal 1/100 of ½/100);
2) het plan begane grond; 3) doorsnede; 4) de gevelzichten.
Een gekleurde perspectieftekening van binnen- en buitenzicht wordt gewenst. Elke
deelnemer mag één of meer ontwerpen indienen, al dan niet vergezeld van maquette,
enz.
Inzendingen onder kenspreuk op adres: Provinciale Dienst voor Culturele
Aangelegenheden, Grote Markt, Brugge, vóór 1 oktober 1963.

Algemene voorwaarden voor de drie prijskampen:
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De prijskampen zijn voorbehouden aan geboren Westvlamingen of er reeds vijf jaar
verblijvende, die nog geen provinciale (d.i. van de provincie West-Vlaanderen),
interprovinciale of staatsprijs bekwamen in het betroffen kunstgenre.
De inzendingen moeten vergezeld zijn van een gesloten omslag inhoudend identiteit,
adres, geboorteakte (of verklaring van de burgemeester betreffend aanvang van
verblijf in de provincie), aan de buitenzijde van de omslag wordt de kenspreuk
vermeld. De Jury zal de omslagen der niet bekroonden of niet geprimeerden niet
openen.
De prijs kan in gelijke delen verdeeld worden.
Inlichtingen: Provinciale Dienst voor Culturele Aangelegenheden, H. Losschaertstraat,
Brugge.
De provinciale cultuurdagen, die in het najaar doorgaan, zullen eveneens aan het
jeugdboek, het toneel en de architectuur gewijd zijn.

Op korte golf
Bij het in druk zijn van dit nummer wordt het overlijden gemeld, op 13 maart, van
kunstschilder E u g e e n Va n S t e e n k i s t e uit Ieper. In ons volgend nummer zal
ons beheerraadslid Drs. Hilaire Gellynck een In memoriam wijden aan deze
verdienstelijke artiest, waarover ons blad herhaaldelijk heeft geschreven en die
deelnam aan onze stichtingsvergadering te Loppem in december 1952.
S t e f a a n A x t e r s o.p. werd aangesteld tot onderbestuurder van de Kon. VI.
Academie voor Taal en Letterkunde, zulks voor het dienstjaar 1963.
Op zaterdag 26 januari, richtte het St.-Niklaasmannenkoor onder leiding van
H e n d r i k M o e r m a n een kunstconcert in met medewerking van de solisten van
het Belgisch kamerorkest, o.l.v. G e o r g e s M a e s . Montage was in handen van
E g o n P a n n e k o u c k e (Peter Andersen), die met eigen teksten dit programma
animeerde.
Uit het uitgebreid regieprogramma van M a u r i t s B a l f o o r t lichten we de
aanstaande opvoering van het ‘Apostelspel’ van Max Well, dat onder zijn leiding,
in een bewerking van hemzelf, op Goede Vrijdag door de Vlaamse T.V. wordt
uitgezonden.
Onze medewerker M a u r i t s B i l c k e werd op 14 maart 50 jaar. Wij wensen de
dichter, criticus en graficus hartelijk geluk!
Van 23 februari tot 8 maart exposeerde kunstsmid R o g e r B o n d u e l in het
kunstsalon Kunstkaleidoskoop te Gent.
Ons Redactieraadslid F e r n a n d B o n n e u r e werd onlangs, als vast medewerker
voor Vlaanderen, opgenomen in de redactieraad van het Nederlands tijdschrift
‘Wikor’. Van hem werd in het oktobernummer van ‘Dietsche Warande en Belfort’
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de door de Provincie geprimeerde novelle ‘Cynea Capillata’ gepubliceerd. Vermelden
wij ook nog dat hij de lay-out verzorgt van de ‘Schriften van Driekoningen’.
Kunstschilder F e r n a n d B o u c k a e r t stelt zijn werken ten toon in de bovenzaal
van het gemeentehuis te Waregem van 10 tot 24 maart. De opening werd gedaan
door schepen M. Coucke.
De klaviervirtuoos F r a n s B r o u w houdt gedurende de maand maart een concertreis
in de Verenigde Staten. In de vakantiemaanden zal hij voor de zevende opeenvolgende
maal de meesterklas leiden in het Nationaal Muziekcentrum van Canada.
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Weer traden verscheidene kunstenaars tot ons Verbond toe; ook zij zijn van harte
welkom: Edgard Fonteyne (plast. kunst.); Alfred Goffin (kunstschilder); Werner
Lagae (beeldhouwer); Henri Vergote (ps. Jaak Stervelinck) (letterkundige); Valère
Viaene (kunstschilder); Jacques Walschap (letterkundige).
Stippen we enkele hoogtepunten aan uit het lopend concertseizoen van de
laureaat-Koningin Elisabethprijskamp: in oktober '62 concerten in Duitsland (Bonn,
Keulen), in november concert in de Philharmonie van Antwerpen; in
november-december concertreis in de Sovjet-Unie (Moskou, Leningrad, Riga,
Stalingrad, Voronesji, Orozni, Astrakhan, Ordjonikidjé); in januari 1963 twaalf
recitals voor Jeugd en Muziek in België.
Wij hopen in een volgend nummer uitvoeriger over deze schitterende prestaties
te kunnen handelen.
Kunstschilder Wa l t e r C a l l e w a e r t stelde tot 10 maart zijn werken ten toon in
de rookzaal van de stadsschouwburg te Kortrijk.
Declamator G u i d o C a f m e y e r trad zaterdag 9 maart op in zender
West-Vlaanderen in het programma Avondvreugde, gewijd aan de dichter Frans De
Wilde.
Als regisseur behaalde Guido Cafmeyer de derde plaats in het zopas afgesloten
landjuweel met de opvoering van ‘De geschiedenis van een Kassier’ te Houthalen
(86% pp.); tien der meest vooraanstaande liefhebbersgroepen van het Vlaamse land
namen aan het tornooi deel.
Ons redactieraadslid M a r c e l C a l l a e r t zal, samen met de Nederlandse leraar en
beeldhouwer A. de Brouwer, de cursus ‘Scheppende Handen’ leiden, die door de
Stichting Lodewijk de Raet te Knokke wordt ingericht van 16 tot 20 april a.s.
Na haar januaritentoonstelling zet de actieve schildersvereniging, de St.-Lucasgilde
uit Kortrijk, haar werkzaamheden voort. Wij signaleren een voordracht van M a r c e l
C a l l a e r t over kerkenbouw (1 maart) en van dhr. Verleyen over oude kunst.
To o n C a r e t t e , de bekende Brugse cineast, werd belast met de realisatie van een
film over de infrastructuur van de Zuiderkempen. Het betreft hier een documentaire
in kleuren over de vestiging van nieuwe bedrijven, o.a. in de omgeving van Euratom.
Op 13 maart werd door de B.R.T. West-Vlaanderen het hoorspel ‘De Brug’
geschreven door A n d r é C l a e y s , door het theater Antigone uit Kortrijk, uitgevoerd.
Regie had B e r t d e W i l d e m a n .

ontmoetingen
Professor Ferdinand Wippermann
Degenen die het vorig jaar de Westvlaamse Dagen te Paderborn medegemaakt hebben,
zijn met onvergetelijke herinneringen naar huis gekomen. Een van de schoonste
danken wij aan de ontmoeting met Professor Ferdinand Wippermann. Op
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donderdagavond 8 november had in het hotel ‘Westfälisches Hof’ een eerste
kennismaking tussen de Westfaalse en Westvlaamse kunstenaars plaats. Daar gebeurde
het, na de voorlezingen uit elkanders werk. Een bejaarde, beweeglijk kranige heer
komt op ons toe en zegt: ‘Vlaanderen dag en nacht denk ik aan u’, zo het woord
herhalend dat zijn landgenoot Hoffmann von Fallersleben een eeuw geleden gesproken
heeft. Dat was professor Ferdinand Wippermann, geboren in 1876 (het jaar van
Conrad Adenauer) in de oude Saksenstad Paderborn. Eigenlijk was hij reeds geen
onbekende meer, want in het weekschrift dat door de toeristische dienst van de stad
op onze hotelkamer bezorgd was, stond een sonnet van zijn hand over Guido Gezelle
te lezen. Nu verklaart hij een oude vriend van Vlaanderen te zijn. Hij heeft het als
kind leren liefhebben door ‘De Leeuw van Vlaanderen’ van Conscience; hij heeft
het dikwijls bezocht en daar hij van huis uit Platduits geleerd had, leverde het
Nederlands hem geen grote moeilijkheden op. Hij las onze dichters en schrijvers,
bezat talrijke Vlaamse boeken en uitgaven, waaronder het werk van Gezelle en het
idioticon van De Bo, maar zag die schat, vrucht van een leven verzamelen en
bijhouden, op 27 maart 1945 bij een bombardement van Paderborn in de vlammen
opgaan.
Toch heeft hij iets kunnen redden: zijn vertalingen naar Gezelle en Poirters. Wij
drukken hier als hulde aan die goede vriend van Vlaanderen, schone mens en
kunstenaar hijzelf, zijn verduitsing van Gezelles ‘Maria’ over, met een woord van
dank omdat hij ons daartoe de toelating verleend heeft.
A.D.

Maria
Von Guido Gezelle
O edles Herz, o hehre Fraue,
Von Adams Erbschuld unversehrt!
Wie blasst, derweil ich dich anschaue,
All Pracht und Schöne dieser Welt!
Du Tropfen Tau, frisch und kristallen!
Du himmeispiegelndes Juwel,
Das aus des Herren Hand entfallen!
Du Weltkron, sonder Fleck und Fehl!
Du Mittlermagd, aus Erdgeschlecht
Erkorn zuhöchst an Gottes Throne!
Vergib in Hulden deinem Knecht,
Dass er in Weisen schlecht und recht
Lebsinget dir und deinem Sohne!
Nach dem Flämischen von Ferdinand Wippermann.
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ontmoetingen
Gaston Homblé
‘Wie zichzelf als de maat aller dingen beschouwt, wie zijn daden of scheppingen
boven alle kritiek verheven waant, hij moge kruidenier of kunstenaar wezen, hij is
een dwaas. De wijze mens zal zichzelf steeds als onvolmaakt, en datgene, wat hij
voortbrengt, steeds als voor perfectionering vatbaar blijven erkennen, want in het
besef, dat wij naar steeds groter volkomenheid toegroeien, ligt alle ware
levensbevrediging’.
De man, die deze verstandige woorden neergeschreven heeft voor het Antwerpse
‘Artistenblad’ (Jrg. 1961, I, blz. 16), is kunstschilder Gaston Homblé uit Gent. Zij
bieden, geloven wij, een gedeeltelijke verklaring voor zijn oeuvre, dat een grote
diversiteit vertoont maar tevens een groei, een ontwikkelingslijn, die een gestadige
bekommernis verraden om van zichzelf steeds meer te eisen. Sommige artiesten
werpen zich met hart en ziel op het werkstuk dat zij hebben ondernomen, zij gaan
ermede voort gedurende kortere of langere tijd, tot zij op een zeker ogenblik tot het
besef komen dat het ‘af’ is; zij zijn dan volkomen tevreden van zichzelf en verwachten
dat eenieder deze tevredenheid zou delen. Homblé behoort niet tot dat soort gelukkige
mensen, want hij is daarvoor te zeer een fijnzinnig kunstkenner en veel-eisend
intellectueel.
Gaston Homblé werd in 1912 te Laken geboren van Westvlaamse ouders, die reeds
het eropvolgend jaar zich terug in West-Vlaanderen vestigden, nl. te Rekkem bij
Menen, waar de schilder zijn gelukkige jeugdjaren doorbracht. Na zijn humaniora
bij de Xaverianen te Brugge, behaalde hij het licentiaat in de kunstgeschiedenis bij
Vermeylen aan de Rijksuniversiteit te Gent; hij is er thans als röntgenoloog verbonden
aan de kliniek van Dr. José Daels. Van zijn medische studies vindt men o.m. een
neerslag in de reeks artikelen, die hij in 1947 en 1948 liet verschijnen in ‘Eigen
schoon en de Brabander’ (Bijdrage tot de Geschiedenis en de Folklore der
Geneeskunde in ons land).
Gaston Homblé heeft altijd geschilderd en getekend, maar in de laatste tien jaar
is zijn schilderkundige activiteit een steeds grotere plaats gaan innemen in zijn leven.
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Als schilder is hij vooral een selfmade-man, die zonder academische scholing de
techniek veroverd heeft. Het zuiver picturale en het vormelijke zijn overigens voor
hem niet het enig wezenlijke van de schilderkunst. Na een excursie in het
nonfiguratieve, die voor hem een interessant experiment is geweest, keerde hij terug
tot de figuratie, zij het dan een figuratie, waarin de correspondentie met de
werkelijkheid of zelfs de herkenbaarheid der uitgebeelde dingen volkomen bijkomstig
is.
De werken van Homblé in zijn laatste periode zouden bijna alle als overwegingen,
mijmeringen, overpeinzingen kunnen betiteld worden. Zij houden verband met
treffende gebeurtenissen uit de actualiteit en met de bekommernissen van een in de
harde technische tijd levende mens; of zij werden geïnspireerd door religieuze
problemen en mysteries, waarover de schilder gemijmerd heeft of die hem diep
hebben ontroerd; of zij zijn gegroeid uit het mediterende beschouwen van het werk
der grote figuren uit de schilderkunst of uit het bewonderend aanhoren van grote
meesterwerken der muziek; of zij houden verband met het levendig contact dat hij
onderhoudt met de wereld der denkers en wijsgeren van alle tijden of met zijn
dagelijkse omgang met de onuitputtelijke Dostoiewski.
Men denke nochtans niet dat de werken van Homblé cerebraal aandoen. Integendeel
hij weert volkomen wat zuiver verstandelijk is: ‘Bewust verstandelijke

op korte golf [vervolg]
Sommige leden beklagen er zich over dat hun kunstactiviteiten niet opgenomen
worden in ‘Op korte golf’. De Redactie spant zich echter bestendig in om alle
berichten op te zoeken, doch het valt licht te begrijpen, dat af en toe iets aan de
aandacht ontsnapt. Wij zijn derhalve zo vrij een oproep te doen tot alle
belangstellenden-leden, opdat zij hun op te nemen berichten schriftelijk zouden
mededelen aan het Redactiesecretariaat ‘West - Vlaanderen’, Pontonstraat 12,
Oostende.
Kunstschilder M a r c e l C o o l s a e t exposeerde tot 31 januari in de Kunstkamer,
Lange Nieuwstraat, Antwerpen.
Van K a r e l D e B u s s c h e r e , de bevoegde Gezellekenner, verscheen thans het
tweede deel der Kronologische bloemlezing van Guido Gezelle, lopend over de
periode 1865-1886 (Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 1962, 192 blz., 53 F).
Een waardevol werk voor wie behalve met Gezelles verzen ook wil kennis maken
met zijn proza uit ‘'t Jaer 30’, ‘Rond den heerd’ en ‘Loquela’. Nuttige aantekeningen
en tafels.
De gitarist en chansonnier To o n D e C a n d t trad op in het Gentse Galgenhuis
begin maart; tevoren was hij reeds opgetreden in St.-Lucas; op 14 maart zong hij
wederom te Gent voor de hoogstudenten van het K.V.H.V.
Kunstschilder G i l b e r t D e c o c k uit Knokke exposeert zijn abstracte werken van
30 maart tot 18 april in de galerie St.-Laurent, Duquesnoystraat, te Brussel.
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Onze medewerker Dr. J o s D e s m e t , de bekende archivaris uit Brugge, gaat deze
maand met rust, na een rijke loopbaan, gewijd aan geschiedenis en folklore. Hij wordt
opgevolgd door J. M a r é c h a l .
Naar aanleiding van de 65ste verjaring van Dr. J o s D e s m e t verzorgde ons medelid
A n t o o n V i a e n e , Redactiesecretaris van ‘Biekorf’, een huldiging voor de micro
van de Gewestelijke Omroep West-Vlaanderen, op 20 maart jl. In ditzelfde programma
interviewde Va l è r e A r i c k x de gevierde.
Het essay van K a r e l M . D e l i l l e over ‘Alfons Vanhee’ verscheen op 15 maart
als uitgave nr. 1 van de ‘Bibliotheek Bachten de Kupe’, heemkring van de Westhoek,
honderd jaar na de geboorte van letterkundige en uitgever Victor Delille, grootvader
van de schrijver en voornaam levenswekker van de Westvlaamse letteren der
eeuwwende (125 F, P.C. 61.71.09, K. Delille, Cartonstraat, Ieper).
Onze Ere-Voorzitter, Oud-Minister R o b e r t D . D e M a n , werd begin januari in
de
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Senaat gehuldigd naar aanleiding van zijn jubileum van 30 jaar lid van het parlement.
Het C.V.K.V. en het tijdschrift ‘West-Vlaanderen’ wensen hem hierbij van harte
geluk en hopen dat hij nog veel jaren zal kunnen zetelen in de Hoge Vergadering.
De jonge en talentvolle kunstschilder G r a t i e n D e n d o o v e n uit Lissewege stelde
van 5 tot 18 maart een reeks schilderijen ten toon in de Korrekelder te Brugge. Deze
expositie werd onder zeer grote belangstelling geopend met een literair recital,
waaraan de voordrachtkunstenaars R i t a L o m m é e en G e r a r d Ve r m e e r s c h
medewerkten.
In het Friese ‘Bolswards Nieuwsblad’ van 8 maart werd een artikel, geïllustreerd
met twee foto's, opgenomen over onze Verbondssecretaris, letterkundige L u c i e n
D e n d o o v e n . Op 17 februari sprak hij, in het programma ‘De Windroos’ van de
B.R.T. West-Vlaanderen, over zijn door de provincie geprimeerde roman ‘De helle
Dageraad’.
Het Leerlingenconcert van 24 februari, dat doorging in het Brugse Concertgebouw,
werd geleid door M a u r i t s D e r o o , directeur van het Conservatorium.
Van 20 januari tot 1 februari werd in de zaal Pan, Korte Meer, 2, Gent, een
tentoonstelling ‘Plastische Kunst’ ingericht. W i l l y D e S a u t e r exposeerde er
grafiek.
Sinds geruime tijd is Dr. L u c D e v l i e g h e r bezig een inventarislijst op te stellen
van de geklasseerde en in oorspronkelijke stijl heropgetrokken gevels uit Brugge. In
deze lijst worden ook de data der restauraties vermeld, benevens, wanneer het
heropgetrokken gevels betreft, het bouwjaar en de naam van de bouwmeester.
Dit werk is thans bijna voltooid en zal waarschijnlijk dit jaar nog worden
uitgegeven.
Op 28 februari bespeelde orgelist K a m i e l D ' H o o g h e een orgelpositief en een
klavichord in het Gruuthusemuseum te Brugge. Hij vertolkte werken van Duffy,
Obrecht, De Monte, Sweelinck, Bach, e.a.
Tot 10 maart stelde kunstschilder A n t o D i e z uit Bredene ten toon in de nieuwe
Galerij Britannique, Grote Markt, Ieper. Een gespreksavond werd naar aanleiding
hiervan op 27 februari gehouden.
In de galerie El Greco, Landbouwstraat 28, te Roeselare, werd begin maart moderne
figuratieve schilderkunst tentoongesteld. Er waren o.m. werken te zien eveneens van
A n t o D i e z en van C y r F r i m o u t , M a r g r i e t G e v a e r t en van D e n i s e
Schaeverbeke.
Dit jaar belooft een G a s t o n D u r i b r e u x -jaar te worden, zulks naar aanleiding
van de 60ste verjaring van de bekende letterkundige.
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[Gaston Homblé, vervolg]

Gaston Homblé: ‘De wonderbare visvangst’ (1958) - (Kerk van Rekkem).

reflektie, zo verklaart hij, is als een stuk, ruw gestoken tussen de raderen van het
oneindig fijne uurwerk van de scheppende kunstenaarsarbeid’. Ook zoekt hij het
louter anekdotische, dat aan een schilderwerk een te uitsluitend literair karakter geeft,
te vermijden, zonder daarom te vervallen in de eigenaardige geestesverdwazing van
sommigen, die menen dat een schilderij juist waarde heeft in de mate de schilder er
niets in vertelt. Waar het voor hem op aan komt is dat het kunstwerk geen maakwerk
zij, maar werkelijke creatie, d.i. een schepping van het spontane beeldend vermogen,
van een persoonlijke visie, van het subjectief psychisch leven; dit houdt verband met
een zeker somnambuul element, een zeker spontaan innerlijk vibreren van de
kunstenaarsziel, zonder hetwelke volgens hem een waar kunstwerk onmogelijk tot
stand komt: ‘Daarom moet de kunstenaar subjectief zijn. Hij moet maken wat hij
mooi vindt en zoals hij het mooi vindt... Een ander moge beoordelen in hoeverre de
artist gecreëerd heeft in overeenstemming met cosmische normen en in hoeverre zijn
schoonheid waarlijk algemeen geldig is... Een mens echter, die bewust theoretisch
te werk gaat, is überhaupt geen kunstenaar. Hij brengt noch het schone noch het
lelijke voort. Zijn produkt is dood. Wel moet een kunstenaar trachten zich zelf op te
voeden tot geestelijker bewustzijn, teneinde vanuit die hogere zielsstaat ook hoger
werk te maken’.
Een dergelijke kunstopvatting, die ernaar streeft het kunstwerk te doen ontluiken
uit een hoger zieleleven, is regelrecht in tegenspraak tot de kunstideëen van sommige
onzer surrealisten, die voorwendend het onbewuste en spontane in het kunstwerk de
vrije loop te laten, zich in feite zeer bewust, zeer systematisch, en zeer berekend erop
toeleggen het bestiale en het ziekelijk ergerlijke zo schaamteloos mogelijk ten toon
te spreiden, zich hierbij beroepend op de vrijheid van de kunstenaar en de
onafhankelijkheid van het ‘estetische’ tegenover het etische. Het pleit voor de
rechtgeaardheid van Gaston Homblé dat hij zich tegen dergelijk misbruik van de
kunst durft te verzetten.
Een paar jaar geleden werd Gaston Homblé, zoals onze lezers weten, te Parijs
bekroond met de Torletprijs, die de algemene achting welke hij door zijn
schilderwerken heeft verdiend, op schitterende wijze kwam bevestigen.
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Wij moeten ook een woord zeggen over een ander aspect van zijn activiteit: de
belangrijke rol, die hij gespeeld heeft in de stichting en de groei van ‘Open Kring’.
Een zestal jaar geleden ontstond op initiatief van Paul Mortiers een Gents
kunstmaandblad met die naam en met het doel kunstenaars en publiek naar elkaar
toe te brengen. Om dit te bereiken bleek een tijdschrift onvoldoende; men kwam op
het idee bestaande inrichtingen te omvormen tot klubhuizen waar kun-
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stenaars het nodige kontakt met de gemeenschap zouden kunnen bereiken. Thans
bestaan er aldus reeds bij ‘Open Kring’ aangesloten inrichtingen te Gent (De Warande
aan de Kortrijkse steenweg nabij Don Bosco), Voorde (De Kalvaar, stw.
Ninove-Geraardsbergen), Lede, Aalst, Zottegem.
In deze klubhuizen worden geregeld persoonlijke en groepstentoonstellingen
gehouden en naar aanleiding hiervan gaan concerten, voordrachten,
klein-kunst-avonden enz. door, die een zeer grote belangstelling kennen en steeds
meer mensen met de kunstenaars vertrouwd maken; dit in tegenstelling tot wat gebeurt
in sommige galerijen, waar bij de opening enkel wat vrienden en bekenden van de
artiest aanwezig zijn en de bezoekers uiterst weinig talrijk zijn.
‘Open Kring’ is thans uitgegroeid tot een v.z.w. waarvan F.B. Vereist algemeen
beheerder is en Gaston Homblé ondervoorzitter en tevens een der voornaamste
organisatoren en redacteurs van ‘Getuigenis - Open Kring’. Dit zeer lezenswaardig
blad heeft reeds veel goeds verricht voor de volksopleiding op kunstgebied, want
het richt zich niet tot de specialisten, die geen kunstinwijding vandoen hebben, maar
tot de gewone man; het standpunt ervan is zeer ruim en vraagt aandacht voor allerlei
waardevolle kunstuitingen, los van de kliekjesgeest, die te dikwijls de
kunstpropaganda van de staat kenmerken, los ook van de doctrinaire
kunstvooroordelen, die in bepaalde kringetjes heersen. Gaston Homblé verzorgt ook
het redactiesecretariaat van het blad.
Gaston Homblé is een kunstenaar, wiens belangstelling zich niet beperkt tot zijn
persoonlijk werk, maar die zich de sociale rol van de kunstenaar bewust is en in
‘Open Kring’ een prachtig middel heeft gevonden om het Vlaamse volk te dienen
en de kulturele ontwikkeling ervan te behartigen. Het maakt ons des te gelukkiger
omdat uiteindelijk hetgone door ‘Open Kring’ in Oost-Vlaanderen wordt beoogd in
grote mate overeenstemt met wat ‘West-Vlaanderen’ en het Christelijk Vlaams
Kunstenaarsverbond reeds meer dan tien jaar nastreven.
(Sint-Pietersnieuwstraat 71, Gent)
Dr. Albert Smeets

ontmoetingen
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Praten met kunstsmid Alfons Lenoir
De Rolweg is te Brugge en in Vlaanderen bekend omdat er het huis staat van Guido
Gezelle, dat het stille gewest bij de molens van de Kruispoort meer betekenis geeft.
Aan dezelfde Rolweg, nummer 48, woont meester-kunstsmid Alfons Lenoir. Lange
tijd hing er voor zijn huis een uithangbord in smeedijzer, ‘een meesterwerk’ waar
hij trots op is, zo trots dat hij het er na dertig jaren maar weer afgenomen heeft, het
gloednieuw herstelde en sindsdien maar binnenhoudt in zijn ontvangstkamer. Hij
heeft het stuk in 1925 gemaakt: een stuk vakmanswerk, helemaal uit smeedijzer met
een slangekop, arenden en drakon. De 78-jarigo kunstenaar spreekt erover met gloed,
ook wel met heimwee. Hij spreekt over zoveel andere stukken, die soms door anderen
werden nagebootst en door een grotere publiciteit meer bijval en erkenning oogstten.
Alfons Lenoir werd geboren op 31 januari 1885. Van 1908 af, bij de stichting van
de Vrije Vakschool - het instituut dat thans tot het machtige complex van de Vrije
Technische Scholen is uitgegroeid - was hij leraar in pas- draai- en smeedwerk. In
zijn eigen atelier legde hij zich toe op het kunstsmeedwerk, toen het vak nog niet erg
gewaardeerd werd.

op korte golf [vervolg]
Meerdere vieringen worden in het vooruitzicht gesteld, o.m. door het Davidsfonds
Oostende, waarvan hij ere-voorzitter is. Op woensdag, 15 mei, wordt hem hulde
gebracht door de Gewestelijke Omroep West-Vlaanderen (21 h 30). In verscheidene
tijdschriften, waaronder het Oostendse atheneumblad ‘Westhinder’ en het ‘Brugsch
Handelsblad’, verschenen reeds huideartikels.
Ons Redactieraadslid, letterkundige F e r n a n d E t i e n n e , sprak, in zijn functie
van nieuwe voorzitter van de St.-Kruise toneelgroep Reynaert, de openingsrede uit
bij gelegenheid der inwijding van het repititielokaal, dat ‘Reynaert's Club’ werd
gedoopt. Tijdens dezelfde plechtigheid hield AWT-propagandaleider, J u l i a a n
D e c l e r c q , een zeer opgemerkte spreekbeurt over het toneel.
Ons redactielid Prof. Ir. Arch. P a u l F e l i x hield op dinsdag, 19 februari, een
voordracht voor het K.V.H.V. in de kunsthistorische kring te Leuven over moderne
Architectuur.
Kunstschilder C y r F r i m o u t stelde van 3 tot 31 maart tentoon in Huize Doedelzak,
Moerdijk, te Eernegem.
Op blz. 58 van ons vorig nummer (Verbondsberichten) werd vermeld dat voor de
literatuur, o.m. F r e d G e r m o n p r e z een onderscheiding behaalde in 1962, in dit
geval de Sabamprijs.
Wij brengen onder de aandacht van onze lezers, dat deze prijs hem werd toegekend
voor het luisterspel.
Kunstschilder D o o r G e v a e r t uit Kortrijk zal van 1 tot en met 13 juni
tentoonstellen in de leeszaal van het Oostendse Kursaal.
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Van 31 maart tot 27 april stelt kunstschilder G a s t o n H o m b l é tentoon in de
Galerie Oranje, Nederkouter, 115, te Gent. In het Friese blad ‘Bolswards Nieuwsblad’
van 15 maart verscheen over hem een artikel met foto. Op 10 maart sprak hij te Lede
in de zaal ‘Bonte Os’ over ‘Het scheppend element bij de Westeuropese mens’.
Kunstschilder J o r i s H o u w e n exposeert tot 13 maart in studio Callebert te
Roeselare; de openingstoespraak van deze zeer opgemerkte tentoonstelling werd
gehouden door H e c t o r D e y l g a t . Hij exposeerde tevens van 9 tot 25 maart tien
werken in de galerie San Fidele te Milaan, een der bekendste Italiaanse cultuurcentra,
samen met vier andere representatieve Belgische kunstschilders. De expositie wordt
gehouden onder de titel ‘Fiamminghi’.
Kunstschilder E t i e n n e L e C o m p t e exposeerde van 1 februari tot 1 maart in
‘Torenhof’, Jan Jeliestraat 38, te Aalst.
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Op 24 februari jl. voerde Toneelstudio Richten uit Ieper ‘Gelukkige dagen’ op van
Cl. A. Puget. R i t a L o m m é e had de regie.
Binnenhuisarchitect J o M a e s , lid van onze Beheerraad, richtte het nieuwe
VTB-VAB-kantoor in, dat begin april te Oostende, Kerkstraat 14, wordt geopend.
De jonge kunstenaar B a r t M a r é c h a l uit Eeklo exposeerde tot 29 maart in de
St.-Baafsgalerij, St.-Baafsplein 4, Gent.
De glazenier en keramieker J o o s t M a r é c h a l uit Eeklo hield een voordracht over
‘Glazenierskunst en architectuur’ voor de Bouwmeesterskring van het Kortrijkse.
In de reeks ‘Vlaamse Pockets’ (Uitg. Heideland, Hasselt), kwam als nr. 74 de roman
‘Filomeentje’ van M a r c e l M a t t h i j s van de pers. (Prijs: 25 F).
Onze redactieleider, kunstschilder M a r c e l N o t e b a e r t , stelde van 17 tot einde
maart zijn werken tentoon in het hotel Britannique te Ieper.
Onze Voorzitter, Bestendig Afgevaardigde J o z e f S t o r m e , leidde deze expositie
in.
Kunstschilder A n d r é P e n n i n c k stelde van 2 tot 15 maart zijn werken ten toon
in de Galérie Générale te Oostende.
In de T.V.-uitzending ‘Medium muziek’ van 11 maart debatteerden vier komponisten,
waaronder onze leden H e r m a n R o e l s t r a e t e en R e n a a t Ve r e m a n s over
de vraag: ‘Bestaat er Vlaamse muziek?’
In de loop van februari werd in het Huidevettershuis te Brugge een merkwaardige
tentoonstelling gehouden, gewijd aan de tekenfilmgrafiek van kunstschilder R a o u l
S e r v a i s uit Oostende.
Ons redactieraadslid A l b e r t S e t o l a maakte deel uit van de jury van de
schilderwedstrijd, ingericht door de Brugse Hobbyclub.
Hij zetelde ook in de jury voor de prijs, uitgeschreven voor plastisch werk, door
de Oud-Strijdersbond te Brugge.
De gekende folklorist H e r v é S t a l p a e r t verzorgt de uitgave van een reeks
‘Historische prenten’ bij de uitgeverij Van In te Lier. Het betreft de vijfentwintig
mappen van 8 platen; reeds tien mappen zijn verschenen. Uitzonderlijk waardevol
didactisch materiaal, dat eenieder, die in onze eigen geschiedenis belangstelt, zal
boeien (100 F per map). Bij elke map hoort een verklarende brochure.
Bij de uitgeverij Desclée De Brouwer verscheen onlangs de roman ‘De zorgelijke
schat’ van de Kortrijkse letterkundige J a a k S t e r v e l i n c k (ps. van Henri Vergote).

[Praten met Kunstsmid Alfons Lenoir, vervolg]
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De voorrang van het vakmanschap op alle fantazie en grilligheid blijkt terstond uit
de lange reeks werken die hij jaar na jaar heeft gesmeed. Zij gingen naar Engeland,
de smeedijzeren afsluitingen, de kroonluchters, kandelaars of processiekruisen, of
zelfs naar de Antillen. In de jaren 1930 smeedde hij voor verscheidene kerken o.m.
te Oostende, Blankenberge, Vlissegem en Brugge enkele stukken. Even voor 1940
maakte hij op tekening van arch. Vierin het smeedwerk voor de villa Steverlynck te
Montevideo.
Alfons Lenoir werd vereerd met de Rijksmedaille van het Eeuwfeest (1932), het
Ridderschap in de Kroonorde (1946) en het Pauselijk Ereteken ‘Pro Ecclesia et
Pontifice’ (1951).
De betekenis van ons geacht medelid, Alfons Lenoir, ligt o.i. hierin dat hij een
van de weinige Brugse ateliers leidde die ernaar streefden het smeedwerk een edeler
bestemming te geven, toen het vak nauwelijks als volwaardige kunstvorm werd
beschouwd. Doordat de kopende gemeente, vooral in de jaren 1930-1940 - niet alleen
te Brugge - weinig onderscheid wist te maken, kreeg de concurrentie van de gewone
smeden met zoveel gemakkelijker voorwaarden haast ontgoochelende allures. Toch
bleven de weinigen doorwerken. In veel stukken lieten zij paswerk met smeedwerk
gepaard gaan. Het werd een veredeling van vaardigheid en huisvlijt, steeds gedragen
door veilig en gedegen vakmanschap, - en wat nog belangrijker was: zij bleven in
hun kunst geloven. Wij begroeten Alfons Lenoir als een vertegenwoordiger van die
kunst, verstaanbaar en haast schematisch van vorm, zo weinig spectaculair aangediend
maar met de ernstigdegelijke stemming van een ijzeren kroonluchter in de
ontvangstkamer van vriendelijke mensen.
Lucien Dendooven

ontmoetingen
De Korrekelder
eigentijds kunstcentrum te Brugge
Aan het Kraanplein te Brugge, bijna in de schaduw van het belfort, en met het onfraaie
gebouw van de stadsschouwburg tot trotse overbuur, is de Korrekelder, een centrum
van hedendaagse kunstuiting, ontstaan. Sedert eeuwen staan daar de gebouwen die
eertijds aan de oevers van de nu overdekte reien hun kelders openden als
opslagplaatsen voor de wijnhandel. Deze oude kelders, zo lange tijd
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Korrekelder: Expositiezaal.
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Korrekelder: Toneelzaal - gewone vorm.

aan daglicht en stadsbedrijvigheid onttrokken, kregen in 1961, door het verbazend
initiatief van de heer en mevrouw Fernand Simoens-Cools, een artistieke bestemming.
Dan reeds had de jonge kunstkring ‘De Korre’ onder leiding van Albert Setola en
René Van Houtryve heel wat jongeren in creatieve zin opgevoed. Zo kwam men op
een idee: de Korrekelder had zijn naam gevonden.
De werking is thans twee seizoenen oud en zowel de stad Brugge als een goed
deel van het land kent de weg naar de Korrekelder. Dit is nu het enig ombouwbare
keldertheater van België en Nederland, waar zowel op scène als in arenavorm gespeeld
wordt. De toneelzaal werd ingericht door de Hongaar Thomas Richter en de
Egyptenaar Camillo Kamel, assistenten van de Zwitserse toneelbouwer prof. Otto.
Er is een ruime zaal voor tentoonstellingen en een uiterst gezellig foyer, het
rendez-vous-hoekje der artisten.
De binneninrichting getuigt van verfijning en iedereen weet dat hier de hand is
overgegaan van Albert Setola. Hij is het die in samenwerking met Fernand Boudens
de decors ontwerpt voor de toneelstukken die in het keldertheater worden opgevoerd.
Zijn leerlinge, Jeannine Behaegel ontwierp het ‘Korrevisje’ dat zowat overal
rondspartelt.
Hoewel de hoofdbedrijvigheid vooral op toneelgebied ligt, werden ook
voordrachten, filmvoorstellingen en poëzie-avonden ingericht.
In de enkele maanden sinds de stichting werden de volgende toneelstukken
opgevoerd: Seizoen 1961-1962: Voorlopig Vonnis (J. Van Hoeck), De
Burger-Edelman (Molière), De Politie (S. Mrozek), De Kleine Prins (St.-Exupéry),
De Vreemdeling (Camus), Klacht tegen Onbekende (G. Neveux), De Stoelen
(lonesco), Seizoen 1962-1963: Wachten op Godot (Beckett), Lieve Leugenaar (G.B.
Shaw), Kortstondige Ontmoeting (N. Coward), Het Glapion-Effekt (Audiberti), Het
begon in het Paradijs (Priestley), Mag ik meespelen (M. Achard), Comédie à une
Voix (A. Frere), Het Misverstand (Camus), Felicia (A. Setola).
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Voor de meeste stukken zijn vooraanstaande groepen te gast. Maar de Korrekelder
vormt ook een eigen gezelschap, dat jaarlijks een serie opvoeringen geeft. Hierbij
wordt het aksent minstens zoveel gelegd op de studie van de toneelmogelijkheden
als op de representatie zelf. Grote belangstelling werd dit jaar gewekt door ‘Het
begon in het Paradijs’ in de regie van Roger Dewilde.
Het eigen geluid van de Korrekelder wordt scherp waargenomen bij allen die van
toneel meer verwachten dan passieve deelneming van op een plechtige afstand.
Verzorgd keldertoneel brengt een verfrissing in onze moderne ontvanke-

op korte golf [vervolg]
Gedurende de maand februari werden handschriften van onze eredeken S t i j n
S t r e u v e l s geëxposeerd in de Nieuwe Gaanderij, Huidevettersstraat, Antwerpen.
Op 13 april stelt kunstschilder G a s t o n T h e u n y n c k zijn werken tentoon in de
zaal ‘Bonte Os’ te Zele. Een andere kunstschilder, G a s t o n H o m b l é houdt te
dier gelegenheid een voordracht, geïllustreerd met kleurdia's, over de bekende
kunstenaar uit Esen.
Op 2 maart had te Oostende de provinciale finale plaats van het
welsprekendheidstornooi, dat jaarlijks wordt ingericht door de Raad van de Europese
beweging. De jury werd voorgezeten door letterkundige L i a T i m m e r m a n s .
Van 6 tot 17 april 1963 stelt de Kortrijkse kunstschilder H i l a i r e Va n b i e r v l i e t
zijn werken tentoon in de zaal El Greco te Roeselare.
Te Leuven ging, einde februari-begin maart, in studio Fonteyn, Fochplein 13, te
Leuven, de tentoonstelling door van de jonge schilderes A n i t a Va n D a m m e .
In het kunstkabinet Linea Luxus, Slachthuisstraat, 23, Kortrijk, stelden, van 9 tot 25
maart, J a n v a n d e K e r c k h o v e en M a r i e - R o z e L a n n o y respectievelijk
keramiek, en schilderijen en sieraden ten toon. Ons redactieraadslid H i l a i r e
G e l l y n c k , Directeur der Kortrijkse Akademie, leidde deze expositie in.
In de Prijs ‘Jeune Peinture Beige’ 1962 werden twee werken - ‘Fossiel’ en ‘Motor’
- van kunstschilder L u c i e n Va n d e n D r i e s s c h e uit Anderlecht door de jury
onderscheiden. Hij nam ook deel aan een groepstentoonstelling, die, onder het motto
‘Laureaten van de Prijs Jeune Peinture Belge 1962’, doorging van 16 tot 27 februari
in de galerij Les Contemporains, Gasthuisstraat, 18, te Brussel. Verder exposeerde
hij van 9 tot 18 maart in de zaal Wijnen, Meir, 47, te Antwerpen.
Deklamator A n t o o n Va n d e r P l a e t s e trad op als recitant in het TV-programma
van 27 februari gewijd aan Willem Elsschot. Hij deed dit eveneens in de
Zuid-Afrika-suite ‘Dis al’ op zondag 3 maart, in de rol van Krüger. Hij regisseerde
verder ‘Christoffel Colombus’ van Charles Bertin in het Klein Seminarie te Roeselare,
evenals het stuk waarmede de Kortrijkse toneelkring ‘Taal en Kunst’ mededingt voor
het Westvlaams toneeltornooi, eerste reeks.
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In het najaar 1962 verscheen bij de Literaire Tafelstonden een bundel ‘Legenden van
Brugge tot het Zwin’, door M a r c e l Va n d e Ve l d e . Dit werk boekte zóveel
succes, dat het nu, naar wij vernamen, praktisch uitverkocht is. Ook het Nederlands
pu-
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bliek betoonde veel belangstelling voor deze ‘Legenden’. Van dezelfde auteur
verscheen, onder de titel ‘Alles is veel voor wie niet veel verwacht’, een nieuwe serie
uitspraken. Zoals zijn vroegere ‘Meditatieve peilingen’, ‘Aphorismen’ en ‘Dagboek
wijsheid’, bevat deze publicatie tevens weer enkele herinneringen aan
Noordnederlandse figuren, die de auteur, tijdens zijn 40-jarig verblijf boven de
Moerdijk, nader leerde kennen. Te verkrijgen: ‘In den Brugschen Eenhoorn’, Genthof,
16, Brugge - 30 F.
M a r c e l Va n d e Ve l d e publiceerde verder nog een reeks verhalen in Het
Vlaamse Kruis' onder de titel ‘Bethelse Schetsen’. Het verhaal ‘Ontmoetingen met
Kristus’ verscheen het laatst in de reeks. Hij hield tevens een merkwaardige grafrede
bij gelegenheid van de teraardebestelling van zijn vriend, kunstschilder E u g e e n
Va n S t e e n k i s t e uit Ieper.
Over enkele weken verschijnt bij het Artiestenfonds te Antwerpen een nieuwe
monografie van U r b a i n Va n d e Vo o r d e over kunstschilderes Hélène Riedel.
Het werk bevat 32 tekstbladzijden, geïllustreerd met 10 tekeningen en verder 36
zwart-wit en 4 kleurreproducties. De verkoopprijs bedraagt 100 F. De monografie
zal nagenoeg gelijktijdig in het Frans verschijnen bij La Nef de Paris Editions te
Parijs.
R e m i Va n d u y n voert ‘Montserrat’ van Robles ten tonele met de groep
Volksveredeling te Roeselare op 31 maart en 1 april in de zaal Patria.
Onlangs verschenen, bij de Boekengilde De Clauwaert, te Leuven, de novelle ‘De
Riem’ en de roman ‘De Grote Verdwazing’ van J u l i e n Va n R e m o o r t e r e .
Van dezelfde auteur wordt momenteel het jeugdboek ‘De Zandstorm’ in Friese
vertaling opgenomen als vervolgverhaal in het tijdschrift ‘Flits’.
Van 29 maart tot 11 april stelt de Poperingse kunstschilder-graficus R o g e r Va n
S e v e n a n t een nieuwe reeks werken tentoon in de Korrekelder te Brugge. Op 29
maart werd deze expositie geopend met een kunstavond, onder de auspiciën van ons
Verbond. De bekende componist, H e r m a n R o e l s t r a e t e bracht te dezer
gelegenheid zijn bekroonde werken ten gehore en zorgde tevens voor begeleidend
commentaar.
Kunstschilder R o g e r Ve r c r u y s s e nam deel aan een confrontatie van kunstenaars
op 15 maart in kasteel 't Hooghe te Kortrijk o.m. met M a r c e l N o t e b a e r t .
Op 24 februari luisterde het Brugse Madrigalenkoor o.l.v. H i l m e r Ve r d i n , de
artistenmis op met werk van Bach, Distier en Albimoor. Op het programma kwamen
enkele negro-spirituals voor.

[De Korrekelder, vervolg]
lijkheid die, zoals men overal waarneemt, wel eens verschrompelen kan door de
passieve middelen voor kultuurwerving en ontspanning. Wij denken aan de massale
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verspreiding van populaire produkties en de nivellering van de artistieke vorming
steeds naar beneden toe.
Dit werd overigens door de Korrekelder bij de aanvang in een soort van manifest
geformuleerd: ‘modern keldertoneel brengt de herwaardering van de decorsoberheid
naast de opgedreven intensiteit van het spel, culminerend in de realisatie van het
arenatheater. Radio en T.V. hebben reeds de dorpscultuur door een stadscultuur
vervangen; ook het toneel kan niet anders, wil het zijn plaats als cultuurspreider
behouden, dan diezelfde evolutie mee te maken. Toneel leert de mens stilstaan en
het zielsgebeuren in zijn eigen leven betrekken. De mens wiens persoonlijkheid nog
niet rijp genoeg is, leert daar stelling nemen tegenover bepaalde levenssituaties, des
te gemakkelijker omdat die situatie gebonden ligt aan het gesproken woord’.
Ook op plastisch gebied wil de Korrekelder een vooraanstaande plaats innemen.
Men streeft naar de ontwikkeling van eigen vorm en karakter, wat zowel te voorschijn
treedt uit de tentoongestelde werken als uit de vele kunstzinnige affiches en
uitnodigingen. Ook beloftevolle jongeren kunnen hier hun werken tentoonstellen.
Het is minder een exposeren in de alledaagse, commercieel getinte betekenis, dan
wel het eenvoudig ‘tonen’ van een nieuwe serie werken om uit de botsing der
meningen en indrukken tot meer inzicht, misschien tot betere kunst te komen. Als
jongste initiatief van de Korrekelder werden aan deze tentoonstellingen literaire
avonden gekoppeld, met voordracht uit het werk van Nederlandse en buitenlandse
auteurs.
Zo groeit de Korrekelder tot een eigentijds kunstcentrum van de eerste rang. De
naam is stilaan een begrip aan het worden. Het is een initiatief waar stad en land wel
trots mogen op zijn.
Lucien Dendooven

ontmoetingen
Anto Diez
Tot aandenken aan Roger Fieuw (†)

Naast veel andere motieven geeft ook de tweespalt tussen zinnelijkheid en hunker
naar vergeestelijking de schilderkunst richting en inhoud. Anto Diez blijft door deze
dualiteit ongetwijfeld bewogen. Het werk zuiders noemen - met zijdelingse blik op
zijn Spaanse stamboom - verklaart dergelijke karaktertrek onvoldoende: hij is
algemeen menselijk en niet aan aardrijkskunde gebonden. De voorkeur voor een
hevig koloriet waarin roden en oranjen opflakkeren tussen paars en pruisisch blauw,
en de gemartelde vormgeving hebben diepere gronden. Zij hebben te maken met een
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inwendige gespletenheid, een niet tot rust gekomen tegenstelling tussen het beeldend
vermogen van de mens en zijn heimwee naar buiten- en bovenaardse waarden, wat
met een gevaarlijk woord ook zijn mystiek kan worden genoemd.
Aan dit kontrast heeft het oeuvre van Diez grotendeels zijn expressiviteit, om niet
te zeggen zijn bestaansreden te danken. Het is niet denkbaar zonder bestendig innerlijk
gevecht. De schilderkunst wordt hier bedreven als opstrevende, soms zelfs als
religieuze daad. Zelfs bij de behandeling van een profaan thema wordt een geestelijke
geladenheid bereikt waarvan men onder de indruk komt. Deze
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Anto Diez: ‘España’ (1962).

bewering klinkt voorzeker erg subjektief en weinig overtuigend, maar weet iemand
te zeggen hoe het motief van deze schilder elders te situeren is? Voor de beelden die
in de geest leven zoekt de machteloze mens, soms vertwijfeld maar in dit geval altijd
verbeten, naar gelijkwaardige vormen. Men pleegt dit scheppingsproces te vergelijken
met het pijnlijk gevecht van Jakob tegen de Engel. In elk geval staat het wezenlijk
ver af van serene ambachtelijke arbeid die uitsluitend zou te danken zijn aan de
superieure beheersing van de stof. Waardering daarvan sluit begrip voor het geval
Diez niet uit! En eenmaal dat begrip verworven, begint zijn werk de toeschouwer te
boeien om hem niet meer los te laten.
Het lijdt geen twijfel dat Anto Diez aldus aanknoopt bij de grote expressionistische
traditie. Maar ook de grammatika van de abstrakten heeft hem in zeker opzich verrijkt:
het openplooien van de koloristische waaier verloopt nu veiliger, meer beheerst. Het
ware echter fout zijn werk te beschouwen als een verzoeningspoging tussen figuratief
en abstrakt. Het Parijse tijdschrift ‘La Revue Moderne’ 1962 maakte gewag van een
cöordinatie tussen beide, aldus beide strekkingen bij Diez op gelijke voet stellend!
Dienstbaarheid van het abstrakte in funktie van de beeldende vermogens van de
schilder lijkt ons beter de juiste verhouding te omschrijven. Wat anders heeft Diez
te verzoenen dan zijn macht en zijn onmacht?
G. Gyselen
Wij hadden oorspronkelijk gepland, in dit nummer verscheidene
besprekingen van romans en dichtbundels van onze leden op te nemen.
Wegens ziekte en overlast van onze medewerkers, waren wij verplicht
hiervan af te zien. Wij verontschuldigen ons bij onze letterkundigen, die
ons reeds geruime tijd geleden boeken ter recensie zonden. Uitstel is echter
geen afstel en in ons eerstvolgend nummer zal een ruim gedeelte van de
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‘Ontmoetingen’ dan ook voorbehouden blijven aan proza en poëzie van
onze leden.

op korte golf [vervolg]
Op maandag 11 maart werd in het Pershuis te Brussel de tweejaarlijkse prijs van de
Vlaamse journalistenklub voor de TV door voorzitter De Witte uitgereikt aan ons
medelid J e r o o m Ve r h a e g h e voor zijn prachtige reeks uitzendingen over het
heelal. Wij wensen hem voor deze uitzonderlijke bekroning van harte geluk.
In de Korrekelder te Brugge hadden in januari-februari jl. zeven opvoeringen plaats
van ‘Het begon in het Paradijs’ van J.B. Priestley. Onze leden G e r a r d
Ve r m e e r s c h en R i t a L o m m é e speelden de titelrollen. Verder regisseert
G e r a r d Ve r m e e r s c h het stuk ‘Moordverhaal’ met de St.-Michielsgilde. Als
acteur trad hij op in een der hoofdrollen van ‘Simon Turchi’ van Conscience, in de
TV-bewerking, die door de BRT werd vertoond.
Tijdens de laatste zitting van de culturele vereniging Kunstenaars voor de Jeugd werd
J a c k Ve r s t a p p e n tot bestuurslid verkozen. Samen met Mevr. Buckinckx-Luykx
zal hij voortaan het secretariaat waarnemen. Tevens werd Mr. A l a i n d e C a l u w e ,
als afgevaardigde van de Literaire Tafelstonden, in het bestuur der Kunstenaars voor
de Jeugd opgenomen, terwijl de dichter Albe zijnerzijds de Kunstenaars voor de
Jeugd bij de Literaire Tafelstonden zal vertegenwoordigen. Op deze wijze hoopt men
een vruchtbare samenwerking tussen beide verenigingen tot stand te brengen.
In het dagblad ‘Het Volk’ verscheen, van de hand van A r t h u r Ve r t h é , een
vervolg-reportage, getiteld ‘Vlamingen over de Wereld’. Het werd een boeiend,
geïllustreerd verslag over de wereldreis, die de auteur, in gezelschap van dhr. Marcel
Vertommen maakte, ten einde contacten te leggen met het ruim half miljoen
Vlamingen, die overal in de wereld uitgevlinderd zijn.
Kunstschilder G o d f r i e d Ve r v i s c h uit Ieper exposeert in Hotel Britannique
gedurende de maand april. Tijdens dezelfde maand gaat eveneens te Brussel een
tentoonstelling van hem door.
Ons Redactieraadslid, Drs. F r a n s V r o m m a n werd onlangs tot voorzitter verkozen
van de ‘Westvlaamse Gidsenkring’, een nieuwe vereniging van gediplomeerden.
Binnenkort zal een belangrijk werk, overvloedig geïllustreerd, verschijnen over het
werk van kunstschilder Henri-Victor Wo l v e n s . In dit boek wordt tevens een
volledige catalogus opgenomen van alle werken van de artist. Degenen, die
schilderijen, aquarellen of tekeningen van Wolvens bezitten, worden dringend
verzocht dit te laten weten aan de heer Georges Marlier, Tervurenlaan 25, Brussel
4, met aanduiding van de titels, afmetingen, drager en eventuele datering.
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kunstecho's
Brugge
Diploma-uitreiking Gidsenbond
Op 3 maart jl. reikte de Heer Gouverneur van onze Provincie, in zijn functie van
Voorzitter van Westtoerisme, de officiële getuigschriften van bekwaamheid om als
Gids te te dienen bij de bezoeken van de kunst- en historische monumenten van
Brugge en West-Vlaanderen uit, aan de nieuw gediplomeerden van de tiende
normaalleergang 1961-1962. Deze plechtigheid had plaats in de Balkonzaal van het
Provinciaal Hof te Brugge.

Het Westvlaams Orkest
Het Westvlaams Kamerorkest kent thans het meest drukke seizoen sedert zijn ontstaan:
het trad reeds op te Brugge, Kortrijk, Vilvoorde, Doornik, Bergen en Gent. Voor de
komende maanden staan op het programma: de kameropera ‘Il Matrimonio Segreto’
van Cimarosa, in samenwerking met de Nederlandse Kameropera van Antwerpen,
concerten met het koor C a n t o r e s te Brugge en Gent (in de reeks ‘rond de troon
van Jozef Il’) en verder nog uitvoeringen te Neerpelt, La Louvière, Moorslede,
Diksmuide, Deerlijk, Zwevegem, Eisden, Kortrijk en Brussel.
Het Westvlaams Kamerorkest dat voor al deze uitvoeringen onder leiding staat
van D i r k Va r e n d o n c k mag zich in een steeds grotere erkenning en waardering
verheugen. Het seizoen 1963-1964, waarvoor grootse plannen bestaan, zal wellicht
de definitieve doorbraak betekenen ten bate van het muziekleven in West-Vlaanderen.

Negende Tussenstedelijk A.B.N.-Tornooi.
In de loop van februari en maart dongen verscheidene Westvlaamse steden mee in
het Tussenstedelijk A.B.N.-Tornooi, dat dit jaar voor de negende maal werd ingericht
door het Provinciebestuur. Te Roeselare, Kortrijk, Brugge, Veurne, Knokke en Ieper
werden volksavonden ingericht, waarbij een gezelschap, onder leiding van een
moderator, een rondetafelgesprek voerde over de beschaafde omgangstaal. Men zal
zich herinneren, dat Ieper in 1962 tot laureaat werd uitgeroepen en de zilveren
wisselschaal van de Provincie behaalde.

‘Cantores’-activiteiten.
Op 6, 7 en 20 maart jl., gaf het bekende koor ‘Cantores’ uit Brugge, o.l.v. A i m é
D e H a e n e , zijn 52ste, 53ste en 54ste uitvoering koor-orkest, en telt nu niet minder
dan 230 uitvoeringen. Een zeer belangrijke kunstmanifestatie wordt druk voorbereid
en wel de uitvoering van de Negende van Beethoven, op zaterdag, 11 oogst e.k., in

West-Vlaanderen. Jaargang 12

het Oostendse Kursaal. De reeds gekende uitvoerenden zullen zijn: het Nationaal
Orkest

ontmoetingen
Eigen Kunstbezit West-Vlaanderen
Verleden jaar werd naar aanleiding der provinciale kultuurdagen het geheel der in
het laatste decennium door onze provincie aangekochte kunstwerken - met
uitzondering natuurlijk van het monumentale ensemble van het Permeke-atelier voor het eerst als een geheel tentoongesteld te Brugge. Gedurende de maand december
was het de beurt aan Ieper (Hotel Britannique) en van 3 tot 17 maart aan Torhout
(gemeentehuis); van 11 tot 22 april is de verzameling te Wervik in de zaal der Zusters
van Liefde. Het initiatief van de provincie, hedendaagse kunstwerken te verzamelen
met het vooruitzicht een museum voor moderne kunst aan het op te richten Provinciaal
Kultuurcentrum te kunnen verbinden, verkreeg overal de hoogste lof en waardering.

Lucien De Gheus: ‘De gekruisigde’ (1959). h.: 300 cm., seringenhout.

Thans heeft de dienst voor Kulturele Aangelegenheden onder de leiding van Gaby
Gyselen een sierlijke catalogus laten verschijnen, met zeer rijke illustratie, in een
prettige lay-out van J. Zutterman, een onzer beste grafici. Het ‘Ten geleide’ is van
Ridder P. van Outryve d'Ydewalle. De rede die Dr. Walter Vanbeselaere
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Henri-Victor Wolvens: ‘Stilleven’ (1934).

uitsprak op de kultuurdag van 28 oktober 1962, werd integraal opgenomen en geeft
een goed inzicht in het ensemble, dat sedert die datum nog verrijkt werd o.m. met
werk van Marcel Notebaert, die nog niet voorkwam op de lijst. De cataloog bevat
ook een zeer nauwkeurig opgemaakte lijst van de kunstenaars met personalia en
nomenclatuur. Deze lijst is reeds uitgebreid want zij bevat 50 werken van 26 artisten:
Maurice Boel, Roger Bonduel, Jules Boulez, Julien Creytens, Jan De Clerck, Lucien
De Gheus, Jean-Jacques De Grave, Roger Dudant, Floris Jespers, Octave Landuyt,
Jozef Noreille, Marcel Notebaert, Luc Peire, Albert Saverys, Albert Servaes, Rik
Slabbinck, Gustaaf Sorel, Gilbert Swimberghe, André Taeckens, René Vandenberghe,
Willem Van Hecke, War Van Overstraeten, Roger Vansevenant, Louis Verbeeck,
Godfried Vervisch, Henri-Victor Wolvens. Men bemerkt dat de kunstenaars uit
West-Vlaanderen domineren, maar dit is niet uitsluitend te wijten aan een begrijpelijke
voorkeur van het provinciebestuur, maar ook aan het prestige der Westvlaamse
schilderkunst zelf, die de twee enige Vlaamse schilders van onbetwist internationale
betekenis leverde in de laatste eeuw. Ons verbond en tijdschrift achten het tot hun
plicht voor dit unieke initiatief, dat een verzameling van levende kunstenaars is, hun
oprechte dank aan te bieden aan het provinciaal bestuur; onze dank gaat in de eerste
plaats naar de initiatiefnemer zelf, onze Voorzitter, Bestendig Afgevaardigde Jozef
Storme. Wij zijn ervan overtuigd dat de Westvlaamse artiesten er prijs zullen op
stellen de heer Storme ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaring (2 juli) te eren,
voor de onovertroffen en door geen enkele provincie geëvenaarde kunstpolitiek, die
onder zijn dynamische directie door ons provinciebestuur is ontplooid geworden.
Zoals men weet, werd in 1962 de Prijs voor Letterkunde van de Vlaamse
Provincies toegekend aan onze Redactieleider voor de literatuur, André
D e m e d t s , voor zijn roman ‘De Levenden en de Doden’. In gemeenzaam
overleg met de Provincies Antwerpen, Limburg en Oost-Vlaanderen, die
mede de prijs uitloofden, huldigde onze Provincie de laureaat, op 31 maart
jl., tijdens een plechtige academische zitting, in de Raadszaal van het
Provinciaal Hof te Brugge. Dr. M. Vandekerckhove en Dr. H. Vergote
belichtten in een dialoog de persoonlijkheid en het werk van de laureaat.
Dhr. R. De Vocht, Bestendig Afgevaardigde van Antwerpen en
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ondervoorzitter van de jury, las het juryverslag voor. Het Westvlaams
Jeugdorkest, o.l.v. dhr. J. Craeynest, verzorgde de muzikale omlijsting. Ons Verbond en tijdschrift stellen er prijs op langs deze weg de laureaat
nogmaals van harte geluk te wensen met deze belangrijke onderscheiding.

kunstecho's [vervolg]
van België, de sopraan Hilde Güden, de tenor Lode Devos en ‘Cantores’. De algehele
leiding berust bij A i m é D e H a e n e .

De Aloude Rhetorycken Camere van het Heylich Cruys.
Op 13, 14 en 15 april stelt kunstschilder F e r n a n d G e v a e r t , samen met
keramieker Jan Ryheul, tentoon in de Gildekamer van de Aloude Rhetorycken Camere
van het Heylich Cruys, Middenstandshuis, Zand, te Brugge.
Op 30 april voert de Rederijkerskamer in de Stadsschouwburg te Brugge het
blijspel op ‘Geen uitkomen met het inkomen’ van Fritz Wempner, in de regie van
L u c Wi l d e m e e r s c h.

Ons Dorado.
Het Orff-ensemble ‘Ons Dorado’ van het Sint-Lodewijkscollege en geleid door ons
Redactielid P a u l H a n o u l l e , kreeg officiële bevestiging van de zeer vererende
opdracht een modeluitvoering te brengen van de Orff-methode in het Salzburgse
Mozarteum op zaterdag, 27 april a.s. Alle onkosten worden gedragen door de
Oostenrijkse Regering. Dit concert gaat door n.a.v. een groot internationaal colloqium
over nieuwe pedagogische stromingen in de muziekwereld.

Literaire Tafelstonden - Reglement van uitgave.
1. Door de Literaire Tafelstonden V.Z.W. worden jaarlijks een aantal werken van
aangesloten leden in een pocketreeks uitgegeven. 2. De Raad van Beheer stelt het
aantal uitgaven per jaar vast met inachtneming van de mogelijkheid totverspreiding.
3. In principe worden de uitgave-kosten door de auteur voorafbetaald. 4. De auteur
kan naar wens een aantal exemplaren afnemen om persoonlijk te verspreiden. De
uitgevers hebben evenwel het recht een aantal recensie- en presentexemplaren voor
te behouden. 5. De boeken die door bemiddeling van de Literaire Tafelstonden
V.Z.W. worden verkocht, komen in de boekhouding. Na aftrek van 30 %, zijnde de
gewone boekhandelskorting, wordt jaarlijks met de auteur afgerekend. 6. Manuscripten
kunnen te allen tijde ingezonden worden op het secretariaat, Verwersdijk 8, Brugge.
Zij moeten getypt zijn in dubbel, met tussenruimte en op 4o-formaat. 7. Voor de
uitgave komen alle genres in aanmerking, indien door de Literaire Tafelstonden
V.Z.W. geoordeeld wordt dat het gehalte bevredigend is. 8. Het maximum aantal
bladzijden druk is voorlopig bepaald op 72. Als zij dit wenselijk achten kunnen de
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uitgevers beroep doen op een illustrator naar keuze. 9. Door het inzenden van zijn
manuscript verklaart de auteur zich akkoord met het reglement.
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Brussel
Comacina (Como-meer)
Gratisverblijf, minimum veertien dagen, van mei tot oktober, vóór 31 maart aan te
vragen door kunstenaars, aan het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur,
dienst voor de culturele betrekkingen, Wetstraat, 214, Brussel 4.

Middagen van de Poëzie
In het kader van de Middagen van de Poëzie, kwam op 7 maart jl., in de
Résidenceschouwburg aan de Wetstraat, 155, te Brussel, de bekende Zuidafrikaanse
dichteres Elisabeth Eybers spreken over haar eigen werk en haar opvattingen over
de poëzie.

Koninklijke Akademie van België
Vervaldagen van prijzen in 1963:
30 sept.: Medaillekunst Victor Tourneur (10.000 F); 31 dec.: klassieke talen
Gantrelle (12.000 F); bouwkunst Pierre Carsoel (18.000 F) en schilderkunst Paul
Artôt (60.000 F).
Deelnemingsvoorwaarden gratis: Bestendige Secretaris Kon. Akademie van België,
Paleis der Akademieën, Hertogstraat, 1, Brussel 1.

Wedstrijd voor radioverhalen
Met het doel een in ons land onbestaand genre tot leven te wekken, en hiermee tevens
de Vlaamse letteren te verruimen en te verrijken, hebben de Gewestelijke Omroepen
van de B.R.T. beslist een wedstrijd te houden in het schrijven van rechtstreeks voor
de radio geconcipieerde verhalen, met een uitzendingsduur van 10 tot 15 minuten (4
à 6 blz. machineschrift). Prijzen: 7.500, 5.000 en 2.500 F, plus uitzendrecht van 100
F per minuut. Vóór 15 september 1963 in 3-voud inzenden, onder motto, aan de
Directie van de Gewestelijke Omroepen van de B.R.T., Dautzenbergstraat, 37, Brussel
5, waar het volledige reglement kan verkregen worden.

Europese Prijsvraag voor Scenarioschrijvers
Gevraagd wordt: een scenario voor een documentaire of een animatiefilm. Tekst: 30
à 50 blzn., zó opgesteld, dat hij als uitgangspunt kan dienen voor het maken van een
film over Europa (Verenigd Europa, groei, uitbouw, toekomst,...). Prijzen: in elke
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categorie een eerste prijs van 80.000 F en een tweede van 50.000 F. Inzenden vóór
31 juli a.s. Uitspraak uiterlijk op 30 november 1963.
Inlichtingen en reglement bij: Pers-en voorlichtingsdienst van de Europese
Gemeenschappen, afdeling: Film, Radio, Televisie, Wetstraat, 244, Brussel 4, tel.
35.00.40 (toestel 591).

Den Haan
Lentefeest Davidsfonds
Op 28 april houdt de gouw West-Vlaanderen van het Davidsfonds haar lentefeest te
Den Haan. Te dezer gelegenheid gaat tevens een boekenbeurs door; op zondag, 28
april, wordt in de voormiddag een feestzitting gehouden, tijdens dewelke gehandeld
zal worden over de letterkunde in West-Vlaanderen sedert 1945 en waar ook enkele
dichters en prozaïsten zullen voorgesteld worden.

Kortrijk
Ideeënprijskamp voor een plattegrond van de Gulden Sporenslag en van
Kortrijk omstreeks 1302
Door het ‘Komitee voor Initiatief van het Kortrijkse’, Stadhuis, Kortrijk, wordt een
prijskamp uitgeschreven, die als doel heeft enkele ontwerpen te bekomen van een
plattegrond van de Gulden Sporenslag en van de stad Kortrijk omstreeks 1302. Ook
wegens het feit dat de Groeningestad in de loop van haar geschiedenis zo veelvuldig
geteisterd werd, waardoor van het middeleeuwse stadsbeeld betrekkelijk weinig is
overgebleven, zou deze plattegrond eventueel, als toeristisch aantrekkingspunt en
ook ten behoeve van de eigen bevolking, verwezenlijkt worden in een of ander park
van Kortrijk. Het ontwerp moet zodanig opgevat worden, dat het kan gerealiseerd
worden op een oppervlakte van 400 tot 800 m2 en dat het zo mogelijk volledig kan
uitgevoerd worden in polychrome keramiek. Het ontwerp kan onder gelijk welke
vorm (tekeningen, maquette,...) vóór 1 juli 1963 ingezonden worden. Prijzen: 20.000
F (geldt tevens als forfaitaire vergoeding voor het toezicht op de uitvoering van de
werken), plus twee premies van 5.000 F elk.
Het volledige reglement kan bekomen worden op het hierboven vermeld adres.

Singhet ende Weset Vro
Dit jaar viert het bekende Kortrijkse koor ‘Singhet ende Weset Vro’ zijn twintigjarig
bestaan. In het kader van de Guldensporenfeesten wordt, in samenwerking met de
B.R.T., een zestal muzikale manifestaties gepland met internationale bezetting.
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Leuven
Romanprijsvraag ‘Dietsche Warande en Belfort’
Het bekende tijdschrift ‘Dietsche Warande en Belfort’ schrijft, in samenwerking met
zijn uitgever de N.V. Standaard-Boekhandel, een driejaarlijkse romanprijs uit, groot
100.000 F. - Manuscripten indienen tegen 1 maart 1964, aangetekend, getikt in duplo
en onder kenspreuk, aan de redactiesecretaris van het tijdschrift, Frederik Lintstraat,
129, Leuven. Aanvullende inlichtingen op bovenvermeld adres.

Menen
3de Boekenweek van de Grensstreek
Van 23 februari tot 3 maart werd in het St.-Aloysiuscollege te Menen een zeer druk
bezochte boekenbeurs gehouden. Zij werd geopend door ons Redactieraadslid G a b y
G y s e l e n , de handelde over ‘Het boek in deze tijd’. In het kader van deze
Boekenbeurs werden ook verscheidene literaire namiddagen en avonden ingericht,
m.m.v. F r e d G e r m o n p r e z , M. B o e y , J.C. Lötter, cultureel attaché bij de
Zuidafrikaanse Ambassade, A n d r é D e m e d t s , A n t o o n v a n d e r P l a e t s e ,
M i c h i e l Va n d e k e r c k h o v e , A. Symoens en J u l i e n Va n R e m o o r t e r e .

Poperinge
Boekenbeurs en literaire tentoonstelling
Onder de auspiciën van de Literaire Tafelstonden werd van 9 tot en met 17 maart in
het stadhuis te Poperinge een boekenbeurs en literaire tentoonstelling gehouden,
waaraan verscheidene dichters en letterkundigen hun medewerking verleenden.
Tevens werd werk tentoongesteld van de kunstschilder M a r c e l C o o l s a e t en
anderen.

Sluis
Literaire Tafelstonden
Onder de auspiciën van de Literaire Tafelstonden en met de medewerking van het
Sluisse Stadsbestuur wordt van 6 tot 16 april 1963 in het Stadhuis te Sluis (Ned.)
een boekenbeurs en literaire tentoonstelling gehouden vooral gewijd aan het werk
van jongere Vlaamse auteurs.
Deze manifestatie betekent de inzet van de verwezenlijking van een programma
van internationale kulturele uitwisseling dat door de Literaire Tafelstonden werd
opgevat. Van Nederlandse zijde is er trouwens reeds heel wat belangstelling voor
deze boekenbeurs welke waarschijnlijk zal geopend worden door de heer
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Casembroodt, kommissaris van de Koningin voor Zeeuws-Vlaanderen, in
aanwezigheid van talrijke personaliteiten.
Wij hopen dat van Vlaamse zijde evenveel belangstelling zal kunnen genoteerd
worden voor deze manifestatie.

Wemmel
Poëzieprijzen
Voor de prijs van de Vlaamse Poëziedagen (5.000 F) en de Basiel De Craeneprijs
(1.000 F) - deze laatste voor debutanten, die nog geen bundel publiceerden - worden
inzendingen van maximum 3 gedichten, getikt op 3 exx., vóór 1 juni e.k. ingewacht
op: Secretariaat Vlaamse Poëziedagen, Hector Van de Eede, H. Verrieststraat 24,
Wemmei.
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ontmoetingen
Nederland in Duitsland
De staatkundige grens met Duitsland is nergens en nooit een grens geweest tussen
volk en volk, taal en taal. Dat ze toch een zekere scheiding teweeggebracht heeft is
vooral het resultaat van een eeuw gereglementeerde school- en dienstplicht, en het
kunstmatig maar succesvolle aankweken gedurende de laatste generaties van een
centralistisch bepaald nationaliteitsgevoel, tot in het laatste huisje aan de grens toe.
En toch is de taal - en om die gaat het hier vooral - sterker dan de andere factoren
die ons openbaar leven bepalen. Beginnen we even in het noorden, in het
oorspronkelijk Friese, en verder zuidwaarts in het Nedersaksische grensgebied van
Westduitsland. In het noorden, in Oostfriesland, langs de Ems, in Bentheim, Lingen,
waar het Nedersaksisch geen eigen cultuurtaal ontwikkelde in de laatste eeuwen, had
het in hoofdzaak frankische Nederlands heel natuurlijk de plaats van bovenregionale
schrijftaal ingenomen. Tot ver in de 19e en zelfs 20ste eeuw stond dit gebied onder
Nederlandse cultuurinvloed en bleef het Nederlands de taal van b.v. talrijke
oud-gereformeerde Duitse gemeenten. Overal zijn er nog getuigen van te vinden, de
opschriften op grafstenen, de oude Nederlandse boeken, en als levende getuigen: de
Nederlandse uitdrukkingen in de nederduitse volkstaal.
Naast deze saksische gebieden met hun eeuwenoude Nederlandse invloed in cultuur
en taal, die op cultureel gebied praktisch deel uitmaakten van de Nederlanden, staan
de Nederfrankische gewesten van Westduitsland, vooral die langs de linkeroever
van de Nederrijn. Weliswaar zijn deze gewesten reeds vroeg onder Pruisisch bewind
gekomen, maar toch bleef het Nederlands er de taal van ambt, school en kerk tot ver
in de 19e eeuw. Alle culturele leven was hier de eeuwen door naar het westen en
zuidwesten georiënteerd. Hier, uit Xanten, kwam de held van ‘Nîderlant’, Siegfried,
en hier leefde en dichtte Hendrik van Veldeke, op de Zwaanburcht te Kleef, en hier,
op Schloss Dyck bij Neuss of Nuys, en ook bij Weeze werden in onze tijd twee
handschriften van het middeleeuwse Vlaamse dierenepos ‘Van den vos Reynaerde’
teruggevonden. En hier zijn ook de namen van mensen, dorpen en steden nog
overwegend Nederlands gebleven. Nieukerk, Broekhuysen, Twisteden, Straelen,
Grotendonk, Achterhuck (uit Achterhoek) e.a. vinden wij in dit gebied benoorden
Krefeld. En de familienamen ‘Verhoeven, Koekkoek’ worden b.v. te Kleef nog steeds
zoals in het ABN uitgesproken. Nog verstaat men er zonder meer de Vlaming of
Nederlander, en iemand uit de Nederrijnse streek is, naar afkomst en volkstaal, nader
verwant met iemand uit Nijmegen of Hasselt dan met een man uit Berlijn of München.
En nog steeds brengt de ‘Heimatkalender’ voor het Kleefse land Nederlandse
bijdragen, door de stadsarchivaris Dr. Gorissen eenmaal als volgt gemotiveerd (1956,
pag. 44): ‘...haben wir es in Kleve nötig, die Sprache unserer eigenen Vorfahren zu
übersetzen, urn sie zu verstehen?’ Voor de massa is echter de verbinding met het
ABN verbroken, vooral sinds na 1827 het Nederlands er als taal der kerk door
Pruisen-Berlijn verboden en verdrongen werd en ook de scholen op het Duits moesten
overschakelen. En zo zijn b.v. te Calcar rond 1880 de laatste protocollen van de
‘Bruderschaften’ in het Nederlands gesteld. De verarmde en terugwijkende volkstaal
was en is geen ‘ebenbürtige’ geen gelijkwaardige partner naast de hoogduitse
cultuurtaal meer. De staatkundige grens wordt tot taalkundige barrière.
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Spijt al deze factoren zijn Nederland en Vlaanderen voor de doorsnee-Westduitser
raadselachtige, witte plekken op hun culturele landkaart gebleven. Culturele verdragen
en zelfs de Europese Culturele Akkoorden hebben daar niet veel aan kunnen
veranderen, hoewel zij tot studie van cultuur en taal der partners verplichten. Het
blijft meestal bij de uitwisseling van een paar boeken, kunstvoorwerpen, beurzen,
sprekers, musici, geleerden enz., doch de ‘misverstanden’ zijn er nog steeds Een
konkreet voorbeeld: tijdens een enquete over België schreven 75 % der 16 jarige
Duitse meisjes, dat men in België ‘belgisch’ spreekt, en dat Nederlands en Vlaams
twee verschillende talen zijn en dat de nederlandse taalgemeenschap tussen de
tienduizend en tweehonderd miljoen mensen telt. Hun schoolboek zegt namelijk: het
Vlaams is een aan het Nederlands en Nederduits verwante taal (analoog: het
Oostenrijks is een aan het Duits en Beiers verwante taal). De Duitse TV-programma's,
encyclopedieën, atlassen en persberichten met Franse namen voor Vlaamse plaatsen,
verhogen de algemene onzekerheid en onwetendheid. In niet eens 1 % der scholen
in de twee buurlander Noordrijn-Westfalen en Niedersachsen wordt Nederlands
onderricht. Ook aan sommige Volksuniversiteiten is het ‘op sterven na dood’. Zelfs
aan de Universiteiten is het Nederlands nog niet tot onafhankelijk eksamenvak
geëmancipeerd en oefent daardoor op de studenten geen grote aantrekkingskracht
uit: het dagelijks brood is er niet mee te winnen. Er is zelfs een achteruitgang vast
te stellen. In plaats van professoren (Frings en Francke te Bonn b.v.) of separate
lectoraten te Bonn en Keulen, is er heden nog maar één lectrice voor beide
hogescholen, ofschoon het getal studenten er intussen de 25000 bereikt heeft en ook
het getal Neerlandici zeker bemoedigend mag genoemd worden. Nog ontbreekt echter
in heel Westduitsland de eerste leerstoel Nederlandse taal en letterkunde, zo mogelijk
met Afrikaans en Fries. Zolang wordt de taal van bijna 17 miljoen partners in
Westduitsland niet aux serieux genomen, maar blijft een kinderachtig soort platduits,
toevallig verzelfstandigd. Daartegenover staat de ‘Gründlichkeit’ waarmede Nederland
en Vlaanderen het Duits in hun schoolstelsel tot in het laatste dorpje toe behandelen
en verspreiden. Westduitsland heeft zich voor de kennis van taal en kuituur van zijn
kleinere buren nog niet veel moeite getroost. Dit hoeft ook niet overal, de wetenschap
- indien zij niet op het gebied der Germaanse taalwetenschap ‘onderontwikkeld’ wil
blijven - uitgezonderd. Maar één gebied bestaat er waar het Nederlands, taal van de
voornaamste handelspartners van Duitsland, belangrijker is dan andere vreemde en
zelfs grotere talen: het grensgebied. Dit gebied heeft een natuurlijk belang aan de
taal der buren als voorwaarde voor ieder gesprek, en voor een verrijkende deelname
aan twee culturen, vooral in de ietwat verwaarloosde periferie zonder eigen (d.i.
Duitse) industrie- en cultuurcentra. Wat de ‘Europäische Kultusministerkonferenz’
te Hamburg uitdrukte: ‘Ieder Europees kind zijn vreemde taal’, en wat in kleinere
landen reeds voorbeeldige werkelijkheid is, moet ook in Westduitsland mogelijk
zijn. Het binnenland kan met de buren goede relaties onderhouden, het grensland
moèt met hen samenleven. En dat moet ook in zijn schoolstelsel tot uiting komen.
Want daar, bij de jeugd, begint, wat supranationale, economische of
juridisch-politische organisaties alleen niet kunnen bereiken: de culturele
samenwerking van onderdaan, en - voor Duitsland - de grote psychologische geste
van ‘good-will’ tegenover de kleinere partners. Hier is nog veel te doen. En deze
cultuurarbeid in Duitsland is van groot Nederlans-Vlaams belang. Duitsland is hun
natuurlijk ‘verbaal afzetgebied’. Maar dit gaat niet zonder taal: ‘Ohne Sprache kein
Verstehen, kein Verstandnis, keine Verständigung’.
Josef Kempen
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vakliteratuur
Kunst aller tijden
een synthese van de beeldende kunsten.
Kunst aller tijden, Deel I onder de hoofdredactie van Prof. Dr. V. Denis
(Leuven) en Tj. E. de Vries (Utrecht). - Uitg. Elsevier-Amsterdam-Brussel;
308 bladz. gebonden: 595 F per deel.
Met de uitgave in twee delen van de ‘Kunst aller Tijden’ weze de uitgeverij Elsevier
gelukgewenst. Reeds jaren beijvert deze uitgeverij zich om onze boekdrukkunst op
een hoger peil te brengen. Haar standaardwerken zijn steeds parels op typografisch
gebied. Na de reeks ‘Kunst der Wereld’ in 15 delen, die de kunst brengt buiten
Europa, maar die meestal té gespecialiseerd is voor de leek, komt dit standaardwerk
een synthese brengen van de kunst, synthese die door de overvloed aan
illustratiemateriaal de charme en de waarde van dit boek in niet geringe mate verhoogt.
Radikaal wordt er gebroken met de gangbare formule van het kunstboek: veel
tekst en enkele losse illustraties. Reeds bij de ‘Kunst der Wereld’-serie werd gezocht
naar een formule, die de illustratie als werkmateriaal gebruikte. Wij kunnen er ons
over verwonderen dat men steeds de voorkeur heeft gegeven aan de tekst, hoewel
kunst toch in de allereerste plaats moet ‘gezien’ worden. Toch is het zo! Een schare
eminente kunstkenners uit Noord en Zuid hebben ervoor gezorgd dat dit boek
uitgroeide tot een ‘overzicht van de gehele kunst’ een synthese, die de aandachtige
lezer doet nadenken en vooral door de illustratie op weg helpt analogieën en
tegenstellingen te vinden in de opeenvolgende kulturen.
In dit eerste deel wordt gehandeld over het Oud Steentijdperk, het Jong
Steentijdperk, de Germaanse Kunst, Egypte, Mesopotamië, Kreta en Mycene, Hellas,
Etrurië en Rome, de Vroegchristelijke Kunst, Byzantium, Oud-Iran, de Islamitische
Kunst, de Vroege Middeleeuwen en het Romaans, de Gotiek.
De indeling van elk hoofdstuk gebeurt door middel van paragrafen. Van elke
periode of land wordt een algemene inleiding gegeven waarin de nadruk wordt gelegd
op politieke en sociale omstandigheden, daarna volgen korte beschouwingen over
filosofie, godsdienst en wetenschap, literatuur, toneel en dans. Het daarop volgend
overzicht van de beeldende kunsten bepaalt de wereld van de betrokken kunstenaars
en hun stijl. Bouwkunst, grafische kunst en beeldhouwkunst worden besproken. Geen
namenlijsten maar bondige overzichten. Deze tekst eindigt met een schets van het
decor waarin de mensen leefden: interieur, meubelen, kunstnijverheid en mode
worden belicht. Dit stramien is echter uiterst beweeglijk, want natuurlijk laat niet
elke periode zich op deze wijze behandelen.
Het is een blijvend genot dit boek, met zijn overstelpend materiaal, ter hand te
nemen. Jammer genoeg wordt de Gotische schilderkunst door middel van te kleine
reproducties en slechts één enkele, bepaald mislukte reproductie van Rogier Van der
Weyden geillustreerd, zodat de waarde van deze periode m.i. te weinig tot haar recht
komt.
Maar dit ‘overzicht van de beeldende kunsten’ zal ongetwijfeld zijn weg vinden
en onschatbare diensten bewijzen aan al wie zich voor de Kunst interesseert. Ik zie
verlangend uit naar het verschijnen van het tweede deel.
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Willy Spillebeen

Beeldhouwkunst
Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht
Op 11 december jl. werd in de directiekamer van het Aartsbisschoppelijk Museum
te Utrecht een persconferentie gehouden, ter gelegenheid van het verschijnen van de
catalogus beeldhouwkunst. Tegelijkertijd werd er ook overgegaan tot het in expositie
brengen van het grootste deel van de in de catalogus beschreven beelden. Het was
ons materieel niet mogelijk op de persconferentie tegenwoordig te zijn en wij waren
dus ook niet in de gelegenheid de tentoonstelling te bezichtigen. Toen wij echter de
catalogus ter recensie toegezonden kregen, hebben wij het ons beklaagd dat wij niet
in de gelegenheid waren naar Utrecht te reizen. Het zou beslist de moeite overwaard
geweest zijn.
De catalogus zelf is een luxueus uitgegeven boekdeel, gebonden in roodlinnen
band met goudopdruk, 240 bladzijden zeer interessante tekst, 112 zwart-wit
reproducties en enkele afbeeldingen in kleur. Hij is gewijd aan de permanente
sculpturencollectie van het Aartsbisschoppelijk Museum, een verzameling, die, wat
de middeleeuwse beeldhouwkunst betreft, de belangrijkste in Nederland is. De foto's
werden vervaardigd door Hans Sibbelee, het omslagwerk en de typografische
verzorging zijn van de hand van Helmut Salden: zij hebben beiden schitterend werk
geleverd!
Het voorwoord werd geschreven door Dr. D.P.R.A. Bouvy, de Directeur van het
Museum. Hij schetst in 't kort de geschiedenis van het Museum, alsmede van het
enorme werk, dat de inventarisatie met zich meebracht. De eigenlijke inleiding is
een interessante uitstap in de kunstgeschiedenis, zulks in verband dan met de beelden,
die het Museum rijk is. Daarna volgen zeven hoofdstukken tekst, verlucht met
landkaarten en vignetten. In deze bladzijden worden 433 beelden gedetailleerd
beschreven; tevens werd een bibliografische nota bijgevoegd, alsmede een aantal
gegevens, die vergelijkende studie mogelijk maken met beelden, die zich in andere
steden of landen bevinden.
In de zeven hoofdstukken worden achtereenvolgens de hiernavermelde perioden
behandeld: 1. van 800 tot 1350; 2. van 1350 tot 1450; 3. van 1440 tot 1470; 4. van
1470 tot 1550; 5. van 1540 tot 1800; 6. van 1800 tot 1900 en 7. van 1900 tot 1961.
Voor de eerste periode werd slechts de chronologie in acht genomen, gezien de
schaarste aan kunstwerken uit dit lange tijdperk. Van 1350 tot 1450 is sprake van de
internationale stijl in de beeldhouwkunst. Hoofdstuk 3 behandelt de beeldhouwkunst,
ontstaan onder invloed van de mode, die het eerst wordt aangenomen in de Zuidelijke
Nederlanden en die in de schilderkunst tot uiting komt. Het volgende deel is dan
gewijd aan de inheemse stijl: de meesters, scholen en centra van de Nederlandse
sculptuur. Hoofdstuk 5 brengt de Renaissance en de Barok ten tonele, hoofdstuk 6
draagt als ondertitel ‘Waterstaat en Neogotiek’; tot het midden van de negentiende
eeuw bleef de Zuidnederlandse invloed domineren, de beelden, gebruikt ter
opluistering van de kerken, gebouwd door de architecten van het Ministerie van
Waterstaat, hebben een deels barok, deels classicistisch karakter. Vanaf 1850 wordt
de sculptuur beheerst door de stroming van de Neogotiek. In het laatste hoofdstuk,
dat onze eeuw behandelt, treffen wij dan gekende en soms beroemde namen aan,
zoals Andriessen, Jozef Cantré, Ossip Zadkine en anderen.
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Het laatste tekstgedeelte bevat registers: literatuur, aangehaalde tentoonstellingen,
kunstenaars, iconografie, topografie, alsmede een alfabetische lijst van termen,
waarmee de leek wel eens moeilijkheden heeft en die hier op bevattelijke wijze
worden verduidelijkt.
Volgt dan het kijkgenot: meer dan honderd haarscherpe en toch wijdingsvolle
foto's van religieuze beeldhouwwerken, die stuk voor stuk het bezien en bestuderen
overwaard zijn.
Kortom, een catalogus, die mag beschouwd worden als een zeer geslaagd en
voornaam kunstboek, dat beslist niet misstaat in de bibliotheek van elke
sculptuurliefhebber, voor wie het een rijke documantatiebron kan zijn.

De bestuurlijke inrichting van de stad Roeselare tot aan de Franse
Omwenteling, door dr. jur. Michiel de Bruyne - uitgegeven in eigen beheer
- 125 bladz.
Een interessant historisch werk, dat een nieuw licht tracht te werpen op de
administratieve instellingen van de Mandelstede op zichzelf, maar tevens ook gezien
in het algemeen historisch-politiek verband.
Verkrijgbaar door storting van 125 F op giro 405104 t.n.v. de auteur.
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Kortrijk, programma's en mededelingen van de Kortrijkse agglomeratie
- 2de jg., nr. 1, 1963.
Inhoud: Editoriaal: Kortrijk, nijverheidscentrum (Jozef de Jaegere); Hoge
ontwikkeling van onze nijverheid (Marcel Halsberghe); Naar verdere expansie (Marc
van der Stichele); De Kortrijkse agglomeratie in Zuid-West-Vlaanderen (Dr. Hubert
Sap); Ideeënprijskamp (zie hierover meer onder de rubriek ‘Kunstecho's’); De tertiaire
sektor in de Kortrijkse agglomeratie (Firmin Cornelis); Waarheen te Kortrijk?
Prijs per nr.: 5 F - per jaar (6 nrs.): 25 F - giro 1031.84.

Brugge, tweemaandelijks tijdschrift voor kunst en cultuur - 1ste jg., nr. 1,
januari 1963.
Tussen Markt en Minnewater (R. Dusauchoit); Gesprek met André Claeys (J.
Vercammen); ‘Manolete’ van Luc Peire (J. Fontier); Brugge (R.C. van de Kerckhove);
Toneelleven te Brugge (K. Rotsaert); Het Huidevettershuis, Expositiecentrum voor
toegepaste kunst (Dr. A.M. Botte); ‘De Treurmars’ van Louis Thevenet (Dr. Chr.
Devyt); Uit het dagboek van de toneelkijker (W.D.B.L.W.); Jeanne d'Arc au Bûcher
(Dr. H. Sabbe); Logboek; Kalender van de Culturele Bedrijvigheid.
Abonnement: per jaar (6 nrs): 120 F; los nummer: 25 F te storten op giro 1785.28
Kredietbank Brugge.

Biekorf, Westvlaams archief voor Geschiedenis, Oudheidkunde en Folklore
(Abonnement 125 F, A. Viaene, Annunciatenstraat 82, Brugge, giro
2335.37).
11, Slachtmaand 1962: Beschrijving van Houtem door Pauwei Henderycx omstreeks
1680 (A. Viaene) - La Casa Negra in de Spanjaardstraat te Brugge (J. Maréchal) Sergeant Debruyne van Blankenberge (G. P. Baert) - Het volksonderwijs te Pittem
1800-1823 (V. Arickx) - Het Kalvariekruis op het kerkhof te Rumbeke (J. Delbaere)
- ‘Van Ins Historische Prenten’ door Hervé Stalpaert (A. Viaene).
12, Wintermaand 1962: Van Pekelharing en Piero naar Pierlala (A. Viaene) Pioniers murmureren, Rumbeke 1793 (J. Delbaere) - Bedevaarten bij testament (V.
Arickx) - ‘Iepers Oudliedboek. Teksten en Melodieen uit den volksmond opgetekend
door A. Blyau en M. Tasseel. Min. v. opvoed. en cult., Comm. v. Volkskunde’ (Joz.
Gelfdof) - In memoriam A. Ronse (C. Devyt) - Inhoudstafel van 63e jaargang (deze
jaargang bedraagt 416 blz.).
1, Nieuwjaarsmaand 1963:
Informatie voor Jeruzalemvaarders in Dietse versie 1491 (A. Viaene) - Nachtwacht
van mendicanten te Brugge (J. Geldhof) - De kerk van Ede vervangt de Mariakerk
van Aardenburg (D. Verstraete) - In Diksmuide voor de oorlog van veertien (M.
Cafmeyer) - De reglementering van drankverkoop voor de omgeving van Lo in de
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16e eeuw (M. Baelde) - Een proces te Eeklo in 1436 (A. Viaene) - Molens en
molenaars in het Westland (A. Viaene).
2, Schrikkelmaand 1963: Oude huisnamen te Brugge: De Veronike (A. Viaene) Het volksonderwijs te Pittem 1822-1852 (V. Arickx) - Oud Leievlaams:
Beuvenvleesch-Beugevleesch / RevageBert-RavagenHout (A. Viaene) Sint-Sebastiaansgilde van Dudzele, Schietspel in 1556 (A. Schoutteet) - Oude kapellen
te Langemark (A. Viaene) - Strandvisserij langs de Westkust (J. Beun) - Vuurwagens
in de kerken (E.N.)
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[West-Vlaanderen 1963, nummer 69]
[Editoriaal]

Gewelfsleutel, begin XIVe eeuw, gepolychromeerd en verguld eikehout 30 × 30 - Foto A.C.L.
Stelt de Kroning voor van O.L. Vrouw en komt van de kapel van de Groot Meestringhe van het Brugs
begijnhof. Te vergelijken met de gewelfsteutels in de gotische zaal van het stadhuis te Brugge (einde
XIVe eeuw). St. Janshospitaal, Brugge.

De tentoonstelling ‘Verzamelingen van de Openbare Onderstand’ door ‘P r o
C i v i t a t e ’ - organisme van het Gemeentekrediet van België - in 1961 ingericht,
heeft o.m. de verdienste gehad talrijke weinig of niet gekende kunstwerken, die aan
de Kommissies van Openbare Onderstand toebehoren, aan een belangstellend publiek
kenbaar gemaakt te hebben. Niet veel Kommissies hebben immers een eigen museum,
en niet alle musea zijn zo bekend als het Sint-Janshospitaal te Brugge!
Het is goed dat ook in West-Vlaanderen de aandacht van het publiek op dit
patrimonium gericht wordt. De meesterwerken van de Brugse Kommissie, die in het
hospitaal te zien zijn, dienen wel niet voorgesteld te worden, maar hoevelen lopen
te Damme het ‘Sint Janshuus’ niet voorbij? En hoevelen hebben te Ieper, in het
Belle-godshuis, het museum reeds bezocht dat er sinds verleden jaar is ingericht?
Kortrijk, dat geen eigen museum bezit, zal een nog wel grotere onbekende zijn. Het
leek ons zelfs de moeite waard na te gaan in hoeverre andere Kommissies nog
kunstwerken bezitten. Daartoe werd in 1962 door het Provinciebestuur bij de 253
gemeentelijke Kommissies een enkwest ingesteld. De antwoorden, op een vijftal na
volledig, gaven een eerder ontgoochelend resultaat te zien: buiten de vier genoemde,
bezaten slechts drie Kommissies nog kunstvoorwerpen. Oostende vermeldde een,
waarschijnlijk 16e-eeuws, schilderij dat een gezicht op de stad voorstelt. Te Hoogstade
zijn er vijf schilderijen, die dateren uit 1841 en 1845. Belangrijker zijn een tweetal
stuks beeldhouwwerk te Roeselare: een houten O.L. Vrouwebeeld en een paneel met
twaalf houten reliëfs, die taferelen uit het leven van Kristus verbeelden.
In de volgende bijdragen wordt gepoogd een beeld te geven van de verzamelingen
te Brugge, Damme, Ieper en Kortrijk. We zijn ervan overtuigd dat, na lezing, velen
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met eigen ogen het hier voorgestelde kunstpatrimonium zullen willen bewonderen;
het zou voor de schrijvers van de bijdragen de mooiste beloning zijn.
Luc Devliegher
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Het verleden verrijkt onze tijd
Kunstwerken in het bezit van de Brugse Commissie
Onder de zes musea der Commissies van Openbare Onderstand in België, welke
voorkomen in het repertorium van de Belgische musea van 1958, neemt Brugge een
heel bijzondere en vooraanstaande plaats in met haar wereldvermaarde Memlings
en haar omvangrijke collecties1. Het was zij, of beter gezegd de Burgerlijke
Godshuizen van Brugge, die in 1839 als eerste ven die zes met haar Memlingmuseum
voor de dag kwam. Sindsdien is dit geworden tot zowat één der meest bezochte
musea van België2.
Het bleef niet alleen bij de opening van haar Memlingmuseum, want in 1866
wordt, in opdracht van de Burgerlijke Godshuizen, door de heer Jules Everaert,
beambte bij dit bestuur, een omstandige inventaris opgesteld van al de
kunstvoorwerpen uit haar patrimonium. Door toedoen van dezelfde administratie
openden later nog 2 andere musea hun deuren voor het publiek. Dit van de Potterie
rond 1883 en in 1894 dat van de Burgerlijke Godshuizen in de Karthuizerinnenstraat,
waar thans de burelen van de Commissie gevestigd zijn3. Daarmede zijn tevens de
musea die van de Commissie van Openbare Onderstand van Brugge afhangen,
opgesomd.
Als oudste van de Brugse liefdadigheidsgestichten, citeren wij het St. Janshospitaal,
daterend vóór 11884. Meerdere gegevens uit haar rijk archief laten vermoeden dat
het een zuiver stedelijke instelling was. Naast ziekenzorg, kregen ook allerlei
passanten, armen en reizigers, kosteloos nachtverblijf en werd hun desnoods voedsel
geschonken. Melaatsen, ook genaamd veld- of akkerzieken, werden van de bevolking
afgezonderd. Aanvankelijk was de Brugse stedelijke leprozerie ‘Sint Magdalena’
genaamd, op het Zand gevestigd5. Na 1280 (de nieuwe stadsomheining) werd ze
verplaatst buiten de stadsmuren in de gemeente St. Andries, langs de Diksmuide
Heirweg op het Magdalenaveld. Daar bleef ze tot in 1578. In hetzelfde jaar werden
uit vrees voor belegering vanwege de Geuzen al de kerken en kloosters rond Brugge
afgebroken. De ‘Magdalena’ onderging hetzelfde lot. Wat er nog aan zieken overbleef,
werd nu binnen de stad in het Nazarethgodshuis op de Garenmarkt, ondergebracht.
Rond het midden van de XVIIIe eeuw, was de kwaal zo goed als verdwenen in Brugge
en werd dit hospice in 1752 veranderd in een tuchthuis. Het verenigde hospitaal van
de Magdalena, Nazareth en het tuchthuis werden afgeschaft door de Franse Republiek
in 17966. Naast deze twee stedelijke instellingen treffen wij nog aan het oude H.
Geesthuis in de Goezenputstraat (1236), later door de Potterie opgeslorpt tussen 1290
en 13187 en het St.-Juliaansgasthuis (1275) aan de Boeveriepoort om passanten te
herbergen. Verder nog het passantenhuis bij de Smeepoort, het latere O.L. Vrouw
van Blindekens en het St.-Joosgasthuis in de Ezelstraat. De parochiale armenzorg
werd uitgeoefend door de ‘Disschen van de scamele huusweecken’. Benevens dit
alles waren nog twee stedescholen: ‘de Bogaerde’ thans stedelijke Akademie, voor
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Kerk O.L. Vrouw ter Potterie: ‘Zes mirakelen van O.L. Vrouw ter Potterie’, Brugs tapijtwerk, midden
XVIe eeuw, wol, h. 172 cm, b. 523 cm. Afbeelding van het tweede van de drie wandtapijten. - Cliché
Gemeentekrediet van België, Brussel.
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jongens en ‘de Maegdekensstedeschole St. Elisabeth’ in de Ezelstraat voor meisjes.
Een mooie herinnering aan de vier Brugse hospitalen is de kristalen vriendschapsbeker
van 1664. Hij wordt thans in het St. Janshospitaal bewaard. Op de bolvormige schaal
staat geëtst: ‘eendraecht makt macht’. Rondom zijn zes schilden: het stadswapen,
dat van het St. Janshospitaal (kelk en lam Gods), dat der Magdalena (zalfpot en
versterkte stadspoort), de gekroonde B, het wapen van St. Julien (scheepje met
schipper, Jezuskind met wereldbol) en het wapen van de Potterie8.
Vele van de hogergenoemde instellingen beschikten reeds over een reeks
godsdienstige of wereldlijke kunstvoorwerpen, door schenking, bestelling of aankoop
verworven. Het Franse Regime versmelt al deze instellingen en zo ontstaan de
Burgerlijke Godshuizen en het Bureel van Weldadigheid, ieder met een vast omlijnde
functie. Godshuizen en hospitalen vallen onder de bevoegdheid van de Burgerlijke
Godshuizen, terwijl de zorg voor de huisarmen, de vroegere ‘Disschen’ aan het Bureel
van Weldadigheid wordt toevertrouwd. Met de wet van 10 maart 1925 ontstaan in
heel ons land de Commissies van Openbare Onderstand, uit de samensmelting van
beide voorgaande instellingen. Uit hetgeen voorafgaat blijkt, dat het leeuwenaandeel
van het kunstbezit van de Commissie van Openbare Onderstand van Brugge voorkomt
van de Burgerlijke Godshuizen. Nu wij enigszins vertrouwd zijn met de vroegere
instellingen waarvan de Brugse Commissie de enige eerbiedwaardige erfgename is,
kunnen wij met haar kunstbezit nader kennis maken. Het gaat natuurlijk niet op en
het is ook onze bedoeling niet, hier in deze bijdrage een volledige inventaris weer te
geven. Wij nemen ons voor enkele minder gekende gegevens van geschiedkundige
aard te publiceren. Allereerst in grote trekken, wat bezit de Commissie? De
schilderijen staan aan kop met 693 stuks, waarvan 364 van onbekende meesters.
Deze worden thans bewaard in het St. Janshospitaal met haar Kliniek aan het
Minnewater, in het Rustoord O.L. Vrouw ter Potterie, in het Secretariaat van de
Commissie, alsook in verschillende godshuizen, het Begijnhof en de Militaire Kapel.
Naast de Memlings, is de Brugse school flink vertegenwoordigd met namen als
Pourbus, de familie Claeyssens, de van Oost's, Herregouts, van Minderhout, Louis
en Anna de Deyster, van Duvenede, Mathias De Visch, Jan Garemyn, A. De San,
Ducq, Odevaere, J. de Meulemeester, Albert Gregorius. Benevens dit groot aantal
schilderijen, bezit de Commissie nog ivoren, edelsmeedwerk, miniaturen,
wandtapijten, aardwerk, meubels, grafmonumenten enz. Wij mogen gerust zeggen
dat alle kunstambachten welke lang de roem van ons land vestigden, door een of
ander kunstwerk in haar verzameling vertegenwoordigd zijn.
Het is een oud gezegde dat ‘kinderen en dronkaards een speciale engelbewaarder
bezitten’. Ook onze Memlings hebben er een, want ze ontsnapten niet alleen in de
XVIe eeuw aan de Beeldenstorm en later aan de plunderingen van de Franse Revolutie
door toedoen van zuster Benedicta Smidt9 maar ook aan de beide wereldoorlogen.
In de eerste wereldbrand werden de schilderijen niet meer tentoongesteld, doch in
een bomvrije kluis in het St. Janshospitaal zelf weggeborgen10. Slechts tweemaal
werden ze bovengehaald op bevel van de Duitse Overheid, onder meer voor het
bezoek van keizer Wilhelm. Het was vooral tijdens de laatste wereldoorlog dat de
Commissie met heel wat moeilijkheden te kampen had. Zoals in Frankrijk was het
hier ook de bedoeling een kustzone van 30 km diepte, vrij van kunstwerken te maken11.
Vandaar dan ook dat, niettegenstaande alle bemoeiingen van de Commissie om de
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Memlings onder eigen verantwoordelijkheid veilig te stellen, deze kunstschatten op
uitdrukkelijk bevel van de bezettende macht, Brugge moesten verlaten. Het was dan
ook geen gemakkelijke taak voor de heer A. Van Belle, alsdan conducteur bij de
Commissie, om door-en-door droog hout te vinden voor het vervaardigen van kisten.
Een ‘Schein’ van de ‘ Houtcentrale’ bezat men niet. Wat zou men al niet doen om
onze Memlings om ter best te bewaren? Dan maar in het hospitaal zelf gezocht. De
zoldering van de afdeling voor neus- keel- en oorziekten, werd eraan opgeofferd en
zo konden acht uitstekende kisten gemaakt worden12. Daarin werden de Memlings
zorgvuldig ingepakt als een kind in bunsels en op 17 juni 1942 met de kunstschatten
van de stad Brugge naar het slot van Lavaux-Ste-Anne, in de Ardennen overgebracht13.
De zending die op deze dag Brugge verliet, was van onschatbare waarde. In totaal
38 kisten schilderijen en 319 kisten met oorkonden uit stadsarchief en bibliotheek.
Het slot was voortreffelijk ingericht om kunstwerken veilig te bergen en was voorzien
van elektrische verwarming en temperatuurregeling. Daar zorgde wijlen heer H.F.
Bouchery, conservator van het Plantin-Moretusmuseum uit Antwerpen, als een goede
moeder voor hen. Toch konden de Memlings daar niet veilig het einde van de oorlog
afwachten. Op 24 juni 1944 werden onder gewapend escorte van de Belgische
Rijkswacht, de kleinste zes kisten, en op 28 juni de grootste twee kisten, naar de
kluizen van de Société Générale de Belgique aan de Koningsstraat te Brussel
overgebracht; om uiteindelijk ongedeerd op 17 mei 1945 in hun eigen museum terug
te keren.
Om nu terug te komen tot de eerste wereldoorlog, achten wij het ook nog
vermeldenswaard dat belangrijke collecties van private personen en
kloostergemeenschappen aan de goede zorgen van de Commissie toevertrouwd
werden14. In totaal werden 253 schilderijen, waaronder een Teniers, een Frans Hals,
een Murillo, enz. in de ruime kelders van het St. Janshospitaal en in de burelen van
het secretariaat veilig geborgen.
Drie jaar lang droeg de Commissie ook zorg voor een deel der geredde
kunstschatten van het Belle-gasthuis, afhan-
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1. Sakramentstoren of torentabernakel - steen -Foto A.C.L. Prachtig stuk van het einde van de
XVe eeuw. Het tabernakel is weinig diep, maar van een breed uitgewerkte constructie, die tegen de
muur aanleunt. Het heeft twee verdiepingen, waarvan de bovenste drieledig is en in het middenste
stuk hoger opgaat om bekroond te worden met een opengewerkt kapelletje. Daar boven prijkt de
pelikaan, die zijn jongen voedt. De onderste verdieping, alsmede het middengedeelte van de hogere
verdieping is afgesloten met opengewerkte traliën in geel koper. Thans ingericht als relikwieschrijn.
- Kerk St. Janshospitaal, linkerkant van het altaar.

2. H. Ursula - XVe eeuw - Foto A.C.L.
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Gepolychromeerd eikenhouten beeld, 65 cm hoog. - St. Janshospitaal - receptiezaal.

3. Schilderij op paneel - 55 × 118 - XVe eeuw. Foto A.C.L. God de Vader, op een troon gezeten,
houdt de gekruiste Verlosser tussen de H. Johannes de Doper en de H. Johannes de Evangelist. Op
de achtergrond een versterkte stad. Versierde oorspronkelijk de bidplaats van het godshuis ‘Roomsch
Couvent’ gelegen St. Katelijnestraat te Brugge. Thans hangt daar nog een vrij goede copie van dit
werk. Het origineel werd later overgebracht naar het museum van de Burgerlijke Godshuizen en
maakt sinds 1958 deel uit van de verzameling schilderijen in het Memlingmuseum - St. Janshospitaal.
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gend van de Commissie van Openbare Onderstand van Ieper15. Via Parijs waren deze
te Brussel aangekomen. Het was senator Struye die op 13-1-1920 de Commissie
vroeg te willen zorgdragen voor deze kunstschatten. Zo kwamen op 20 en 23 februari
van dat jaar, vijf kisten in het St. Janshospitaal toe, waar ze tot 21 maart 1923 in één
der oude zalen bewaard werden. Jammer dat ze niet geïnventariseerd werden.
Mogelijks dat het een deel was van de kunstschatten welke men daags vóór de brand
(12 mei 1915) van dat gasthuis nog had kunnen redden en waarvan Baron Henri
Kervyn de Lettenhove, lid van de Koninklijke Commissie voor Monumenten, in een
brief van 28 juni 1916 vanuit Parijs melding maakt aan de Belgische Minister van
Binnenlandse Zaken16.
Behandelen wij nu afzonderlijk de drie musea van de Commissie.

Het Memlingmuseum
Zoals reeds hoger aangehaald is het van het jaar 1839 af dat de werken van Memling
bezocht werden. Dit zal echter niet in de oude kapittelzaal zijn geweest, want de
ontvangsten van de bezoekers aan het ‘cabinet des tableaux’ worden gebruikt ‘à
l'arrangement d'une nouvelle salle d'exposition, projet qu'on ne pourra réaliser lorsque
les changements et nouvelles constructions qui ne sont encore qu'en projet seront
exécuté’17. In 1890 wordt het Memlingmuseum in de oude kapittelzaal volledig
opgeschikt met parket in eik, schouw, lambrizering enz. De schilderijen worden
nagezien door de heer Van Leemputten en op 30 maart 1891 wordt er plechtig
overgegaan tot de ‘nieuwe plaatsschikking voor de schilderijen van Memling’ in
aanwezigheid van de HH. Gouverneur, Bestendig Afgevaardigden,
Gemeenteraadsleden en anderen.
Ook de apotheek, zoals ze eruit zag in de 18e eeuw met haar rijke verzameling van
oude mortieren en Keulse potten, was toegankelijk voor de bezoekers. Onder deze
potten is een unicum, de enig gekende apothekersfles met Vlaams opschrift en dan
nog in de vermenging met het klassieke Latijn: A. P e n n i n k w a t e r met de afkorting
A voor aqua = water18. Andere schilderijen waren hier en daar in het hospitaal
opgehangen.
Het ‘Mystiek Huwelijk van de H. Katharina’ welke vroeger het hoofdaltaar in de
kerk sierde, blijft het grote zorgenkind van de Commissie. Tot 1868 werd ter
gelegenheid van het octaaf van de H. Ursula de Rijve in de kerk opgesteld en het
was de Brugse beeldhouwer Pickery welke in 1867 er een nieuw eiken voetstuk voor
beeldhouwde19. De Sybilla Sambetha is en blijft de reizende afgezante van de
Commissie.
Van de werken van Memling zijn er slechts twee gekend, die naast een jaartal ook
nog een inschrift dragen, waar Memling als auteur wordt gewaarmerkt. Dit zijn de
drie-
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Madonna met Kind, gesculpteerd en gepolychromeerd ivoor, anoniem Frans Meester, XIVe eeuw
(h. 20 cm, b. 10 cm) Foto A.C.L. - Cliché Gemeentekrediet van België, Brussel. De H. Maagd houdt
haar Goddelijke Zoon op de rechterknie en biedt Hem een vogel aan. Het Kindje streelt de kin van
zijn moeder en lacht haar toe. Inscriptie op de sokkel: ‘Ave Maria Gratia Plena’.
Oorspronkelijk museum der Burgerlijke Godshuizen. Sedert 1958 maakt het deel uit van de verzameling
ivoren in het Memlingmuseum, St. Janshospitaal.
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J. Beerblock: Het Sint-Janshospitaal te Brugge, 1778, doek (h. 82 cm, b. 153 cm) - Cliché
Gemeentekrediet van België, Brussel.

luiken uit het St. Janshospitaal ‘Het Mystiek Huwelijk van de H. Katharina’ en de
‘Aanbidding der Wijzen’. Het rijk archief van het St. Janshospitaal bevat geen
gegevens betreffende de werken van Memling. Alleen worden in de rekening anno
1489-1490 de onkosten opgegeven voor het schrijven van 2 akten ‘vande translacie
vande nieuwe rive vanden XI duust maegden’ alsmede van het bezegelen van deze
stukken20. Op 21 oktober 1489, feestdag van de H. Ursula, werden de reliken ‘de
ossa plurimae’ in het beroemde schrijn gelegd en dit werd plechtig in de kapel van
het St. Janshospitaal geplaatst. Deze plechtigheid werd voorgezeten door Egidius de
Bardemaker van Sarepta, plaatsvervanger van de Bisschop van Doornik, hoofd van
het diocees en werd tevens bijgewoond door Jan Floreins, meester van het gasthuis,
door Jan de Cueninck, bursier, door zuster Jossine van Dudzele, vrauwe en talrijke
geestelijke en burgerlijke persoonlijkheden21. Het St. Janshospitaal bezit nog een
kleine oude rijve van de H. Ursula; de traditie meldt ons dat dit stuk niet groots
genoeg was voor de devotie van de H. Ursula en door de nieuwe rijve van H. Memling
vervangen werd.
Nader beschouwd, bezit de stad Brugge ook een Memling, nl. de triptiek van de
H. Kristoffel met de HH. Maurus en Gillis en dat in haar Groeningemuseum. Dat dit
wondermooi stuk bij de andere zes behoort, valt niet te betwijfelen. Hoe kwam het
echter in stadsbezit? Zoals de Sybilla Sambetha, komt deze triptiek van het St.
Juliaanshospitaal. Daar werd er reeds heel wat waarde aan gehecht, want meester
Pieter Vandendriessche, wiens portret ook hangt in het pand van de apotheek,
stipuleert uitdrukkelijk in zijn testament van 4-11-1699 dat ‘eene groote schilderye
representerende St. Christoffels enz. die alsnu is bovenstaende en vroeger heeft
ghehangen inde groote salette daerin een swarte schrapsra staet aldaer wederom sal
ghehangen worden ende dat die altijdt sal bliven in het godshuys sonder die te
vercoopen als wesende een oude anticquiteyt...’22. Tijdens de Franse Revolutie werd
het in beslag genomen en op 27-8-1794 door Jacques Pinot, speciale commissaris
van de republiek, naar Parijs vervoerd. Samen met een ander meesterwerk ‘De dood
van O.L. Vrouw’ door Hugo Van der Goes, kwam het op 3 januari 1816 in Brugge
terug. Beide schilderijen werden naar de Academie overgebracht en daar geplaatst
in de oude lokalen van de Poortersloge. In het St.-Juliaansgasthuis waren werken
aan gang en daarom schreef Burgemeester Baron Pecsteen in zijn brief van 9-1-1816
aan de Burgerlijke Godshuizen dat ‘le meilleur usage qu'on pouvait en faire c'était
d'exposer à l'Académie pour l'instruction des élèves’. Het antwoord liet niet lang op
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zich wachten. Op 13 januari reeds gaven de Burgerlijke Godshuizen de wens te
kennen om het schilderij over te brengen naar hun vergaderzaal. De leerlingen van
de Academie zouden daar vrije toegang hebben. Niet alleen bij dit schrijven bleef
het, want op 29 januari werd Gouverneur Baron de Loen van dit geval op de hoogte
gebracht met verzoek de teruggave te willen behartigen ‘aux hospices, ses véritables
propriétaires’. Alle pogingen bleven zonder gevolg en het was kloppen aan dovemans
deure. Het dossier bleef echter bij de Burgerlijke Godshuizen niet definitief zonder
gevolg geklasseerd. Op 24 maart 1864 werd er nogmaals aange-
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drongen, ditmaal bij de direkteur van de Academie, gevolgd op 6 maart 1866 door
een brief aan het schepencollege. Alle voetstappen ten spijt, het schilderij bleef waar
het was23.
Een belangrijke aanwinst voor het Memlingmuseum was een klein paneel, 22 op
16,5 cm, voorstellend O.L. Vrouw het kind Jezus voedend en toegeschreven aan
Henri met de Bles24. Het werd in 1925 geschonken door de heer Karel Baus, vóór de
oorlog 1914-18 te Ieper wonend, doch na deze oorlog te Brugge, St. Jacobsstraat 28,
met uitdrukkelijk verzoek dat dit werk in het Memlingmuseum moest hangen. De
heer Baus verklaarde dat dit schilderijtje in 1877 ontdekt werd te Ieper in een kamertje
van het huis, bewoond door Jw. Caroline Baus en dat het waarschijnlijk voortkwam
van een zekere Constantin Hof, oudoom van de schenker en verzamelaar van
kunstvoorwerpen te Ieper. Dit kunstwerk onderging nooit enige herstelling, op de
achterzijde van het paneeltje bevond zich alsdan het opschrift, thans nog bestaande
‘De Bles 1480’. De heer Baus zelf heeft dit opschrift slechts herschilderd, zonder
enige verandering aan de oorspronkelijke tekst te brengen. Het opschrift ‘Baus-Ieper’
herinnert aan de overbrenging van dit schilderijtje in april 1915 naar St. Omer. Met
zijn oorspronkelijk vergulde lijst, waarop in het zwart het jaartal 1480, werd het
tweemaal tentoongesteld25. Naar deze gegevens werd na de schenking in 1925 de
bestaande lijst vervangen en werd het schilderijtje op 27 juni in het Memlingmuseum
naast de schouw opgehangen, in een nieuw daartoe gemaakt ijzeren raam.
Zo was en bleef het Memlingmuseum een oase van rust en vrede, waar het
Pax-beeld26 op een énige wijze de sfeer van dit milieu vertolkt, twee monniken
omarmd in de vredekus.
Belangrijke wijzigingen deden zich echter voor na 1951. Alsdan besloot de
Commissie in haar vergadering van 9 april een nieuw museum in één der oude
ziekenzalen van het hospitaal in te richten. Deze zalen vormen op zich zelf door hun
constructie een droom van architecturale kompositie. In het begin van de XIIIe eeuw
werd de huidige middenzaal gebouwd. De bakstenen zijn van een hoogrode kleur,
afgewisseld met tuf- en veldsteen met overwegend gebruik van moefen. In 1291
werd een tweede ziekenzaal aangebouwd, aan de noordkant van de huidige centrale
zaal en die nu gedeeltelijk als kerk gebruikt wordt. Eindelijk werd begin van de XIVe
eeuw een derde zaal aangebouwd, nu zuid van de middenzaal. Midden de zaal werd
een rij reusachtige eiken steunpilaren aangebracht om het gebouw te stutten. In het
begin van de XIVe eeuw was dus het huidige mooie gebouwenkompleks voltooid,
bestaande uit drie grote ziekenzalen met een oppervlakte van nagenoeg 1700 m2.
Een schilderij van Jan Baptiste Beerblock, thans hangend in de middenzaal, geeft
ons een mooi beeld weer van dit Middeleeuws ziekenhuis, zoals het er nog was op
het einde van de XVIIIe eeuw.
De herstellings- en verbouwingswerken werden in het huidig museum aangevat,
op 18 april 1955 en beëindigd op 14 september 195727. Ondertussen onderging de
grote triptiek ‘Het Mystiek Huwelijk van de H. Katharina’ een grondige behandeling
door de heer A. Philippot op het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium te
Brussel. Na de voltooling der werken werden de Memlings naar hun nieuw verblijf
overgebracht. Om die grootse ruimte te vullen werd het museum uitgebreid met de
belangrijkste kunstwerken uit het vroegere museum van de Burgerlijke Godshuizen
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in de Karthuizerinnenstraat. Enkele Vlaamse Primitieven, schilderijen van van Oost,
meubels, ivoren, beelden, miniaturen en een wandtapijt omlijsten aldus de Memlings
op een smaakvolle wijze. Het aldaar exposeren van de Memlings lokte heel wat
kritiek uit; vooral betreurde men de teloorgang van de intieme atmosfeer, eigen aan
de oude kapittelzaal. Om dit enigszins te verhelpen werd een afsluiting gemaakt in
eiken panelen met balusters. Ook in de middenzaal werden meubels, schilderijen en
beelden geplaatst, niet direkt bedoeld als een onderdeel van het museum, maar om
de kaalheid van de vroegere leegstaande zaal te breken.
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Hiernaast boven: Barokkast - 1678 - Foto A.C.L. - Detailfoto van het linker deurpaneel voorstellend
een zicht in een apotheek. De kast werd in haar geheel afgebeeld bij het artikel van Drs. Frans
Vromman: ‘Schoonheid van het oude meubel’ in ‘West-Vlaanderen’, 1953, tweede jrg., nr. 6, p. 242.
- Eikenhout, h. 144 cm; b. 161 cm; d. 65 cm. St. Janshospitaal, voogdenzaal.

Onderaan links: Veelluik in geïncrusteerd ivoor, verguld en gepolychromeerd, XIVe eeuw, 65 × 35
- Foto A.C.L. - In het midden op een troon, O.L. Vrouw met het Jezuskind, staande op haar rechterknie;
langs beide zijden een musicerende engel; een derde engel kroont Maria. Hoger de zegenende God
de Vader. De luiken zijn versierd met 12 bas-reliefs voorstellende: links: de Geboorte van O.L. Vrouw
- de Aankondiging en de Visitatie; rechts: de Geboorte van Kristus, de Dood en de Kroning van O.L.
Vrouw en zes musicerende engelen. De buitenzijde der luiken zijn vier rechthoekige bas-reliefs. Oorspronkelijk in het St. Janshospitaal. Op 30-11-1838 overgebracht naar het museum van de
Burgerlijke Godshuizen en sedert 1958 terug in het St. Janshospitaal, Memlingmuseum.
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Onderaan rechts: Wiegekribje - Vlaams werk einde XVe eeuw - 60 × 32 × 22 - Foto A.C.L. Beeldhouwwerk, verguld en gepolychromeerd. Bestaat uit een wiegje, versierd, met tinnen en
bloemvormige ornamenten, gedragen door twee zuiltjes die bekroond zijn met een hemel, waarop
men vier engelbeeldjes ziet. De hemel is versierd met bogen en pinakels met hogels. Het Jezuskind
is in zilver en het borduurwerk van 1714. Het voorgesteld wiegekindje hoort toe aan het St.
Janshospitaal, waar het prijkt in de voogdenzaal, naast de apotheek. De Abdij der Godelieven te
Brugge bezit eveneens een wiegekribje, echter van latere datum. Beide kribbetjes werden besproken
door de heer H.S. Vandewiele in zijn artikel ‘De Kerstkribbe in West-Vlaanderen’, in
‘West-Vlaanderen’, derde jrg, nr. 1, p. 27-1954.
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O.L. Vrouw ter Potterie - kerk en museum
Verder van het centrum van de stad gelegen, dus minder bezocht en minder gekend
dan het Memlingmuseum, is het museum van de Potterie.
Onder dit museum moet niet enkel verstaan worden de twee zalen, maar het ganse
kloostercomplex met zijn zeer rijk gestoffeerde kerk en daarbij horende kerkschat
en kloosterpand. Het waardevolste gedeelte wordt gevormd door de kerkschat met
haar uitzonderlijke verzameling van gouden en zilveren kelken, monstransen,
relikwieschrijnen en altaarornamenten.
In de Potterie zijn zo wat 189 schilderijen verspreid in het rustoord. Voor een groot
deel portretten: voogden van dit hospitaal, ex-voto's van kinderen onder de
bescherming van O.L. Vrouw van de Potterie, weldoeners, priesters en oversten van
de kloostergemeenschap. Daarnaast, zeer mooie antieke meubels, waaronder een
koffer met de leuze van Keizer Karel ‘Plus Ultra’; glas- en gleiswerk, een kruisiging
van de XVIe eeuw met verheven beeldhouwwerk in zwarte toetssteen, miniaturen
en tekeningen, en gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen.
Onder de schilderijen van het museum zijn er een drietal van Louis de Deyster,
welke ons de Brugse H. Sakramentskapel in herinnering brengen. Deze stond ten
westen van de Vleeshalle, bezijden de Simon Stevinplaats. De kapel was niet groot,
maar luxueus ingericht. De muren waren tot op zekere hoogte bekleed met zwart-witte
marmer. Boven de marmeren plint, onder de vensters, bevond zich een doorlopende
serie van geschilderde taferelen van de Passie en dit van de hand van Louis de Deyster.
Bij het slopen van de kapel in 178, werden een drietal van deze schilderijen door het
St.-Juliaansgasthuis aangekocht28. Op 24-8-1877 werden ze dan, na grondige
herstelling door de schilder J. Callewaert, van St. Julien naar het museum van de
Potterie overgebracht. In verband hiermede verwijzen wij naar het ‘klappertje’ van
het Brugse Parochieblad van 15 juni 1957, waar ons allerbetreurde wijlen Z. Eerw.
H. Michiel English het had over de geschiedenis van deze kapel. Op het einde van
zijn artikel schrijft hij: ‘...van de zes taferelen die Louis De Deyster voor onze kapel
schilderde, zijn er nog drie bewaard... Ze zijn te zien in de Nood-Gods van Sint
Salvators...’ Zeker wist hij niet dat de overige drie in het museum van de Potterie
hangen. Wij zegden reeds dat de kerk van de Potterie zeer rijk gestoffeerd is. Ze is
een der meest schilderachtige van de stad. Rechts op het marmeren altaar staat het
mirakuleus beeld van O.L. Vrouw van de Potterie (1292). Voor dit altaar staan twee
reuzenkandelaars. Ze zijn met de zwart marmeren voet waarop zij rusten 2,50 m
hoog. Beiden werden door Guido en Hendrik De Vos uit Antwerpen in het jaar 1700
gegoten en waren een geschenk van Jacobus de Meester29.
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De H. Hiëronymus. Beschilderd eikehout, ca. 1500. (h. 95 cm). St.-Janshospitaal, kapel.
Cliché: Dienst voor Toerisme, Brugge.

De H. Anna uit de Trits in de kapel van het St.-Janshospitaal te Brugge.
Geschilderd eikehout.
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Van Pasen tot 15 oktober is de kerk speciaal versierd met prachtige Brugse
wandtapijten uit het midden van de XVIIe eeuw, die samen achttien mirakelen en
gunsten van O.L. Vrouw van de Potterie in beeld brengen30. De cartons der tapijten,
werden aan het in het museum bewaard prachtig hanschrift ‘Myrakelen van onze
lieve Vrouwe ter Pottereye’ ca. 1520 ontleend.
In de kleine zijkapel staat een rijve van gebeiteld en verguld hout. Daarin rust de
loden tombe van 1167, die het gebeente bevat van de Gelukzalige Idesbaldus van
der Gracht, derde abt van de voormalige abdij ter Duinen, bij Veurne. Een sierlijk
marmeren doksaal van 1644 sluit het koor af. Rechts van het hoogaltaar, in het koor,
het praalgraf uit toetssteen van Nikolaas Despars, onze Brugse kroniekschrijver.
Links het mooie praalgraf van Jan de Beer en zijn echtgenote. Nikolaas Despars en
Jan de Beer waren beiden voogden van de Potterie en burgemeesters van de stad.
Het is vooral op Pinksteren, hoogfeest van de H. Geest en patroon van de
kloostergemeenschap, dat de kerk schittert in rood, goud en zilver. Dan haalt zuster
kosterin al de kostbare schatten te voorschijn en, zoals wijlen Z.E.H. English het
zegt, ‘daar is geen enkele kerk te Brugge, zelfs niet de Bisschopskerk, die met de
Potterie-op-zijnbeste in kompetitie kan komen. De Potterie blijft “horsconcours en
membre du jury”’.
Over het derde museum, dat der ‘Burgerlijke Godshuizen’, thans gesloten, kunnen
wij kort zijn.
Opgericht in 1894 in een lokaal palend aan de Dyver, naar plannen van
bouwmeester Delacenserie, telde dit museum tot het jaar 1935 jaarlijks ongeveer
1300 bezoekers. Daarna gaat de belangstelling in dalende lijn, om voor de zes laatste
maanden (oktober 1939 - april 1940) amper 26 bezoekers te tellen. De laatste oorlog
bracht de sluiting van het museum te weeg en daarna was er praktisch geen interesse
meer. Voor de herinrichting van het nieuw Memlingmuseum in het St. Janshospitaal,
werden de belangrijkste werken naar dit museum overgebracht. Ook de Kliniek van
het Minnewater kreeg 38 schilderijen in bruikleen. Verder werden de burelen van
het secretariaat der Commissie met schilderijen en andere kunstwerken versierd. Het
was ons niet mogelijk, zoals vroeger gezegd, aan de kunstliefhebbers, hier een lijst
over te maken van de kunstschatten waarover onze Commissie van Openbare
Onderstand thans de zorg draagt. Mogen wij nochtans doen opmerken dat onze
Westvlamingen, en vele Bruggelingen, veel minder dan de vreemdelingen en personen
uit andere streken van ons land, onze kunstwerken kennen en komen bewonderen.
Michel De Duytsche

Eindnoten:
1 Antwerpen, Brugge, Brussel, Damme, Ieper en Tongeren. Repertorium der Belgische Musea,
Brussel, 1958, blz. 7.
2 Statistiek nopens de ontvangsten voor het bezoek aan het museum, opgemaakt in 1930 door
Mevrouw de Overste van het St. Janshospitaal. In hoofding schrijft ze ‘te beginnen met het jaar
1839 heeft men in het St. Janshospitaal de schilderijen van Memlink aangetoond’.
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11 Brief dato 10-2-1942 van de Militärverwaltungschef, Kult. Kunst, Dr. Krönig aan de heer
Reckelbus, conservator van het stadsmuseum.
12 Medegedeeld door de heer A. Van Belle, voornoemd.
13 Dossier, archief COO, Kunstvoorwerpen, karton K3, volgnummer 91.
14 Dossier, archief COO, Kunstvoorwerpen, karton K2, volgnummer 63. Private personen: Eugeen
Rapaert de Grass uit St. Andries (een triptiek met in het midden de nederdaling van de H. Geest
en zijluiken de schenkers, geëxposeerd in de tentoonstelling der Brugsche Primitieven onder
nr. 53); Mr. de Halleux, door tussenkomst van de heer Demeester, 5 schilderijen; Douairière
Alberic Kervyn - de Smet te Brugge, 26 schilderijen; Frans De Wispelaere voor rekening van
een zekere Jw. Michiels, 3 schilderijen (Frans Hals, Teniers en van Oost). Kloostergemeenschappen: Het Engels Klooster, door tussenkomst van de heer Corn. Leegenhoek,
185 schilderijen; De Paters Discalsen uit Brugge met 53 schilderijen.
15 Dossier, archief COO, Kunstvoorwerpen, karton K2, volgnummer 65.
16 Jos. De Smet, Redding van de kunstschatten van Ieper, 1915-1916 in Biekorf, jr. 1961, p.
372-376.
17 Proces-verbaal Burgerl. Godshuizen 30-8-1847, de geplande werken waarvan spraak waren:
bouwen van acht nieuwe ziekenzalen, aannemingen Calloigne en De Vestel 1856-1860.
18 W. van Nespen in het ‘Kompas’, tijdschrift van de Nationale Levensverzekeringsbank te
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Rotterdam, 33e jr., nr. 2, blz. 22.
Proces-verbaal Burgerlijke Godshuizen 7-10-1867, nr. 5637. ‘On décide de faire sculpter par
le statuaire Pickery selon le dessin qu'il a produit un nouveau piédestal en chêne pour la châsse
de St. Ursule et le dépense est réaliser à 125 Fr.’. Bedrag voldaan in de rekeining 1867, titel
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Archief St. Janshospitaal, rekening register 207 en dubbel onder nr. 203.
Paul Lambotte ‘Hans Memling, de meester van het St. Ursulaschrijn’, Amsterdam 1939, blz.
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Archief C.OO, fonds St. Julien, register 981 fol. 24 verso. ‘Staet ende inventaris van de goederen
nagelaten door wijlen broeder Pieter Vandendriessche, overleden 7-11-1699’. Register 1042
van dit fonds geeft nadere aanduiding nopens deze persoon: ‘den 28 sporcle 1650 is overleden
Dara filia Carolus Valcke, vidua Joos vanden Driessche, den 22 januari 1638 is overleden Joos,
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23 Dossier, archief COO, Kunstvoorwerpen, karton K1, volgnr. 31.
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25 Tentoonstelling Dinant - 1902 Exposition des Primitifs onder nr. 29.
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27 Werken uitgevoerd onder de leiding van ingenieur-architect J. Verbeke.
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28 Dossier, archief COO, Kunstvoorwerpen, karton K4, volgnr. 19.
29 A. Maertens, o.c. blz. 182.
30 Cfr. J. Versyp, De geschiedenis van de tapijtkunst te Brugge. Verh. Kon. Vl. Ac., Klasse Schone
Kunsten, 1954.
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Een greep uit de schat van het St-Janshospitaal te Brugge
Op de tentoonstelling ‘Edelsmeedkunst in het Brugse’, in 1950 te Brugge gehouden,
prijkten niet minder dan 18 stuks uit de schat van dit hospitaal. Dit is reeds
kenschetsend voor de omvang van die schat. Daarom wordt ook maar een greep
gedaan, zij het dan nog een goede greep met volle hand.
A) Wat we hier in groot getal aantreffen zijn de reliekmonstransen.
1) De oudste is wel juist geen monstrans, maar mag toch hier ondergebracht worden:
het is de ‘Reliekhoorn van de H. Cornelius’ (nr. 87)1. Deze reliek in vorm van een
hoorn van 32 cm breedte, is aan de beide uiteinden versierd met zilveren, verguld
beslag. Midden de hoorn is een mooie versiering met de reliek aangebracht. Daarboven
staat het beeldje van de H. Paus Cornelius met een boek en hoorn in de hand. Deze
hoorn staat op een voetstuk, zoals de reliekmonstransen. Hij is uit de XVe eeuw,
maar het voetstuk schijnt van latere datum2, hoewel beide gothisch zijn.
2) In de rij van de reliekmonstransen komt dan eerst een laatgothische van de HH.
Apostelen (nr. 94). Op een zeslobbige voet met ronde verhoging met zeskantige stam
en platte ronde knoop, ligt de cylinderreliek horizontaal. Op de linkerzijde is een
heilige Vrouw gegraveerd met een dubbele kroon in de hand en een op het hoofd
(H. Elisabeth) en op de rechterzijde een H. Koning. Boven de cylinder is een beeldje
van O.L. Vrouw met Jesuskind, onder een torenvormige bedekking, bekroond met
Kristus op het kruis. Drie merken geven ons meer uitleg over jaar en maker: de grote,
gekroonde leeuwekop van het Brugse gild, de gothische dekenletter d, gebruikt van
2 september 1587 tot 2 september 1588 en een torentje met kruis van de
meester-zilversmid, waarschijnlijk een Van Nieukercke.
3) Volgt dan de reliekmonstrans van de H. Apollonia (nr. 100), op dezelfde wijze
gemaakt als vorige, maar niet zo kunstvol. Boven de horizontale cylinder staat een
beeldje van de H. Apollonia, die een boek in de rechterhand houdt en haar attribuut,
een tang met tand, in de linker. Het ronde torentje staat op een S-vormige versiering.
In de voet staat het inschrift: S(uster) Jacqueminken Cloribus 1620. De merken zijn
de gekroonde leeuwekop en de gothische, gekroonde b van het Brugse gild. Als
dekenletter de kleine gothische m, gebruikt van 2 september 1619 tot 2 september
1620. Het merk van de zilversmid DJC is dit van Jacques De Cantere.
4) Een andere reliekmonstrans, eeuvoudiger van maaksel, met horizontale cylinder,
is deze van Verscheidene Heiligen (nr. 99). Boven de cylinder staat één van de
patronen van het hospitaal: de H. Joannes de Doper met lam op een boek in de
rechterhand. Op twee kleine zuiltjes, geflankeerd door een eenvoudige S-vormige
versiering, rust een torenvormig dak met bovenop een groot kruis.
Dezelfde merken als vorige staan in de voet. Jacques de Cantere heeft het gemaakt
tussen 1619-20.

1
2

Tentoonstelling 1950: Edelsmeedkunst in het Brugse.
Zie ook J. Weale: Hans Memlinc, Franse uitgave, blz. 45; Engelse uitgave, blz. 44.
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5) Het hospitaal heeft zijn beroemd H. Ursula-schrijn met de legende van de 11000
maagden, maar het bezit ook zijn reliekmonstrans van ‘de XIM maechden’. Op een
ovaalvormige voet met links en rechts gevleugelde cherubkopjes en voor en echter
vruchtenversiering, staat een zware balusterstam, die de horizontale cylinder draagt.
De H. Paulus met boek in linker en zwaard in rechterhand, staat boven de cylinder
tussen twee ronde zuiltjes met S-vormige versiering. Boven het dak een kruisje.
De merken zijn ver uitgesleten, maar toch kunnen deze van het Brugse gild
onderscheiden worden alsook de dekenletter R, gebruikt van 2 september 1624 tot
2 september 1625. Dit van de zilversmid is onleesbaar.
6) Het bezit ook nog zijn reliekenmonstrans van de H. Ursula. De ovale voet is met
een boogvormige vruchtenversiering bewerkt. De balusterstam draagt de horizontale
cylinder, waarboven de H. Petrus staat met boek en sleutel en zelfde bekroning als
vorige.
Beide zijn vroeger waarschijnlijk samen uitgestald geweest en mogelijk door
dezelfde zilversmid gemaakt. De ver uitgesleten merken laten toe deze van het Brugse
gild te onderscheiden en de beginletters O.H. van een onbekende meester. De
dekenletter echter is onleesbaar.
7) Er is nog een reliekmonstrans van de H. Mauritius. De ronde voet met bloemmotief
op de rand en ronde stam draagt de horizontale cylinder met bovenop een kruis. Geen
merken zijn te vinden.
8) Een reliekcylinder van 19 cm van de HH. Maurus en Fiacre is er ook bewaard.
De uiteinden hebben gotische versieringen.
9) De enige staande reliekmonstrans, minder artistiek dan voorgaande, bevat de
relieken van verscheidene Heiligen (nr. 105). Een ronde voet met vruchtenversiering
en een balusterstam met zelfde versiering eindigt op een soort lage kom, met
acantusbladen, waarop de cylinder staat. Hij is geflankeerd door twee ronde zuiltjes.
Op de voet van deze laatste staat, op de voorkant, het jaartal 1630 en op de achterzijde
M W, ongetwijfeld de beginletters van de gevers. Boven de zuiltjes bevinden zich
twee heiligen, tamelijk ruw afgewerkt: een met drie kronen in de rechterhand en een
boek in de linker (H. Godelieve of Elisabeth) en links O.L. Vrouw met Jezuskind.
De cylinder is bekroond met een ronde nis, op vier zuiltjes, waarboven een kruis.
Volgens de merken is het gemaakt door de Brugse zilversmid Jan Peperseele in het
jaar 1630. De dekenletter Z, gebruikt van 11 oktober 1630 tot 6 oktober 1631,
bekrachtigt zulks.
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1. St.-Janshospitaal te Brugge: Reliekhoorn van de H. Cornelius. - XVe eeuw.

2. St.-Janshospitaal te Brugge: Reliekmonstrans van de H.H. Apostelen. - 1587 of 1588.
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3. St.-Janshospitaal te Brugge: Reliekmonstrans van de H. Apollonia. 1620.
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B) Nemen wij vervolgens even de kelken in ogenschouw.
1) De oudere zijn waarschijnlijk in de loop der tijden verdwenen, daar de oudste
kelk, die er nu bewaard wordt, volgens de dekenletter maar uit 1731-32 dagtekent.
Op de voet van deze kelk staat de H. Franciscus afgebeeld, die de wondertekenen
ontvangt, alsook twee vrouwelijke wapens, waarvan een met keper in keel met drie
hanen (De Haene?). De merken zijn deze van het Brugse gild, de dekenletter P
(gebruikt van 6 april 1731 tot 19 november 1732). Het merk van de zilversmid is ver
uitgesleten en moet uit drie beginletters bestaan hebben, waarvan de laatste M was.
2) Een tweede, met ronde voet met bladermotief versierd en balusterstam, draagt het
inschrift 1745. De merken zijn leeuwekop en een ongekroonde gotische b van het
Brugse gild. Dit van de zilversmid IP met kroontje, is van Joannes De Pape, die vrij
meester werd op 13 april 1741. Er is geen dekenletter, tenware de gotische b zonder
kroon tevens daarvoor zou gebruikt zijn geweest, hoewel het, voor 1743-44, de
geschreven B had moeten zijn.
3) Zeer merkwaardig is de mooie Rococcokelk, volgens het inschrift ‘Andreas Petyt
fecit Brugensis 1740’, door meester Andreas Petyt gemaakt. Op de brede ronde voet
staan de symbolen van de vier evangelisten gedreven. De stam is gevormd door drie
gedreven beelden, symbolen van de goddelijke deugden. De cuppa-omvatting heeft
vier medaljons met voorafbeelding uit het Oude Verbond van de Eucharistie, tussen
koornaren en druiventrossen. De merken verwijzen naar het Brugse gild en, evenals
het inschrift, draagt de kelk ook het merk van Andreas Petyt, dat hij gebruikte vóór
1750. De dekenletter E werd gebruikt van 26 november 1746 tot 22 november 1747.
4) Een eenvoudige kelk met enkel één merk, nl. van de zilversmid Carel Benninck,
sluit deze reeks kelken af.
C) Bij het eucharistisch vaatwerk treffen we nog de cibories aan, waarvan er twee
bewaard zijn:
1) de eerste met inschrift 1703, eenvoudig, maar niettemin mooi, op ronde voet
met bloemversiering. Een fijne balusterstam draagt de cuppa. De omvatting, fijn
geciseleerd, bestaat uit engelkopjes en wolken. Het deksel is licht gebogen met
bladmotief. Geen enkel merk is te vinden.
2) De andere, grotere, ciborie draagt maar één merk: C B met kroontje (dit van Carel
Benninck). De vier medaljons op de voet beelden af: het kruis met de koperen slang;
kelk met hostie, boek, kruis en doornenkroon; kelk, boek, mijter en staf met
druiveranken; het Lam Gods op boek met zeven sloten en kruis. Zij schijnen te wijzen
op het einde van de 18e eeuw en wel rond 1780.
D) Als laatste edelsmeedwerk, dat we met de Eucharistie in verband staat, hebben
wij de mooie stralenmonstrans in Rocaillestijl (nr. 21). Op de voet zien wij vier
medaljons, met beeltenis van O.L. Vrouw, de H. Augustinus, de H. Apollonia en de
H. Joannes, evangelist. De stam wordt gevormd door drie knopen boven elkaar.
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Boven de stam, midden de stralen en onder de ronde voor de lunula, staat de H.
Joannes de Doper. Hij wijst met de rechterhand omhoog naar de hostie, als wou hij
zijn vroeger gezegde herhalen: ‘Zie het Lam Gods’. Aan weerszijden knielen twee
aanbiddingsengelen. Boven de hostie: de duif, symbool van de H. Geest, met aan
weerszijden een zwevend engeltje. Boven dit alles God de Vader op de wolken. Twee
zwevende engeltjes houden de kroon met het kruisje. Latere toevoegingen zijn de
vele diamanten. De merken zijn: de twee van het Brugse gild, de dekenletter W,
gebruikt van 3 december 1738 tot 19 november 1739 en van de meester-zilversmid
Maarten Logghe, vrij meester geworden op 13 mei 1728.
E) Nog enkele andere werken, vooreerst uit de 17e eeuw:
1) Het H. Olieschrijntje, 30 cm hoog, met ronde voet en ronde stam, zonder versiering.
Het vaatje meet 7 cm. Het draagt het wapen van St.-Janshospitaal met het jaartal
1648. Ditmaal is het merk van het Brugse gild een grote leeuwekop en gekroonde
gothische b. De dekenletter R werd gebruikt van 13 november 1648 tot 15 november
1649. Het merk van de zilversmid T en L, gescheiden door een kleine bol met kruisje,
is onbekend, maar komt overeen met de beginletters van Thomas Lyns de oude.
2) Een zilveren kroon, vroeger gebruikt op Witte Donderdag bij de uitstalling van
het Allerheiligste, met een doormeter van 12 cm. Zes engelkopjes, afgewisseld met
bloemversiering vormen de kroon. Ze draagt het wapen van het hospitaal tussen de
eerste twee cijfers en de laatste twee van het jaartal 1662. Volgens de merken dekenletter: kleine gothische d, gebruikt van 26 november 1660 tot 8 februari 1662
- werd ze gemaakt door dezelfde Brugse zilversmid A.K., die de kelk en de monstrans
van het hospitaal te Damme vervaardigde, waarschijnlijk Antoine Kerckhof.
3) Een ronde, zilveren schotel met zeer mooie randversiering uit bloemen, werd
volgens dekenletter, de kleine gotische t gemaakt tussen 22 november 1678 en 28
november 1679 door de onbekende Brugse zilversmid, die tekende met I H L, in een
soort klaverblad.
4) Een ronde altaarschel of beter een beiaardschel, met 6 zliveren belletjes, staande
op 4 leeuweklauwen met bol, draagt een vruchtenversiering, afgewisseld met 4
medaljons, nl. zittende O.L. Vrouw met Jezuskindje, H. Michaël en tweemaal
dooreengestrengelde letters, die A M schijnen te zijn. (nr. 154). Boven op de knoop
van de beiaard staat het jaartal 1690, dat niet helemaal schijnt te kloppen met de
dekenletter k, gebruikt van 14 november 1695 tot 26 november 1696. De
meester-zilversmid tekende met I D, aaneengeschreven, en is tot nog toe onbekend.
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St.-Janshospitaal te Brugge: Vriendschapsbeker, vervaardigd door Jacques de Cantere (1619).

St.-Janshospitaal te Brugge: Stralenmonstrans in Rocaillestijl vervaardigd door Maarten Logghe (1738
of 1739).
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St.-Janshospitaal te Brugge: Rococco-kelk. vervaardigd door Andreas Petyt (1746 of 1747).

F) Werken uit de achttiende eeuw:
1) Twee grote (1,09 m) en twee iets kleinere (1,06 m) altaarkandelaars in Rocaillestijl
(nr. 122). De driekantige voet rust op drie leeuwepoten op een bol. Elke kant draagt
een medaljon, telkens het wapen van het hospitaal en dan, in bustevorm, volgende
heiligen: Cornelius, Apollonia, Joannes, Augustinus. Op de stam: vooruitspringende
cherubkopjes. Ze werden vervaardigd door de Brugse zilversmid, waarvan nog veel
en mooi werk in West-Vlaanderen gebleven is, maar die, helaas, onbekend blijft. Hij
tekende met een soort lauwertakje, met één blaadje bovenaan en twee aan beide
zijden, in een ovaal. De dekenletter C verwijst naar 13 november 1715 en 18 november
1716.
2) Een andere, onbekende Brugse zilversmid, waarvan eveneens veel werk bewaard
bleef en die tekende met de letters JAJ maakte in 1784 het wierookvat en scheepje,
in 1787 het zilveren processiekruis en in 1788 twee armluchters (nr. 126).
3) Vermeldenswaard zijn nog de Canonborden met zilveren omlijsting, in 1728-29
door Adriaen Pieters gemaakt.
4) In 1728 schonk ‘Suster’ Anna Verlaere een zilveren Evangelielessenaar, waarop
geen merken voorkomen.
5) Voor de oude zilveren kroezen, verwijzen we naar onze bijdrage in ‘Biekorf’ van
de Zaaimaand 1949, blz. 193-203.
6) Wij mogen ook niet de grote Vriendschapsbeker vergeten1. Hij meet 33,5 cm.
Binnen het deksel staat een inschrift S.E.R. 1619, d.i. Suster Elisabeth Rouffelet
1

A. Duclos: Bruges Histoire et Souvenirs, blz. 403 - Biekorf 1949, blz. 202.
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1619. De balusterstam staat op een ronde voet met bladversiering. De beker zelf
draagt drie gegraveerde medaljons tussen uitspringende leeuwekoppen: de H.
Augustinus (regel van de zusters), de H. Joannes Evangelist (patroon van het hospitaal)
en de H. Elisabeth (patrones van de zusteroverste sedert 1616). Boven op het deksel
staat een beeldje van de H. Joannes de Doper. Deze beker werd volgens inschrift en
ook volgens dekenletter - kleine gothische I (2 sept. 1618 - 2 sept. 1619) gemaakt
door de Brugse zilversmid Jacques de Cantere, die ook twee reliekmonstransen
vervaardigde (zie hoger).
Was de greep groot, ze blijft toch nog onvolledig.
Caesar Denorme
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Kunstschatten in de Zwin-Stad

Geboorte van Christus; anoniem werk; XVe eeuw, (blz. 152, nr. 21). (Foto A.C.L., Brussel)

Ontstaan:
Konstantinopel, voorgesteld, houdende in de hand een perkament met de tekst: ‘In
't jaar O.H. MCCL ick stichtte 't hospitaal van Damme’. De kleurramen in de
gasthuiskapel zijn niet oud en werden geschilderd in 1870 door de Brugse glazenier
Coucke; doch de tekst kan geïnspireerd zijn door een ouder document of door
overlevering. Zo overhandigde Zuster Elisabeth van der Heyden, in 1640, aan de
Deken der Christenheid van Damme, Johan Jennijns, ter gelegenheid van zijn dekanaal
bezoek, enkele aantekeningen over het oude sticht, door haar opgeschreven
biezonderheden, welke zij mogelijk door traditie van oudere zusters vernomen had.
Ze vermeldt daarin o.m. dat het hospitaal gesticht werd door ‘Margaretha, weduwe
van Willem d'Ampiere, 27e graaf van Vlaanderen’1. Verschillende geschiedkundigen
wijzen Gravin Margareta aan als stichtster, doch met 1249 als stichtingsjaar; zo
Kanunnik Tanghe (Parochieboek, blz. 75), steunend op de jaarboeken van Meyer;
Maquet (Histoire de la ville de Damme, bl. 205); James Weale (Bruges et ses environs
1884, bl. 239) en, volgens Opdedrinck, ook Joost de Damhouder en L. Gilliodts-van
Severen.
In hoever de gravinnen Margareta of haar oudere zuster Johanna zouden betrokken
geweest zijn in de oprichting van het gasthuis, is tot nog toe niet uitgemaakt. Evenmin
voor wat het stichtingsjaar betreft. Het oudst gekende document, dat over het gasthuis
handelt, is het reglement van 1249. Deze akte, uitgaande van de schepenen en poorters
der stad Damme, levert het bewijs dat het gasthuis dan reeds sinds ettelijke jaren
bestond en in volle bedrijvigheid was en dat het opgericht en beheerd werd door de
magistraat en de poorters. Misschien heeft men vroeger deze akte beschouwd als
zijnde een eerste reglement in verband met de stichting. Ook Opdedrinck heeft bij
de vertaling ervan gefaald en sommige punten verkeerd begrepen. Z.E.H.M. English
zag het groot belang van dit document voor de geschiedenis van het hospitaalwezen
in de middeleeuwen. Bij zijn beoordeling over het werk van Opdedrinck: ‘Sint
1

Z.E.H.J. Opdedrinck: ‘Sint-Janshospitaal te Damme’. Tielt, 1951, blz. 15.
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Janshospitaal te Damme. Geschiedkundige aantekeningen’, heeft hij de oorkonde
van 1249 speciaal onder de loupe genomen en nauwkeurig bestudeerd2. Het is een
regeling - gesteund op de reeds gedane ondervinding - om goede orde te brengen in
het hospitaal, waarvan de lasten te zwaar geworden waren ten overstaan van de
inkomsten en om een beter verhouding te brengen tussen het aantal verpleegden en
verplegers. Het is verder, van de kant van de Schepenen, een poging om hun rechten
op het gasthuis vast te leggen, vooral tegen een eventuele vérgaande inmenging van
de kerkelijke overheid. Zo zou het stadsbestuur het aantal broeders en zusters bepalen,
doch de bisschop zou ze aanstellen.
Door de oorkonde kennen wij de onderscheiden klassen van personen die in het
hospitaal verbleven: de zieken, waarvan het aantal schommelde naar gelang der
omstandigheden, de passante lieden, dus reizigers en pelgrims, die er, evenals de
zieken, geen vast verblijf hadden; verder, als vaste bevolking, de proveniers, bestaande
uit verpleegden en verplegers. Als verpleegden: ‘de scamele huusweecken’ t.t.z.
ouden van dagen die ziekelijk, gebrekkig en zonder bestaansmiddelen waren. Als
verplegers: de hospitaalbroeders en -zusters.
Daar de inkomsten van het gasthuis te gering waren om het te groot aantal
proveniers te onderhouden, besliste het stadsbestuur dat, door versterving, het aantal
huisweken tot vier, en het aantal broeders en zusters tot vijf zou worden teruggebracht.
Indien, in het vervolg het hospitaal over ruimer middelen beschikte, kon de magistraat
meer huisweken, en, in overleg met de bisschop, een groter aantal broeders en zusters
aanvaarden. Later werden ook niet-behoeftigen, die hun onderhoudskosten betaalden,
of hun goederen aan het godshuis overmaakten, als proveniers opgenomen.
Laten wij nog even een andere biezonderheid aanhalen, betreffende de naam van
het hospitaal, welke door English bij het onderzoek van de oorkonde van 1249 in
het licht werd gesteld en aan de aandacht van Pastoor Opdedrinck, bij het schrijven
van zijn verdienstelijk werk, ontsnapt is. De meeste oude documenten noemen het
gasthuis ‘Sint Janshuus’. In een raam van de Kapel wordt Sint Jan de Evangelist als
schutspatroon voorgesteld en in het gasthuis wordt een XVIIe eeuwse schilderij
bewaard met Sint Jan op het eiland Patmos. Het blazoen van het sticht voert op een
azuren veld, een gouden kelk, geflankeerd door de initialen J en d van zilver en een
serpent dat in de vorm van S eroverheen kronkelt (Sint Janshuus-Dam). Kelk en
slang zijn een iconografisch attribuut van Sint Jan de Apostel. Opdedrinck besluit
dan in zijn werk: ‘een liefdadig gesticht, onder de bescherming gesteld van Sint Jan
de Evangelist, den apostel der liefde tot God en den evenmensch’ (bl. 12). Nochtans,
English vindt in de akte van 1249 geen Sint Janshuus vermeld, doch tot tweemaal
toe: ‘Domus beate Marie’, Dus een O.L. Vrouwgasthuis. Hij haalt ook de notariële
kopie (1644) aan van een akte van 1427, die de formule van professie opgeeft in het
Damse hospitaal: ‘Ad honorem Dei omnipotens, beate Marie Virginis et beati Joannis
Baptiste, facio professionem ad vivendum in hospitali beate Marie Virginis et beati
Joannis Baptiste in Dam’. Dit is duidelijk; in 1427 was het sticht nog aan O.L. Vrouw
toegewijd, met nu een tweede patroon: Sint Jan de Doper. Deze was de
beschermheilige van de Sint-Jansheren of Joannieten, die eerst een hospitaalorde
was voor ze zich tot ridderorde ontwikkelde en dan nog talrijke zieken- en
passanteliedenhuizen geopend heeft. Aldus English, die vervolgt: ‘Het lijkt me niet
onmogelijk dat van deze zijde een invloed op Op een der geschilderde glasramen
2

M. English: ‘Het Hospitaal te Damme’. (Addenda et Corrigenda) in Handel - Société
d'Emulation, Brugge, LXXXVIII, blz. 135. (1951).
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der kapel van het Sint Janshospitaal te Damme wordt de gravin van Vlaanderen,
Margareta van
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onze stadshospitalen is uitgegaan’. Evenwel, Opdedrinck, haalt verschillende teksten
aan uit Schepenakten van de XIVe eeuw, waar er alleen spraak is over Sint Janshuus;
alzo: 1341 ‘Zuster Griele Roets, meesterighe van Sinte Jhanshuus’; 1405 ‘Joncvrouwe
Margriete Hondts, meestrighe vanden Godshuus van Sinte Jans huus in den Dam’.
Is het hier de Doper of de Evangelist? En wanneer is de tweede de eerste komen
vervangen? In 1596 wijdde Bisschop Matthias Lambrecht in de gasthuiskapel twee
altaren, waarvan het eerste geconsacreerd werd onder de aanroeping van Sint Jan de
Doper en Sint Jan de Evangelist. Hier hebben we nu de twee Sint Jan's, waarvan de
Doper eerst genoemd wordt. Naderhand komt de Evangelist op het voorplan en heden
staat hij alleen aangeschreven als de beschermheilige van het gasthuis. Hoe is dat
uit te leggen?

Inkomsten van het gasthuis.
De meeste inkomsten, waarover het hospitaal beschikte, kwamen voort van geldelijke
bedragen door weldoeners aan dit sticht geschonken; van de talrijke jaarrenten bezet
op woningen of land en de verpachting der grondeigendommen en huizen door milde
begifters ‘als ghifte metter warmer hant’ ofwel bij testamentele beschikking aan het
gasthuis overgemaakt: van kollekten, ook ‘aporte’ genoemd, gehouden in de kerk of
in het gasthuis. Ook de stad sprong bij om in de lasten van het hospitaal tegemoet te
komen. Damme bezat in de middeleeuwen het stapelrecht van de wijnen en was de
aangewezen markt voor al de wijnen die ingevoerd werden langs het Zwin. Ze werden
er gemeten door een vergierder, aangesteld door de schepenen. Hij moest een Engelse
penning innen per stuk wijn. In 1395 schonk de stad de inkomsten van de vergierroede
aan het gasthuis en benoemde een hospitaalbroeder tot magister vergierder. Tot het
einde der XVIe eeuw was meestal een hospitaalbroeder, onder toezicht van de
voogden, gelast met de financiële verrichtingen van het gasthuis en met het beheer
van de goederen. Jaarlijks moest hij als zaakvoerder en ontvanger verantwoording
geven en de rekeningen voorleggen aan de schepenen als oppervoogden, de
afgevaardigde van de bisschop, de voogden, de broeders en de zusters. De laatste
hospitaalbroeder, Jacob de Meyere, is er in 1584 overleden.
Het is te danken, vooreerst aan de milde en vrome begiftigers die in de bloeiperiode
van de stad, als werk van barmhartigheid voor de behoeftige zieken en ouden van
dagen, het hospitaal rijkelijk met grondeigendommen bedacht hebben; en anderzijds
aan de voogden, de beheerders en de toegewijde zusters van het sticht, die in de loop
van de eeuwen het inzicht en het doel van de schenkers geëerbiedigd en de onroerende
goederen trouw bewaard hebben, ondanks onrustige en moeilijk tijden, langdurige
oorlogen en de geleidelijke declinatie en ondergang van de stad, dat het
Sint-Janshospitaal van Damme heeft kunnen stand houden en heden nog zijn werk
als caritatieve instelling kan voortzetten.
In 1876 werd, bij het oorspronkelijk gebouw uit de eerste helft van de XIIIe eeuw,
een rechtervleugel toegevoegd als woon- en slaapzalen voor ouden van dagen, en in
1907 werd als linkervleugel het Sint-Margaretagodshuis opgericht. Nog een nieuwe
evolutie is in het vooruitzicht. De leden van de C.O.O., de huidige voogden, hebben
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het inzicht de inwendige inrichting van het gasthuis aan te passen aan de huidige
levensbehoeften. Eerlang wordt de vleugel van 1876 volledig gesloopt en vervangen
door een rustoord voor ouden van dagen met volledig moderne uitrusting.
In 1925, ten gevolge van de fusie van het Armbestuur (de oude H. Geesttafel, ook
Dis genaamd) met de Burgerlijke Godshuizen, naam welke het gasthuis gekregen
had onder het Frans Bewind, werden beide caritatieve inrichtingen onder één beheer
gesteld, onder de titel van Commissie van Openbare Onderstand. De Diseigendommen
werden dan samengevoegd met deze van het oud gasthuis.
Sedert de XIIIe eeuw zijn het onafgebroken zusters van een zelfstandige
kloostergemeenschap die de zieken en ouderlingen verpleegd hebben. Zij volgen de
regel van de H. Augustinus en vereren als beschermheilige de H. Elizabeth van
Hongarije. In de laatste decennia kwamen geen nieuwe en jonge vocaties de kleine
communauteit - er waren door de band acht à tien zusters - aanvullen, zodat deze
stilaan dreigde uit te sterven. Om hieraan te verhelpen heeft Mgr. De Smedt, bisschop
van Brugge, op 28 augustus 1955 de kloostergemeente van Sint Janshospitaal te
Damme samengevoegd met deze van O.L. Vrouw van de Potterie te Brugge, ook
een alleenstaande oude kloosterorde die dezelfde regel volgt en met hetzelfde doel
opgericht werd. Zo kan de Potterie, die nog over voldoende reserve aan hulpkrachten
beschikt, bijspringen te Damme.
In een oude inrichting als het Damse godshuis, waar de zusters de traditie in ere
houden, waar taai de oude gebruiken en overleveringen voortleven, moeten veel
meubilair, sier- en gebruiksvoorwerpen bewaard gebleven zijn. En zo is het werkelijk;
wie er binnentreedt voelt er zich als in een atmosfeer uit voorbije eeuwen en treft in
alle plaatsen herinneringen aan uit een ver verleden.
In 1901 werd Z.E.H. Jules Opdedrinck tot pastoor benoemd te Damme. Hij was
ervoor de aangewezen persoon, een ijverige priester en een verdienstelijk Westvlaams
historicus, vurig minnaar van kunst en oudheidkunde. Gedurende twintig jaar was
hij onderpastoor geweest op de parochie van Sint Jan te Poperinge, had er al zijn
vrije uren besteed aan geschiedvorsing en achiefonderzoek en er een rijke oogst van
geschiedkundige biezonderheden verzameld, welke hij verwerkt heeft in verschillende
monografieën. Vol geestdrift kwam hij naar Damme, de oude, vermaarde, vervallen
stad met een rijk geschiedkundig verleden, waar hem een grootse monumentale kerk
wachtte en het geestelijk bestuur van een aloud gasthuis, met tevens een aanzienlijk,
nog braakliggend veld van niet onderzochte archiefstukken en geschiedkundig
materiaal. Aldra zette hij zich aan het onderzoek van het ongeordend archief van het
gasthuis. Hij stelde een chronologische lijst op van de oorkonden - de oudste van
1306 - van welke hij de korte inhoud opgaf en de belangrijkste volledig overschreef
in een Register der documenten van Sint Janshospitaal, dat, samen met de
gasthuisrekeningen, aan de basis lag van de geschiedenis van dit godshuis, welke hij
in handschrift in bewaring gaf aan de zusters. Dit h.s. werd in 1951, dertig jaar na
zijn dood, in druk uitgegeven ter gelegenheid van het zevende eeuwfeest van het
hospitaal. Op speurtocht op de zolders en in hoeken en kanten van het gasthuis, kwam
hij telkens af met een kast of bank, een beeld of een schilderstuk, een kan of een
schotel. Zonde was het dat zoveel waardevolle zaken voor de kunstliefhebbers en
toeristen onder de korenmaat bleven. Pastoor Opdedrinck vatte het ontwerp op, in
het gasthuis een oudheidzaal in te richten. De oude kamer der voogden, ook ‘de
vierschare’ genoemd, werd te zijner beschikking gesteld, een stemmige zaal, opgericht
in 1556, met hoge ramen, en een monumentale schouwmantel in zwart marmer. Op
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één der vloertegels staat het jaartal 1679, hetgeen laat vermoeden dat de zaal in dit
jaar een nieuwe bevloering kreeg in witte en grijze hardstenen plaveien. In deze
oudheidkamer treffen wij aan: schilderijen, portretten, oude kaarten, kasten,
kistbanken, oude tafels en stoelen, kandelaars, samovars en andere voorwerpen in
koper, schotels en allerlei keuken- en tafelgerei in tin, Delfts aardewerk, oude bekers
in kristal, oude tafels, een vitrine met oorkonden en zegels, e.z.m. Deze voorwerpen,
voortkomend uit het gasthuis zelf, zijn intussen zo zeer in aantal toegenomen, dat
het een ordeloze opeenstapeling gelijkt, die een oordeelkundige uitstalling onmogelijk
maakt en waar de meest waardevolle stukken niet tot hun recht komen. Eerlang
evenwel, zal nevens de voogdenkamer een tweede toonzaal meer ruimte brengen,
terwijl de inrichting der zalen, de belichting en uitstalling der voorwerpen een moderne
aanpassing zullen krijgen.

West-Vlaanderen. Jaargang 12

148

Schilderijen
Het gasthuis van Damme bezit een nogal aanzienlijk aantal schilderijen. Het zijn
vooral godsdienstige taferelen, en meestal voorstellingen van O.L. Vrouw. Werken
van grote meesters zal men er wel niet aantreffen; toch zijn er enkele werken van
goede kunstenaars. James Weale vermeldt: ‘trois beaux tableaux’1 doch zonder nader
aan te wijzen. Met uitzondering van enkele portretten zijn het werken van onbekende
meesters.

In de gasthuiskapel:
1. Een drieluik op hout langs boven in driepas afgerond, voorstellende de H. Maagd
met het Kind Jezus en twee gasthuiszusters.
De middenpartij, hei en glanzend van coloriet, toont de H. Maagd geknield op een
bidbank. Zij houdt het hoofd schuin naar rechts gericht, draagt de haartooi in fijne
krullen gelegd. Op het hoofd is een lange witte sluier, vastgehouden door een gouden
band met paarlen versierd. De sluier daalt neer in brede plooien waarin het naakte
Kind Jezus gedeeltelijk gehuld is, terwijl het met de handjes de sluier speels omhoog
houdt. Het blauwe kleed met purperen mouwen van de H. Maagd is langs boven
afgezoomd met goudbrokaat, bezet met edelstenen. Boven dit gewaad draagt zij een
rode mantel, loshangend in plooien en geboord met goudbestikking. Door een raam
rechts kijkt men op een vergezicht: een ruïne met een burchttoren, een lange muur
met een ingangspoort naar welke zich twee mannen begeven. In de verte: een
kerktoren gelijkend op de Damse toren toen deze nog een spits had. De voorstelling
van Maria en het Kind heeft veel gelijkenis met de Lieve Vrouw met de hoofdsluier,
toegeschreven aan Gossaert van Mabuse, bewaard in het Mauritshuis in Den Haag.
De zijluiken schijnen later toegevoegd te zijn aan het middenpaneel. Zij stellen
twee gasthuiszusters voor, biddend op een knielbank. Op het hoofd dragen zij de
zwarte wiele en zijn gehuld in een wijde, roomkleurige, geplisseerde mantel, habijt
dat de zusters van Sint-Janshospitaal op de feestdagen nog dragen.
Het linkerluik is het portret van Zuster Willelmine Vrimsens, gepatroneerd door
Sint-Willem van Maleval. Op de knielbank is een blazoen met haar initialen. De
tekst op de inlijsting meldt dat het portret geschilderd werd ao 1600 toen de zuster
veertig jaar oud was.
Op het rechterluik werd in 1598 het portret geschilderd van Elisabeth van der
Heyden, toen 28 jaar oud, met haar patrones, de H. Elisabeth van Hongarije. Haar
familiewapen, voorgesteld op de knielbank, is in zilver met een dwarsbalk van azuur,
beladen met een spoorrad van zilver, vergezeld boven en onder van een soort hakmes
in natuurlijke kleuren. Erboven op een kronkelende schriftband, lezen wij: ‘O Mater
Dei, memento mei’.
In 1640 hebben de beide zusters haar gouden kloosterjubileum gevierd en werd
er op de beide luiken een erekruk bijgeschilderd en het jaartal 1640.

1

W.H. James Weale: ‘Bruges et ses environs’. 4e ed. Bruges, Desclée De Brouwer, 1884, bl.
239.
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De schilder of de schilders van dit XVIe eeuwse drieluik zijn niet gekend.
Opdedrinck denkt aan één der Brugse schilders Clayssins. Een Maykin Clayssins
werd er in 1541 als hospitaalzuster aanvaard.
2. O.L. Vrouw met Kind Jezus en Sint Janneke.
Kopie naar Antoon van Dijck, toegeschreven aan Jan van den Hoecke (1598? of
16117-1651) Een merkwaardig kunstwerk, op doek geschilderd. Het origineel is in
de pinacotheek te Munchen. Een andere repliek bevindt zich in het Groeningemuseum
te Brugge (cat. nr. 90), een derde in het Groot-Seminarie te Brugge.
De Lieve Vrouwe is in rood gewaad met bruine mantel. Zij blikt neer op Sint Jan
die aan Jezus een opengeplooide rol aanbiedt waarop men in kapitalen ECCE...S kan
lezen. Het kind Jezus, mollig en Rubeniaans, staat rechts op een tafel en wordt door
zijn moeder vastgehouden. Het is naakt, omgord met een lendendoek (niet op het
origineel) houdt met de rechterhand de mantel vast van de H. Maagd en steekt de
duim en twee vingers van de linkerhand vooruit.
3. Madonna met Jezus en Sint Jan.
O.L. Vrouw, in rood gewaad, blauwe mantel, met loshangende haren en een bruine
hoofddoek, houdt het Kind Jezus, gelijkend op dat van van Dijck, op de schoot en
laat het omarmen door Sint Janneke. Op doek, XVIIe eeuw.
4. O.L. Vrouw en het Kind Jezus krijgen bezoek van Sint Janneke en zijn ouders.
O.L. Vrouw is gezeten in een landschap. Zij draagt een rood kleed, een blauwe
mantel en bruine hoofddoek. Achter haar hoofd een nimbus van lichtstralen. Zij
houdt het slapend Kind op de schoot en licht de linnen doek waarin het gehuld is,
omhoog, om het te tonen aan Sint Jan. Deze steekt het kruisje, gemaakt uit
samengebonden stokken, naar het Kind uit en houdt de linkerhand op een naar hem
opziende lammetje. Erachter staan Zacharias en Elisabeth met elkander in gesprek.
Op doek, begin XVIIe eeuw?
5. Geboorte.
In een sombere stal ligt het Kind Jezus, naakt op een witte doek in de kribbe. Vóór
de Kribbe zit O.L. Vrouw in rood gewaad, blauwe mantel en hoofddoek, geknield
in aanbidding, de handen eerbiedig samenhoudend. Rechts en links van haar, een
gevleugelde engel, de een met open armen, de andere de armen op de borst gevouwen,
terwijl een derde, nevens de kribbe geknield, de rechterarm onder het hoofd van het
Kindje houdt. Allen kijken met aanminnelijke tederheid naar het Goddelijk wichtje.
Een stemmig en liefelijk tafereel.
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Kastje met sierlijk gesmede bekleding uit de XVe eeuw (blz. 156, c) Cliché Lannoo, Tielt.

Koperen grafplaat van Jan van der Fonteyne eerst hospitaalbroeder en nadien een der pastoors van
de O.L. Vr. Kerk te Damme († 1531). Onbekend Meester (blz. 158, b).
Foto A.C.L., Brussel.
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Liturgische schotel van Spaanse herkomst, in majolica, XVIe eeuw (blz. 159, a). Foto A.C.L., Brussel.

Rechts, achter in de stal, tegen de duistere wand, ligt Sint Jozef te slapen. Een
vierde engel wekt hem, door zijn schouder aan te raken, en wijst naar het Kindje.
Heel op het voorplan ligt de ezel in het halfduister en de os staat achter de kribbe.
In de bovenhoek links, op het achterplan, ziet men door een open luik een engel
verschijnen met open armen, die aan drie herders de blijde boodschap verkondigt.
Twee herders wijzen vol verbazing naar de verschijning, terwijl de derde nog maar
ontwaakt. De schilder heeft op meesterlijke wijze de tegenstelling tussen licht en
duister weergegeven. Het is alsof een hemels licht het goddelijk Kind, de aangezichten
van Maria en de engelen en het hagelblank gewaad van een der engelen beschijnt en
dan langs de tere pastelkleuren der gewaden van de H. Maagd en de twee andere
engelen verdoezelt in de duisternis, dieper in de stal. Opvallend is het zacht en lieflijk
gelaat van O.L. Vrouw en merkwaardig ook die zeldzame voorstelling van de verering
van het Kind door zijn H. Moeder en engelen vóór de komst van de herders. Dit
schilderij is een der schoonste, zoniet het beste uit het kunstbezit van het gasthuis;
mogelijk een werk van Jacob van Oost sr, of van een van zijn tijdgenoten.
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6. De rijke visvangst.
Een groot doek boven de biechtstoel geeft een voorstelling van de wonderbare
visvangst (Lucas 5, 1-11). - Waarschijnlijk een werk van een der verschillende Brugse
meesters, voorgangers of tijdgenoten van Jan Maes, die de kerken stoffeerden met
grote godsdienstige taferelen.
7. Piëta (op doek).
Het dode lichaam van Christus ligt, aanleunend tegen zijn Moeder, die zelf
ondersteund wordt door een andere Maria en wenend de hand houdt op het hoofd
van de Gekruisigde. Johannes houdt de linkerarm van de Verlosser op en wijst aan
Maria-Magdalena de nagelwonde in de hand van Jezus.
Werk van onbekend schilder, eind XVIe eeuw. Alleen het wezen en de smart van
de H. Maagd zijn treffend weergegeven.
8-9. Nog een paar kleine taferelen van minder gehalte in de kapel: Een Ecce Homo
en een Madonna met het Kind.

In de kloostergang:
10. Sint Jan de Evangelist op het eiland Patmos.
Een groot schilderstuk. Op de linkerzijde beslaat bijna de ganse hoogte van het doek
de rijzige gestalte van Johannes, in rood gewaad, met achter hem een donkere fond
van het dicht loofwerk van een bos. Het rechterdeel toont een dal met in de verte
enkele woningen. De Evangelist ziet op naar de rechterbovenhoek waar hij de silhouet
van de H. Maagd ziet verschijnen en vóór haar een draak met zeven koppen, terwijl
hij in een boek zijn openbaring neerschrijft. - Een goed werk, nogal gehavend en
geretoucheerd, toegeschreven aan Niklaas Maes. Of zou het soms niet Jan Maes zijn?
XVIe eeuw.
Hersteld en herdoekt door Corn. Leegenhoek sr.
11. Doop van Sint Augustinus.
Op het voorplan is Augustinus in lang wit gewaad geknield, de handen devoot voor
de borst houdend. Vóór hem knielt zijn moeder, de H. Monica, en achter hem zijn
zoontje. Op het middenplan staat de H. Ambrosius, bisschop van Milaan met koorkap
en hoge mijter. Een acoliet biedt hem een koperen bekken met water, een andere
dienaar houdt een brandende waskaars en een diaken, de bisschopstaf. Ambrosius
schept met de rechterhand water uit het bekken en laat het over het hoofd van
Augustinus vloeien. Boven, achter wolken, kijken twee engelenkopjes. Dit schilderij
werd geschonken aan het gasthuis door Zuster Monica Coen, die de rol vervult van
de H. Monica. Onderaan op het doek lezen wij: ‘Sr. Monica Coen, hanc picturam,
dono dedit 1670’. Schilderij toegeschreven aan Niklaas Maes. (?)
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In de oudheidkamer:
12. Madonna met het Kind.
Op een gouden fond, O.L. Vrouw voorgesteld naar Byzantijnse trant. Zij draagt een
zwarte mantel met rode afboording en houdt het Kind tegen zich geprangd, zijn
gezichtje tegen haar wang. Schilderij op hout, H. 36,5, B. 25,5. Werd tentoongesteld
in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel in 1961, ‘Verzamelingen van de
Openbare Onderstand’ onder nr. 1 als het werk van een anoniem meester, XIIIe eeuw
(?).
13. Piëta.
De wenende Moeder der Smarten heeft het dode lichaam van Jezus op de schoot, en
houdt het aangezicht tegen dat van haar goddelijke Zoon. Achter haar, aan de voet
van de kruisboom, staat de treurende Sint Jan. Op de achtergrond ziet men in de verte
een heuvellandschap, bomen en een waterloop. Schilderij in de aard van het werk
van Quinten Metsijs, waarschijnlijk begin XVIe eeuw. Schilderij op hout.
14. O.L. Vrouw met het Kind, in een landschap.
De H. Maagd is gezeten onder een boom in een soort ruïne. Zij houdt met de
linkerhand het Kind Jezus, dat een zegenend gebaar schijnt te maken, op de schoot
en heeft in de rechterhand een druiventros. Vóór haar staat een tenen korf. In haar
nabijheid allerlei dieren, waaronder apen, duiven, verschillende zangvogels. Op het
middenplan, links een kleine waterloop, een zwaan en reigers, een kasteel door water
omringd, bomen en struweel; rechts als neventoneel de vlucht naar Egypte. In de
verte, een rivier, kastelen, torens en gebouwen, afgewisseld door bomen en struiken.
Op de achtergrond, rotsen en een berghelling. De détails in het vergezicht worden
zeer nauwkeurig weergegeven. Het is een der varianten van de Rust bij de vlucht
naar Egypte, in de trant van Joachim de Patinir of van Cleef; XVIe eeuw. Op hout,
H. 87 cm, B. 71 cm. Tentoongesteld in 1961 te Brussel, onder de verzameling van
de Openbare Onderstand, cat. nr. 41.
15. H. Hiëronymus.
Hiëronymus, in een bruin kleed met rode mantel, een nimbus boven het hoofd, zit
voor een tafel waarop een kruisbeeld ligt en een doodshoofd. Hij houdt de linkerhand
op het doodshoofd en steunt met de kin op de palm van de rechterhand. Hij heeft de
ogen geloken en mediteert over de dood. Op een vensterbank ziet men een zandloper
en door het raam een vergezicht. Klein paneel. Werk van een onbekend, doch
verdienstelijk schilder. Einde XVIe eeuw (?).
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Portret van de hospitaalvoogd Frans Clais, 1670, toegeschreven aan Jacob van Oost de Jonge (blz.
153, h).
Foto A.C.L., Brussel.
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16. Madonna en het Kind Jezus met de papegaai.
O.L. Vrouw is gezeten op een troon in een nis, het haar loshangend op de schouders
en op het hoofd een sluier vastgespeld met een juweel. Achter het hoofd glanst een
stralennimbus. Boven een olijfgroene keurs daalt van haar schouders een wijde rode
mantel, afgeboord met paarlen en edelstenen, in sierlijke plooienval tot voor de
trappen van de troon. Het Kind Jezus zit op een witte luierdoek, die opengespreid
ligt op de rechterknie van zijn Moeder en houdt een papegaai in de handjes, terwijl
de H. Maagd in de linkerhand een roos houdt. Dit schilderij van een onbekend meester
is een copie - vooral voor wat betreft de houding van het Kind, de papegaai, de bloem,
de haren van O.L. Vrouw, de mantelplooien - van de Madonna van Kanunnik van
der Paele, door Jan van Eyck. Op doek. XVIIe eeuw.
17. Aanbidding der Wijzen.
Een zonderling en somber tafereel op hout. Links, de silhouet van een stal, met
ernevens een moeilijk te onderscheiden gebouw. Rechts, op het achterplan, een zwerk
van donkere wolken. Door een helle lichtstraal beschenen zit O.L. Vrouw voor de
stal en toont het Kind, dat zijn handjes uitsteekt, aan een der koningen die het, geknield
en ver voorovergebogen, aandachtig beschouwt. Hij is blootshoofds en zijn
karakteristieke kop en de lange pelsmantel door een dienaar opgehouden, zijn ook
door het licht beschenen. Achter hem, en buiten de lichtbaan, staat een tweede koning,
hoog van gestalte, bruin van gezicht, met hoge tulband en rode mantel. Hij houdt
een gouden vaas in de hand. De derde koning, wat verder, is in XVIIe eeuws kostuum
en heeft een hoed op met een struisveder. Verder in het duister zien wij dienaars, een
kameel en paarden. Op het voorplan links, buiten het licht, en moeilijk te
onderscheiden, knielt Sint Jozef, en rechts liggen korven, een vat en andere
voorwerpen. Een op de spits gedreven tegenstelling tussen licht en duister, waarin
alleen de tinten der gewaden wat kleur bijzetten. Niet onverdienstelijk werk van een
navolger van Rembrandt! XVIIe eeuw.
18. Abigaïl smeekt Koning David om genade voor haar echtgenoot.
Abigaïl, rijk uitgedost, is geknield voor Koning David en vraagt genade voor haar
echtgenoot Nabal, die in opstand gekomen was tegen David. Deze is in krijgsuitrusting
en gevolgd door andere strijders. Hij wijst naar een prachtige wijnkan, een geschenk
dat Abigaïl hem schijnt aan te bieden. Het is opvallend hoe de schilder David kort
en gestuikt, haast dwergachtig voorgesteld heeft. Nevens hem houdt een dienaar een
spaniel aan de band; achter deze een ander dienaar met een rode papegaai. Rechts
van David wordt zijn strijdros, een schimmel, in bedwang gehouden. Op het
linkervlak, achter Abigaïl, twee vrouwen, waarvan de ene, Rubeniaans als Abigaïl,
rijk gekleed is. Verder, mannen die een kameel ontlasten van gepak, mogelijk
geschenken. Op het voorplan ligt een kwartier van een geslacht rund. Een kleurig
tafereel van een anoniem schilder, einde XVIe eeuw.
19. Twee zijluiken van een drieluik.
Het middenpaneel, mogelijk de kruisdood, ontbreekt. Het linkerluik stelt de
Kruisdraging voor, waar Jezus Veronica ontmoet, gevolgd door O.L. Vrouw, Sint
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Jan en een menigte volk. Het rechterluik toont de Hemelvaart van Christus. Op hout,
begin XVIIe eeuw (?). Schilder onbekend.
20. Huwelijk van Sint Jozef en de H. Maagd Maria.
Een tafereel, fris van kleuren. De hogepriester steekt de ring aan de vinger van
Maria, terwijl Jozef haar hand ophoudt. Ze zijn omringd door bloedverwanten. Boven
de hoofden van het bruidspaar verschijnen drie putti die uit een hoorn van overvloed
bloemen neerstrooien. Op paneel, XVIIe eeuw. Anoniem schilder.
21. Geboorte van Christus.
De H. Maagd Maria, in wit gewaad met zwarte mantel, en Sint Jozef in rood
gewaad, houdende in de linkerhand een brandende kaars zitten geknield in aanbidding
voor het Kindje Jezus, dat op de grond ligt op stro. Achter hen staat de os en in een
soort sliet, de ezel. Klein medaillonvormig tafereeltje. Het paneel en de omlijsting
zijn uit één stuk eikenhout gesneden. Werk van een onzer Vlaamse Primitieven uit
de XVe eeuw.
Buiten enkele kleine schilderijen van minder belang, bezit het museum, de oude
voogdenkamer, ook een reeks portretten op doek.
Portret van Mgr. van Susteren, 14e bisschop van Brugge (1716-1742).
Een mooi en levendig portret van een onbekend prelaat, 1552.
Portretten van voogden: in volgorde opgaande naar rechts.
a. Richard van der Poorte, voogd van het hospitaal in 1624.
Hij was reeds griffier en pensionaris der verenigde steden Damme, Hoeke en
Monnikenrede in 1620 en is het gebleven tot einde 1642. Onderaan zijn portret lezen
wij: Ds Ac Mag Richardus van der Poorte, Dni Richardi fs, Consily Flandrie
Advocatus, huius civitatis Actuarius, neo non Hospitalis Tutor Anno 1624. In de
linkerbovenhoek zijn wapenschild. Hij heeft zijn familiegraf in de O.L. Vrouwkerk,
in het portaal, vóór de ingangsdeur van de kerk. Schilder niet gekend.
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Beeldje van de H. Margareta van Antiochië. Anoniem meester, einde XVe eeuw (?) (blz. 155, b). Foto A.C.L., Brussel.

b. Lodewijk Verbeke.
Op het doek lezen wij: ‘Dhr Ludovicus Verbeke fils Nicolaï. 1701’. Was brouwer
en burgemeester van schepenen geweest. Grafzerk in de kerk; † 19-3-1728.
c. Een voogd zittend op een stoel. Draagt een grijze pruik, gepijpt op de zijden en
houdt een document in de hand waarop men het jaartal 1752 kan lezen. In de
linkerbovenhoek een ovaal blazoen: azuren veld met keper van goud; boven, twee
sterren met zes stralen van goud; onder, een kruis van goud. Mogelijk het portret van
Pieter Jacobus de Blaeuwe, ook pensionaris van 't Brugse Vrije. Schilder niet gekend.
d. Niet gekende voogd met witte bef, zwarte pruik en fijne snor. In linkerbovenhoek,
ovaal blazoen, bovendeel azuur, onder sabel. Op het geheel een omgekeerde anker
van goud, geflankeerd in bovendeel door twee zesstralige sterren van goud. Blazoen
bekroond door een wiel of rese met zes brandende kaarsen. Kenspreuk: Non
Confundit. Geen jaartal.
e. Jacobus Dullaert.
Met gepoederde, gepijpte pruik, wit kanten bef en mouwen, rechtstaande voor een
tafel waarop documenten liggen. In de linkerbovenhoek: ‘D Heer Jaecques Dullaert
oudt burgmeester ende tresorier deser stadt Damme. Voocht van desen Hospitale.
Oudt 41 jaeren 1754’. Op het bovenste document, de naam van de schilder: M(atthias)
de Visch. f. 1754.
f. Nicolaus Verbeke.
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Met donkerblonde, gekrulde pruik, fijne snor en bef. in de linkerhoek, onderaan:
Dhr. Nicolaus Verbeke. Ao 1681. Was ook burgemeester van schepenen; † 1692.
Grafzerk in de kerk. Portret toegeschreven aan Jacob van Oost de Jonge.
g. Jan Knyf.
In cartouche, links: Dhr Jan Knyf. 1696. Is burgemeester van schepenen geweest;
† 5-2-1750. Grafzerk in de kerk.
h. Frans Clais.
Schoon portret, geschilderd in een ovaal met als achtergrond een donkerrood
gordijn. Op de geschilderde ovale omlijsting: ‘Dheer Franchoys Clais. Ao 1670. Oudt
40’. Toegeschreven aan Jacob van Oost de Jonge.
i. Jacobus Soetaert.
Houdt zijn hoed (een drietuit) in de rechterhand. In de linkerbovenhoek: ‘Sr Jacobus
Soetaert is vooght geworden
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van dit Hospitael den 28 Maert, 1757’. Zijn naam staat als voogd op de klok in het
hospitaaltorentje; ze werd gegoten door G. Dumery van Brugge in 1759. Hij was
ook hoofdman van de parochie van St. Katerine-buiten-Damme. Is † 27-2-1769 in
de ouderdom van 46 jaar. Grafzerk in de kerk. Een goed portret toegeschreven aan
Matthias de Visch.
j. Portret van een onbekende voogd.
Ook geportretteerd in een ovaal waarop men leest: ‘Aetat. 50 a 1602’. Door
onbekend meester.
In de gang, tussen de ingangshall en de oudheidskamer hangen nog enkele schilderijen
w.o. de verschijning van Jezus aan zijn apostelen tussen zijn Verrijzenis en zijn
Hemelvaart, aan het meer van Tiberias waar een kolenvuur aangelegd is. (Johannes
21, 1-14). Een zeldzame voorstelling. Alsook een pachthoeve met allerlei dieren,
met in de verte een dorpsgezicht (XVIIe eeuw).
k. De kruisgang van een kloosterzuster.
In het bidkoor van de Hospitaalzusters bevindt zich een zonderling tafereel, meer
folkloristisch dan artistiek, doch dat waard is vermeld te worden. Het stelt de kruisweg
van een kloosterzuster voor, in de betekenis dat ze moet leren met geduld en
volharding haar Kruis te dragen. Het is een soort processie van kruisdragende nonnen.
Een ervan draagt voorovergebogen en met inspanning het kruis en de duivel tracht
haar, bij middel van een koord, met geweld terug te trekken, doch ze volhardt en zet
haar weg voort. Een tweede zuster is op het punt te bezwijken onder de last, doch ze
voelt die last plots lichter worden en om-ziende bemerkt ze dat Jezus haar helpt het
kruis dragen. Twee andere zusters hebben geen moeite meer met de vracht van het
kruis en dragen het rechtop. Een der zusters is aangekomen op Golgotha en omarmt
de gekruisigde Zaligmaker van wie een schitterend licht uitstraalt. Rechts op het
schilderij en ten uitkante is er een zuster die de vocatie niet heeft de last van het kruis
te dragen. Zij heeft het neergeworpen, staat erop en trekt haar hoofdsluier af om,
zoals de volksmond zegt: ‘haar kappe over d'hage te smijten’ en het kloosterleven
vaarwel te zeggen. Wat verder zien wij haar, in modieuze kledij, nevens een
manspersoon de wereld ingaan. Ook de bomen langs de weg symboliseren de
verschillende fazen van de Kruisgang. De eerste komen in het blad, een volgende
staat in bloei, verder dragen ze vruchten, terwijl de kruin van de laatste in vlammen
staat gelijk het brandend braambos. De boom naast de zuster die het klooster ontvlucht
heeft verdorde takken. - Werk van onbekende schilder, XVIIe eeuw. Op doek, H. 72
cm; B. 180 cm. Werd tentoongesteld te Brussel, 1961, verzameling van de Openbare
Onderstand, onder nr. 126.
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O.L. Vrouw met het Kind Jezus, in een landschap. Trant van de Patinir of van Cleef, XVIe eeuw (blz.
150, nr. 14). Foto A.C.L, Brussel.

O.L. Vrouw met Kind Jezus en Sint Janneke. Toegeschreven aan Jan van den Hoecke (kopie naar
Antoon van Dijck), XVIIe eeuw (blz. 148, nr. 2). - Foto A.C.L., Brussel.
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De H. Maagd met het Kind Jezus en twee gasthuiszusters. Drieluik XVIe eeuw. Mogelijk een der
Brugse schilders Clayssins. (blz. 148. nr. 1).

Beeldhouwwerk
a. St. Augustinus.
Aan de voorgevel van het hospitaal, boven de barokke om-raming rond de
ingangsdeur van de kapel, staat, in een nis, een houten gepolychromeerd beeld van
St. Augustinus, voorgesteld als bisschop, met zijn iconografische kentekens, een
vlammend hart en een boek, als kerkvader. Dit beeld dateert van ± 1650 en verdient
de opmerkzaamheid van de kunstliefhebbers.
b. In de oudheidkamer van het gasthuis: een innemend beeldje van de H. Margareta
van Antiochië, rechtstaande, de handen samengehouden, met aan haar voeten haar
attribuut, de gevleugelde draak. De polychromie werd vernieuwd. Hout, H. 64 cm.
Van anoniem meester. Tentoonstelling: Brussel, 1961. Verzamelingen van de
Openbare Onderstand; cat. nr. 28.
c. Een klein beeldje van Sint Anna met O.L. Vrouw en het Kind Jezus, gesneden in
palmhout.
Anoniem werk, begin XVIIe eeuw.
d. Op het schouwbord staat een albasten Lieve Vrouw met het Kind.
e. Een paneel, mogelijk voortkomend van een kastversiering, geeft in een triptiek
een voorstelling van de Emmaüsgangers (Lucas 24, 13-35). Kunstig snijwerk uit de
XVIe eeuw.
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f. Een eikenhouten gewelfsleutel, in de vorm van een medaillon bezet met vier leliën,
stelt het Lam Gods voor houdende met de rechter voorpoot het kruisvlaggetje. Deze
gewelfsleutel komt waarschijnlijk voort uit de O.L. Vrouwkerk. XIVe eeuw.
g. Op het bidkoor van de Zusters hangt een merkwaardig laat-barok Christusbeeld,
gesneden in palmhout door een onbekend kunstenaar, mogelijk een der navolgers
van Artus Quellin de Jongere. Einde XVIIe eeuw.
h. In de feestzaal, de oude ziekenzaal, staat in een nis, op een consool versierd met
een engelenkopje, een Lieve Vrouw met op de linkerarm het naakte Kind Jezus dat
een appel in de hand houdt. Volkse kunst uit de XVIIe eeuw, doch sierlijk van
opvatting.

Meubilair
Rijk met beeldhouwwerk versierde oude meubelen zal men in het gasthuis niet
aantreffen, maar wel eenvoudiger meubilair uit woonkamers van gewone burgers uit
vroeger
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eeuwen, doch dat getuigenis geeft van de vakkennis, de vaardigheid, het kunstgevoel
en de beroepsfierheid van de ambachtslieden uit verleden tijden.
a. In de gang naar de oudheidkamer: Een grote gotische kast met twee verdiepingen
van gelijke hoogte, de deur-regels alsook de zijkanten aangevuld met eenvoudige
briefpanelen. Afgedekt door een smalle niet uitspringende kroonlijst. Eik, 220 cm
h. x 194 cm br. x 62 cm diep. XVe eeuw.
b. In de ontvangstkamer: Een andere gotische kast, eveneens met twee verdiepingen,
de bovenste echter maar een derde van de ganse hoogte. De konstructieve delen zijn
aangevuld door effen, onversierde panelen. De bovenste deurtjes zitten wat dieper
dan de onderste. Evenals bij de vorige kast, oorspronkelijk gesmede hengsels, trekkers
en sluitwerk. Een voorbeeld van een stevig, eenvoudig eiken meubel uit de XVe
eeuw.
c. In het museum:
Een klein gotisch kastje met twee verdiepingen, de bovenste wat kleiner dan de
onderste. De constructieve delen evenals de aanvulling (briefpanelen) zijn met de
meeste zorg afgewerkt. Het meubel is prachtig van vorm en verhouding. In eik; 95
br., 120 h, 58 d.; XVe eeuw.
Maffei haalt het aan in zijn werk over middeleeuws meubilair1 en geeft er een
afbeelding van: ‘Dans la catégorie des petites armoires, nous nous plaisons à signaler
celle conservée à l'intéressant musée de l'hôpital de Damme près de Bruges (fig. 25).
Elle est tout à fait intacte, originale et charmante’.
d. Een gotische buffetkast.
Het meubel is verdeeld in twee verdiepingen; de onderste is opengelaten,
uitgezonderd een achterschot en heeft twee legplanken. Het bovendeel bevat een
kast met twee schuifladen eronder. Het kastdeurtje dat in het midden zit, is evenals
de twee nevenpanelen versierd met een uitgehold Sint Andrieskruis en een rozet aan
de kruising. Tussen de kruisarmen is er aanvulling van snijwerk met druiventrossen
en eikels. Zelfde versiering op de laden. De zijkanten hebben meervoudige
briefpanelen. De kornis heeft dezelfde profilering als het vorig kastje en gelijke
smeedijzeren belegsels. Een waardevol meubel in donkere eik, 150 h. x 99 br. x 53
d.
Aangehaald bij Maffei2: ‘Nous pouvons encore voir des dressoirs au musée de la
Vieille Boucherie à Anvers, à l'h^opital de Bruges, à celui de Damme’.
e. Een klein kastje waarvan de vóór- en achterstijlen door bijvoeging wat verhoogd
werden. De deurregels zijn verstevigd door vier gesmede winkelhaken waarvan er
twee tot hengsels dienen. In het deurpaneel zijn er twee concentrische profileringen
gesneden in de vorm van een rechthoek en daar middenin is een ruitvorm. Kornis
met hoekige profilering. Eik, XVIe (?) eeuw.
1
2

Edmond Maffei. Le mobilier civil en Belgique au Moyen-âge. Namur. Ad. Wesmael-Charlier.
s.d. p. 35.
a.w. blz. 28
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f. Kistbanken.
Bij Maffei lezen wij3: ‘Le musée du pays qui possède le plus de bancs du XVe
siècle est celui de l'h^opital de Damme. Malheureusement les panneaux des dossiers
ont disparu’. Inderdaad, het hospitaal van Damme bezit kist-banken van groot formaat
voor 3-4 personen, andere met twee zitplaatsen. Er is ook een soort kateder (chaire
of chayère); deze is ongeschonden in zijn oorspronkelijke toestand gebleven, de hoge
rugleuning evenals de vóór- en zijkanten van de bank zijn met briefpanelen versierd.
De kistbank is afgeleid van de koffer; men heeft deze wat smaller gemaakt en er
arm- en rugleuningen aan toegevoegd. Het deksel was de zitplaats waarop men
kussens legde. Zo had men zit- en terzelfdertijd bergmeubels.
In de loop van de XIXe eeuw heeft een overste van het gasthuis de briefpanelen,
of mogelijk panelen met andere motieven versierd, uit de rugleuningen verkocht.
Met deze panelen werden dan plafonds vernieuwd!
g. Vlaamse kast (barok).
Onderaan, tot de 2/3 van de hoogte, dient het meubel tot kast met twee deuren,
waarvan de panelen belegd zijn met lijst- of verstekwerk. De stijlen en de makelaar
zijn met canneluren bewerkt. Bovenaan is een schuiflade, fijn besneden met een
engelkopje en langs weerszijden een mytologische vogel met een arendkop. Dit mooi
meubel is afgedekt met een weinig vooruitspringende kroonlijst. In eik; 121 br. x
124 h. x 53 d.; XVIIe eeuw.
h. Een tweede Vlaamse kast, in de gang naast het museum, is een variante van de
vorige, doch wat rijker versierd. In het midden van het lijstwerk op de deuren zit een
leeuwekop; de stijlen en makelaar zijn bezet met kariatiden en vruchtentrossen. De
schuiflade heeft hier engelenkopjes op beide hoekstijlen en in het midden arenden;
het snijwerk is minder secuur afgewerkt dan bij het vorig meubel. Ook de kroonlijst
heeft minder reliëf en loopt niet door op de zijden. In eik; XVIIe eeuw.
i. Een eigenaardig meubel is de bidbank, die tevens de functie verricht van kast. Zij
heeft een schuinafhellend vlak voor armsteun, onversierde deurpanelen en staat op
eikelvormige poten. De stijlen en makelaar versierd met engelkopjes en vruchtristen.
Bovenop, een kornis met snijwerk. De knielbank werd na het gebed onder het meubel
geschoven. In eik; tweede helft XVIIe eeuw.

3

a.w. bl. 12.
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1. Haardplaat in de vuurhaard van de oudheidkamer. XVIIe eeuw (blz. 160)

2. Kistbank (katheder). XVe eeuw (blz. 156, f).
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3. Vlaamse kast XVIIe eeuw (blz. 156, g).

4. Vlaamse kast. 2e helft XVIIe eeuw (blz. 156, h). Foto's A.C.L., Brussel
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j. Een Koffer.
Was tot in de XVIIIe eeuw de gewone bergplaats van de winterklederen, welke
men ‘kofferklederen’ noemde. Deze koffer is een goed voorbeeld van de meeste
welke men in burgerswoningen aantrof. De voorzijde is in drie vertikale vlakken
verdeeld met wat dieper zittende rechthoekige geprofileerde lijsten waarin effen
panelen steken. De stijlen zijn versierd met vertikale groeven. Onder de deklat is een
fries aangebracht met gelijkvormige siermotieven. In eik; XVIIe eeuw.
k. Een Vlaamse tafel met een zwaar blad en uitschuifbladen en stevige poten, die
laag tegen de grond verbonden zijn met een rechthoekig raam. De onderdelen der
steunen, boven het raam, zijn uitgewerkt in de vorm van sierlijke vazen die met
lonische kapitelen de bovendelen schragen. Op een der uitgetande gordellijsten staat
het jaartal 1635. Prachtig meubel in eik; 202 I. x 86 br. x 87,5 h. Een kleinere tafel
van 1630 ook met zwaar blad en verlengsels heeft ronde poten, steunend op kubussen
verbonden door een raam. Eik; 168 I. x 86 br. x 87 h.
I. Zes stoelen met lage zitting en hoge rechthoekige rugleuning, ook soms
Rubensstoelen genoemd. De poten en sporten zijn in balustervorm gedraaid. De
zitting en de rugsteun zijn met speciaal geweven groen damast bekleed. Gedateerd:
1600.
Vermeldenswaardig zijn ook twee lage stoelen met biezen zitting, de ene in
Regence- en de andere in Lod. XIVe stijl.
m. Een klein tabernakel in ebbenhout, met inlegwerk van schildpad en composiete
zuiltjes en makelaar met koperen kapiteeltjes. Erboven staat een kruisbeeld in dezelfde
trant, op een gefineerd zeskantig voetstuk, waarin een nis is uitgespaard met een
kleine Madonna en het Kind in palmhout. XVIIe eeuw.
n. Een andere kleine nis in Renaissancestijl is geflankeerd door gekoppelde Dorische
zuiltjes in schildpad met basement en entablement in koper, en is bekroond door een
fronton. Hiernevens staan twee sokkels waarop beeldjes gestaan hebben en die
verbonden waren met het middenstuk door koperen voluten. In de nis is de gekruisigde
en gedoornenkroonde Christus gezeten op een steen, de handen gebonden. Een
voorbeeld van ‘Christus op de koude steen’. ± einde XVIe eeuw.

Koper
a. In een vitrien in het museum ligt een merkwaardig gotisch Processiekruis in hout,
belegd met koperen plaatjes, waarin distelbladeren gegriffeld zijn. De kruisarmen
eindigen op gestyleerde leliemotieven waarin, in smaltwerk, op blauwe grond de
witte emblemen der evangelisten zich aftekenen. De Christus is omgord door een
breed gedrapeerde lendendoek. Het gelaat van de Gekruisigde is zeer expressief.
Aan de vergadering van de kruisarmen is een vierkant plaatje bevestigd waarin een
cirkel in rood koper zit, om het hoofd van Christus meer te doen uitkomen en mogelijk
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tot aureool te dienen; een zeldzame voorstelling. James Weale geeft een beschrijving
van dit processiekruis1 en dateert het van ± 1500. Tentoonstelling Brussel 1961.
Verzameling Openbare Onderstand, Cat. nr. 10. Wordt er aangezien als werk uit de
XIVe eeuw (?).
b. Een ander kunstwerk in koper is de grafzerk van Jan van der Fonteyne, in de
hospitaalkerk. De zerk van petitgranit draagt op de hoeken de kentekens der
evangelisten, en is in de muur vastgezet. Te midden is een vier-lobbige koperen plaat
ingewerkt. Ze stelt een priester voor, uitgestrekt op zijn doodsbed, in misgewaad:
amict, albe versierd met paramenten, manipel, stool en wijde kazuifel. De paramenten,
manipel, stool en belegsels van de kazuifel zijn in brokaat van Vlaanderen. Ook het
kussen, waarop het getonsureerd hoofd van de overledene rust, is in brokaat. Zijn
handen zijn op de borst gekruist en erboven is een gotische kelk geplaatst. Achter
de overledene is een erebehangsel versierd met bloemen, loofwerk, en franjes. Langs
elke zijde van de priester hangt aan een riem een schild, rechts draagt het een sprekend
blazoen, een fijn afgewerkt fonteintje tussen twee rozen, links kan het de voorstelling
zijn van een familiemerk, doch Weale ziet er het merk in van een koopman. Als
legende op de grafsteenrand: ‘Hic jacet frater Johañes de Fonte oriundus de lessinia
in partibus hanonie condã curatus ecclié beate Marie de Dam, qui obiit año MVCXXXI
die novëbris primo’. Dit is een zeldzaam geworden voorbeeld van ‘saerck met motael’.
De kunstenaar van dit drijfwerk is niet gekend. Weale beschrijft de grafzerk en geeft
er een afbeelding van in een der verslagen der ‘Gilde de St. Thomas et de St. Luc’1
en vestigt er ook de aandacht op in ‘Bruges et ses environs’2.
Jan van der Fonteyne, geboortig van Lessen, was eerst broeder in het St.
Maartensconvent bij de broeders der derde orde van St. Franciscus, Staelijserbroeders
genoemd, te Brugge. In 1513 werd hij met toestemming van de kerkelijke overheid,
broeder in het St. Jansgasthuis te Damme, waar hij aangesteld werd tot ontvanger
van het godshuis. Hij werd later priester gewijd en overleed in 1531 als pastoor van
een der beide porties van de O.L. Vrouwkerk3.
c. Aan de kroonlijst van de schouwmantel in het museum is een koperen armkandelaar
(girandole) bevestigd, versierd met een wapenschild. (XVe eeuw). Vermeld bij Weale.4

1
1
2
3
4

J. Weale: ‘Bruges et ses environs’. Bruges 1884. blz. 239.
Bulletin de la 34me réunion (1904); second fasc p. 176. Afbeelding ook bij Creeny,
Monumental Brasses, blz. 62.
a.w. blz. 234.
Opdedrinck, a.w. blz. 95-96.
a.w. blz. 239.

West-Vlaanderen. Jaargang 12

159

Vlaamse tafel (1635). (blz. 158, k).
Foto A.C.L., Brussel.

d. In een vitrien: een liturgische schaal, met Moorse arabesken.
e. Twee samovars: een in rood koper en de andere in brons.
f. Verder talrijke koperen kandelaars van verschillende vorm; twee vuurpannen (XVe
eeuw), koperen kruisbeelden op voet; een kruisbeeld zonder voetstuk uit de XIVe
eeuw; een waterketel dragend het jaarmerk 1713; een emmertje 1758; kaarsepannen,
-dompers en -snuiters; een wijwater-keteltje uit de XVIe eeuw.
Een vijzel draagt het opschrift ‘ic ben ghegoten int jaer MCCCCCXIX’.
Een zonderlinge koperen ketel in de vorm van een halve cylinder diende om hespen
te koken.

Tin
Weinig inrichtingen bezitten zoveel oude tinnen voorwerpen als het Damse gasthuis.
Men vindt er in de gangen, de ontvangstkamer, de keuken, het museum.
Graaf François Anthoine de Rulle, † 1760, die gedurende 20 jaar gouverneur was
van de versterkte stad Damme en begraven ligt vóór de linker communiebank in de
O.L. Vrouwkerk, schonk tussen 1740 en 1760 een gans stel tinnen schotels aan het
gasthuis. Ze dragen op de voorzijde zijn wapenteken; azuren veld met zilveren faas,
beladen met een zesstralige ster van keel. Schildhouders: twee liebaarden. Erboven:
een grafelijke kroon. Ook het vroeger aangehaald blazoen van het godshuis is als
huismerk in de schotels geprent. De twee grootste hebben 46 om middellijn; ze
werden vervaardigd te Londen en dragen als merktekens: een hand met palmen,
‘Samvell Hancock’ ‘Pellmell’ en een gekroond schild met heraldische roos. Een
dezer schotels werd tentoongesteld te Brussel, 1961. Verzamel, van de Openb.
Onderstand, Cat. nr. 166.
Een derde grote schotel werd ontvreemd door de Duitse troepen in 1918. De
kleinere schotels, geschonken door de Rulle, dragen een Brusselse stempel. De
grootste twee dragen de naam van ‘Kardinaalschotels’ wegens hun vorm van een
omgekeerde Kardinaalshoed.
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Verder is er een heel stel diepe en platte schotels, kastrollen, papschoteltjes,
zoutvaten, eet- en pollepels, wijn- en sauslepels, een olie- en azijnstel, verschillende
kandelaars, e.z.m. Een tinnen kelk, die in de Besloten Tijd gebruikt werd om mis te
doen, kan losgeschroefd worden.

Keramiek
a. Het mooiste stuk in majolica uit het gasthuis is een liturgische schotel van Spaanse
herkomst met een metaal-glanzend glazuur. De voorzijde draagt in 't midden het
Jezusmonogram J H S in bruine kleur en gotische letters en
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is verder versierd in koncentrische kringen met blauwe bloemen en bladgewas,
aangevuld door okerkleurige lijnen en krullen. Op de achterzijde zijn er blauw
loofwerk en bruine krullen en kronkels. (50 cm. XVe of XVIe eeuw). Het is mogelijk
dat deze waardevolle schotel een gift zou zijn van Zuster Leonora d'Aguillera. Zij
was de oudste dochter van Gonzalvo d'Aguillera, een Spaans koopman die te Brugge
woonde in de Spanjaardstraat en er in 1528 gastvrijheid schonk aan Ignatius de
Loyola, stichter der Jezuietenorde. Leonora was eerst religieuze in de Abdij Nieuw
Jeruzalem (Spermalie) te Sijsele, kwam over naar het hospitaal van Damme en werd
er in 1588 door Mgr. Matth. Lambrecht aangesteld tot overste2.
b. Vazen in Delfts majolica w.o. een garnituur van zes stuks met het merk van de
manufactuur ‘De Porceleynen Claeuw’ (XVIIIe eeuw).
Twee grijskleurige vazen met een blauw Jezusmonogram. Een wijwatervat in
mauve kleur, vermoedelijk uit de faïencefabriek van Hendrik Pulinx te Brugge en
twee polychrome kandelaars in Lod. XVe stijl aanzien voor Rouen doch die uit
dezelfde fabriek kunnen voortkomen.
Platelen versierd met gele, groene en blauwe cirkels en blauwe of rode
bloemmotieven, waarschijnlijk uit de werkplaats van Pieter De Brauwer, die de
fabriek van Pulinx overnam.
Plateelwerk en porselein uit China, Engeland (Wedgewood), Italië, Bock, Doornik,
Compagnie des Indes.
Oud glaswerk en kristal. Een fles met het wapenschild van Claesman, Baron van
Male, en een andere met het blazoen van de abdij van den Eekhoutte.
c. Wandtegels uit Delft, Gouda of Rotterdam, met bijbelse voorstellingen, vissers,
ambachtslieden, een arreslede in de vorm van een zwaan, polychrome met een vogel,
e.a. Een compositie met vier kleurige tegels (geel, blauw, grou) met het opengebarsten
granaatappelmotief.
Er zijn ook enkele kleine tegeltableau's, alle in mangaankleur; in de inkomhal: een
gekruisigde Christus, St. Antonius van Padua en een vaas; in de naaikamer van de
zusters: twee hanen, een gele kanarie in een kooi, O.L. Vrouw, St. Augustinus, St.
Jozef. Beide laatste kunnen komen uit het werkhuis van Pieter De Brauwer, het is
geen gebruikelijke iconografische voorstelling, eer portretten. Vlaamse tegels, rood
met gele versiering, zijn ook vertegenwoordigd; kleine mozaïektegels 3,5 cm en 5,5
cm met lelie-, palmet-, toverknop- en wielmotief. Onder het groter formaat vindt
men de lelietegel, met één en vier lelies, de Reinaerttegel, de Riddertegels
(Tentoonstelling Torhout, 1954)2, leeuw- en evertegels.
Onder Vlaams aardewerk komen ook: kruiken uit de XVIe en XVe eeuw, een
jenevertonnetje (in de kempen ‘varken’ genoemd) een stel keukengerei in rood en
donkerpurper vergleisd aardewerk.

2
2

Opdedrinck, a.w. blz. 78.
Deze tegels werden opgegeven en afgebeeld respect, onder nrs. 260, 255, 195, 132 en 133
in het ‘Tegelnummer’ van ‘Ons Heem’, tijdschrift van het Verbond voor Heemkunde. Jrg.
XV, 5-6, 1961.
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Grafzerken
a. Een zerkje, in Doorniks steen, van een meisje, voorgesteld rechtstaande, in lang
gewaad, met een hoofddoek, waarvan het onderdeel in smalle stroken uitgesneden
is. De betekenis daarvan is ons niet bekend. Het meisje ziet eruit als een
eerste-kommuniekantje; ze houdt de handen devoot samen, staat in een gotische
boog, versierd met een driepas, fleurons en pinakeltjes. Op de randen: Hier leghet
Carstine Boudin Braets (of sraets?) kint die staerf S Lauwerins dach anno Dni MCCC
XL IX.
b. De grafsteen van Joos Wittebroot, z.v. Lenaert ‘in zyne levene speyhouder te
Damme’, † 1-6-1570. Zerk in Doorniks steen (97 x 70). Op het middendeel van de
bovenste helft is de Golgota met de gekruisigde Christus en als achtergrond de stad
Jeruzalem. Links, Joos Wittebroot, een kruisje in de hand, met zijn vijf zonen. Rechts
zijn tweede vrouw Anna ...broucq, ook met een kruisje en vijf dochters waarachter
de H. Anna, haar patrones, houdend op de rechterarm het Kind Jezus. Joos en zijn
gezin zitten geknield, de handen samen, in verering voor het H. Kruis. Blijkbaar was
Joos een vurig vereerder van het Mirakuleus Kruis van Damme, dat hier zal
voorgesteld zijn.
c. In de inkomhal zit, ingemetseld in de muur, de gezamenlijke grafzerk van de drie
hospitaalzusters Cornelia Ysebaert († 1540), Joanna Vrombouts († 1528) en Maria
Wreeckers († 1538); zerk in Doorniks steen (185 x 97). In de middenpartij is een
naakt persoon voorgesteld; de lijkwade omringt als een tulband het hoofd en daalt
neder als lendendoek. Voor velen is de betekenis van deze voorstelling een raadsel.
Zou ze niet een zinnebeeld zijn van de opstanding op de jongste dag?

Open haard
Ten slotte mogen wij nog wijzen op de monumentale barokke haard in de museumzaal.
De schouwwangen zijn een combinatie van voluten in zwart marmer, die de machtige
(70 cm h.) houten en sterk geprofileerde kroonlijst opvangen. De vuurschoot is
bekleed met zwarte aarden tegeltjes, vertonende in reliëf uitspringende lancetvormige
figuren.
Ook op te merken is de gaaf bewaarde haardplaat met een bijbelse voorstelling:
‘De boetedoening van Koning David’, en een zeer weelderige randversiering.
Raymond Vandenberghe
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De schat van het St.-Janshospitaal te Damme

St.-Janshospitaal te Damme: Koperen processiekruis (omstr. 1500)

St.-Janshospitaal te Damme: Cylindervormige monstrans, 63 cm hoog, vervaardigd door Athoine
Kerckhof (?) (1652 of 1653).

De schat van het oude St.-Janshospitaal is beslist veel groter geweest, dan hij nu
is, maar de lange Franse bezetting op het einde van de 18e eeuw was er de oorzaak
van dat hij merkelijk slonk. Wij vinden in het hospitaal evenwel nog enkele
merkwaardige werken, die tot nog toe maar weinig te zien waren op tentoonstellingen.
Zo bezit de instelling van koperen processiekruis - er zijn er slechts enkele in
West-Vlaanderen overgebleven van deze soort - dat in 1961 geëxposeerd werd in de
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tentoonstelling van de C.O.O. Wij bespreken het hier niet verder, vermits het reeds
behandeld werd in het artikel van dhr. R. Vandenberghe (zie afbeelding hiernaast).
Een ander mooi stuk is het zilveren Chrismatorium, op zeslobbige voet met ronde
verhoging. De stam heeft een ronde platte knoop met laatgothische versiering. Het
heiligolievaatje draagt een torenvormige bedekking met bol en kruis. De volledige
hoogte bedraagt 27 cm. De drie merken lichten ons in omtrent maker en jaartal: de
grote leeuwenkop van het Brugse edelsmidgild, vóór 1612 gebruikt en de kleine
gothische d, de dekenletter, gebruikt in 1587-88. Dit chrismatorium werd gemaakt
door de welbekende meester Jan Crabbe.
Toen Petronella Bauts aan het hoofd van het St.-Jansgasthuis stond (1646-59)
werd het verrijkt met twee kostbare werkstukken. Vooreerst de zilveren, vergulde
kelk, 30 cm hoog, met ronde voet, waarop afwisselend drie gevleugelde engelkopjes
met koornaren en druiventrossen. De stam wordt gevormd door een grote knoop met
engelkopjes. Op de cuppa-omvatting vindt men dezelfde versiering. De merken
wijzen op een werk van het Brugse gild. De dekenletter is T en werd gebruikt van
18 november 1650 tot 27 november 1651.
Het tweede is wel het mooiste stuk: de cylindervormige monstrans, die 63 cm
meet. De zeslobbige voet heeft een diameter van 17,5 cm. Op de ronde verhoging
staat de H. Elisabeth afgebeeld, die met de rechterhand een aalmoes geeft aan een
arme en in de linkerhand een boek houdt met twee kronen. Drie vooruitspringende
engelkopjes omringen de heilige. De balusterstam met vooruitspringende cherubkopjes
draagt de bovenverdieping. De cylinder staat tussen twee corintische zuiltjes met
S-vormige versiering. Het ene draagt op de voet het wapen van het gasthuis, het
andere het jaartal 1653. Boven op de zuiltjes staat rechts de H. Augustinus (regel
van de kloosterzusters) en links de H. Joannes de Apostel (patroon van het gasthuis).
Boven de cylinder zien wij een O.L. Vrouw in een stralenkrans, in een kleine kapel
met 4 zuiltjes. Het geheel wordt bekroond door de pelikaan. Deze monstrans werd,
volgens de dekenletter W, gemaakt tussen 27 november 1652 en 13 november 1653,
zoals trouwens het inschrift ook vermeldt. De meester-zilversmid van kelk en
monstrans is een onbekende, die als merk A K gebruikte met een soort maansikkel
onder zijn initialen. Wij menen hem te
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kunnen vereenzelvigen met Anthoine Kerckhof. Het is de enige meester uit die
periode, waaraan de initialen beantwoorden. Hij behoorde tot een ganse familie
zilversmeden, nl. Guillaume, Lenaert en Philips. In de eed bediende hij het ambt van
warandeerder in 1651 en 1656 en verder in 1660 en 1662.
Als laatste stukken in de oude kerkschat dienen vermeld een paar zilveren
huiskandelaars. Ze dragen het inschrift: ‘18 janvier 1784’ en zijn in late Lodewijk
XV-stijl. Dit Frans inschrift wijst erop dat dit een Frans werkstuk is, want de
kandelaars dragen de volgende merken: de gekrulde vis met kroon, stadsmerk van
Duinkerke; de dekenof jaarletter is T met kroon (1784?) en de initialen I.S. met kleine
lelie onderaan en kleine kroon boven de letters. Zij zijn mogelijk de initialen van
Jean Schoutteer, die te Duinkerke zilversmid was in de tweede helft van de achttiende
eeuw.
In het gasthuis wordt ook nog tafelgerief bewaard, zij het weinig, daar in het begin
van de negentiende eeuw veel verkocht is geworden of door de Franse bezetters werd
opgeëist.
Een lepel, gemaakt in 1761, door de Brugse zliversmid Pieter Frere, draagt de
initialen S.A.T. en zal wel behoord hebben aan Suster Augustine Trentesaulx, die in
1761 geprofest werd en overste was van 1786 tot 1811.
Een vork, in 1770 door Petrus De Thieu vervaardigd, heeft op de steel de
dooreengestrengelde letters S.V.h. die aan geen enkelel zuster uit die tijd
beantwoorden. In 1775 werd te Aat een vork gemaakt, waarschijnlijk voor C(oleta)
D(e) W(itte). Nog een andere werd in 1784 door een Gentse zilversmid gemaakt,
waarvan het merk evenwel onleesbaar is. De initialen S.I.V. kunnen verwijzen naar
Suster Jozine Versturme. Een Brugse zilversmid, waarvan het merk is uitgesleten,
maakte in 1788 een vork, waarop S.N.C. werd gegrift. Dit beantwoordt ongetwijfeld
aan Suster Norberta Canneel uit Brugge, die op 14 april 1789 geprofest werd.
Bij de koffielepels vinden wij er een, in 1784 te Gent vervaardigd, maar het merk
van de zilversmid is onleesbaar. De ingegrifte letters S.C.C. zullen wel Suster
Catharina Cools beduiden. Er zijn er verder nog een paar, gemaakt door het Luiks
atelier.
De kerkschat werd in de 19e eeuw aangevuld.
Frans Mattelé en Regina De Sutter, bewoners van de Kristoffelhoeve, schonken
in 1838 een paar huiskandelaars in Directoirestijl. In 1841 gaf Joannes De Cloedt,
administrator, het zilveren wierookvat. Het scheepje is mogelijk ook van rond deze
tijd. Zuster Catharina De Smidt schonk in 1840 de zilveren schotel met de kannetjes.
De zilveren lamp is een geschenk van de familie van Zuster Anna Crombez,
geschonken in 1842. In 1867 werd de zilveren krans rond O.L. Vrouw (hoogte: 1,74
m) door de zusters geschonken. Zuster Augustina Vansteenlant liet bij haar professie
in 1899 twee kandelaars namaken, naar het model van deze uit Duinkerke.
Vermelden wij hier ook nog een paar zilveren engelen, 53 cm hoog, eveneens door
tussenkomst van zuster Augustina Vansteenlant geleverd door het huis Moreau uit
de Steenstraat te Brugge.
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Wij mogen deze bijdrage niet sluiten zonder gewag te maken van twee zeer
merkwaardige voorbeelden van ivoorkleinkunst. Vooreerst een ivoren paxtafel met
de Calvariegroep, nl. Kristus aan het kruis tussen Maria en Joannes en onderaan het
onderschrift, in gothische letter, ‘Pax vobis’ (XVe eeuw). Een tweede tafeltje - maar
wij twijfelen eraan het een paxtafel te mogen noemen - beeldt de boodschap van de
engel Gabriël aan Maria uit. Op een banderol uit de mond van de engel staat in
gothische letetrs: ‘Ave - Gracia - Plena . Het is aan de achterzijde niet voorzien van
een stut, zoals gebruikelijk bij paxtafels en niets wijst erop, dat het er een geweest
is, maar bovenaan, in het midden, is er een kleine opening, waardoor een nageltje
kon gestoken worden. Zou dit tafeltje vroeger niet aan een kaars bevestigd zijn
geweest, bij de professie van de zusters?
Caesar Denorme

Bibliografie
Wij verwijzen dankbaar naar:
1. ‘Damme’ door R. Vandenberghe, vierde uitgave, geen datum.
2. ‘St.-Janshospitaal te Damme’, door Z.E.H.J. Opdedrinck, 1951.
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Onvermoede kunstwerken in het bezit van de Commissie van
Openbare Onderstand te Ieper

Votiefbeeld van Salomon Belle, stichter van het Godshuis Belle. Cliché C.O.O. Ieper

Het is mij meermalen voorgevallen, wanneer ik in gesprek kwam met een of ander
kunsthistoricus en wij het hadden over Ieperse kunstwerken, dat men mij verwonderd
onderbrak: ‘maar in Ieper is toch alles verloren gegaan tijdens de eerste
wereldoorlog!’. Gelukkig dat een en ander kon gered worden en ons dient als
herinnering aan het rijke verleden.
Ieper telde, misschien meer dan gelijk welke andere stad, een reeks liefdadige
instellingen die als doel hadden het opnemen van zieken of ouden van dagen en het
verschaffen van een onderkomen aan pelgrims. De meeste dankten hun ontstaan aan
het privaat initiatief. Het patriciaat van de 12e eeuw is hier de grote animator geweest.
Rond 1276 werd het godshuis Belle opgericht door de gelijknamige familie en rond
1277 het godshuis St.-Jan door de familie Broederlam. Het O.-L.-Vrouwhospitaal
daarentegen werd door de stedelijke magistraat in het leven geroepen in de tweede
helft van de 12e eeuw. De laatste stichting, nl. het godshuis Nazareth, was het werk
van twee sekuliere geestelijken: Jan Pascaris en Jan Pappin, in 1337.
Na heel wat wederwaardigheden werden de Godshuizen in 1796 samengebracht
onder één beheer: de Commissie der Burgerlijke Godshuizen. Een koninklijk besluit
van 1925 verenigde deze laatste met het Bureel van Weldadigheid (in 1798 ontstaan
uit de Armentafels) in de Commissie van Openbare Onderstand.

Het O.L. Vrouwhospitaal
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In 1187 zou graaf Filips van de Elzas een stuk grond geschonken hebben aan de stad
om er een gasthuis op te richten. Uitzonderlijk was dit (tot 1914) gelegen aan de
oostzijde van de markt en stond aldus open voor alle passante lieden. De kapel,
gebouwd ca 1200, vormde één geheel met de ernaast-liggende ziekenzalen; hiervan
bleven alleen de zuilen en scheidbogen (in Doorniks steen) bewaard tot aan de
vernieling in 1914.
Een van de merkwaardigste overgebleven kunstwerken uit die verdwenen kapel
is de koperen sierband uit de grafsteen van Pieter Lansaem († 1489) en zijn vrouw
Lisebette Pauwelins († 1487), grote weldoeners van het Gasthuis. Deze rechthoekige
omlijsting is op de hoeken versierd met de gebruikelijke evangelisten-symbolen en
temidden met twee wapenschilden. Tussen deze versieringen komen golvende
tekstbanden voor in gotisch schrift; hierlangs - in de vrijgebleven stroken - bemerken
wij kleine tafereeltjes die de verschillende tijdstippen het leven uitbeelden. Hierdoor
neemt de Ieperse grafplaat een uitzonderlijke plaats in onder de bewaarde koperplaten
van ons land.
In de hedendaagse hospitaalkapel prijkt opnieuw boven het altaar het grote drieluik
dat oorspronkelijk (ca 1600) voor dit altaar besteld werd bij de Ieperse schilder Frans
Denys. Het stelt verscheidene taferelen voor uit het leven van de Moeder-Maagd
Maria, patrones van het hospitaal. De sacristie bergt, naast ander merkwaardig
borduurwerk, een antependium of altaarvoorhangsel van rood fluweel en getekend:
‘1624’. Midden komt een omstraald Lieve Vrouwebeeld voor; links hiervan St.-Jan
de Doper en rechts de H. Karel de Grote; verder de wapenschilden van de schenkers
(Ydeghem-Cortewyle).
Onder de talrijke schilderijen dient vermeld een Madonna met Jezuskind en
St.-Janneke, uit de school van Barend van Orley (thans in het Museum van de C.O.O.).

Het Godshuis Belle
In de Rijselstraat rijst tussen hoge trapgevels de brede kapelmuur van het godshuis
Belle, toegewijd aan St.-Niklaas. Deze gevel, getekend ‘1616’, staat nog in het teken
van de laatgotiek hoewel de versieringen reeds renaissancevormen vertonen.
In dit bedehuis kwamen vóór 1914 een paar grafmonumenten voor die, bij een
eerste opziens, heel veel gelijkenis met elkaar vertoonden. Het ene was een
half-verheven en gepolychromeerde beeldengroep (Br. 125 cm, H. 90 cm) waar
Jacques Belle († 1423) en zijn vrouw Marie Bonde († 1420) afgebeeld waren,
neergeknield aan de voeten van de H. Maagd. Onderaan kwam volgende berijmde
tekst voor:
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Madonna met Kind in landschap. Brugs (?) meester uit het begin van de 16e eeuw. Cliché
Gemeentekrediet van België, Brussel.
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1. Votiefschilderij van Yolente Belle, Iepers (?) meeste van 1420.
Cliché Gemeentekrediet van België, Brussel.

2. Aanbidding van de Herders Frans Denys (?) ca 1002. Cliché C.O.O. Ieper.
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3. Doopsel van Christus - Frans Denys (?) 1600. Cliché C.O.O. Ieper.
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† Mer jacob belle licht hier begraven
bid gode dat hi zinen ziele wille laven
ende verleene van zinen zonde pardoen
hi staerf so oorcond toarnatioen
M. CCCC. ende XX (sic!)
mer jacob belles wyf vrauwe marie sbonde
wie god vergheive al hare zonden
light hier begraven en liet haer leven
int jaer alsoot hier staet bescreven
M. CCCC. ende XX

Het andere grafmonument was een paneel (Br. 117 cm, H. 62 cm) waarop een
soortgelijke beeldengroep stond afgebeeld. Het eerste was een Doorniks grafreliëf;
het tweede een van de oudste paneelschilderijen (eitempera op eiken hout) in ons
land bewaard. Gelukkig dat dit laatste kon gered worden uit het brandende Ieper,
want het gaat hier om een uiterst merkwaardig dokument voor de
ontwikkelingsgeschiedenis van de Vlaamse schilderkunst. In het midden staat de H.
Maagd met het Kind op de arm, vóór een brokaatdoek, opgehouden door engelen en
bezaaid met de wapenschilden van de schenkers. Joos Bryde in wapenrok, met zijn
vier zonen links knielend, wordt begeleid door St.-Joris; Yolente Belle, met haar drie
dochters, rechts door de H. Katarina. In de bovenhoeken prijken respectievelijk de
wapens Bryde en Bryde-Belle met een engel als schildhouder. Deze blazoenen komen
ook voor in de hoeken van de hernieuwde (?) omlijsting. De achtergrond van het
tafereel is gevormd door goudschildering, bezaaid met de heraldische hoofdmotieven:
sterren en bellen. Het oorspronkelijke onderschrift (stellig in gotieke letters) ging
verloren; het huidige - een kopie naar het vroegere grafschrift (?) - dateert uit het
begin van de 17e eeuw en luidt: ‘Hier vooren light begraven vrawe Yolente Belle
dochtere Mer Jan Belles ruddere heere van Boesinghe Joos Brids wyf was die starf
den eersten dach van sporkel 1420’.
Blijkbaar is deze voorstelling geïnspireerd door de Doornikse gepolychromeerde
grafstenen; dit kunstwerk is de picturale transpositie op een vlak paneel van een
halfverheven beeldhouwwerk en daarom is het zo merkwaardig. Destijds werd dit
schilderstuk toegeschreven aan Melchior Broederlam die in Ieper de luiken schilderde
(1394-1399) voor het altaar van de Kartuize te Champnol. Wie het werk van
Broederlam in het museum van Dijon aandachtig beschouwde, zal zich wel wachten
het Belle-tafereel aan de Ieperse grootmeester toe te schrijven. L. van
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Koperen grafplaat van Pieter Lansaem & Lisebette Pauwelins († 1487).
Foto C.O.O. Ieper.

Puyvelde zette het op naam van de Meester van 1420, dit naar het sterfjaar van
Yolente Belle. Toch is het niet uitgesloten dat het schilderij iets vroeger ontstond
want wij kennen het sterfjaar niet van Joos Bryde. Het komt wonder voor dat geen
enkel épitaphier het grafschrift van Joos en Yolente - zelfs niet het onderschrift van
het paneel - bewaarde en weergeeft.
In elk geval moeten wij de meester van 1420 zoeken in de onmiddellijke omgeving
van Broederlam want het Belletafereel vertoont duidelijk - hoe onbeholpen en onvol-
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O.L. Vrouwhospitaal, Altaardrieluik.
Het Moederschap van Maria Frans Denys (?) ca 1600. Cliché Druk. Vonksteen, Langemark.

maakt het ook gebeurde - zijn stijlrichting die wij als volgt kunnen formuleren:
middeleeuws idealisme (onder invloed van de Parijse miniatuurkunst, waar elegantie
en gratie de Siennese ikonografie omvormde tot een gekunstelde stijl) gepaard aan
Vlaamse opmerkings- en realiteitszin. Het Jezuskind dat hier speels op de arm van
zijn Moeder zit, houdt zijn voetje vast met de linkerhand terwijl het de rechter
wijsvinger legt op de mond (vergelijk met de Aanbidding der Wijzen - Parijzer
School, ca 1380-1390 - in het Bargello-Museum te Florentië en de Madonna met
Kind - Omgeving van Broederlam, ca 1390-1400 - in de verzameling C. de Beistegui
te Biarritz). In tegenstelling met de twee beschermheiligen heeft Maria een nimbus
gevormd uit een twaalfhoek met ingebogen lijnen; even uitzonderlijk draagt het Kind
een kruisvormige nimbus, waarvan de leliemotieven ver buiten de cirkel steken
(vergelijk met klein Bargello-diptiek). De hoofdkroon bij Maria en Katarina is van
hetzelfde type als die van de Katarina in het altaarstuk van de huidevetters (ca 1400)
in het museum van St.-Salvators te Brugge. Wellicht hierom, evenals om de
sterkverwante beëindiging van het kleed der engelen, werd het Brugse paneel door
Fierens-Gevaert toegeschreven aan de Ieperling Jacob Cavael. Merken wij nochtans
aan dat Gerard Vander Meersch (1391-95) en Frans de Wichtere (1398-1441)
evengoed als Jacob Cavael (1392-1400) in aanmerking komen als vermoedelijke
ontwerpers van het Belletafereel. Het verwondere ons ten slotte niet St-Joris en de
H. Katarina als beschermheiligen afgebeeld te zien, in plaats van de eigenlijke
patroonheiligen van de bestellers of schenkers; ook hierin volgt het Ieperse tafereel
de traditie van de Doornikse grafstenen.
Wij willen deze wat lang geworden uitwijding over het Belle-tafereel besluiten
met toe te geven dat dit schilderstuk meer dokumentaire waarde bezit dan hoge
kunstwaarde; doch het laat ons toe concreet vast te stellen, welke het vertrekpunt
was van de Vlaamse schilderkunst, toen zij door van Eyck tot een ongeëvenaarde
hoogte werd opgevoerd.
Het godshuis Belle bewaart nog een Madonna, die vroeger werd toegeschreven
aan Petrus Christus, wellicht om het heerlijke koloriet van de rode mantel der Lieve
Vrouw. Het landschap echter waarin Maria met haar Kind voorkomt - zonder er
picturaal één geheel mede te vormen - wijst beslist in de richting van de Patinier.
Daarom zien wij in dit eersterangs-tafereel eerder een Madonna uit de omgeving van
Gerard David en uit het begin van de 16e eeuw.
Een derde goed schilderwerk stelt de aanbidding der herders voor (Fr. Denys, ca
1602) en hangt in de kapel van het godshuis.
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De sacristie bergt een sierlijke Brugse kelk (1620, Mr Melchior van Blootacker)
en een rijkversierde Rijselse torenmonstrans (ca 1635), naast kunstig geborduurde
gewaden. Vermelden wij hier nog een klein antependium in Oudenaars tapijtweefsel,
dat de H. Franciscus voorstelt temidden een landschap waar o.m. konijntjes in
voorkomen.
Een jaar terug richtte het bestuur van de C.O.O. in het godshuis Belle een klein
museum in, waar de voornaamste kunstwerken uit de godshuizen werden
samengebracht in een zaal bekleed met goudversierd lederbehangsel. Hier komen,
naast werken van de Pseudo-Karel van Ieper (Frans
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1 Godshuis Belle - Kelk 1620.
Foto M. Vanacker, Ieper.

2 Madonna met Kind en Sint-Jan.
School Barend van Orley - tweede helft van de 16e eeuw.
Foto A.C.L., Brussel

Denys) uit het godshuis St.-Jan, enkele interessante schilderstukken voor uit het
Nazareth. Eerst een groepsportret van de weduwnaars van dit godshuis (get. 1640);
een bekoring van St.-Antonius in de aard van Bosch en Teniers; een aanbidding der
herders uit de school van Jacob Jordaens en Gerard Zeghers. De meubelkunst is hier
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vertegenwoordigd door een Vlaamse troonkast (begin 17e eeuw), een linnenpers
(begin 17e eeuw) en een stel koorstoelen met bekleding in naaldwerk (get. ‘IVO’ en
‘1651’). Met negen geredde deurpanelen (stijl François I) werd een meubel
hersamengesteld dat moeilijk herinnert aan het oorspronkelijke.
Wij kunnen deze bijdrage niet besluiten zonder een bezoek aan te raden aan het
Museum van de C.O.O. te Ieper (Godshuis Belle, Rijselstraat - enkel op de werkdagen,
tenzij op aanvraag).
Antoon Deschrevel

Votiefbeeld van Christine de Ghines, stichteres van het Godshuis Belle.
Cliché C.O.O. Ieper.
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Kunstwerken in besloten hoven van sociale liefdadigheid te Kortrijk
Wie door het oude Brugge of het dode Damme kuiert, loopt bijna onwillekeurig
binnen in het eeuwenoude stedelijk hospitaal waar de tijd als het ware stilhield en
de muren het verleden uitwasemen. Wie echter het nijverige Kortrijk aandoet,
vermoedt allerminst dat ook daar nog middeleeuwse stichtingen bewaard bleven; ze
liggen onmerkbaar geborgen achter drukke winkelstraten en bewaren zeldzame
relieken van een kunstrijk verleden.

Het Hospitaal
Het O.L. Vrouwhospitaal zou omstreeks 1210 ontstaan zijn; de Doornikse bisschop
Gossuinus schonk aan de (broeders en) zusters de regel van de H. Augustinus.
Onmiddellijk werd de nieuwe stichting bedacht met schenkingen; die van Johanna
van Konstantinopel (o 1200 - † 1244) en haar zuster Margareta (o 1202 - † 1280)
waren zo belangrijk, dat beide gravinnen doorgaan als de stichteressen van het
hospitaal. Dit verwondere ons geenszins wanneer wij weten dat graaf Boudewijn IX,
hun vader, regelmatig in Kortrijk verbleef op het grafelijk slot, waarnaast hij de
kapittelkerk van O.L. Vrouw stichtte (1202) vóór zijn afreis ten kruistocht die hem
de titel van keizer van Konstantinopel zou bezorgen. De lokale traditie schrijft de
stichting van het hospitaal toe aan Margareta; hieraan herinneren een grafschrift in
het kapelkoor en het groot schilderij (1683) in de pronkkamer van het klooster.
Van het oorspronkelijk gebouw blijven alleen een paar 13e eeuwse zuilen in
Doornikse steen en met krulkapiteel bewaard in het voorgebouw. Wellicht zijn ze
herkomstig van de primitieve kapel, waarvan de zijbeuk ook hier zal dienst gedaan
hebben als ziekenzaal.
In de kloostergebouwen kan moeilijk een vast aanlegplan teruggevonden; er werd
steeds maar gebouwd en bijgebouwd naar gelang de uitbreidingsnoodwendigheden;
aldus ontstond een zeer pittoresk gebouwenkompleks dat dagtekent uit 1565 (gebouw
langs de Budastraat en kloosterrefter met pronkkamer) en dat verder volgende
jaartallen draagt: 1651 (gebouw met kruisramen op binnenkoer), 1655 (binnenkoer),
1689 (keukenkompleks), 1714 (doorrijpoort). De kapel met dienstgang moet dateren
uit het midden van de 17e eeuw; de barokke straatgevel en gewelfversieringen
kontrasteren duidelijk met de sobere laatgotieke zijmuren. De uitrusting van deze
ruime eenbeukige kapel vormt een homogeen en smaakvol geheel (een paar jongere
toevoegingen niet te na gesproken) dat dateert uit de eerste helft van de 18e eeuw.
Tegen de vlakke koormuur rijst een monumentaal eikenhouten barokaltaar met in
het midden een ‘Tenhemelopneming van Maria’ (vervangstuk?) door de Kortrijkse
schilder Lieven Vermote (1327-1869). Langs weerskanten van de Korintische zuilen
prijken de levensgrote beelden van de HH. Augustinus en Cornelius. Het retabel is
bekroond door een beeldengroep van de H. Drievuldigheid, die de H. Maagd opwacht,
onder een troonhemel waarvan zwierige engelen de weelderige draperingen ophouden.
Onder de eigenlijke offertafel komt een ‘Graflegging’ voor; de beelden hiervan
behoren tot het beste wat Kortrijk te bieden heeft op gebied van skulptuur uit de 16e
eeuw (zie afb. West-Vlaanderen, maart 1954, blz. 48).
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Het koorgestoelte, communiebank, predik- en biechtstoel staan in het teken van
de Franse stijlrichting, evenals de donkere muurbekleding die het geheel een warme
stemming bezorgt. Een waardige tegenhanger van het altaar vormt achteraan het
doksaal met zijn borstwering in sierlijk smeedijzer en het glanzende orgelbuffet, dat
getuigt van een verfijnde kunstsmaak. Biezonder lief doen de musicerende putti aan,
evenals de engelkens bovenaan, die de attributen - het hart en de kromstaf - van
Sint-Augustinus dragen. Het orgel is getekend ‘1654’ en werd oorspronkelijk gebouwd
door de Kortrijkse orgelmaker Pieter-Jozef de Ryckere.
Onder de talrijke kunstvoorwerpen, in de sacristie bewaard, noteren wij een
merkwaardig chrismatorium (Valencijn, begin 17e eeuw) en een sierlijke kelk
(Doornik, 1629) beide herkomstig uit de verdwenen St.-Amandsproosdij. De vergulde
monstrans (Brugge, ca 1667) draagt de initialen van priorin Vrauwe loanne
Pannecoucke (1654-1671); in dit richtinggevend kunstwerk merken wij duidelijk de
overgang van de renaissancetorenmonstrans naar de barokke stralenzon met
aanbiddende engelenfiguren (zie afb. W.-VI., maart 1954, blz. 47-48).
De vele kunstvoorwerpen die het eigenlijke klooster bergt opsommen - laat staan
beschrijven - blijft een onbegonnen werk. Naast de overbekende begijnenkast en
gotieke kistbanken, komen hier renaissance cel- en pronkkasten voor, evenals barokke
siermeubels tot en met een Lod. XVe-buffet, zodat wij bij het doorlopen van de
verscheidene kamers een geïllustreerd overzicht krijgen van de geschiedenis van het
meubel. Daarnaast zijn er de klokken, schilderijen, beelden; het zilver en koper, het
ivoor en porcelein, het damast en kantwerk.
Toch willen wij even stilhouden bij enkele uitzonderlijke kunstvoorwerpen, die
wij dan liefst onderbrengen onder verscheidene hoofdingen:
Schilderijen: In het salon prijkt op de ereplaats het meer dan levensgrote portret
(?) van gravin Margareta van Konstantinopel (met jaarschrift 1673). De ‘Bekoring
van de H. Antonius’, gewoonlijk aanzien als een goede kopie van Teniers, is wellicht
van dezelfde hand als het ‘Zicht in een landelijke woning’ dat getekend staat ‘A.
Victoryns, 1637’. Niklaas Van de Velde (1649-1732) is de auteur van het ‘Binnenzicht
op de Ieperse Katedraal’; komt de perspectief van het kerkgebouw wat gewrongen
voor, toch staan wij hier voor een historisch dokument van eerste gehalte.
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Kortrijk, hospitaal: Begijnenkast, einde 15e eeuw.
Cliché Vrienden van het Begijnhof, Gent.
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Het paneel ‘De H. Hieronymus’ - oude kopie naar het werk van Rubens in het museum
van Dresden - kan moeilijk doorgaan als een kunstwerk; de kopist slaagde beter in
het nabootsen van het koloriet dan in het weergeven van de anatomie en de
gelaatsuitdrukking. De 18e eeuw is hier vertegenwoordigd door een ‘H. Anna’ en
‘O.L. Vrouw met Kind’ die zeker niet zonder verdienste zijn. Verder door wat wij
kunnen noemen de symbolische afbeelding van de ‘Geboorte van Maria’, de
‘Middelen voor een goede dood’ (Eucharistie, Rozenkrans, Skapulier), ‘God ziet
mij’ en ‘God hoort mij’, waarin heel wat putti en engelenkopjes afgebeeld staan.
In de portrettenreeks moeten stellig een paar luikjes vermeld, waar een priester in
koorhemd en een kloosterzuster zijn voorgesteld. De achterzijde van beide paneeltjes
heeft een doodskop in bruin-grijsschildering, met doorlopende tekst ‘Cogita Mori’
en de jaarcijfers ‘1595’. Waarschijnlijk gaat het hier om de geestelijke bestuurder
van het hospitaal en om de priorin Zuster Anna van Huugeveldt (1582-1604). Hoewel
grof van afwerking leunen deze portretten aan bij de zuidnederlandse
portretschildering, geleid door Maarten de Vos en Pieter Vlerick - Pieter Pourbus,
Antoon Claeissins en Frans Denys. Biezonder belangrijk zijn deze paneeltjes omdat
zij ons de kledij laten kennen van de zusters op het einde van de 16e eeuw. Eveneens
interessant is hierom het portret van priorin M.J. De Bruyne, getekend ‘1742’.
Beeldhouwwerk: Een paar jaar terug werd bij verbouwingswerken in de gang naast
de kapel in de buitenmuur een oud grafmonument ontdekt dat reeds vroeger
beschadigd was. Het werd met zorg uit de muur genomen om verder bewaard te
worden als een getuigenis uit het kloosterverleden. In de rechthoekige zandsteen
waren links de verrezen Christus en Maria Magdalena in de hof voorgesteld; rechts
knielt voor de halfgeopende celdeur een kloosterzuster-priorin (Magdalena?). In
ieder van de bovenhoeken kwam een engel voor met spitse vleugels en gehuld in
een lang kleed. Het geheel werd met veel smaak gepolychromeerd. Alle détails
(hofomheining in vlechtwerk; gewaadsbehandeling; type der engelen) wijzen er op
dat wij hier een kunstwerk voorhebben, ontstaan onder invloed van de meester van
Flémalle (Rogier vander Weyden) en daterend uit het midden van de 15e eeuw. Laten
wij hopen dat ernstig archiefonderzoek juister gegevens aan het licht brengt. Het
oudste gaafbewaarde beeldhouwwerk is de merkwaardige beeldengroep, die een
Graflegging vormt onder het altaar. Hoewel dit kunstwerk dateert uit het begin van
de 16e eeuw, toch is het nog heel en al geïnspireerd door de schilderwerken van
Rogier vander Weyden. Naar het getuigenis van graaf J. de Borchgrave d'Altena
neemt deze bewening Christi de tweede plaats in onder de soortgelijke kunstwerken
van ons land. (zie afb. W.-Vl. maart 1954, blz. 48).
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Hiernaast:
Boven: Kortrijk, hospital: Keukenhofje (1689)
Cliché Stadsmuseum, Kortrijk

Kortrijk, hospitaal
Altaarretabel begin 18e eeuw
Foto Zusters van het Hospitaal
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Een ander merkwaardig beeldhouwwerk is het triomfkruis uit de vroegere
kloosterkapel, thans in het kloosterpand opgehangen. Door G. Caullet werd de
kruisgroep, waartoe dit kruisbeeld behoorde en waarvan de ontwerp-tekening nog
bewaard wordt, gedateerd ca 1520-1530. Wij treden deze zienswijze gaarne bij,
omdat wij uit ervaring weten dat de gotiek in Vlaanderen heel lang heeft nagewerkt
- denk aan de Kortrijkse St.-Michielskerk waar de gotiek nog voorkomt in 1607-1611.
Van dit triomfkruis (zie afb. W.-Vl. maart, 1954, blz. 48) gingen de vergulde
eindstukken - een gestyleerde lelie - verloren; blezonder aangrijpend is de
gelaatsuitdrukking van de lijdende Christus.
Als skulpteerwerk moeten hier nog vermeld de twee balksleutels, bewaard in het
hoofdgebouw, dat dateert uit het eerste kwart van de 16e eeuw. Van de zeven
oorspronkelijke balken werden er vijf bedekt met een rococo stuukbekleding (het
huidige salon); onder de zesde werd een scheidmuur aangebracht; de laatste blijft
zichtbaar en draagt de aanbidding van de herders en de aanbidding van de wijzen,
beide duidelijk geïnspireerd door de voorstellingen van onze laat-primitieven.
Verder alle beelden vermelden die het klooster rijk is, gaat niet op. Wij vernoemen
alleen maar het levensgrote Madonnabeeld (get. 1628) in pijpaarde, dat prijkt in de
tuin voor de ziekenzalen; het eikenhouten Lievevrouwebeeldje (einde 16e eeuw),
herkomstig uit de nis boven de toegangspoort; een kleine ivoren Madonna, naar een
ouder model gesneden in de 19e eeuw (?); de ivoren Christus (trant Duquesnoy) op
het kruisbeeld, dat in de kamer van de priorin hangt; vier albasten (17e eeuw), waarvan
twee rondvormig met Christus- en Mariabuste, de andere twee rechthoekig: Hof van
Olijven en Magdalena boetelinge.
Meubelkunst: Een echt museumstuk vormt de zogenaamde Begijnenkast uit het
einde van de 15e eeuw. In het fijne gotiek maaswerk bemerken wij boven het
gekroonde schild van Frankrijk met drie lelies; in het midden de Boergondische
vuurslag onder het St.-Andrieskruis. Uit dezelfde periode dateert de gotieke zittekist:
een zitbank met hoge rug, twee armen en bergruimte onder de zitting. De versiering
hiervan bestaat uit briefpanelen. Plaatsgebrek verplicht ons de andere meubels en
kasten onbesproken te laten; toch moeten wij nog een zeldzaam meubel vermelden:
een soort zitbank, gemaakt van het onderdeel van een clavecimbel met barokke
bladversiering en getekend ‘1656’.
Siertegels: Wij mogen van het hospitaal geen afscheid nemen zonder een blik te
werpen in de spreekkamers en in de vroegere keuken, waar de wanden van onder tot
boven bekleed zijn met Delftse siertegels. Hierin komen een paar taferelen voor,
waarvan de Calvariegroep de merkwaardigste is.
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Kortrijk, hospitaal: Christuskop (détail triomfkruis)
Foto A. Pauwels, Kortrijk.

Kortrijk, begijnhof: childerij H. Elizabet.
Foto A. Pauwels, Kortrijk.
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Hiernaast: Kortrijk, begijnhof: Grote zaal (1632) en enkele huisjes.
Cliché Dienst voor Toerisme, Kortrijk.
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Het St.-Elizabet-Begijnhof
Willen wij de traditie geloven, dan ontstond het Kortrijkse begijnhof in 1238. Het
werd in 1242 rijk begiftigd door gravin Johanna van Konstantinopel en nadien (in
1244) door haar zuster-opvolgster gravin Margareta. Een eerste kapel werd gebouwd
in 1284. Van de oorspronkelijke gebouwen blijft niets bewaard, tenzij wellicht de
westmuur van de huidige kapel, ingewijd in 1464 en toegewijd aan de H. Mattheus.
Het merendeel der woningen dateert uit het midden van de 17e eeuw; de ‘grote zaal’
werd gebouwd in 1682. Waar het hof vroeger 140 begijntjes huisvestte, komen er
nu maar 5 meer voor; de overige huizen (een veertigtal) zijn betrokken door
alleenstaande vrouwen. Het begijnhof, gelegen naast het rumoerige marktplein, vormt
een oase van rust en stilte midden de bedrijvige stad. Met zijn besloten voortuintjes,
zijn verweerde trapgevels, zijn smalle straatjes, komt het begijnhof zo schilderachtig
voor, dat het geregeld kunstenaars doet grijpen naar het schetsboek en het penseel.
Het is hoog tijd dat aan het herstellen van sommige woningen gedacht wordt. Kortrijk,
dat gaarne vooruitkomt met zijn toeristische bezienswaardigheden, moet er over
waken dat dit enigstemmig begijnhof niet in verval geraakt!
In de kapel komen, naast een Lod. XVI-mahoniehouten altaar, drie albasten beelden
voor van de beschermheiligen Elizabet, Begga, Margareta (begin 17e eeuw), een
schilderij de Tenhemelopneming van Maria (trant De Crayer) voorstellend en het
oud orgelke, getekend 1678. De sacristie bewaart een zilveren offerschotel, die
doorgaat als een kunstgewrocht van het zuiverste gehalte (15e eeuw), verder een
vermeldenswaardige monstrans en kelk (zie afb. W.-Vl. maart, 1954, blz. 46-47).
Ook het museum van het begijnhof bergt enkele merkwaardige schilderwerken;
een H. Elizabet (school van Rubens) trekt vooral de aandacht. Verder het portret van
Grootjuffrouw Catharina Lammertyn (18e eeuw). Vermelden wij ten slotte een met
leder belegd kofferken (einde 15e eeuw) waarop in gotieke letters ‘O Maria bien va’.

Het Bagghaertshof
Dit ‘hof’, gelegen aan het einde van de St.-Jansstraat, is een van die beluiken welke
in vroeger eeuwen gesticht werden om behoeftige mensen te huisvesten. Iemand die
de straat doorrijdt, kan moeilijk vermoeden dat achter die lange blinde muur een
kompleks van 13 huisjes geborgen zit met een kleine kapel. Hierin komen naast een
hele reeks devotievoorwerpen een paar schilderijen voor, die ons inlichten over het
ontstaan van deze stichting. Wij lezen er onderaan een eigentijds portret: ‘Joffr.
Catharine Bagghaert fondatresse van dese huysekens t' jaer 1638’.
Antoon Deschrevel
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Kortrijk, begijnhof: Portret Cath. Lammertyn.
Foto A. Pauwels, Kortrijk.

Kortrijk, Baggaertshof: Portret Cath. Bagghaert.
Foto A. Pauwels, Kortrijk.
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kunst en geest
Kunst en geest naar René Huyghe
De Zuid-Vlaming René Huyghe, hoofdconservator van het Louvre-museum te Parijs,
is een gezagvolle kunstcriticus, die ook herhaaldelijk het gebied van de kunstfilozofie
heeft betreden zonder in ijl estetizeren te vervallen en het contact met het konkrete
kunstwerk te verliezen. Zijn kunstwijsgerige beschouwingen zijn er des te
waardevoller om. Onder zijn talrijke vroegere werken, die meestal grote perioden
van de kunstgeschiedenis of algemene problemen betreffen, welke zowel met de
oudere als met de hedendaagse kunst te maken hebben, appreciëren wij vooral ‘Les
contemporains’, een meesterlijk panorama over de hedendaagse schilderkunst (19492)
en ‘Dialogue avec l'invisible’ (1955). Dat laatste is een fundamenteel werk; het dient
geplaatst te worden naast de ‘Musée imaginaire’ van André Malraux. Hij is tevens
docent aan de École du Louvre en een schitterend conferencier, die men vóór enkele
maanden nog heeft kunnen horen te Brugge over da Vinci; ook bij de kijkers van de
RTB is hij zeer bekend. ‘L'art et l'âme’1, een zijner laatste werken, heeft o.i. in
Vlaanderen nog niet de weerklank gevonden die het verdient, misschien wel omdat
wij nog steeds verstrikt zitten in de problematiek van de abstracte kunst, een
problematiek die volgens Huyghe reeds voorbijgestreefd is: ‘Sommes nous condamnés
à tourner sans fin sur la piste de ce cirque à la mode... Il ne peut que, dans cent ans,
le problème de l'art abstrait n'ait gardé comme principal interêt que son témoignage
sur l'homme actuel, - qui aura cessé, ne l'oublions pas, d'être l'homme “moderne”’.
(p. 5)

De kunst, taal van de ziel: haar expressiemiddelen
René Huyghe behandelt in het boek, dat wij hier beknopt en dus slechts oppervlakkig
kunnen analyseren, het veel belangrijker probleem van de kunst als taal van de ziel.
Men vergeet te licht dat de kunst een kompleks karakter heeft; er is in de kunst het
zuiver plastisch element, waarop de abstracten zich blind staren, maar er is ook de
wil tot expressie waaraan het plastisch element ondergeschikt is. Beide kunnen en
mogen niet gescheiden worden; het narcissisme van vele modernen, die het kunstwerk
uitsluitend subjectief en dus ondoordringbaar voor de buitenwereld wensen, is een
vergissing. Het kunstwerk moet een gesprek zijn, het is plicht voor de kunstenaar te
communikeren met de toeschouwer, zich een weg te banen naar hem toe. Beter dan
het woord is de kunst in staat om de gedachten niet alleen, maar zelfs het diepste
innerlijke, dat de moderne zielkunde heeft opengeworpen, tot uitdrukking te brengen.
Het hedendaagse zoeken naar nieuwe vormen is nuttig omdat het precies de kunst
beter in staat stelt haar communiecatierol uit te oefenen.
Talrijk zijn de expressiemiddeen waarover zij beschikt: ‘L'oeuvre d'art est comme
un texte qui révèle le caractère de son auteur simultanément par sa teneur qu'il suffit
de comprendre, et par son graphisme qu'il suffit d'interpréter. Aucun art et peut-être
aucun mode d'expression, ne se prête mieux que la peinture à une telle exploration.
Le tableau n'est autre chose que la trace figée de tous les actes créateurs dont il est
1

René Huyghe, L'art et l'âme, uitg. Flammarion, Parijs, 1960; 524 blz, 308 helio- en 18
kleurillustraties.
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l'aboutissement, avec une évidence, une force suggestive, dont les autres arts ne
sauraient offrir l'équivalent’. (p. 21)
Elke ‘tekening’ openbaart een mensentype. De figuratietekening is deze van de
realistische beschouwer, de suggestieve tekenaar dringt naar het onzichtbare door,
de dynamische tekening openbaart iemand die door het leven intens bewogen wordt,
de constructietekening is eigen aan een intellect dat de natuur in een geometrische
orde perst. Meer nog, de aard der tekening zelf reveleert een emotieve reactie van
het ik op de buitenwereld: liefde, bezit, aggressiviteit, tederheid, wreedheid. Van
daar dat het grafisme van een Van Gogh door zijn evolutie een ganse zielsgeschiedenis
verhaalt.
De ‘vorm’ weerspiegelt vooral de intellectuele groei. De primitieve jager van
Altamira beperkt zich bij omtrekken, wijl de vroege agrarische beschaving tot
geometrische structurering komt. De mens die aan de agrarische bodemvastheid
ontsnapt was, schiep vormen, die blijk gaven van zin voor beweging en energie; veel
later nog zal de moderne mens, die ruimtelijkheid wil nastreven, in de kunst het
keurslijf der geometrische vormen afwerpen.
Het ‘licht’ stond eerst in dienst van de tekening en van de vorm om tenslotte meer
en meer zefstandigheid te veroveren, de vorm zelf te overwinnen bij da Vinci en een
allesbeheersende realiteit te worden bij Caravaggio; uiteindelijk werd zij de exclusieve
beminde der impressionisten. Voor vele kunstenaars is, naar het voorbeeld der
Byzantijnen, het licht middel bij uitstek geworden om spiritualistische en mystische
tendenzen te uiten.
Van het lichtspel is de ‘kleur’ onafscheidelijk. Bij het begin slechts sieraad van
de vorm, werd zij later de helpster van het licht, waarmede zij zich versmelt. De
olieverf liet weldra een oneindige reeks tonaliteiten toe, wat aan de kleur, verbonden
met het licht, maar los van de vormen, de hoogste triomfen verschafte. Schilderkunst
wordt aldus de taal bij uitstek voor het uitdrukken van het onuitsprekelijke en van
de fijnste gevoelsnuanceringen. Dit werd een veroveringstocht, die traag verliep over
el Greco, Rembrandt, Vermeer, Giorgione, Delacroix en de impressionisten; door
de kleur werd de schilderkunst zuivere poëzie, zuivere muziek.
Alle expressiemiddelen samen scheppen het ‘beeld’. Bevrijd van de beperkende
macht van de rede, kan de kunst dringen tot in het diepste der ziel en de geheime
regionen van de droom. Kunst en droom liggen naast elkaar en ontstaan uit dezelfde
bron: het onbewuste. De kunst doorbreekt de grenzen van tijd en ruimte en van de
enkeling, om een universele zin te krijgen; het kunstwerk is een nieuwe wereld
gegroeid uit de verbeelding. Een Ensor, een Chagall werkten zich los van het
congenitaal rationalisme van de toenmalige kunst om aldus tot volkomen vrije
expressie te komen.
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De menselijke zin van de kunst: haar inhoud
Het tweede deel van ‘L'art et l'âme’ bestudeert de aspecten van het menselijke die
de kunst tot uitdrukking brengt. De ‘geest’ van de mens schept de gedachten van de
wijsgeer, maar bij de kunstenaar wordt hij tot beeld. Alle geesteshoudingen der
mensheid vindt men dus in het kunstwerk terug, in de elkaar opvolgende stijlen.
De Westerling scheidt, het Oosten verbindt alles in het Ene; getuige de kunst van
Indië. De Griek maakt de mens tot middenpunt van alles, de christen God; dit geldt
ook voor hun kunst. De ideologische dualiteit van de middeleeuwer (Augustinus Thomas) weerspiegelt zich in de tegenstelling van het romaanse en het gotische. De
Renaissance illustreert de terugkeer tot de harmonie der Grieken. Het individualisme
der Hervorming vindt men in Rembrandt, de instinctiviteit van de Contrareformatie
in de Barok, het rationalisme van Cartesius in het Academisme en Classicisme, het
sensualisme van de 18e eeuw in Watteau en Fragonard, het Duitse idealisme in de
Romantiek, het positivisme in de impressionistische kunst. Aan de hedendaagse
ideologische verscheurdheid beantwoorden de veelvuldige en contradictorische
experimenten van de moderne kunst. Geen duidelijker voorbeeld van het samengaan
van kunst en geest biedt de kunstgeschiedenis dan het geval da Vinci, verbindingspunt
van de voor-renaissancistische aristotelische gotiek met het realisme van de
na-renaissancistische nieuwe tijden.
De ‘maatschappij’, de menselijke verhoudingen en zeden, drukken eveneens hun
stempel op het kunstwerk. De kunst der van Eycks correspondeert met de opkomst
der Vlaamse burgerij, met haar zin voor het reële, gepaard aan religiositeit. Het
Vlaamse realisme, overgeplant in de maatschappij van het vijftiendeeuwse Portugal,
wordt er integendeel door Goncalves in dienst gesteld van het individualisme eigen
aan dit zeevaardersvolk. Het naast elkaar bestaan van het Classicisme (Poussin) en
van de barokke en populaire kunst (de la Tour) dient verklaard door het naast elkaar
bestaan van twee maatschappijen in het 17e eeuwse Frankrijk; het hof en de provincie.
Ook het ‘vaderland’ is een der konstanten van de kunst. Venetiaanse kunst laat de
polsslag voelen van een natie gekenmerkt door openheid en vooruitstrevendheid,
passie en geweld. De Franse portretkunst van haar kant biedt het wisselende gelaat
van het Franse nationaal karakter, glimlachend en ernstig, nadenkend en uitgelaten,
mannelijk en vrouwelijk, logisch en sensueel, sereen en romantisch. (Zoals bij de
Fransen gebruikelijk is, krijgt hier ook het ras een geringere betekenis toebedeeld,
dan rechtmatig is; Frankrijk is een ‘vaderland’, waarin heel wat uiteenlopende rassen
opgenomen werden, waarvan de verschillen, spijt hun stelselmatige onderdrukking
door het centraal bestuur, toch in de kunst een belangrijker rol spelen dan Huyghe
wel zegt; men voelt echter dat Huyghe zich van de diversiteit der Franse natie zeer
bewust is).
Het ‘individu’ kreeg in de humanistische tijd nog geen behoorlijke kans: Rubens'
werk biedt ons wel een universele mens, bezeten door het grootse, maar hem ontbreekt
nog de zin voor het individuele, voor de complexiteit van de menselijke ziel. Met
Poussin wordt een stap vooruit gezet, waar hij, lang voor het Romantisme, het
samenspel aantoont van de individuele ziel en de natuur. Rembrandt gaat veel verder:
hij laat ons binnentreden tot in de intiemste diepten van de enkeling, eerst langs
gebaren en mimieken, later door de geheimen der lichtschakering. Watteau, de grote
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onbegrepene, verbergt achter schijnbare oppervlakkigheid, een revolutionnair die
zich van het Classicisme distancieert om zijn ‘palais de l'âme’ uit te beelden, wat
hem tot de Mozart van de schilderkunst maakt. Watteau is slechts individualist uit
intuïtie en instinkt, Delacroix is het bewust; voor hem is alles suggestie van de ziel
en het kunstwerk is de brug van ziel tot ziel. De romantiek bracht de exaltatie van
de persoonlijkheid tot een paroxysme. Dit opende de deur voor het moderne
kunstavontuur.
Het ‘irrationele’ heeft in de hedendaagse kunst vrij spel gekregen: ‘après la longue
initiation à l'indicible qu'a constituée l'individualisme, l'homme se sent fasciné par
tout ce qui lui a échappé jusque-là, par tout ce qui déborde le domaine relativement
restreint où l'avaient confiné l'observance et le respect de la seule raison’. (p. 451).
Beter dan de zielkunde kan de kunst het onbewuste verwoorden. Het
expressionisme, het surrealisme en de abstractie illustreren het best deze ommekeer.
René Huyghe eindigt zijn boek met enkele prachtige bladzijden over het streven van
de kunst om door te dringen in de nacht van het bovenaardse, waar een bovenzinnelijk
licht heerst onwaarneembaar voor het oog, maar dat door de grote mystiekers beleefd
werd en door sommige grote kunstenaars als Rembrandt, El Greco, Caravaggio,
Rouault (wij zouden er Servaes bij willen voegen).
De werkelijke waarde van een boek als dit van René Huyghe is hier niet voldoende
aangetoond geworden, vermits wij ons moesten beperken tot de ideologische ossatuur
ervan. In feite leidt de auteur ons van het ene meesterwerk naar het andere om het
te analyseren en in zijn menselijke contekst te plaatsen. Dit doet hij dan in een rijke,
sterk evocerende taal. Een kunstminnaar die ontkomen wil aan de valse kunstcriteria,
waarmede men heden goochelt, zal dit boek als een bevrijding doormaken; een
kunstenaar, die er niet voor terugschrikken moet ten prooi te vallen aan een schrijnend
gevoel van eigen machteloosheid, kan zijn geloof in de kunst en haar oneindige
mogelijkheden door het rijke werk van Huyghe slechts bevestigd zien.
Dr. Albert Smeets

West-Vlaanderen. Jaargang 12

177

poëtisch bericht
Regen en zon
Grijze wolken waaien uit het westen aan
over u en over mij
maar aan de overzij
weten wij
ze, licht en wit,
van water en verdriet ontdaan,
wégzinken achter hoge bomen,
waarboven regenbogen
gespannen staan.
Ons dorp glimt in zijn donkre regenjas
en kijkt ons beurtelings blij of somber aan.
De matte pannen van de huizen blinken in de zon als glas
en in het natte gras
zien wij in 't twinkelen der waterogen
het wentelen van de lichte en donkre wegen
die wij samen gaan
met wankele tred en ongewis
maar onbewust en ongeweten
door Gods Licht geleid,
in zonneschijn en regen,
vanaf ons beider oorsprong,
naar Zijn eeuwigheid.
Luc Verbeke

poëtisch bericht
Zo heen en weer wandelend
honderd maal een weg afmeten
honderdmaal alleen
in stappen één na één
van hier tot ginder -en vergeten,
verworden tot een tuimelkruid
dat, haaprend in de spleten,
weer honderdmaal wordt meegereten
van hier naar ginder, voor de windstoot uit.
Roger Verkarre

poëtisch bericht
Dernier envoi
Leg de gordijnen zó
dat ik de zee kan zien
en als ik sterf
laat dan de ramen open.
Opdat ik van hierheen een lichte bries
wat geur van zout en zand
meedragen zou.
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Wellicht komt er een jonge vrouw
die in de zon
een héél groot teken slaat
voor wie hier zonder hoop
zonder geloof
begraven ligt
en slaapt.
Christine Gruwez

poëtisch bericht
Doem
In gedachten 's avonds
duttend en plots opgeschrikt.
Zwaar ronken
klinkt in mijn hoofd
genoeg gesloofd.
Nu
gaat een man langsheen de stille straat
Hier staat hij plots.
Ik ril
en huiver
om wat hij wil
ijzig blijf ik stil:
een koud verzinken
machteloos
zal ik verdrinken.
Doch achteloos
gaat hij stil verder
keert zich plots om
en komt naar me toe
ik ben zo moe
wat geef ik erom
doe
neem alles!
Strak ziet hij me aan
versteend
ik blijf staan
en toch is hij weer weg gegaan.
Wenend
angstig-beklemd
ik ben terug gegaan.
De deur stevig vast
totaal verrast
gebroken
heb ik mij
onder koude dekens
verdoken.
Maurice de Bleecker

poëtisch bericht
Wandeling

West-Vlaanderen. Jaargang 12

De bomen hebben hoogte Ik loop onder hun bogen:
Het geeft een vreemd gevoel
te lopen met mezelf jager en opgejaagde onder gotiek gewelf.
Ik ben een mens. Slagschaduw
van vleermuisvlerken: kruinen
tot kruisen op mijn weg.
Ik heb de hoogte lief
de schaduw en de zon.
Mijn zon mijn God, ik loop;
'k verberg mij als mijn vader
destijd voor Uw Gezicht,
onder een angstig kruis
dat ik mij dagelijks sla.
Willy Spillebeen
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op korte golf
Verbond en Tijdschrift heten volgende nieuwe leden hartelijk welkom: J a n C o c l e
(letterkunde), J o s v a n d e n B o r r e (muziek) en J o s é Ve r m e e r s c h
(schilderkunst)
- P e t e r A n d e r s e n is momenteel bezig aan de voorbereiding van een nieuwe
One Man Show.
- De bekende folklorist Va l e e r A r i c k x hield te Roeselare in de schepenzaal op
14 mei een voordracht over ‘Jan van Hille in Batavia in 1656-1662’ voor de
plaatselijke geschied- en oudheidkundige kring.
- Onlangs verscheen van de jonge letterkundige-graficus, P i e t M . J . B e k a e r t
uit Moen een eerste bundel ‘Twintig dichtoefeningen en enkele korte verhalen’,
onder pseudoniem Pimajojuko. Dit zeer aantrekkelijk uitgegeven werk is verkrijgbaar
mits storting van 40 F op P.C.R. 9091.62, t.n.v. de auteur, St.-Denijsstraat 48, Moen
(W.-Vl.)
- Kunstschilder A l f o n s B l o m m e stelde van 11 tot 22 mei ten toon in de galerie
De Beiaard te Mechelen. Van 28 mei tot 14 juni volgde een expositie in de galerie
Le Régent te Brussel. In de maanden juli en augustus stelt hij permanent ten toon in
zijn Studio, Zeedijk 45, te Den Haan aan Zee.
- Van ons redactielid de componist L i o n e l B l o m m e werd het lied ‘Ik weet het
niet’, op tekst van Felix Timmermans, opgenomen in de liederenuitgave ‘Het Vlaamse
lied 1963’ van het Davidsfonds.
- De pianovirtuoos F r a n s B r o u w gaf op 3 juni, in de aula van de Gentse
Universiteit, een recital, als besluit van de jaarvergadering der Vlaamse vereniging
voor Geriatrie, met werken van Brahms, Chopin, Bartok, Prokofieff. Mozart en
Franck.
- De H. Bloedprocessie, die dit jaar opnieuw door de Brugse straten trok en die door
de pers als de mooiste der laatste jaren werd bestempeld, stond onder de regie van
Guido Cafmeyer.
Verder droeg hij ook, op 2 juni, een reeks Pinkstergedichten voor in zender
West-Vlaanderen.
- De romancier A n d r é C l a e y s presenteerde zijn bekroonde roman ‘Het Duistere
Rijk’ voor de Vlaamse T.V., in de uitzending ‘Vergeet niet te lezen’ van 7 mei.
- Begin april ging in Atelier Veranneman, Groeningelaan, 30, te Kortrijk, een
groepstentoonstelling door, waaraan volgende le-

ontmoetingen
In memoriam Arthur Lambrecht
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Vóór enkele weken verlieten we hem als een man die, blijkbaar kloek en gezond, in
een roes van scheppende vervoering leefde, opgetogen enkele van zijn laatste
schilderijen liet zien, waarvan hij te recht geloofde, dat ze tot het beste behoren van
hetgeen hij in zijn artistieke loopbaan had verwezenlijkt; een man die de stoutste
verwachtingen koesterde, waarvan de voornaamste hierin bestond: zijn artistiek
kunnen zo hoog op te voeren dat niemand in Vlaanderen hem zou overtreffen.
Zondag, 5 mei, stond ik voor zijn ontzield lichaam, opgebaard in het atelier waar
hij de laatste tijden zo koortsachtig had gewerkt. Schilderen betekende voor hem
extase en geluk, maar ook strijd en kwelling, in de beide gevallen hartstochtelijkheid;
een hartstochtelijkheid die zijn krachten sloopte, tot het hart begaf en de dood hem
onverwacht neervelde. Zijn groot offer was niet: te sterven, maar dat de
schoonheidsdromen, die zich in zijn geest verdrongen en met de groei van zijn
meesterschap steeds gedurfder werden, geen gestalte zouden krijgen. Als alle
waarachtige kunstenaars dacht hij weinig aan wat hij reeds had verwezenlijkt, des
te meer aan hetgeen hij in de rijkdom van zijn ten volle ontplooide mogelijkheden
hoopte te kunnen scheppen: dingen die zoals zijn laatste doeken wellicht qua vorm
en kleur minder explosief zouden voorkomen dan hetgeen hij voordien als een van
onze beste post-expressionistische kunstenaars had geschilderd, meer beheerste maar
daarom niet minder spontane werken, meer abstracte maar daarom niet minder
zielsrijke, met steeds als hoofdkenmerk het levensheftige dat tot de kern van zijn
wezen behoorde.
Zelden heeft de dood van een vriend mij zo diep getroffen. Het was immers zo,
dat men Arthur Lambrecht niet alleen als kunstenaar, wegens zijn uitzonderlijke
artistieke begaafdheid, hoog verantwoordelijkheidsgevoel en niets ontziende
werkkracht moest bewonderen, maar hem ook ter wille van zijn onkreukbare
eerlijkheid, soliede levensernst en grondige goedheid moest lief hebben.
Dr. Achiel Stubbe

ontmoetingen
In memoriam Eugène Vansteenkiste
Wevelgem 31-1-1896 - Ieper 13-3-1963
Op de kortgeformuleerde nieuwjaarswens van de man zonder tijd, zijn dit jaar voor
de eerste maal geen nieuwjaarsbeschouwingen gevolgd, van de man die steeds tijd
vond.
Eugène Vansteenkiste had altijd tijd, want hij had zijn leven verheven boven het
tijd- en doen-regelend gesplits van de gemechaniseerde civilisatie.
De laatste Kerstdagen, zijn dagen bij uitstek en die bovendien dit jaar zo diep
waren ondergesneeuwd, dat hij beslist opnieuw met kinderlijke vreugde er doorheen
zou gezworven hebben, die Kerstdagen zijn zijn laatste adventsdagen geworden.
Verteerd door koorts heeft hij op 13 maart voor de reis naar de eeuwige Heimat,
‘alle materie afgelegd’.
Op de begrafenis te Ieper was er weinig acte-de-presencevertoon. Naast de
verwanten volgden vrienden de lijkbaar, die wisten dat zij een kunstenaar uitgeleide
deden, die heerlijk-eerlijk zijn weg was gegaan.
Eugène Vansteenkiste heeft zijn leven in de reine betekenis van het woord totaal
g e w i j d aan het uittekenen en schilderen van de visioenen van een ideale wereld,
waarin hij geloofde.
Onverpoosd-geduldig en met een welhaast peuterige zorg heeft hij scherp be-
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schrijvend als een Vlaams primitief, met motieven geplukt uit de door hem zo van
nabij gekende vergankelijke werkelijkheid, een kosmisch- georchestreerde,
onvergankelijke wereld pogen uit te beelden.
Dit omdromen van de realiteit tot een verbeeldingswereld is aanleiding geweest
voor de zakelijkere tijdgenoot om verbaasd en meedogend hem te laten betijen als
een beminnelijk, maar anachronistisch natijds romantieker.
In Vlaanderen was hij een curieus geval. Een schilder namelijk die in 1962, zoals
Moritz von Schwind en anderen ten jare 1862, in afzondering, maanden aan een stuk,
met liefde kon werken aan een dichterlijk schilderij.
Hier past een vaststelling van Emil Ludwig, - ‘de wereld is verstandig en de
kunstenaar een dwaas, daarom wordt sinds overoude tijden het conflict van zijn leven
bepaald door het rationele van de wereld en het irrationele van de kunst’. Niet alleen
de niet-kunstenaar, maar ook af en toe de kunstenaar, die zijn leven aanpaste, schaart
zich bij de rationelen en helpt het conflict niet milderen bij zijn broeder die de
irrationele weg volgt.
Van Gogh vond geen steun bij de artisten-tijdgenoten en le Douanier Rousseau
werd door geamuseerde schilderstijdgenoten gehuldigd bij wijze van farce.
Eugène Vansteenkiste heeft het niet als een noodlot beschouwd dat hij, niet zoals
de anderen up-to-date was en dat, wanneer de kunstenaars-tijdgenoten hem een blik
gunden, zij als het ware moesten omkijken.
Wortelvast uitgegroeid naar eigen aard, realiseerde hij zijn ‘zijn’ en zegde:
‘Niemand kan uit zijn vel, of als hij eruit is, is hij niet wel’.
G e n i t u m n o n f a c t u m heeft hij ongemaakt zijn kunstenaarsroeping gevolgd.
Hij had niet de vorm- en inhoudproblemen die hij wist bij zijn tijdgenoten, die erop
staan getuigenis af te leggen van hun gehakt tijdsbeleven.
Niet aan de tijd gebonden waren zijn beleven en betrachten, verre van nieuws- en
sensatiezoekend. Bij hem transfigureerden de woudbomen, natuurlijkerwijze, tot
kathedraalpijlers.
Mijn wezensverschil erkennend, zegde hij mij: ‘gij weet hoe ik n i e t en hoe ik
w e l schilder. In mijn werk staat ondubbelzinnig te lezen h o e ik het meen, voor
wie lezen wil en kan...’
Zijn werk moet inderdaad nog afgelezen worden, zoals ook het werk van Bruegel
en van de Vlaamse Primitieven letterlijk kan afgelezen worden. Zijn figuren scharen
en voegen zich als het ware sacraal-ingetogen en belijdend in een spiritueel verband.
‘Mijn enige onrust, heeft hij mij gezegd, is, dat ik het in deze richting steeds beter
en schoner, vooral schoner mocht doen, want ik mocht de wereld wel zo schoon
weergeven als toen ik ze zag als kind en de feestelijkheid van de processie en de
bloeiende mei alles één feestelijkheid was, en iedere mooie dame een Madonna...’
‘Dat sprookjesparadijs heb ik in mijn kunst nooit verlaten, want als O.L. Heer
verlangt dat wij terug “worden” als kinderen dan zal Hij er niets op tegen hebben
dat wij maar van meetaf “b l i j v e n ” als kinderen’.
Om zijn werk te kunnen benaderen en het niet alleen te beschouwen als
geïllustreerde sprookjes, moet men weten hoe g r e t i g hij dronk uit
jeugdherinneringen. De h e r i n n e r i n g is voor hem geweest het spiritueel element,
de geestelijke baan om terug te schouwen tot in de prille jeugd.
De Herinnering noemde hij ook de enige sfeer om met de lieve doden in verbinding
te blijven; langs daar kunnen de afgestorvenen ons bereiken en aldoor het landschap
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der herinneringen zweven de helpende gebeden, gedragen op de geestelijke vleugels
van het Memento’.
Hij is een eenzame geweest, die nooit alleen was, en bij wie velen, verstrikt in de
menigte, de gouden leidraad hebben teruggevonden - d e r Z i p f e l - om in de wereld
met meer vreugde en meer zin verder te gaan.
In dit In Memoriam meen ik ook, om Vansteenkiste ten voeten uit te tekenen, te
mogen wijzen op zijn blijmoedigheid en daartoe laat ik hem aan het woord, sprekend
in onvervalst Wevelgems, met de apotheker:
‘Laatst was ik in de stad waar voorzeker Conscience's Burgers van Darlingen
weunen; 'k ging achter kolecachetten bij nen apotheker. Je moeste ze gereed maken.
'k Bleef er achter wachten. Hee die mens nu sneute ervan tot welk mensenslag ik
behoor, of gaven die kolecachetten hem zwarte gedachten in, om 't even, je zei
almeteens:
- Ja die artisten, z'en verdienen toch niet vele, nëe...
- Neens, zei ik maar, z' heen zoveel temeer leute.
- Met een leege buzze zeker?

op korte golf [vervolg]
den van ons Verbond medewerkten: J a c q u e s C o r i j n , W i l l e m D e n e c k e r e ,
J a n e n P o l P a t o o r e n P a u l Va n R a f e l g h e m .
- Van 20 april tot 15 mei exposeerde G e o r g e t t e D e G r o o t e - Ta n g h e
émails, beeldhouwwerk en tekeningen in de galerie Espace te Brussel.
- Letterkundige J o z e f D e l e u hield op 4 mei jl. de openingstoespraak voor de
tentoonstelling Deltour-Dornez, die te Lauwe in de Raadszaal van het gemeentehuis
doorging.
- De Brugse kunstfotograaf J a a k D e M e e s t e r stelde zijn kunstfoto's ten toon
te Sint-Kruis, dit in het kader van de kulturele week.
- In het programma ‘Jong Vlaamse Toekomst’ van de B.R.T., gewestelijke Omroep
West-Vlaanderen, werd op 2 juni de beloftevolle kunstschilder G r a t i e n
D e n d o o v e n voorgesteld.
- Onze Verbondssecretaris, L u c i e n D e n d o o v e n , stelde op 6 mei, in het
programma ‘Zoeklicht’ van de Vlaamse Televisie, het toneelwerk ‘Felicia’ van
A l b e r t S e t o l a voor.
- De Koninklijke Vlaamse Schouwburg te Brussel programmeert andermaal voor
het volgend seizoen het bekende toneelstuk ‘Peegie’ van de Roeselaarse letterkundige
Wi l l e m D e n y s .
- Vanaf 24 mei werd in het Brugse Middenstandshuis een tentoonstelling ingericht
door de Camere van het Heylich Cruys uit St.-Michiels. K r i s t i n e D e p i e r e
stelde emailwerk ten toon en L e o n W i l l e m s exposeerde schilderijen. Ons
redactieraadslid F e r n a n d B o n n e u r e leidde deze tentoonstelling in.
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- De jonge beeldhouwer S t e v e n D e p u y d t , die zich te Varsenare heeft gevestigd,
maakte een indrukwekkend dodenmasker van de pas overleden kunstschilder A r t h u r
Lambrecht.
- Op 26 mei had, in de orgelzaal van het Brugse Muziekconservatorium, het jaarlijks
Leerlingenconcert plaats. Het stond, zoals gewoonlijk, onder de leiding van Directeur
M a u r i t s D e r o o . Zijn suite voor strijkorkest werd op 4 april uitgevoerd voor
Zender West-Vlaanderen.
Op 13 juni volgde, over dezelfde zender, een uitvoering van zijn ballade voor viool
en orkest.
- De tenor S y l v a i n D e r u w e trad o.m. op met een zangrecital in zender
West-Vlaanderen op 28 mei.
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- Dr. L u c D e v l i e g h e r leidde op 15 april jl. de studie- en ontspanningsuitstap
naar Zuid-Vlaanderen, ingericht door de Brugse Gidsenbond.
- ‘Eeuwig alfabetisch’ van B. Ferolli werd onder de leiding van B e r t d e
W i l d e m a n opgevoerd door het Kortrijkse Teater Antigone in het Kapittelstraatje.
De vertaling was van D r i e s P o p p e , de enscenering van R e m i v a n D u y n en
de hoofdrol had R i t a L o m m é e .
- Kunstschilder G e o r g e s D h e e d e n e (atelier: Kasteeldreef 8, Zulte) stelde van
4 tot en met 19 mei zijn werken tentoon in de galerij El Greco, Landbouwstraat 28,
Roeselare.
- De bekende orgelist K a m i e l D ' H o o g h e stond met zijn eigen orgelpositief in
voor de continuo-partijen, bij het uitvoeren van cantaten van J.S. Bach met het
West-Vlaams Kamerorkest en het gemengd koor Cantores, dit te Brugge en te Gent.
Op 27 april gaf hij een concert te Berlijn, op een merkwaardig Schucke-orgel in de
Kaiser-Wilhelm Gedachtnis-Kirche, op 28 april concerteerde hij aldaar voor de radio.
Op 12 mei trad hij op te Brussel in de St.-Michiels-kathedraal, op 19 mei vertolkte
hij een concerto van G.F. Händel, waarin hij als solist optrad, dit o.l.v. Leonce Gras
en aanvang juni verleent hij zijn medewerking aan een huideconcert aan professor
Dr. Flor Peeters, te Antwerpen.
Verder concerteert hij op 6 juli in de Brugse kathedraal, op 27 juli neemt hij deel
aan het Festival van Westouter (positiefconcert) en op 10 oogst volgt nogmaals een
positiefconcert in het Begijnhof te Brugge.
Zijn orgelrecital, gehouden te Brugge voor de muziekinitiatieverenignig ‘L'orfeo’,
in het Gruuthusemuseum, werd door Zender West-Vlaanderen uitgezonden op 1 mei
II.
- Kunstschilder A n t o D i e z stelt zijn werken ten toon in het Grand Palais des
Champs Elysées te Parijs (Salon des Artistes Français 1963) van 25 mei tot 23 juni.
- Op 1 juni werd ons Redactieraadslid, letterkundige G a s t o n D u r i b r e u x , door
het Oostendse stadsbestuur gehuldigd in de Stadsbibliotheek, zulks ter gelegenheid
van zijn zestigste verjaardag.
Hij ontving op deze plechtigheid de erepenning van de Stad. Ook te dezer
gelegenheid werd een tentoonstelling geopend van boeken en documenten betreffende
G a s t o n D u r i b r e u x en de Oostendse visserij, en die samengebracht waren dank
zij de goede zorgen van Stadsbibliothecaris Omer Vilain.
- Van 5 tot 18 mei stelde E d g a r d F o n t e y n e terra cotta's en schilderijen ten toon
in studio Callebert, Ooststraat 32, te

[In memoriam Eugène Vansteenkiste, vervolg]
- Ja 't es pertank mijn eigen ondervindinge...
Een poos stilte, toen riskeerde hij weer:
- 't Schijnt da je moet lang haar heen om artist te zijn.
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- Lang is wel zei ik, maar surtout vele!
- Waarom tè?
- Zonder haar es de zaligheid onmeugelijk; 't staat in den catechismus en bij den
titel van artist komt als supplement h a a r t i s t . Samson was nen haartist en 't was
oes hij in zijn haar was dat hij zijn sterkste toeren uitstak; zijn wuuf wiste dat wel
aangezien ze 't afkniptege.
Maar 'k hielde mij ton in, want 'k wiste dat hij onlangs getrouwd was en 'k zag dat
hij niet veel haar ha, den apotheker.
Den dien hield hem in van lachen, maar meteen goot hij de druppels resinolie
nevens het flasselke.
'k Zei: kijkt wat da je doet; g'en meugt gijder nie lachen, ge moet gijder ze verdienen
en dat es een serieuze zake, wijder, de artisten, we meugen lachen en lang haar heen...’
Dit is een schalkse self-defense van de kunstenaar, die zijn leven heeft besteed
om argeloos en toch zeer wijs, ernstig en toch zeer blij, altijd opnieuw, in een mystisch
weten, dat hij verkoos boven het encyclopedisch weten, de b l a u w e b l o e m te
vinden.
Na zijn vele zwerftochten door eigen land en door de ‘geistige Heimat’ bleef hij
eindelijk ‘krampachtig’ thuis, werkend en overwegend.
En de natuurverering voor al het geschapene dirigeerde hij meer en meer religieus
geladen in een ornamentaal rythme, dat doorliep tot in de omlijstingen toe, naar de
geopenbaarde godsdienst.
Hij wist dat van alle aangelegenheden Christus de centrale was, en zijn bestendig
pogen was derhalve het materiële te verlossen door de vergeestelijking.
Hij geloofde niet alleen aan de transfiguratie, maar ook aan de transsubstanstiatie
en de schrijvende schilder boog neer voor het onovertrefbare Mens-Goddelijke
kunstwerk: de H. Mis.
Bij de lijkbaar stond zijn onafgewerkt schilderij: de H. Mis...
Eugène Vansteenkiste die veel heeft gezworven, - die heeft gezworven, de vedel
aan de zijde - hij heeft niet gezworven met schilderijen.
Bij mijn weten heeft hij slechts tweemaal geëxposeerd. Een eerste maal op verzoek
der Gentse hoogstudenten in 1933. Een tweede maal, op uitnodiging van het
Davidsfonds, te Ieper in 1937 en waarbij ik de eer genoot zijn jeugdige medeexposant
te zijn. Hij hield niet van exposities. Kunst is geen marchandise, was zijn mening.
Het C.V.K.V. gedenkt met eerbied de koene Westvlaamse romantieker, die, wars
van alle georganiseer, kopschuw toch aanwezig was op de stichtingsvergadering van
het C.V.K.V. te Loppem in 1951.
Er kan niet beweerd dat hij het C.V.K.V. door zijn aanwezigheid heeft
gedomineerd. De algemene tendens bij de leden ligt niet in de lijn van Eugène
Vansteenkistes kunst, maar ook het minst romantisch-voelende verbondslid zal
vanzelfsprekend Eugènes eigen woorden overwegend - ‘met helpende gebeden
gedragen op de vleugels van het m e m e n t o zich de lieve dode herinneren, zodat
hij bij God, die zijn jeugd verblijdde, voor altijd blij r y t h m i s c h i n - en
u i t a d e m e n mag.’
Hilaire Gellynck
BIBLIOGRAFIE
Isidoor Van Beugem: ‘Het Droomland: Eugène Vansteenkiste en zijn
Schilderkunst’, 1931.
Eugène Vansteenkiste: ‘Twaalf Teekeningen van de Twaalf Maanden met Twaalf
Beschouwingen’, geïllustreerd, 1935.
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Cyriel Verschaeve schreef een studie over Vansteenkiste in ‘De Pelgrim’.
Drs. Hil. Gellynck: artikel in het januari-februarinummer 1933 van ‘Jong Volksche
Front’.
Dr. A. Smeets, in ‘West-Vlaanderen’, 1957, p. 320-322: ‘Eugène Vansteenkiste.
Romantiek in 1957?’.
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ontmoetingen
Marcel Van de Velde 65 jaar!
Een ontmoeting met Marcel van de Velde moet vooral opgevat worden als een
benadering van zijn innerlijk denkleven, van zijn gevoelenssfeer, maar vooral van
zijn religieus beleven. Bij de mens Van de Velde primeert immers het geestelijk
peilen, a priori afgestemd op een metafysische waardenwereld.
Drs. Emiel Willekens, adjunkt-konservator van het Archief en Museum van het
Vlaamse Kultuurleven te Antwerpen, schreef een paar jaar geleden1: ‘Rusteloos op
zoek naar zijn Waarheid, bewijst hij (Van de Velde) ook een moedig man te zijn die
zich met wikken en wegen, dwalen en soms falen, prijs-geven en opnieuw beginnen,
een hard leven heeft opgelegd.’ Wij zouden hem nog scherper willen typeren als een
bewust Godzoeker, voor wie God als de inkarnatie geldt van de opperste en absolute
Waarheid, als een oeverloze kunstenaar wiens vitaliteit steeds terug tot een
hergeboorte wekt, als een konsekwent en oprecht strijdend Vlaming voor wie geen
enkel aspekt van de ontvoogding van zijn volk uit het oog mag verloren worden.
In gans zijn letterkundig oeuvre meldt dit drievoudige aspekt van zijn diepere
wezen zich telkens opnieuw aan, vanaf zijn jeugdgedichten ‘Eerstelingetjes’ tot in
zijn laatste publikaties van legenden en aforismen.
Dit, samen met zijn inhaerent non-konformisme, verklaart meteen waarom
sommigen zijn gedichten te weinig poëtisch en te zeer pozitief achten, waarom zijn
verhalen hen ontgoochelen, die de genetische ondergrond ervan niet vatten, waarom
zijn wijsgerige beschouwingen te vaak beschouwd worden als een private kazuïstiek.
Toch is Marcel Van de Velde een dichter, ‘een minnaar van de schone tover dezer
wereld’, wiens gevoelens ontembaar een uitweg zoeken in de taal, een gekwelde, in
wiens ziel een kloosterling huist, die alleen voor God wil leven, maar wiens roeping
de strijd is middenin de branding van de wereld, een denker tenslotte voor wie elk
probleem de behoefte naar een oplossing opwekt.
In zijn ruim vijftigjarige letterkundige loopbaan verschenen verscheidene bundels
gedichten, aforismen, novellen en legenden, benevens ontelbare bijdragen in diverse
1

Lektuurgids, 1960, nr. 8.
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bladen en tijdschriften. Daarnaast leverde hij essayistisch werk en was gedurende
zijn ‘Nederlandse periode’ vele jaren een navorser op stuk van de genealogie en de
naamkunde. Hij schreef ook een vijftal romans, die hij evenwel nooit publiceerde.
Zijn ‘tweede Vlaamse periode’ wijst vooral op een kritische bezonkenheid en op een
loutering van zijn ideeën. Zijn vier laatste aforismenbundels: ‘Aphorismen’,
‘Meditatieve Peilingen’, ‘Dagboekwijsheid’ en ‘Alles is veel voor wie niet veel
verwacht’, zijn een syntheze van zijn leven, van een periode die voorbij is.
Sinds vorig jaar begon hij met de bundeling van zijn Vlaamse legenden en mythen,
welke hij gedurende ruim 40 jaar verzameld heeft. Hiervan verscheen in de
pocketreeks van de Literaire Tafelstonden ‘Legenden van Brugge tot het Zwin’ terwijl
binnenkort in dezelfde reeks eveneens ‘Heimelijkheden uit het Brugse Vrije’ mag
verwacht worden.
Adres: Genthof 16, Brugge.
Mr. Alain de Caluwe

op korte golf [vervolg]
Roeselare. Onze Redactieleider A n t o o n Va n d e r P l a e t s e hield de
openingstoespraak.
- Van 20 april tot 1 mei stelde C y r F r i m o u t ten toon in kunstcentrum Hoppeland
(bovenzaal van de Bank van Roeselare) te Poperinge.
- De Kortrijkse kunstschilder D o o r G e v a e r t exposeerde van 1 tot en met 13 juni
in de leeszaal van het Kursaal te Oostende. Van deze kunstenaar werd het werk
‘Eroedi’ door de Staat aangekocht. Wij vernemen verder nog dat, eveneens in juni,
een gezamenlijke tentoonstelling D o o r G e v a e r t - M a g r i e t M o y a e r t
doorgaat in Detroit (U.S.A.).
- In de loop van april ging, in het Middenstandshuis op het Zand te Brugge, een
tentoonstelling door van werken van F e r n a n d G e v a e r t en Jan Ryheul. Deze
expositie werd ingericht door de Aloude Rederijkerscamere van het H. Cruys uit
St.-Michiels. Ons Redactieraadslid, F e r n a n d B o n n e u r e , hield de
openingstoespraak. Kunstschilder F e r n a n d G e v a e r t exposeerde ook tot 19 mei
in kunstsalon Beatrijs te Eeklo.
- Voor het ‘Smeeklied’ van Guido Gezelle componeerde onze steeds jonge,
vijfennegentigjarige componist R e m i G h e s q u i e r e de muziek. Het werd
opgenomen in de Liederenuitgave 1963 van het Davidsfonds.
- Ons Redactieraadslid, G a b y G y s e l e n , opende te Brugge de tentoonstellingen
Marcaine en Fernand Decock.
- Op zondag 14 juli wordt in zender West-Vlaanderen een ‘In memoriam kunstschilder
A r t h u r L a m b r e c h t ’ uitgesproken door Dr. A l b e r t S m e e t s (10 h 15).
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- ‘Het aards Bedrijf’, een liederencyclus voor tenor en piano op gedichten van Paul
Devree, muziek van H e r m a n R o e l s t r a e t e , werd uitgezonden door Radio
West-Vlaanderen op 4 april II.
- Onze bekende eredeken baron J o z e f R y e l a n d t componeerde de muziek van
het ‘Angelus’ van Gezelle; dit lied werd opgenomen in de liederenuitgave 1963 van
het Davidsfonds.
- Ons Redactieraadslid, kunstschilder A l b e r t S e t o l a , werkte mee aan het
wekelijks jeugdprogramma van de Vlaamse Televisie, dat op 17 april jl. werd
uitgezonden vanuit de Brugse Korrekelder. Eveneens in de Korrekelder werd zijn
toneelspel ‘Felicia’ gecreëerd op 9 mei jl.; het werd nogmaals opgevoerd op 11, 16,
19, 23 en 30 mei. Tegelijkertijd werd daar aan zijn werk op plastisch gebied een
merkwaardige tentoonstel-
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ling gewijd, waarop wij in ons volgend nummer uitvoeriger zullen terugkomen.
- Van R a f S e y s verscheen in het tijdschrift ‘Ons Erfdeel’ een studie over het leven
en werk van de Duinkerkse dichter Michiel De Swaen. Hij wijdde tevens een nieuwe
bandmontage aan ‘Käthe Kollwitz in Vlaanderen’.
- Op uitnodiging van de heemkundige kring ‘Maurice Van Coppenolle’ hield de
bekende folklorist H e r v é S t a l p a e r t op 19 april een voordracht met kleurendia's
over de H. Bloed- en Boetprocessies te Brugge en te Veurne.
- De Oostendse letterkundige L i a T i m m e r m a n s publiceert begin oktober, bij
een Nederlandse uitgever, een nieuwe roman: ‘Sabine Mardagas’.
- E u g e e n U t e n , de Brugse stadsbeiaardier, zal, met aanvang op 15 juni a.s.,
opnieuw een reeks avondconcerten verzorgen. Binnenkort zullen nog twee kleine en
één grote fonoplaat verschijnen, stereofonische opnamen van het beroemde
beiaardspel.
- Eén der reisbeurzen, naar de naam van hun stichter ‘Koopalbeurzen’ genoemd,
werd toegekend aan L u c Va n B r a b a n t voor zijn werk over de 16de-eeuwse
Franse dichteres, Louise Labé. Hij zet onverminderd zijn desbetreffende studie voort.
Een lijvig eerste deel met verrassende ontdekkingen wacht op een stoutmoedige
utigever; een tweede deel nadert intussen zijn voltooiing.
- Pater D r i e s Va n C o i l l i e , scheutist, werd door het Bildungswerk van het
Aartsbisdom Wien uitgenodigd om van 19 mei tot 16 juni in de voornaamste steden
van de bisdommen Wien en St. Pölten een serie lezingen te houden over het
communisme in China. Vijf daarvan vinden plaats in de Oostenrijkse hoofdstad, o.a.
aan de Wiener Universität. Op 17 juni geeft Pater Va n C o i l l i e van 20 tot 22 h
een voordracht in de Kaiserdom van Frankfurt a. Main ter gelegenheid van de Dag
van de Eenheid van Duitsland.
- Van 7 tot 22 april stelde kunstschilderes A n i t a Va n d a m m e uit Leuven haar
werken tentoon in de galerie ‘Sommarlek’, Artanlaan 9, te Oostduinkerke.
- In het meinummer van ‘De Periscoop’ verscheen een artikel van de hand van Remi
De Cnodder, over kunstschilder L u c i e n Va n d e n D r i e s s c h e , ‘Sublimering
van het plastische element’.
- In de nieuwe reeks ‘Noorderlicht’ van Desclée de Brouwer, verscheen van P a u l
Va n d e r s c h a e g h e de novelle ‘De angstbel’ (48 F).

ontmoetingen
[Lucien Dendooven]
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Het diploma en de zilveren medaille ‘Arts-Science-Lettres de Paris’ werd dit jaar
aan verscheidene Franse en buitenlandse laureaten toegekend, o.m., voor de
letterkunde, aan onze Verbondssecretaris, Lucien Dendooven. De viering van de
laureaten had op 5 mei plaats te Parijs, onder voorzitterschap van de Franse minister
van Nationale Opvoeding. Verbond en tijdschrift brengen langs deze weg graag hulde
aan hun actieve secretaris en wensen hem hartelijk geluk met deze eervolle
onderscheiding.

ontmoetingen
De bekroonde Kongoroman van André Claeys
‘Het Duistere Rijk’

Het is wel enigszins bevreemdend, dat precies in de laatste jaren zo een groeiende
literaire belangstelling is ontstaan voor Kongo, en zelfs in zekere zin paradoxaal, dat
men als het ware op de onafhankelijkheid van Kongo heeft moeten wachten, om een
ware bloei van koloniale literatuur te beleven. Voor een deel is daar wel louter toeval
bij gemoeid: slechts in de laatste jaren was Vlaanderen op een meer bewuste wijze
aandachtig geworden voor het grote beschavingswerk dat zijn missionarissen en zijn
ambtenaren ginder in het Frans aan het verrichten waren. Doch voor een deel ligt er
ook een oorzakelijk verband tussen de crisis en de literatuur: velen zijn teruggekomen
en hebben de nood aangevoeld hun leven te verantwoorden of was het alleen maar
zich bewust van Kongo los te schrijven (of er zich definitief in vast te schrijven...)
Mevrouw Verboven, Geraerts en andere mensen, die eigenlijk geen literaire aspiraties
hadden, hebben een belangrijke kongoroman geschreven in het voorbije jaar. Een
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andere ex-koloniaal, André Claeys, heeft nu op zijn beurt zijn Kongoroman
geschreven, ‘H e t D u i s -
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t e r e R i j k ’1, waarmee hij daarenboven de letterkundige prijs van West-Vlaanderen
in de wacht sleepte. Om maar te zeggen dat bij hem ook artistieke bedoelingen hebben
voorgezeten.
‘H e t d u i s t e r e R i j k ’ is inderdaad een werk, dat een heel eind boven de
brandende actualiteit uitsteekt, en niet alleen zijn waarde dankt aan informatie,
voorlichting, actualiteit, exotisme, of aan een psychologische confrontatie met de
zwarte. De inleiding, of liever het voorwoord van de auteur schijnt er nochtans op
te wijzen, dat hij op de eerste plaats de handelwijze van de zwarten aan de kaak wilde
stellen (en men vraagt zich een beetje af wat dat kan betekenen...). Mogelijk is het
de uiting van een grote ontgoocheling bij iemand, die toch wel met andere motieven
dan winstbejag naar Kongo was vertrokken. Maar precies, de auteur heeft te veel
van Kongo en van zijn inwoners gehouden, om zich lang door die wrok te laten
leiden. En zie, hij schrijft dan, vanuit een diep begrip van de Bantoeziel, een roman
die vooral door de suggestie van een rijkbewogen en toch eenvoudig proza de lezer
op een bijzondere wijze aanspreekt. Men denkt waarempel terug aan ‘De grote Heer’
van Leeman, al is dit boek weer iets heel anders geworden. Dat van Leeman was
wellicht poëtischer, mystieker zo men wil, en ook kristelijker, omdat de auteur, die
nooit in Kongo geweest was, eigenlijk uitging van de ontroerende negro-spirituals.
In de roman van Claeys komen we in een heel andere wereld terecht. De wereld van
de betovering, van de magie, van de duistere krachten die leven in die zo gesloten
en ingewikkelde Bantoeziel. (Of vinden we ze maar ingewikkeld omdat wij,
gecompliceerde westerlingen, het eenvoudige heel ingewikkeld vinden.) Hoe magisch
ook de hele achtergrond van het boek, toch doet de stijl in zijn vaak hiëratische
eenvoud bijbels aan, en dat kan ook wel de bedoeling van de auteur geweest zijn.
Zo heeft hij zijn inleidend hoofdstuk, dat ver in de geschiedenis van de stammen
teruggrijpt, het relaas van de geheimzinnige achtergrond zonder welke we het verhaal
nauwelijks zouden verstaan. En dat vangt dan aan met ‘Te dien tijde...’ Elders
verheffen zich de gebeden van de inlanders tot ware psalmische gedichten, en dat is
wel te danken aan de vreemde vermengeling van inlandse eigenaardigheden met de
verhevenheid, die de auteur zelf aan zijn verhaal heeft willen meegeven. Doch zoals
de titel ook al zegt, gaat het hier op de eerste plaats om oud bijgeloof en magische
gebruiken. Dat komt al onmiddellijk tot uiting in de indeling van de hoofdstukken,
die in hun eenvoudige formulering toch reeds de incantatorische macht van de dingen
suggereren: De Vis, de Vlieg, de Vogel, de Vlinder, de Boom, de Hond, enz... Al
deze dingen of wezens worden belast met omineuze krachten, ze voorspellen onheil
of brengen het als uitwendig teken reeds voort. Er wordt daarbij ook bedrog gepleegd,
en alleen de blanke beheerder schijnt er maar niet in te willen lopen, zodat de inlanders
onderstellen dat hij wel over uitzonderlijk machtige bescherming moet beschikken.
Op deze magische achtergrond, of liever ermee verstrengeld, krijgen wij dan het
verhaal waarvan een bevreemdende werking blijft uitgaan, zelfs op de blanke lezer.
Het gaat om een jong huwelijk, dat bedreigd wordt door de toverkracht van een
eenzame tovenaar, die zijn kracht ter beschikking stelt van een door de dood bedreigde
koning. Het geloof bestaat, dat deze koning zijn leven nog lang zou kunnen rekken,
indien hij maar over de levenskrachten van een pasgeboren kind kan beschikken. En
zo verliest het jonge paar op vreemdsoortige wijze zijn eerste kind, en de koning
fleurt weer op (als men dat zo mag zeggen.) Wanneer het tweede kind echter dreigt
ook te sterven, en wanneer uitgemaakt is dat noch de priester, noch de blanke
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geneesheer daar ook maar iets tegen kunnen verrichten, dan grijpt de vader naar de
échte middelen terug: de tovenaar, waarmee hij overigens in een onverzoenlijke vete
gewikkeld is, moet gedood worden. En dat gebeurt: de gevolgen zijn menigvuldig:
de koning zal sterven (na zijn onderhorigen te hebben gerustgesteld), het kind zal
gered zijn, en de vader, de moordenaar, zal aan het (blanke) gerecht uitgeleverd
worden.
Door het verhaal zo grof samen te vatten, storen wij het zo harmonische evenwicht
dat het, dankzij de voorbeeldige geleidelijkheid, en het taalvermogen van de auteur,
bekomen had. Tenslotte groeit het verhaal boven zijn plaatselijke anekdotiek uit, en
in een slothoofdstuk confronteert de schrijver deze magische gebeurtenissen met zijn
kritisch westers inzicht. Een gesprek tussen de ambtenaar en de missionaris is daartoe
de geschikte gelegenheid:
‘Toen vroeg Van der Smissen:
- Denkt ge werkelijk dat het mogelijk is dood en ziekte te veroorzaken door magie?
Dat een moord de betovering kan doen ophouden?
Pater Johannes dacht lang na voor hij het antwoord gaf.

Eindnoten:
1 André Claeys: Het Duistere Rijk. 194 blz. De Clauwaert, Leuven. 1962.

op korte golf [vervolg]
- Op 15 juni trad onze Redactieleider A n t o o n Va n d e r P l a e t s e op in het
programma ‘Avondvreugde’ van de zender West-Vlaanderen. Hij besprak en droeg
voor het gedicht ‘Wij zullen U niet zien’ van Henriette Roland Holst-Vander Schalk.
- M a r c e l Va n d e Ve l d e houdt ‘voordrachten en lezingen uit eigen en anderer
werk’. Een folder, vermeldende de ruim 25 onderwerpen, die hij behandelt, kan
bekomen worden in ‘Den Brugschen Eenhoorn’, Genthof 16, Brugge.
Op 6 april hield hij, op uitnodiging van de Rederijkerskamer der Weerde Drie
Santinnen, in de Soldatenkring te Brugge, een lezing over ‘Brugge die Schone,
legendarisch bekeken’.
- Ons Redactieraadslid, declamator R e m i Va n d u y n trad op in het programma
‘Voordrachtkunstenaars komen aan het Woord’, dat op 2 juni door zender
West-Vlaanderen ten gehore werd gebracht.
- Kunstschilder S t e f a a n Va n G h e l u w e exposeerde tot 1 juni in de rookzaal
van de stadsschouwburg te Kortrijk; tevoren had hij tot 17 april tentoongesteld in
het stedelijk museum van Deinze.
- Kunstschilder J o s é Va n G u c h t stelt tot einde juli ten toon in Villa Ypriana te
Oostduinkerke.
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- Onder de leiding van G u i d o v a n O v e r b e k e trad het Ieperse koor ‘Richten’
op zaterdag 25 mei met een eigen avond op in de stadsschouwburg, samen met het
kamerorkest, onder de titel ‘Meiparade’. Op 12 juni wordt een opname gedaan voor
de B.R.T. Brussel en op 19 juni voor zender West-Vlaanderen.
- Op 30 mei jl. werd door de B.R.T. Antwerpen het hoorspel ‘De gouden chronometer’
van J u l i e n Va n R e m o o r t e r e uitgezonden.
- Het Westvlaams Orkest concerteerde op 29 mei voor zender West-Vlaanderen. Het
werd geleid door D i r k Va r e n d o n c k .
- Op 30 juni treedt de bekende componist R e n a a t Ve r e m a n s op als dirigent op
het jaarlijkse Nationaal Zangfeest, dat te Antwerpen doorgaat.
- Graficus E r n e s t Ve r k e s t stelde tot 2 juni zijn werk ten toon in het
Huidevettershuis te Brugge. Ons Beheerraadslid, Mr. A l f o n s B o t t e , sprak het
welkomwoord uit.
- F e r d i n a n d Ve r k n o c k e schreef voor de groep Herman Bruggen een
Guldensporenspel met een nieuwe klank: ‘De Rode Kaproen’, met als thema het
aandeel der arbeidersbeweging in de Brugse Metten
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en de slag bij Kortrijk, en als achtergrond de Brugse zeehaven.
- Het eerste Lustrumzangfeest van het A.N.Z. West-Vlaanderen, dat op 28 april te
Brugge doorging, werd gepresenteerd door ons Redactieraadslid, declamator G e r a r d
Ve r m e e r s c h . O o k R e n a a t Ve r e m a n s was van de partij en trad op als
gastdirigent; hij zetelde ook in de jury van de aan het zangfeest verbonden
schiftingswedstrijd voor zanggroepen.
Onder de titel ‘Late Lente’ werd op 14 mei een zeer gesmaakte voordracht- en
zangavond gebracht in de Korrekelder te Brugge. G e r a r d Ve r m e e r s c h stond
in voor de voordracht en oogstte een enorm succes.
- Het huldeadres, ter gelegenheid van het jubileum van E.H.W. Debusschere te
Oostende, werd aangeboden in een presentatie, verzorgd door de sierkunstenaar P o l
Ve r m e i r e .
- Op 23 maart werd, in de Stadsschouwburg te Mechelen, een blijspel opgevoerd
van J a c k Ve r s t a p p e n : ‘De knecht van de dokter’, door de toneelafdeling van
de Politie-verbroedering. Voor een TV-uit-zending, gewijd aan de Westhoek (27
april), schreef J a c k Ve r s t a p p e n de tekst. Van zijn hand was eveneens de
aflevering ‘Schipper naast Mathilde’, die op 24 april werd uitgezonden.
- A r t h u r Ve r t h é presenteerde zijn Geschiedenis van de Vlaams-Afrikaanse
letterkunde’ voor de Vlaamse TV in ‘Vergeet niet te lezen’ van 7 mei.
Hij vertelde ook over ‘West-Vlamingen in Zuid-Afrika’, in het programma
‘Dinsdagavondvonkjes’, dat door zender West-Vlaanderen op 4 juni werd
uitgezonden.
- De Ieperse kunstschilder G o d f r i e d Ve r v i s c h stelde van 5 tot 18 april tentoon
in de galerie ‘La Rose des Vents’, Esplanadestraat 8, te Brussel.
- De laatste voordracht van het winterseizoen, ingericht door de Gidsenbond-Brugge,
ging op 20 april door in ‘'t Keerske’. De bekende Brugse historicus, A n t o o n
V i a e n e , handelde over ‘De Luxestad Brugge’.
- De roman ‘Kroon van de liefde’ van J a c q u e s Wa l s c h a p uit Heule zal dit jaar
als nr. 8 verschijnen in de Gulden Reeks van het Davidsfonds.
- Op de Gouwdag van het A.W.T. te Waregem, op 28 april jl., sprak L u c
W i l d e m e e r s c h , regisseur bij de Camere van het Heylich Cruys Brugge, over
‘Regie en Enscenering’. Verder werd onder zijn regie, op 30 april, in de Brugse
Stadsschouwburg, het blijspel ‘Geen uitkomen met het inkomen’ opgevoerd.

[De bekroonde Kongoroman van André Claeys, vervolg]
- Was ik hier niet reeds zo lang, dan zou ik zeggen: het is onmogelijk, bakerpraatjes,
goed voor onze middeleeuwen...’ (p. 186)
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Reeds vroeger was die vraag te berde gekomen, en liet de wijze missionaris het
antwoord in het midden. Wat daarom ook zo belangwekkend is in deze roman, is de
vreemde wijze waarop door de bekeerde neger allerhande dingen door elkaar worden
gehaspeld: het sacrament bezit een magische kracht, de God van het oude Testament
lijkt hem machtiger dan die van het nieuwe Testament, mede omdat hij daar ook
dichter bij staat, enz. Er is zo een naïef syncretisme in die ganse geloofswereld van
de bekeerde neger van de eerste generatie, dat men zich wel eens afvraagt hoe diep
de bekering tot nog toe op zijn psyche heeft ingewerkt. Maar dat is wellicht een te
ernstige vraag, die deze roman ook niet heeft willen stellen, laat staan, op-lossen.
Het is eenvoudig een verhaal, een schoon dichterlijk en betoverend verhaal. Hier en
daar plaatst men wel eens een vraagteken naast een onzijdige luipaard enz. Wanneer
echter een inlands opperhoofd op blz. 180 waarempel bijna letterlijk de
assistent-resident van Lebak begint na te praten, grinnikt men wel eens. Tenware dat
zulks in Kongo ook gebruikelijk zou zijn. In welk geval wij dan, als eenvoudige
buitenstaander, nederig het hoofd buigen en zeggen, het zij zo.
Bernard Kemp

ontmoetingen
De romanticus Marcel Matthijs
‘Wie kan dat begrijpen?’

Marcel Matthijs is eigenlijk een outsider in onze letteren. Ongetwijfeld is dat voor
een belangrijk deel toe te schrijven aan het feit dat hij een eenzelvige autodidact is,
maar evenzeer aan zijn rusteloos temperament en zijn compromisloze verhouding
tot het leven en de mensen. Men ziet hem als een typisch proletarisch schrijver,
terwijl hijzelf mordicus op een zuiver artistiek standpunt wenst te staan. Hij is een
tederhartig man, maar zijn werk is een stuk rauwe realiteit en zijn taal heftig gekleurd
op het randje af soms van gebalde agressiviteit. Chronologisch weet men met hem
ook moeilijk raad. Hij is maar een jaar jonger dan Walschap, debuteerde in hetzelfde
jaar als Walschap met ‘Het Grauwvuur’ (1929) en toch is men geneigd, het
psychologisch bij de jongere groep van 1935-40 te rangschikken. Dat zal wel te
wijten zijn aan het feit, dat hij vooral met ‘Doppen’ (1936) en met ‘Een Spook op
Zolder’ (1938) ruime bekendheid verwierf, en van dan af ook als een zeer eigen en
eigenaardige persoonlijkheid op de voorgrond trad. Men kan deze inleidende situering
nogal lang vinden, maar ze leek ons nodig om precies de roman ‘Wie kan dat
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begrijpen?’ te situeren. Eigenlijk is de uitgave van 19621 een nieuwe uitgave van de
roman die reeds in 1949 verscheen. Gaarne zou een historiograaf - en ook wel een
gewone lezer - daarvan melding gevonden hebben in de heruitgave want dat behoort
toch, laten we zeggen tot de geplogenheden. Misschien is er een verklaring voor:
ook de ‘Ruitentikker’ die voor enkele jaren in de Vlaamse Pockets opnieuw uitgegeven
werd was nogal grondig gewijzigd, doch of dit ook voor ‘Wie kan dat begrijpen?’
het geval geweest is hebben we niet nagegaan. De titel werd ten minste gehandhaafd,
wat ‘hygiënischer’ is dan die ook te veranderen, zoals meer en meer bij heruitgaven
het geval blijkt te zijn. (Is daarbij geen - onbewust - commercieel bedrog in het spel?)
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Wie kan dat begrijpen?’ is een voor Marcel Matthijs zeer typisch boek, en we stellen
ons voor dat hij daar veel van houdt. Al ware het maar om zeer doorzichtige
autobiografische elementen: zo wordt de hoofdfiguur van het boek, Andreaske
Verbaet, hulpjongetje of hoe heet zoiets, bij een bloemenkweker aan de rand van de
hoofdstad; en dat was Marcel Matthijs ook enkele jaren, bepaald te Jette, en in
dezelfde periode (aanvang 1914) als zijn heldje. Met deze roman neemt Matthijs ook
zeer duidelijk zijn plaats in in de generatie van 1936. Deze wordt immers in haar
geheel o.m. gekenmerkt door de cultus van een zuivere romantische jeugd, die echter
op tragische wijze een einde neemt op de drempel van de volwassenheid. Andreaske
is het zoontje van arme ouders, wordt echter opgemerkt door de pastoor die van hem
een voorbeeldige koorknaap weet te maken. Doch dan breekt al onmiddellijk de
grilligheid en de karikaturale optiek van Matthijs naarvoren: een deel van de
parochianen begint met het knaapje te dwepen, en maakt er een uitzonderlijk kereltje
van, een soort heilige in de dop. Vooral dan de dweepzieke notarisvrouw, die nogal
wat wegheeft van de aparte gevallen van Walschap zoals Adelaïde. Maar dat geldt
slechts voor het motief als dusdanig, de sfeer is een onvervalste en onvervreemdbare
eigen Matthijsiaanse sfeer.
Die sfeer wordt wel gekenschetst door een der talrijke karikaturen van Matthijs:
‘Rosalie was een afschrikwekkende verschijining. Ze had een figuurtje als een meisje
van tien jaar waar groei noch bloei in zat, een verschrompeld, zwart behaard gezicht
en rode ogen die niet op ogen maar op vochtige zweren leken. Ze had altijd een
druipende neus, alsof ze eeuwig verkouden was, en vertoonde zich nooit zonder een
zwartwollen mutsje, dat als een torentje op haar afgrijselijk kopje stond.’ (p. 40-41)
Het is precies deze figuur die de rol van verleidster speelt en Andreaske tot misdrijven
- eigenlijk kinderlijke gevalletjes van bedrog - stuwt. De sfeer is gebroken, Andreaske
is geen koorknaap meer, en verliest zijn voorbarige aureool, behalve bij de hysterische
notarisvrouw. Hij is voor haar iets als een wonderdoenertje, dat de hemelse straf kan
doen neerkomen op het hoofd van haar ontrouwe echtgenoot (die overigens zal
sterven) en op dat van zijn onwettig kind, het meisje Hilda. Dat laatste is echter het
vriendinnetje van Andreas, en er ontspint zich tussen hen een soort kinderlijkernstige
genegenheid, zoals we die later zullen weervinden in de Française van Walschap,
naïef en gruwelijk tragisch terzelfder tijd. Met Hilda zal de Française dit gemeen
hebben, dat zij eigenlijk het initiatief neemt en de drijvende kracht wordt van deze
schone ongerepte, zij het erg vertrouwelijke kinderliefde.
Dan begint de grotemensen-wereld zich te wreken op dit kinderpaar. Andreaske
wordt uitbesteed bij een bloemenkweker in het Brusselse en zal daar jaren verblijven.
Intussen sterft de notaris in tragisch-groteske omstandigheden, en zijn vrouw koopt
het herberghuis van Hilda's ouders en maakt het met de grond gelijk. De familie
zwermt uit, maar de kleinsten, met Hilda, komen ergens in een dorp terecht, waar
hetzelfde herbergbedrijf wordt voortgezet. Intussen maakt Andreas gelijk Thijs
Glorieu zowat zijn weg te Brussel, wint zelfs de genegenheid van de dochter van
zijn baas, maar blijft trouw aan Hilda. De oorlog van 1914 brengt hem weer thuis,
en daar verneemt hij, wat hem enkele jaren verborgen gehouden werd, dat Hilda
vertrokken is. Hij zal ze echter weervinden, in toevallig gezelschap van een soldaat,
en hij overlaadt ze met de banbliksems die de notarisvrouw hem vroeger inspireerde.
Ze vindt de dood bijna onder zijn ogen en dan ontdekt hij dat ze hem ontroerend
trouw was gebleven. Enkele maanden daarna vindt een Duits officier op jacht zijn
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lijk in het bos. Blijkbaar heeft hij zelfmoord gepleegd. Herr Gott... Das war doch
noch ein ganz junger Mensch...! Fast noch ein Knabe...’ (Einde van het boek.)
We zien hier dus hoe een romantische jeugdliefde tenonder gaat bij het contact
met de wereld der grote mensen. Het is bijna een onveranderlijk motief bij deze ganse
generatie van vóór de oorlog. Hoor de eed, die de Française en Cel daarna zullen
herhalen: ‘Wij zeggen foert tegen de gemeenheid, Andreas, weg ermee! En je gaat
niet in een dienst, je blijft hier, we blijven samen. En we trouwen heel gauw, om
gauw niks meer met de gemeenheid te doen te hebben...’ (p. 66) De heftig bewogen
Matthijs gaat zelfs verder en houdt een nauwelijks verdoken pleidooi: ‘Ik ben veeleer
geneigd te geloven, dat de Bovennatuurlijke Beschikking beslist had een eindpunt
te zetten achter twee levens, met de bedoeling ze te behoeden voor een wereld die
hun samenhorigheid en zuiverheid op het punt stond te vernietigen. Mag ik mij aan
dit inzicht vasthouden?’ (p. 169) Het is een vraag tot de lezer gericht, maar een vraag
die haar eigen antwoord inhoudt, en dus retorisch is. Overigens zit er iets retorisch
in de vertelstijl van Matthijs, die

Eindnoten:
1 Marcel Matthijs: Wie kan dat begrijpen? 182 blz. De Garve, Antwerpen. 1962.

kunstecho's
Antwerpen
Groot-Nederland-prijs voor Amateurtoneel
Het comité Amateurtoneel België-Nederland, waarvan o.m. het Nationaal Vlaams
Kristelijk Toneelverbond deel uitmaakt, besliste, tijdens een bijeenkomst te
Antwerpen, weerom een drietal toneeluitwisselingen te organiseren tussen
Nederlandse en Vlaamse verenigingen, zulks tijdens het seizoen 1963-64. Er werd
verder ook nog besloten, vanaf 1964, over te gaan tot de jaarlijkse toekenning van
de ‘Groot-Nederland-prijs voor het Amateurtoneel’, aan een Vlaamse of Nederlandse
toneelvereniging, die een lofwaardig initiatief heeft ontwikkeld of een
prijzenswaardige prestatie heeft verricht ten bate van de Vlaams-Nederlandse cultuur.
Aan een werkcommissie werd opgedragen de mogelijkheden te overwegen om binnen
afzienbare tijd te komen tot de organisatie van een ‘Groot-Nederlands Landjuweel’.

Argenteuil
Muziekkamp 1963 van Jeugd en Muziek
Van 1 tot en met 20 oogst heeft andermaal op het kasteel van Argenteuil (bij Waterloo)
het derde muziekkamp plaats, ingericht door Jeugd en Muziek. Jonge muzikanten
(16 à 30 jaar) en musici werken er samen in een prettig kader en onder leiding van
bekwame leraars. Dit jaar zullen ook een aantal buitenlandse leraars aanwezig zijn.
Behalve cursussen voor klavier, kamermuziek, zang, koorzang en orkestspel, zijn
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ook theoretische seminaries voorzien voor muziekanalyse, muziekgeschiedenis en
geschiedenis van literatuur en plastische kunsten.
Prijs, alles inbegrepen: 1.550 F. Verdere inlichtingen bij: Nationaal Secretariaat
van Jeugd en Muziek, Paleis voor Schone Kunsten, B. Hortastraat 5, Brussel 1,
telefoon (02) 11.49.21.

Avelgem
Zonnetij
Onder de naam ‘Zonnetij’ worden te Avelgem in de eerste helft van oogst belangrijke
Streuvelsfeesten ingericht. Het programma ziet er, in grote trekken, als volgt uit: 3
oogst: academische zitting, receptie, opening van de tentoonstelling ‘Streuvels
landschap in de Vlaamse Schilderkunst’ (retrospectieve, ingericht door ons Verbond),
openluchtspel ‘De Oogst’ (tekst: A n d r é D e m e d t s ; regie: R e m i Va n d u y n ).
4 oogst: Inhuldiging van de Stijn Streuvelslaan, muziekfestival en volksfeest.
9 oogst: Opgave van T.V. Rally.
10 oogst: Declamatiewedstrijd.
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Het openluchtspel wordt heropgevoerd op 10, 14 en 15 oogst.
Op 3 en 4 oogst heeft verder nog de prijsuitreiking plaats van de nationale
tekenwedstrijd voor de Vlaamse jeugd (Drs Hilaire G e l l y n c k en Albert S e t o l a
maken o.m. deel uit van de jury), evenals Expo van de bekroonde tekeningen.

Blankenberge
Literaire Tafelstonden
Deze jonge, maar zeer actieve letterkundige vereniging hield op 5 mei te Blankenberge
opnieuw een ‘Tafelstonde’, waaraan werd deelgenomen door een afvaardiging van
de Duits-Belgisch-Nederlandse vereniging ‘Die Kogge’, o.l.v. Prof. Dr. Hans Martin
Elster. In de voormiddag had een receptie plaats op het Blankenbergse stadhuis,
waarna een maaltijd volgde ten huize van J a c k Ve r s t a p p e n .
Er mag beslist gezegd worden dat de Literaire Tafelstonden flink op weg zijn ter
verwezenlijking van één van haar voornaamste programmapunten: een intensieve
culturele uitwisseling met onze buurstaten Nederland en Duitsland.

Brugge
IXe Tussenstedelijk A.B.N.-Tornooi
Onlangs werd de uitslag bekendgemaakt van dit door de Provincie ingerichte tornooi.
Brugge behaalde de zilveren wisselschaal met 79,5% van de punten. Volgden dan:
Veurne (78,1%), Kortrijk (77%), Roeselare (75,5%), Ieper (71%) en Knokke (64,4%).

XVIe Provinciaal Muziektornooi 1963
Ons Provinciebestuur richt dit tornooi in voor muziekkorpsen, gerangschikt in de
afdeling Uitmuntendheid en in de Ere-afdeling (harmonies en fanfares). Het tornooi
zal plaats hebben in de loop van oktober a.s. te Roeselare en te Kortrijk.

Ons Dorado
Zoals reeds gemeld in ons vorig nummer trad ‘Ons Dorado’, onder leiding van ons
redactielid P a u l H a n o u l l e , op 27 april op in het Mozarteum te Salzburg ter
gelegenheid van het Internationaal Congres voor Muziekpedagogen. Deze uitvoering
kende een uitzonderlijk succes.
Wij hopen in onze volgende aflevering uitvoerig terug te komen op deze
gebeurtenis. Inmiddels werd ook een luxeprogram uitgegeven, waarin, in vijf talen,
gehandeld wordt over de musicerende jeugdgroep, Carl
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[De romanticus Marcel Matthijs, vervolg]
hierin wel verwant is met Walschap. Herhaaldelijk onderbreekt hij zijn verhaal om
ons met ‘mijne heren’ toe te spreken. Doch Matthijs richt zich tot een gemeenschap,
Walschap spreekt vaak in naam van een gemeenschap, behalve waar hij, zoals in het
slot van Sybille, zich ook tot de mensen richt, en een pleidooi houdt. Daarmee zijn
enkele der wezenlijke verschillen aangetoond tussen Matthijs en Walschap: Matthijs
is veel heftiger, grilliger, fantastischer, meer karikaturaal en impulsiever. Tenslotte
ook proletarischer indien men hierin geen vermindering wil zien. Er zit ook in dit
boek iets van de sociale agressiviteit, die de ‘Ruitentikker’ kenmerkt, weinig of niets
van het cynisme, dat we zullen weervinden in ‘Een Spook op Zolder’. We hebben
de indruk dat Matthijs, niettegenstaande hier en daar onzuiverheden van de taal, op
dit ogenblik te weinig wordt gewaardeerd.
Bernard Kemp

ontmoetingen
Jonge Westvlaamse Poëzie
B e a t r i j s L i e v e n s moet een nog zeer jonge debutante zijn, aangezien haar
bundeltje ‘Psalm van de nachtdans’ verscheen in de reeks De Brug, die bestemd is
voor leerlingen uit het middelbaar onderwijs. De twaalf gedichtjes zijn, bijna
onvermijdelijk, nog meer woordenspel dan leven. Althans voor de buitenstaander,
die spoedig ook konstateert dat zelfs die woordenwereld al te beperkt en te eng blijft.
Zij wordt als het ware beheerst door de handen, vooral de vingeren, en door wit.
Kennelijk zijn dat motieven die eigen zijn aan de jeugd. Van eigen vormgeving is
er nauwelijks sprake. Een enkel voorbeeldje moge aantonen wat Beatrijs Lievens
kan:
Hoor,
hoe onze naakte voeten
aan het eikehout
van ruwe treden
kleven;
hoe onze rode handen
het gotisch brandraam
raken.
Uw ogen:
een wit verstalen.
Mijn hart:
een porseleinen bloem.
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Een andere jonge debutant is P h i l i p p e Va n d e n A b e e l e . Zijn bundeltje
‘Wij-Gedichten’, verschenen in de ‘Literaire Tafelstonden’ (1962, 29 blz.), bevat
een twintigtal prille en gevoelige liefdesgedichten. Zij zijn gegroeid uit de romantiek
van een schoon geloof in het leven en in de liefde. In vorm en beeld is er nog maar
weinig persoonlijkheid te merken. ‘Kleine wens’ kan dienen als illustratie van de
manier waarop poëzie niet wordt geschreven:
Kom in mij,
doos met lucifers
die vlammen
aan de buitenkant
en binnenin de kracht bewaren
om je te verwarmen
Maar in de brand
verkleum ik tot een korte vlam
die vlug zal doven.
Wees mijn sigaret, en neem de warmte over.

Tegenover deze buitenissigheid, die tamelijk banaal aandoet, staan hier en daar verzen
die iets van een persoonlijke visie openbaren. Dat komt misschien sterkst tot uiting
in ‘Schok’:
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Wanneer de lava brokken wordt
van voorhistorisch leven
en de huizen koel.
de wegen stil, verlaten,
wachten op het nieuwe gras Wanneer de aardbeving voorbij is,
sla je mantel om
en ren met de maan
naar mij toe
ik sta op de puinen
en wacht op je.

Philippe Van den Abeele is niet onbegaafd, maar hij zal zich meer moeten
concentreren, hij zal zich moeten ontdoen van gemeenplaatselijke uitdrukkingswijzen
en gemakkelijke sentimenten. Liederen van verlangen blijven zo licht bij een soort
weemoedige eenzelvigheid die niet in de diepte dringt.
G u s t . Ve r m e i l l e kon aan zijn nieuwe bundel geen betere titel geven dan
‘Interludium’ (Oudenaarde, Drukkerij-Uitgeverij Sanderus, 1962, 23 blz.). Het is
inderdaad als een tussenspel. Dat alleen verklaart waarom een dingetje als ‘De leraar’
hier een plaats vond:
Hij spant zich vóór de wagen.
De leerlingen zijn verschillend van aanleg en van aard.
Hij ment zijn woorden, vurige dravers
op weg naar de ruiters,
die op de houten banken zitten.

De dichter heeft, tussen belangrijker werk in, geëxperimenteerd. Dat is het recht van
eenieder. Het is goed dat we altijd verder zoeken naar de mogelijkheden van het
woord, maar het experiment mag zich niet beperken tot een onderzoek van de
middelen der woord-kunst. De diepere zin van het ongekunstelde leven mag evenmin
worden verwaarloosd. Gust. Vermeille is zich hiervan bewust, zoals blijkt uit de
beide gedichten over ‘De dichter en het gedicht’; wij geven de voorkeur aan het
tweede:
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Poëzie is waar.
De dichter berekent niet,
spot met de heiligheid van de schijn,
dorst naar God.
Als loods naar de hemel
neemt hij kinderen mede.
De muze vertrouwt hij niet meer,
haar stem spleet,
lijk oude tronken.
Zij verlangt steekpenningen te krijgen voortaan.
Het gedicht is geen lied,
meestal een houterig gesprek met Hem.
Het lied is van een soort zand.

De meeste gedichten getuigen van onbetwistbaar talent, maar ze zijn doorgaans niet
genoeg voldragen. De vaak originele beelden vloeien te weinig in elkander over en
blijven nog te veel als losse impressies die naast elkander staan. Gust. Vermeille
moet niet vrezen cenvoudig menselijk te zijn in zijn verwoording, want hij bezit een
waarachtige dichterlijke persoonlijkheid en bijgevolg zal zijn poëzie er door winnen.

kunstecho's [vervolg]
Orff, creatief spel, muziek en bewegen, M.A.J. Hoste als mime, het
Orffinstrumentarium en muziek in de huiskring. Verder brengt het een opsomming
van plaatsen en data van optreden van ‘Ons Dorado’ (niet minder dan 82 uitvoeringen
sedert 1957!) en enkele ‘Persstemmen’ uit binnen- en buitenland. Het program is
werkelijk luxueus uitgegeven en prachtig geïllustreerd met treffende foto's over de
groep. Voor toelichting en vertaling stond ons Redactieraadslid F e r n a n d E t i e n n e
in. Ook verzorgde hij, tijdens het jongste optreden van ‘Ons Dorado’ te Salzburg,
de inleiding en het kommentaar.

Vijfde provinciaal lustrumzangfeest
Dit zangfeest had op 28 april plaats in de Brugse Stadsschouwburg. Als dirigent trad
o.m. R e n a a t Ve r e m a n s op. Ook het Veremanskoor uit Brugge verleende zijn
medewerking, terwijl regie en presentatie in handen waren van ons Redactieraadslid
G e r a r d Ve r m e e r s c h .
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Reiefeesten
Deze feesten, georganiseerd door het ijverige comité voor initiatief, voorgezeten
door de heer burgemeester P. Vandamme en dhr. Etienne Claeys, krijgen stilaan
vorm. Ons redactielid Drs F r a n s V r o m m a n , die reeds op meerdere plaatsen
waardevolle realisaties tot stand bracht, werd met het ontwerp en de algemene leiding
belast. Een ontwerp van mej. J o o s d e t e r B e e r s t werd door het comité aanvaard
voor de affiche.

Brussel
Werkgroep ter bevordering van toneel-, luister- en TV-spelen
Bij koninklijk besluit dd. 19 maart jl. werd een werkgroep opgericht ter bevordering
van toneel-, luister- en televisiespelen. Belangstellende auteurs, die hun werken aan
het advies van bedoelde Werkgroep wensen te onderwerpen, kunnen deze in twee
exemplaren opsturen aan de Secretaris: dhr. A. Van Impe, Herlaarstraat 15, te
Vilvoorde. De Werkgroep is als volgt samengesteld: Voorzitter: dhr. Albert van
Kerkhoven (Antwerpen); Leden: André Poppe (Gent), Andries Poppe (Brussel) en
Marcel Oger (Antwerpen).
Vermelden wij nog dat de Werkgroep aan de Minister van Nationale Opvoeding
en Cultuur kan adviseren, dat aan een dramatisch gezelschap zou worden opgedragen
een proefvertoning van een bepaald spel in te richten.

West-Vlaanderen. Jaargang 12

188

La Chanson Belge
Wedstrijd, ingericht door de Franse uitzendingen van de Belgische Televisie. De
componisten krijgen nog de kans deel te nemen aan deze wedstrijd, die erin bestaat
muziek te zetten op de teksten, die zij verkiezen tussen de 20, door een bijzondere
jury aangeduid. Deze teksten worden aan de componist toegezonden op eenvoudige
aanvraag bij: ‘La Chanson Belge’, Télévision Belge, Section Variétés 18, pl. Flagey,
Bruxelles 5.

Vlamingen over de Wereld.
Onder deze titel ging in het Paleis der Kongressen op 24 en 25 mei een colloquium
door, ingericht door ‘Band en Zuiderkruis’. De sectie B over het tema ‘Ons aanzien
in het buitenland’ was voorgezeten door onze ondervoorzitter A n d r é D e m e d t s .
Ons medelid A r t h u r Ve r t h é was een der voornaamste inrichters van deze
samenkomsten en werd secretaris van de nieuw opgerichte vereniging.

Duinbergen
Nieuwe tentoonstellingszaal
Als nuttige inlichting delen wij mee dat onlangs te Duinbergen een nieuwe
tentoonstellingszaal werd geopend. Adres: ‘La petite Galerie’, residentie ‘Nautilus’,
Europaplein, Duinbergen.

Dworp
Literair Weekeind van Dietsche Warande en Belfort
In het K.A.J.-domein te Dworp heeft op 15 en 16 juni het 15e weekeind plaats van
Dietsche Warande en Belfort.
Op 15 juni spreekt Maria Rosseels over de katholieke schrijver en zijn publiek.
Kan. Prof. Dr. A. Wylleman handelt daarna over ‘Kunst en Etiek’. Op 16 juni houdt
A n d r é D e m e d t s een vraaggesprek met Johan Daisne.
Onkosten: 275 F. Deelneming te melden door storting van het bedrag op p.c.r.
4269.91 van Joos Florquin, Predikherenstraat 7, Kessel-Lo.

Gent
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Internationale Bachwedstrijd voor Orgel
Het Gentse Orgelcentrum organiseert van 24 tot 31 oogst voor de derde maal deze
wedstrijd in de concertzaal van het Gentse Muziekconservatorium. Buiten de
opgelegde werken, zullen de mededingers uit het re-

[Jonge Westvlaamse Poëzie, vervolg]
In dezelfde zin zouden we willen spreken over J o z e f a v a n H o u t l a n d die met
‘Cardiogram’ haar derde bundel heeft uitgegeven (Oudenaarde, Drukkerij-Uitgeverij
Sanderus, 1962, 47 blz.). Het gedicht ‘Oscillograaf’ brengt ons onmiddellijk in de
eigen wereld van de dichteres:
Ik vraag mij nu af wie de lijn
trekt over een cardiogram:
de naald met de rode pijn
van een hart, of de stam
van het werkwoord
beminnen?
De mond die nog spannend verbijt
wat ligt in de plooi van een arm,
vol beten onzekerheid,
of een hart en de stam
van het werkwoord
beminnen?

Naar de vorm is deze bundel verzorgder en sterker dan de voorgaande. De gedichten
zijn in het algemeen meer omhullend dan verhullend. Soms treft ons een strofe door
conciese gebaldheid:
Dit woont in mij, het zwijgend licht
van deemoed en geduldig zingen,
dwars door de smart, uw aangezicht
verstild zien lachen in de dingen.

Ook Jozefa van Houtland is een echte dichteres, maar naar onze mening zal haar
poëzie er bij winnen wanneer haar tematiek ruimer wordt en zich kan losmaken uit
haar opvallende eenzijdigheid. De dichter moet zich kunnen bevrijden uit alles wat
hem klemt en kluistert om des te beter zijn vollediger werkelijkheid te kunnen
benaderen en doordringen.
Remi Van de Moortel
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ontmoetingen
Jan Van de Kerckhove en Marie-Rose Lannoy
Voor mij is een authentiek kunstwerk evenmin als voor om het even wie die zich
aan kunst gelegen laat, onmiddellijk in het oog springend. Een authentiek kunstwerk
is niet te vereenzelvigen met een publiciteitsprodukt, waarvan het de taak is de blik
onmiddellijk te vangen door zijn blikvanger. Het zijn overigens maar dié mensen
die zich aan kunst niet gelegen laten, die ‘a vue’, op het eerste gezicht, kunnen en
durven zeggen: dit is goed en dit is slecht.
Ik weet alleen en ik weet het van jaar tot jaar beter, dat kunst kunnen waarderen
haast zo moeilijk is als het kunstwerk zelf kunnen maken. Het gevoel hebben dat
men het kunstwerk zelf aan het maken is, is niet alleen weet hebben omtrent de
techniek van het vervaardigde ding, het is ook het kunnen meeleven met de
kunstenaar, zodat een kunstwaarnemer, telkenmale hij komt bij het werk van een
andere kunstenaar, opnieuw een ander beleven moet trachten te benaderen. De
kunstwaarnemer moet, horresco referens, een eclecticus zijn en de kunstenaar mag
het als dusdanig niet zijn. Drie kunstenaars, a fortiori vier, die met mekaar overweg
kunnen, is bijna niet denkbaar.
Twee kunstenaars die met mekaar overweg kunnen is een mogelijkheid, wanneer
ze niet in hetzelfde genre opereren en dan liefst wanneer ze met mekaar trouwen.
Mocht u nu hopen dat ik na deze allusie Jan Van de Kerckhove en Marie-Rose Lannoy
naar voren zal leiden, dan wordt u teleurgesteld want ik wens terug te keren naar
mijn moeilijkheid en naar de moeilijkheid van al degenen die moeten spreken over
eigentijdse kunst. Het wordt langs om moeilijker over kunst te spreken en te schrijven,
niet omdat de kunstwerken zoals men menen zou nu moeilijker dan vroeger te
begrijpen zijn, maar omdat de kunstwerken zich nu niet meer narratief laten
omschrijven.
Ze zijn niet meer het plaatje naast het praatje. De kunstwerken zijn nu door de
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kunstenaar gemaakte dingen, die hun waarde en betekenis hebben in zichzelf en niet
in zover zij te vergelijken zijn met een waardevol of niet waardevol voorbeeld dat
kan omschreven worden.
Vroeger kon de bespreker het gehele verhaal dat voorgesteld werd, nog eens
overdoen en hoe pratatiever hij was, hoe langer zijn kommentaar kon doorlopen. Nu
is er geen bepaald verhaal en het eigentijdse plastische werk is aldus niet meer een
ding om de tongen los te maken. De beste artikelen over plastische kunst zijn nu de
kortste, want deze plastische kunst is taal van het onuitsprekelijke, het
onverwoordbare.
En nu kom ik eindelijk tot het kunstenaarspaar, dat ik daareven vernoemde. Het
is mijn overtuiging dat hun werk - én keramiek én schilderwerk - voldoende lichtend
is, om het te kunnen doen zonder kommentaar. Kommentaar in dit geval is er van
het hortende soort. Er kunnen geen welluidende, veraanschouwelijkende volzinnen
aan vast geknoopt worden of zij ruiken naar confectie. Het zijn als
verhoudinguitdrukkende voegwoorden, exclamaties, tussenwerpsels bij ‘zie dit rood
gloeien, zie die grijzen die gloed afdempen en smeulen, zie die sonore bruinen, zie
dit vlak rustig en glad tegenover dat vlak of dat schijfje korrelig; zie die scherpe of
spitse vormen elkaar tegemoet gaan of zich tegen elkaar verweren, zie al die dingen
zoals u de dingen in de natuur als organische wezens hebt leren ontdekken en ook
bewonderen omdat ze inderdaad wondervol zijn, zie al deze dingen zoals u het
menselijk lichaam en het lichaam der dieren en de planten en al wat op de aarde is
hebt leren ervaren en ook schoon vinden.’ Omdat u mens zijt en niet alleen ziet, maar
ook hoort en handelt en temperament hebt, komen bij het zien woorden naar boven
als warm - koud - gloed - helder - klankvol - konstruktief - slank - loom en zo meer.
Al die exclamaties omwille van de verrassing voor opkomende associaties, al dit
mompelen bij u zelf, dit meetasten en mee gewaar worden, niet alleen met het oog,
maar ook met de vingeren, zij binden saam tot dit woordeloos gesprek van de
ingenomen toeschouwer met het door de kunstenaar gemaakte ding. Ben ik niet zo
arrogant te menen u te moeten helpen kijken, ik ben toch te fier om me voor te doen
als een gangmaker, een propagandist, de man op de foor die de trom roert en de
dames en heren naar binnen roept om er het wonderbaarste, het uniekste, het
komiekste te komen bekijken en begluren. Met mijn ingeboren schrik voor
superlatieven, met mijn ingeboren dégout voor opsnijderij en voor de zware woorden
in het bijzonder, wil ik mijn opdracht beschouwen als een beleefde uitnodiging om
de dingen die door het kunstenaarspaar getoond worden respectueus te bekijken en
ook in vertrouwen.
Vermits ik hen in geen geval scheiden mag, deel ik mee dat, naar mijn mening,
zowel het schilderwerk als wat gegroeid is uit keramische basis, stuk voor stuk schone
dingen zijn. Dat kan lijken als het toepassen van een modelformule om gewoon zijn
welwillendheid te bewijzen, maar ik bedoel schone dingen met de kwaliteit, dat zij
zich niet opdringen.
Het zijn werken, geboren uit een kwaliteitsgevoel voor de arbeid en voor de
aangewende materie. Dit wil zeggen dat niet zozeer een vooraf overwogen of
ingebeeld motief met noeste vlijt wordt uitgebeeld, maar dat het beeld groeide tijdens
het maken en in het plezier van het maken. Her en der gevonden elementen en tekens
werden uit hun dagelijks en functioneel gebruik weggenomen en ingeschakeld in
een hooggestemd spel van kleur, vorm en materieverscheidenheid. Het zijn werken,
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estetisch te benaderen. De bedoeling is bij voorbeeld niet een impressie mee te delen
of een expressie te forceren, maar wel de beschouwer te laten mee genieten van de
resultante van een kreatief spel, in dit geval gespeeld met aristokratische manieren,
hoofs, beleefd, zonder gelal of geschreeuw en geestig. De werken nodigen als het
ware uit tot een intiem en guitig gesprek. Het zijn wel eens guitige en snuitige dingen
die in zich zelf leven als wondere bloemen, sekuur, precieus, teder en dichterlijk vrij.
Het keramische werk is ontstegen aan zijn functionele grondvormen en in deze
tijd van vliegende schotels, wanneer andere kunstenaars zich genoopt voelen hun
tijd uit te schreeuwen door hun werk in elkaar te schoppen en te schieten, dan is bij
Van De Kerckhove de schotel a.h.w. de vlieg geworden, of de uil of het insect of het
frisse organisch in elkaar gezette nieuwe ding, dat geen naam heeft maar u olijk
aanstaart en het kleengedichtje van Gezelle schijnt na te neuriën ‘'k en was nog in 't
bestaan niet en 't bestaat zei-Jan-en 'k ben’.
Het is mijn overtuiging, dat de toeschouwer met de sensus voor wat gaaf is en niet
bot voor aristokratische verfijning en beheersing, werken ontmoet die hem kunnen
intigreren, ontroeren, en doen verlangen naar bezit.
Hilaire Gellynck

kunstecho's [vervolg]
pertorium van Bach een aantal werken dienen uit te voeren. Tijdens de finale, die
deel uitmaakt van de creatieconcerten van het Festival van Vlaanderen, zullen de
finalisten naar eigen keuze een concerto voor orgel en orkest van een nog levend
toondichter dienen uit te voeren.
Prijzen: 25.000 F (geschonken door Ir. Clement Moray), 20.000 F, 15.000 F (prijs
van het Festival van Vlaanderen) en 7.500 F (prijs van de Stad Gent). Benevens dat
zullen de finalisten de gelegenheid krijgen concerten en recitals te geven voor de
B.R.T. Het best beoordeelde concerto zal op fonoplaat gebracht en verspreid worden.
Alle inlichtingen bij: ‘Gents Orgelcentrum’, Kwaadham, 10, Gent.

Heist
Zesde Poëzieprijs
Door het Stadsbestuur te Heist wordt voor de zesde maal een poëzieprijs
uitgeschreven. Ieder deelnemer mag drie gedichten inzenden, vóór 15 juni aan:
Poëzieprijs, stadhuis, Heist. Schuilnaam verplichtend. Prijs: 5.000 F, plus
aanmoedigingspremiën van 2.000 en 1.000 F. De prijsuitreiking zal te Heist
geschieden op 11 juli, bij gelegenheid van de Guldensporenfeesten.

Izegem
Vijfde VOLLMA-Concert
Op 6 april jl. verzorgde de Scola Cantorum ‘Cantemus Domino’, in de feestzaal van
het stadhuis te Izegem, het vijfde VOLLMA-concert. Declamator H e c t o r D e y l g a t
verleende hieraan zijn medewerking. Op het programma stonden verscheidene
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koorwerken van H e r m a n R o e l s t r a e t e , o.m. ‘Egidius’ en ‘De Kwaede
Stiefmoeder’, en, op tekst van Albe, ‘De Schepping’.

Knokke
Prijs voor Schilderkunst
Ter gelegenheid van de Nationale Tentoonstelling van Hedendaagse Schilderkunst,
ingericht door het Kultuurverbond van Knokke welke doorgaat in het Gemeentelijk
Casino van 15 tot 23 juni e.k., heeft het Gemeentebestuur van Knokke beslist een
prijs van 50.000 F toe te kennen aan de kunstschilder die het beste schilderij heeft
ingezonden. De jury is samengesteld als volgt: Voorzitter (ambtshalve, zonder
stemrecht): Dr. E u g e e n M a t t e l a e r , Schepen van Cultuur en voorzitter van het
inrichtend Verbond; Leden: K. Elno, G . G y s e l e n , D r . A . J a n s s e n s d e
B i s t h o v e n , L. Matthys en J. Walravens.
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Kortrijk
Singhet ende weset vro- Internationaal Koorfestival
Niet zonder fierheid mag de Groeningestad dit jaar opnieuw binnen- en buitenland
uitnodigen tot zijn Gulden Sporenfeesten, die dit jaar zullen uitgroeien tot een waar
Europees muzikaal festijn.
Ter gelegenheid van zijn twintigjarig bestaan weet het befaamde Kortrijks gemengd
koor ‘Singhet ende weset vro’, geleid door M a u r i t s D e n a u x een koorfestival
te organiseren dat, dank zij het optreden van The London Bach Society (Engeland),
Le Cercle Choral ‘Les XXX’ (Frankrijk), Agrupacion Coral de Camara de Pamplona
(Spanje) en het Groot Omroepkoor van de Nederlandse Radio Unie (Nederland), een
onbetwistbaar internationale gebeurtenis zal worden; naast deze beroemde
buitenlandse koren wisten de inrichters zich de medewerking te verzekeren, niet
alleen van het Groot Simfonieorkest, de Omroepkoren en het Kamerorkest van de
Belgische Radio en Televisie, maar ook van de beste solisten van Europa.
Daarom ook werd dit prachtig Festival opgenomen in het Festival van Vlaanderen,
naast het Teaterfestival van Antwerpen, de Basilica-Koncerten van Tongeren en het
Muziekfestival van Gent.
Op de 11 julidag zelf wordt dan door de Vlaamse Televisie op de Grote Markt te
Kortrijk een groots openluchtavondfeest aangeboden.
Hopelijk zullen we tijdens de Gulden Sporenfeesten van dit jaar ook de definitieve
oprichting en samenstelling horen afkondigen van een Nationaal Gulden
Sporenkomitee, dat ongetwijfeld aan de jaarlijkse Gulden Sporenviering te Kortrijk
nog meer uitstralingskracht zal bezorgen.
Thans reeds staat het vast dat ons Internationaal Koorfestival een zeer belangrijke
aanwinst wordt voor het Festival van Vlaanderen en een nieuwe mijlpaal in de verdere
uitbouw van de jaarlijkse nationale Gulden Sporenviering te Kortrijk.
Hubert Sap
N.v.d.R.: Wij vernemen dat ‘Singhet ende Weset Vro’, o.l.v. M a u r i t s D e n a u x ,
op 15 juli, te 20 h, in de St.-Maartenskerk, ‘De Messias’ van Haendel zal uitvoeren.
Voordien treedt het koor eveneens in het Stadstheater op, alwaar het, met de
B.R.T.-koren, de Constant Permeke-suite en ‘Carmina Burana’ ten gehore zal brengen
(8 juli, 20 h). Vermelden wij verder nog dat de Scola Cantorum ‘Cantemus Domino’,
op 6 juli te 20 h, in de gothische zaal van het Stadhuis, een werk van H e r m a n
R o e l s t r a e t e zal uitvoeren, nl. ‘De Schepping’ op een gedicht van Albe.
Locatie: Stadsschouwburg: 10 à 12 h 30, maan-, donder- en zaterdag ook van 15
à 17 h, zulks vanaf 10-6-63 (tel. 056/21902) - Prijzen: 20 en 30 F.

Sint-Lukas-studenten
De Sint-Lukas-studenten uit Kortrijk stelden ten toon in het lokaal van het Rode
Kruis, Stationstraat 5, van 14 tot 19 mei: Roland Clarysse (architectuur en stedebouw);
Marie Claire Coornaert, J.P. Demeester, Pierre Hellin, Yvette Leroy, Ludwine
Neyrinck, Roger Pieters, Mark Vandenbussche, Jan Van Laere, J.M. Van Praet, Bart
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van Walle (allen schilderkunst); Roger Decanq (kunstfotografie); Käthe Denaux en
Pierre Hellin (grafieken); Pol Marlier en Pol Vereecke (lino) en eveneens Pcl Vereecke
(houtsneden).

Cyriel Verschaeve-herdenking
Vijftien jaar geleden overleed Cyriel Verschaeve. De plaatselijke Jong
Davidsfonds-afdeling, hierin bijgestaan door D.-F.-afdeling en gouwbestuur, houdt
dit jaar een herdenking. Het programma omvat de opvoering van een werk van
Verschaeve, een herdenkingszitting en het uitschrijven van een jeugdwedstrijd. Op
het ogenblik wordt aan de samenstelling van een ere- en steunend comité gewerkt.
De personen, die wensen toe te treden, kunnen het doen door storting van minimum
100 F op p.c.r. 61.29.63 van Jong Davidsfonds, Kortrijk.
Deze herdenking staat onder de bescherming o.m. van F e l i x D a l l e , A n d r é
D e m e d t s , F r e d G e r m o n p r e z en A n t o o n Va n d e r P l a e t s e .

Leuven
Davidsfonds - Vliebergh - prijs 1964
Het Davidsfonds schrijft opnieuw de prof. Em. Vliebergh-prijs uit, voor een roman,
geschikt voor ruime lezerskring. Omvang: 250-300 blz. druks van de
Davidsfondsboeken. Prijs: 60.000 F plus honorarium (max. 80.000 F). Inzenden in
twee exemplaren, vóór 1 februari 1964, onder kenspreuk. Volledig reglement aan te
vragen bij: Hoofdsecretariaat Davidsfonds, Blijde-Inkomststraat 79, Leuven.

Lo
Landdag heemkring Bachten de Kupe
Hij ging door op 5 mei en was gewijd aan een hulde voor de Vlaamse verteller,
pastoor Alfons Vanhee.
Het sermoen tijdens de hoogmis werd gehouden door K a r e l D e b u s s c h e r e .
Aan tafel en tijdens de akademische zitting werd het woord gevoerd door K a r e l
D e L i l l e , die zopas een studie publiceerde over de gevierde. Het zangkoor Ste
Clara van Nieuwpoort deed er haar eerste optreden, onder de leiding van
meester-beiaardier P a u l B o u r g e o i s .

Mechelen
Kompositie- en beiaardwedstrijd
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Traditiegetrouw richt ook dit jaar, de Kon. Mechelse Beiaardschool een wedstrijd
in voor beiaardkompositie, waarvan de voorwaarden op het sekretariaat van de school,
Merodestraat 63, Mechelen, tel. (015)147.92, kunnen bekomen worden.
De wedstrijd in beiaardbespeling voor de prijzen Prosper Verheyden en Leon
Henry wordt op donderdag 18 juli te 15 h, op de Sint-Romboutstoren gehouden.

Nieuwpoort
Nieuwpoort gezien door zijn schilders
In het kader van Nieuwpoort 800 jaar, werd een expositie ingericht met bovenvermeld
motto. Onder de 87 tentoongestelde werken noteren wij doeken van de Nieuwpoortse
schilders G u s t a a f B u f f e l , Emile Ollevier, Henri Van Craeynest, Emile Fryns;
de schilders van rond de eeuwwisseling: Louis Artan de St.-Martin, Jules Boulvin,
Baron Frans Courtens, Albert Crahay, August Oleffe, Louis Thevenet, Isidore
Verheyden en Maurice Wagemans; de schilders van onze generatie: G e o r g e s
Ve r c r u y s s e , John Michaux, Albert Pinot, Victor Simonin, Maurice Seghers e.a.

Oostende
Heemkundig Museum
Op initiatief van de Oostendse heemkundige kring ‘De Plate’ werd op 27 april jl. te
Oostende, in het stadsgebouw ‘Chez Pan’, 2e verdieping, hoek Vlaanderenstraat en
Van Iseghemlaan, een ‘Heemkundig Museum’ geopend.

Negende Vlaamse Boekenbeurs
Deze boekenbeurs, van 24 april tot 1 mei door het Davidsfonds ingericht, in de
feestzaal van het O.L. Vrouwcollege, kende ook dit jaar een groot succes. Aan de
talrijke stands werden de nieuwste uitgaven gepresenteerd uit Noord en Zuid. Het
werk van G a s t o n D u r i b r e u x , die dit jaar 60 wordt, prijkte op de ereplaats.
Meegaande werd ook plastisch werk geëxposeerd, o.m. keramiek van ons medelid
P a u l Ve r m e i r e uit Oostende.
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Internationaal Festival 1963
Uit de kalender van dit schitterend muzikaal programma van het Oostendse kursaal
lichten wij volgende punten:
- op 11 juli: Het Limburgs Symfonieorkest met een Vlaams programma
(uitgezonden door de BRT), met de medewerking van de Westvlaamse koren: Renaat
Veremanskoor (Brugge), Cantabile (Knokke), Brugs Madrigalenkoor (Brugge) en
Richten (Ieper).
- op 17 oogst: Beethovens Negende symfonie door het Nationaal Orkest van België,
met het koor C a n t o r e s van Brugge, onder de leiding van A i m é D e h a e n e ;
- op 23 oogst: Mozartconcert door het Belgisch Kamerorkest, onder de directie
van G e o r g e s M a e s ;
- op 25 oogst: ‘De Messias’ van Haendel door het Nationaal Orkest van België,
met het koor S i n g h e t e n d e w e s e t v r o van Kortrijk, onder de leiding van
Maurits Denaux.
De laatste drie concerten werden opgenomen in het Festival van Vlaanderen 1963.

Roeselare
Declamatiewedstrijd ‘Uit Streuvels Werk’
Op 6 juli a.s. zal op het Roeselaarse stadhuis een provinciaal schiftingstornooi
plaatsgrijpen, in het raam van de NVKT-declamatiewedstrijd, n.a.v. een grootse
nationale hulde ter ere van S t i j n S t r e u v e l s . Wie op 1 juli de leeftijd van 16
jaar bereikt heeft, mag deelnemen, op voorwaarde dat hij ingeschreven is bij een
aangesloten AWT-toneelvereniging. Maximum 20 deelnemers worden toegelaten.
De eerste vier gerangschikten zullen in aanmerking komen voor de finale, die op 11
oogst te Avelgem doorgaat. Talrijke geldprijzen, boeken en waardevolle voorwerpen.
Aanvraag tot deelname uiterlijk op 15 juni richten tot R a f D e C o c k ,
gouwsecretaris van het AWT, Stationlaan 97, Roeselare.

Eigen kunstbezit van de provincie
Deze waardevolle collectie wordt van 1 juni af vertoond in de bovenzaal van het
stadhuis. De opening had plaats op zaterdag, 1 juni, te 17 h, met als spreker de heer
J o z e f S t o r m e , bestendig afgevaardigde. De tentoonstelling zet de viering in van
het 75-jarig bestaan van de Koninklijke Kunstkring van Roeselare.

St.-Maartens-Latem
Literaire prijsvragen
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N.a.v. de zesde Jong-Nederlandse Literaire Dagen worden opnieuw letterkundige
prijzen uitgeschreven: 1) Kortverhaal (1.500 F): max. 300 regels - geen verhalend
proza gepubliceerd hebben. 2) Poëzieprijs (1.500 F): max. 3 gedichten - geen
gedichtenbundel uitgegeven hebben. 3) Prijs van de Gemeente Sint-Martens-Latem
(kunstwerk van een Latems kunstenaar): voor alle letterkundigen, die tussen 1 oogst
1962 en 15 juni 1963 hun eerste bundel publiceerden. Inzenden in 3 exemplaren,
onder kenspreuk en mits bijvoeging van 2 postzegels van 3 F per zending. Adres:
Domien Ingelsstraat 9a, Drongen (Gent).

Tielt
Koorweek van de Halewijnstichting
Zij gaat door van 8 tot 15 juli in het instituut Regina Pacis, onder leiding van Ign.
De Sutter en Hans Dirken, en met de medewerking van Willi Träder
(Berlijn-Hannover). Deze jaarlijkse stageweek voor koorleiding en koorzingen heeft
voor doel allen, die begaan zijn met de vernieuwing en de gezondmaking van het
koorleven, in de gelegenheid te stellen zich vertrouwd te maken met de princiepen
en de technieken van de koorzang.
Volgende tema's zullen behandeld worden: Grondslagen van de koorleiding,
slagtechniek, herhalingsmetoden, bezettingspraktijken, de inschakeling van het
instrument in de koorzang. Hoe bouw ik de koorleiding op van uit de zangleiding?
(W. Träder). Lied en canon als basis van een volkse meerstemmigheid. Vorming van
een gemeenschappelijk meerstemmig basisrepertorium. De deelnemers die zulks
verlangen zullen in de gelegenheid gesteld worden om zelf een koorwerk in te studeren
en voor te brengen om zich aldus in hun instuderings- en direktietechniek te
bekwamen.

Waregem
Internationaal Koortreffen - Pasen 1963
In de loop van april werden door het koor ‘Gavergalm’ uit Waregem, dat, zoals men
zich zal herinneren, vorig jaar de Europabeker voor Gemengde Koren behaalde,
belangrijke muzikale manifestaties op touw gezet. Op 7 april werd een ‘Passie-Avond’
gegeven, tijdens dewelke ‘Gavergalm’ de ‘Kleine Geestelijke Triptiek’ van Vic Nees
uitvoerde, onder de leiding van de toondichter zelf.
Verder ging op 20 en 21 april een ‘Internationaal Koorweekend’ door, met als
doel met meerdere koren uit eigen land en uit nabije Europese landen gezamenlijk
te musiceren en aldus, in een daadwerkelijke gemeenschappelijke geest, concrete
culturele banden te smeden met behulp van de universele taal der muziek. ‘Gavergalm’
voerde tijdens dit weekend een zeer opgemerkt ‘Lobet den Herrn’ van J.S. Bach uit.
De algemene leiding berustte bij A l b e r t F r a n ç o i s , dirigent van het koor
‘Gavergalm’.
Zelden is de pers zó vol lof geweest, als bij de nabeschouwingen over dit
internationaal koorweekeinde. Er wordt ook bijzondere nadruk gelegd op het feit dat
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dit weekend de start was tot het oprichten van een Vlaamse afdeling van FEJC
(Federatie van Europese Jeugdchoralen). Het was inderdaad de eerste maal dat in
Vlaanderen een poging wordt gedaan om, buiten het kader van een tornooi of een
wedstrijd, verschillende koren uit binnen- en buitenland samen te brengen om aan
elkaar de geestesen gemoedsvreugde mede te delen, die besloten ligt in een aktief
gemeenschappelijk koorzingen.

Gouwdag van het A.W.T.
Op 28 april had te Waregem de zeer geslaagde gouwdag van het Algemeen
Westvlaams Toneel plaats. Gouwvoorzitter Sercu verwelkomde ruim 750
congressisten, terwijl uit het verslag van J u l i a a n D e c l e r c q bleek dat het AWT
in het verlopen jaar weer 16 nieuwe aansluitingen boekte. Als toekomstplannen werd
o.m. een groots openluchtspel ‘De Oogst’ door A n d r é D e m e d t s te Avelgem
geciteerd, dat in het kader van de geplande S t i j n S t r e u v e l s hulde aldaar zal
doorgaan in de eerste helft van augustus.
's Voormiddags gingen drie sectievergaderingen door, geleid door bevoegde
toneelregisseurs, nl. R e m i Va n d u y n (over jeugdrollen), Wim Vanhove (over
karakterrollen) en L u c W i l d e m e e r s c h (over regie en enscenering). Na de
proclamatie van de categorie-indeling, had ook deze plaats van de toneelletterkundige
prijsvraag. Met vreugde feliciteren wij hier ons medelid M a u r i t s D e C l e r c q
uit Ieper, die met zijn spel in vijf taferelen ‘De Liefde volgens Mattheus’, de derde
prijs behaalde. De eerste ging naar E. De Ridder met ‘Egmont’, de tweede naar
Gaston Gheuens met ‘De Ondervraging’.
Volgden dan een optocht door de Waregemse straten, een H. Mis en een zeer
geslaagd feestmaal.
's Namiddags greep een creatie plaats van het stuk ‘De andere richting’, onder de
regie van B e r t D e W i l d e m a n .
De dag werd besloten met een grote AWT-quiz, waarbij de toneelgroep ‘Reynaert’
uit St.-Kruis de eerste prijs wegkaapte, en een bal, waarop hartelijk verbroederd en
verzusterd werd onder de honderden Westvlaamse toneelvrienden.
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Kunstavonden C.V.K.V. 1962-1963
In samenwerking met het Davidsfonds Gouw West-Vlaanderen heeft het C.V.K.V.
tijdens het winterseizoen 1962-1963 een nieuwe reeks kunstavonden ingericht. Deze
avonden zijn een initiatief dat vrijwel enig is in ons land. Tijdens een zeer afwisselend
programma, dat ongeveer drie uren duurde, werden kunstenaars uit de vier kunsttakken
aan het publiek voorgesteld. Zoals uit verscheidene reacties en persstemmen blijkt
stonden deze avonden op een zeer behoorlijk artistiek peil.
In de volgende steden en gemeenten traden onze leden op:
20 november: Dudzele;
13 december: Diksmuide;
18 december: Meulebeke;
27 december: Izegem;
15 januari: De Panne;
22 januari: Veurne;
14 februari: Oostvleteren;
15 februari: Ichtegem;
28 februari: Rollegem;
12 maart; Sint-Denijs;
20 maart: Reningelst;
21 maart: Wervik;
27 maart: Avelgem;
2 april: Pervijze;
4 april: Kuurne (Kunstkring).
Ondanks het ongewoon harde winterseizoen werd geen enkel programma afgelast.
De belangstelling van het publiek was bevredigend, op enkele plaatsen zelfs buiten
alle verwachting.
De avonden 1962-1963 werden geleid door voorzitter Jozef Storme.
De volgende kunstenaars namen eraan deel: Muziek: Herman Roelstraete.
Liederen met guitaar: Antoon De Candt.
Declamatie: Klaar Leyre, Rita Lommée, Remi Van Duyn en Gerard Vermeersch.
Letterkunde: Felix Dalle, Lucien Dendooven, Fernand Etienne, Raf Seys, Jozefa
van Houtland en Paul Vanderschaeghe. Verder werd werk gedeclameerd van Hedwig
Speliers, Fernand Florizoone en Willy Spillebeen.
Plastische Kunsten: Roger Van Sevenant, kunstschilder, graficus en kunstfotograaf
en Michiel Leenknegt, glazenier. Het werk van Michiel Leenknegt werd voorgesteld
door middel van een film van Z.E.H. Marc Devos. Langs deze weg danken wij van
harte de Davidsfonds-afdelingen voor het gulle onthaal.
L.D.

Onze voorzitter wordt vijftig!
Op 2 juli a.s. wordt onze Voorzitter, Bestendig Afgevaardigde J o z e f S t o r m e ,
vijftig jaar. Het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond belegt te dezer gelegenheid
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voor zijn leden een gezellige bijeenkomst in het Hof ‘Ter Doest’ te Lissewege (baan
Brugge-Zeebrugge), op vrijdag, 28 juni, te 19 h 30. Deze avond - brood met ham of
kaas naar keuze - wordt opgevat in de geest van onze heuglijke Streuvelsdag te
Tiegem in 1961. Voor de leden komt het Verbond tussen voor de som van 20 F. Ook
verwanten en vrienden worden uitgenodigd.
De dankbare Westvlaamse kunstenaars willen hun Voorzitter een geschenk
aanbieden. Leden, die zulks wensen, kunnen volgens vermogen een gift storten - die
geheim zal blijven - op P.C.R. nr. 14.80.28 van Z.E.H. Dr. Albert Smeets,
Warschaustraat 12, Oostende. Ook diverse bijdragen van verenigingen zijn welkom.
Deze steunende verenigingen zullen speciaal worden vermeld. Voor de avond van
28 juni te Lissewege worden de intekeningen verwacht vóór 20 juni a.s., bij
Verbondssecretaris Lucien Dendooven, Ter Doest, Lissewege.

Lentegouwdag Davidsfonds De Haan
Op de Lentegouwdag van het Davidsfonds, die op 28 april jl. doorging te De Haan,
werd 's voormiddags een programma verzorgd door ons Verbond. Onder de titel
‘Kunstenaars van het C.V.K.V. ontmoeten hun volk’ werden door onze Geestelijke
Adviseur, Dr. A l b e r t S m e e t s , de volgende prozaïsten en dichters voorgesteld
en geïnterviewd: F.R. B o s c h v o g e l , A n d r é C l a e y s , L u c i e n
D e n d o o v e n , P a u l Va n d e r s c h a e g h e en J u l i e n Va n R e m o o r t e r e .
De declamatrices K l a a r L e y r e en R i t a L o m m é e verleenden hun medewerking.
Dit programma werd ten zeerste gesmaakt door een select publiek, waaronder wij
o.m. opmerkten: Mgr. Prof. Dr. A. Janssen, Algemeen Voorzitter van het Davidsfonds,
Mr. Karel Van Tyghem, ere-gouwvoorzitter, Mr. G. Beuselinck, gouwvoorzitter, en
Remi Braeckevelt, gouwsecretaris.
Deze manifestatie ging door in de feestzaal van de Vrije School aan de Baron van
Caloenlaan, waar tevens een mooie boekenbeurs was ingericht, waarop ook
keramiek-werk van ons medelid P a u l Ve r m e i r e tentoongesteld was.

Tentoonstelling te Avelgem
In het kader van de Streuvelsfeesten, die in oogst te Avelgem plaatshebben, wordt
door het C.V.K.V. een retrospectieve ingericht van schilderwerken, die een uitbeelding
zijn van een landschap uit Streuvels' werk. Verscheidene geselecteerde werken van
oudere meesters zullen geëxposeerd worden. Wij verzoeken de kunstverzamelaars,
die in het bezit zijn van doeken die aan dit thema beantwoorden, dit vóór 25 juni
mede te delen aan onze Verbondssecretaris Lucien Dendooven, Ter Doest, Lissewege
(met opgave van schilder, titel, datum en afmetingen). Leden van het C.V.K.V., die
eigen werken hebben, die in het kader passen van deze tentoonstelling - oogst in de
streek van Streuvels - kunnen dit eveneens vóór 25 juni en op hetzelfde adres
mededelen (auteur, titel, aard en afmetingen van de werken). Het Comité is
samengesteld als volgt: Jozef Storme, voorzitter; apotheker Bourgeois, Marcel
Callaert, Hilaire Gellynck, Marcel Notebaert, Godfried Oost, Dr. Albert Smeets en
Roger Vercruysse, leden; Lucien Dendooven, secretaris.
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[West-Vlaanderen 1963, nummer 70]
[Editoriaal]
Hebban olla vogala nestas hagunnan Hinase hic anda thu
(Westvlaams: rijmpje uit de XIe eeuw - hs. Bodley 340)
Het aandeel van West-Vlaanderen in de Middelnederlandse letterkunde is aanzienlijk.
Het is zulks in twee opzichten: in de eerste plaats door de letterkundige voortbrengst
op Westvlaamse bodem, in de tweede plaats door de studie van de Middelnederlandse
taal- en letterkunde door West-Vlamingen. De Middelnederlandse taalstudie, maar
niet alleen de taal, maar ook de kultuur in 't algemeen en de kunst in het bijzonder,
is de vrucht van de Romantiek en: de Vlaamse beweging. De Romantiek immers
vestigde de aandacht van de Vlaamse intellektueel op de kultuur van de Middeleeuwen
als de grondslag van de nationale overlevering en tevens van een nationale herleving.
De stem van Jan Frans Willems, de vader der Vlaamse beweging, moest wel
speciaal een weerklank vinden in West-Vlaanderen, waar zoveel monumenten in de
steden en vooral te Brugge, Kortrijk, Ieper en Veurne, herinnerden aan de
Middeleeuwse glorietijd.
Voor de bewuste Westvlamingen was het wellicht overbodig op ‘historische
gronden’ te bewijzen, dat hun taal ‘door alle tijden heen bij de Zuid-Nederlanders
“nationaal” was geweest’ en dat die ‘taal, inzonderheid voor de middeleeuwen, voor
geen andere behoefte onder te doen’ (Verhandeling over de nederduytsche tael- en
letterkunde, 1ste deel, 1819). Immers in de Westvlaamse tongvallen, waarvan het
Frankisch de doorslag geeft, maar meer dan elders door inguaeonismen van de
kuststreek doorspekt is, is voor het oor een continuïteit blijven bestaan, die voor de
luisteraar het dichtst het zoetgevooisde middeleeuws diets benadert. Is het Westvlaams
taalparticularisme van Guido Gezelle, de ‘gotische mens’, daar niet voor een deel
uit te verklaren?
Alle geschiedschrijvers van de Nederlandse letterkunde door de eeuwen heen, van
W.J.A. Jonckbloet tot Pater Jozef Van Mierlo, hebben hulde gebracht aan het
Westvlaams kultureel kunstpatrimonium, dat vooral in het herfsttij der Middeleeuwen
op ongeëvenaarde meesterwerken van Europees formaat mag bogen. Het neo-gotisch
‘revival’ is van Brugge en van West-Vlaanderen, uitgegaan met een Z.E.H.A. Duclos,
een James Weale, een Baron Béthune en zoveel anderen, die in de uitgevers van de
toenmalige Brugse tijdschriften en verzamelwerken overtuigde en krachtige supporters
vonden.
Geschiedenis, oudheidkunde, filosofie en letterkunde hebben veel te danken gehad
aan geleerden en vorsers zoals Debo, Gilliodts- van Severen, Gailliard en zoveel
anderen, die hun beste krachten hebben besteed aan de ontsluiting van het Vlaamse
kultuurleven van Middeleeuwen en Renaissance.
Toen meer dan honderd jaar geleden te Damme aan het Zwin, de voorhaven van
de middeleeuwse wereld- en havenstad Brugge, het standbeeld van Jacob van Maerlant
werd opgericht, en de Hollandse feestredenaar Professor Matthijs de Vries van Leiden,
de Vader van de Neerlandistiek, in het jaar 1863 het eerste deel van Jacob van
Maerlants ‘Spiegel historiael’ uitgaf, vierde de Middelnederlandse letterkunde
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inderdaad hoogtij. Vóór de Vries hadden Vlaamse taalstrijders zoals J.F. Willems,
Jonkheer Blommaert, Prof. Serrure, Snellaert, geboren Kortrijkzaan, weliswaar de
baan voorbereid en belangrijke middelnederlandse handschriften in het licht gegeven:
de Reinaert de Vos (1834) door Willems, de Oud-Vlaemse gedichten (1838-42) door
Blommaert, de Kronijk van Vlaenderen (1839) door Blommaert en Serrure, de
Oud-Vlaemsche liederen en gedichten (1849) door de Brugse kanunnik Carton, om
er maar enkelen te noemen, maar de taalwetenschappelijk verantwoorde uitgave van
de ‘Spiegel historiael’ door Matthijs de Vries spande onbetwistbaar de kroon.
De belangstelling voor alles wat middeleeuwen en middelnederlands betrof,
weliswaar meer letterkundig dan taalkundig, was definitief gewekt. Dank zij een
school van geleerden in Noord en Zuid: Eelco Verwijs, van Helten, Verdam, Stoett,
te onzent: Heremans, Stallaert, Napoleon de Pauw, maar vooral Prof. Willem de
Vreese, de geniale ontwerper van de ‘Bibliotheca Neerlandica Manuscripta’, bleef
die belangstelling voortduren tot de aanvang van de 20ste eeuw. De normen der
estetische waardering van artistieke en literaire schoonheid werden
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omstreeks die tijd (Van Nu en Straks) verlegd. ‘Nutscap ende Waer’ moest wijken
voor het ‘scone woort’. Oorlog en tussen-twee-oorlogen leidden de belangstelling
af naar ekonomische en sociale problematiek, ook in de letterkunde. Dit is reeds
duidelijk af te lezen uit de indeling van Pater Van Mierlos grootse fresco van de
geschiedenis der letterkunde in de Middeleeuwen. Met de feodaal-ridderlijke periode
omstreeks 1300, is het rijk der schoonheid met de mystische nieuwe lyriek en het
mystische proza van Hadewych ten einde. Kunst is evenwel niet gebonden aan een
bepaalde periode van de geschiedenis. In alle perioden treden bekende of onbekende
figuren naar voren, die door hun beheersing van het woord, van woordkunst, het
moderne gemoed nog kunnen aanspreken en ontroeren. En op die figuren komt het
aan! Het zijn zulkdanige figuren uit het West-Vlaanderen van de 13e tot de 18e eeuw,
voor wie de welwillende en begrijpende aandacht van de moderne letterkundige
fijnproever wordt gevraagd. Niet voor Jacob van Maerlant alleen, die naast zijn
overweldigend didaktisch oeuvre, toch ook die meesterlijke strofische gedichten
schreef, maar ook voor minder bekenden als Anthonis de Roovere, ‘vlaemsch doctoor
ende gheestich poeet’, als Eduard de Dene, de Vlaamse Villon met zijn ‘Testament
rhetoricael’, de nog minder bekenden als de strijdvaardige Jan David van Kortrijk
en de heftige Arnout van Geluwe, en de talrijke onbekende hoofse dichters uit het
Gruuthuse-liederhandschrift (15e eeuw), zoals Jan Van Hulst en Jan Moritoen van
de Heilige Geestkamer en hun opvolgers, de Rederijkers van de Drie Santinnen met
een Cornelis Everaert, schrijver van talrijke geestelijke en wereldlijke spelen, om de
anonieme volkszangers van die typisch Westvlaamse volksliederen niet te vergeten,
met dat verbeten ‘Wij willen van den kerels zinghen’ of van dat diep-ontroerende
‘Egidius, waer bistu bleven?’. Het kan hier slechts een greep zijn uit een hoorn des
overvloeds, maar toch voldoende en hopelijk afdoende om de onverdiende
deemstering, waarin momenteel de middelnederlandse letterkunde ten gevolge van
de andersgerichtheid van onze om techniek, automatie, ekonomie, sociale welvaart
en sport bekommerde eeuw is gedompeld, mede te helpen opklaren.
Aldus wordt het aandeel van de West-Vlamingen in de revalorisatie van de
middelnederlandse letterkunde in de huidige tijd in evenredigheid gebracht met het
belangrijk aandeel, dat hun voorouders in de middeleeuwse kunst en kultuur hebben
gehad.
Prof. emer. Dr. Paul de Keyser
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St.-Michiels; Rederijkersblazoen ‘Slaat d'oog op Christi Kruys’.
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Jacob van Maerlant
Hij was een man van indrukwekkende allure die in een verstaanbare vorm het intellect
van zijn tijd wist vast te leggen. Hij bekeek de wereld streng en openhartig, maar
met overdreven droefheid; hij werd de exponent van de didactische stroming die in
zijn tijd ontstond, maar bewees meteen dat hij een lyrisch kunstenaar was van de
eerste rang.
Over zijn levensloop zijn wij schaars ingelicht. Alle biografische gegevens over
van Maerlant werden uit het werk zelf van de dichter geput. Dat hij in het Brugse
geboren is weten wij uit ‘Alexanders Geesten’. In ‘Merlijn’ noemt hij zich: ‘Jacob
die costere van Merlant’. Zo kwam men tot de veronderstelling dat hij een tijd lang
het kostersambt bekleedde te Maerlant bij Den Briel, een versie die sedert H. Van
Wijn in 1800 werd aanvaard.
In 1861 vond K. Versnaeyen te Zuienkerke een plaats ‘Maerlant’. In 1868 ontdekte
J. Weale een zekere Weitkinus Custos, die hij in verband bracht met de familie de
costere. Enkele jaren geleden vond J. Noterdaeme in het obitiarium van Snellegem
een tekst die slechts duidelijk verstaan wordt, als men aanneemt dat te Snellegem in
een huis van de Heren van Roden een zekere Jacob de costere woonde. Na identificatie
van Jacob de costere van Merlant tot deze van Snellegem zou een proeve van biografie
dan zijn: Jacob van Maerlant werd omstreeks 1220-1225, in een welstellend
landbouwersgezin te Merlant, een gehucht van Houtave, geboren. Na zijn opleiding,
vermoedelijk in de kapittelschool van Sint-Donaas te Brugge, werd hij klerk in dienst
van Gerardus van Roden, heer van Snellegem. Omstreeks 1260 verdween het geslacht
van Roden uit Snellegem. De dichter kon door zijn dienstreizen in betrekking gekomen
zijn met Albrecht van Voorne, aan wie het werk ‘Merlijn’ opgedragen is. Jacob van
Maerlant vestigde zich te Damme omstreeks 1270. Hij zou er als schepenklerk
gestorven zijn rond 1300. (Zie ook: ‘West-Vlaanderen’, 1961, p. 197).
De eerste werken van Jacob van Maerlant waren historische ridderromans.
‘Alexanders Geesten’, geschreven in 1257-1260, werd opgedragen aan de edelvrouwe
Gheyle. Het boek is een vrije bewerking van een in het Latijn geschreven epos van
Gautier de Chastillon. Alexander wordt erin voorgesteld als en middeleeuwse ridder
in een milieu dat duidelijk de sfeer weergeeft van de Westeuropese hofkringen.
Hierbij laat de auteur geenszins de kans voorbijgaan om zowel de geldzucht van adel
als de corruptie der geestelijkheid - of is het net andersom? - scherp te bekritiseren.
Dat de veroveraar op zijn tochten hopen goud en edelstenen aanschouwt en zelfs in
het Paradijs een blik werpen mag, zal zijn adellijke lezeres misschien nog meer
geboeid hebben dan de eeuwenoude spreuken over de vrouw en haar wispelturigheid.
Vermoedelijk in diezelfde periode ontstonden de boeken ‘Historie van den Grale’
en ‘Merlijns Boeck’, die te rangschikken zijn onder het genre der hoofse ridderromans.
Hiervoor gebruikte de dichter een boek van Robert de Borron, franstalige bewerking
van deze Britse verhalen. Op het thema van een (onbekende) Franse schrijver leverde
hij een andere bewerking, die dan het boek ‘Torec’ is geworden. De held van dit
verhaal - het woord ‘romanheld’ moet hier gebruikt worden in zijn zuivere betekenis,
zonder rekening te houden met een eeuwenlange slijtage - gaat op zoek naar een
schat; onderweg is hij de grote beschermer van weduwen en wezen, en vooral van
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jonkfrouwen; ten slotte overwint hij in een heldhaftige strijd de genoten van de
Tafelronde.
Voor de ‘Historie van Troyen’ is van Maerlant gaan putten bij de Franse schrijver
Benoît de Saint-More, en bij de (onvolledige) bewerking van diens boek, op naam
van Segher Dieregotgaf, een Vlaamse schrijver over wiens werk en leven alle nadere
bijzonderheden ontbreken. Ook hier is er geen sprake van enige historische
reconstructie: alles speelt zich af in de middeleeuwse sfeer met steekspel,
minnetoespraken en avonturen allerlei.
Hoe gezellig Jacob van Maerlant zich ook scheen thuis te voelen in de
ridderromans, waarvan de bloeitijd overigens welhaast verstreken was, - enig onrecht
zou men hem zeker aandoen als men de drang naar waarheid, de vleugjes wijsheid
en de verspreide berispingen in deze eerste werken over het hoofd zou kijken. Want
precies hierdoor onderscheidt hij zich van de tomeloos gefantaseerde productie van
andere schrijvers. Een nauwelijks verholen drang naar wijsheid en onderricht is
vooralsnog het bijkomstig element dat van de volgende reeks werken de hoofdzaak
zou uitmaken.
De dichter zou gaandeweg verzadigd en zelfs afkerig worden van de ridderromans.
Hij wilde het volk onderwijzen. Betere bronnen moest hij hebben: werken die door
eminente auteurs in het Latijn waren geschreven. Geen leugenachtige Franse
bewerking daarvan wilde hij nog. Zó en niet anders moet men de uitspraak begrijpen:
‘wat walsc is, valsc is’.
In zijn reactie tegen de onbenulligheid van de romans komt hij tot het besluit dat
alles wat 's mensen verbeelding tot stand brengt, nog niet een deeltje bevat van de
wonderen die God in Zijn natuur heeft gelegd. Hier plaatst hij zich in het centrum
van de Middeleeuwse gedachtenwereld. God is het toppunt van alles: zonder Hem
is er geen wetenschap, geen kunst, geen poëzie. Van dit standpunt uit werd het
dikwijls betreurd dat van Maerlants ‘Sompniarijs’ en ‘Lapidarijs’ verloren gingen.
In het eerste werk handelde hij over de betekenis van de dromen, in het tweede over
de geheime kracht der edelstenen. Op wetenschappelijk gebied zullen deze werken
natuurlijk niet uit het kader van hun tijd gesprongen zijn. Fragmenten uit
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‘Lapidarijs’ zouden overgenomen zijn in ‘Der Natueren Bloeme’.
Het didactische oeuvre van Jacob van Maerlant heeft men eeuwen lang bewonderd,
niet steeds voor wat de inhoud betreft maar toch minstens omwille van de omvang,
die duidelijk 's dichters verbluffende werkkracht illustreert. ‘Heimlicheit der
Heimlicheden’ beslaat drie boeken met in het totaal 2.158 verzen. Het is een
bewerking van ‘Secreta Secretorum’, een handschrift waarvan men dacht dat
Aristoteles het geschreven had voor de jonge Alexander. Het bevat beschouwingen
over gezondheidsleer en staatkunde.
Het Latijns werk van Thomas van Cantimpré ‘De Natura Rerum’ diende als stof
voor ‘Der Natueren Bloeme’, een werk in dertien delen, met in het totaal 16.660
verzen. Hierin wordt over zowat alles gehandeld: mensen en dieren, planten en
bloemen, gesteenten en metalen. Uitvallen tegen mistoestanden onder de clerus
wisselen af met recepten voor geneeskunde. (Het bloed van de mol is aan te raden
als haargroeimiddel). Er wordt gesproken over wezens van fabelachtige gestalte bv.
over mensen die maar één been hebben en die het als zonnescherm kunnen gebruiken
als zij op de rug gaan liggen en het de hoogte in richten. Toch hebben alle
literatuurkenners achter deze naïef aangediende vertelsels en
pseudo-wetenschappelijke beweringen de grote ernst van de auteur en zijn
hoogstaande spiritualiteit gewaardeerd.
Nog omvangrijker dan dit werk is Maerlants ‘Rijmbijbel’, geschreven volgens de
Historia Scolastica van Petrus Comestor uit Parijs. In 27.100 verzen behandelt de
auteur de bijbelse geschiedenis, met een rijke stoffering aan verklaringen en
zedelessen. Hij doet een lovenswaardige poging om verbeelding te scheiden van
reine waarheid. Ook in dit werk hekelt hij bijwijlen de ‘paepscap’. Literair gezien is
de Rijmbijbel een vrij saai boek waarin de auteur maar van weinig
schrijversenthousiasme blijk geeft.
Later werd er nog een stuk van 7.790 verzen aan toe gevoegd over de verwoesting
van Jeruzalem door de Romeinen. Het ‘Leven van de H.-Franciscus’, naar de Latijnse
tekst van Bonaventura, is een rijmwerk dat door sommigen aan een andere onbekende
dichter wordt toegeschreven. Het ‘Leven van Sinte-Clara’ is verloren gegaan.
Het hoofdwerk van Jacob van Maerlant is zijn ‘Spieghel Historiael’. Hij bewerkte
het, op verzoek van Floris V, naar het ‘Speculum Historiale’, een bundel van
fantastische omvang van Vincent de Beauvais. Dit grote compilatiewerk heeft Jacob
van Maerlant niet kunnen voltooien. Het moest de geschiedenis van de mensheid
worden van de schepping af tot 1250. Maerlant verdeelde de stof over vier boeken.
Het eerste, van de schepping af tot 54 na Chr., telt 33.000 verzen. Het tweede liet hij
voorlopig ter zijde, maar hij zou het niet meer kunnen afwerken; later werd het
geschreven door Filips Utenbroeke. Het derde boek loopt van 381 tot 802, en telt
40.000 verzen. Het vierde boek werd niet voltooid; het loopt tot 1113 en telt 18.000
verzen. Ondanks het feit dat hij het opgezette werk niet kon voltooien, heeft Maerlant
het toch tot zowat 90.000 verzen gebracht, voor wat de omvang betreft nog altijd
maar de helft van het oorspronkelijke Speculum. Hier valt evenwel aan te stippen
dat Maerlant ook nog andere bronnen gebruikte, vooral voor de eigen streek. Enkele
duizenden verzen werden ingelast over de eerste kruistocht en over de geschiedenis
van Vlaanderen, Brabant en Holland.
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Zou men dit werk wetenschappelijk bekijken, dan wordt het misschien met enige
schamperheid afgewezen. De enormiteiten die de dichter schier onnadenkend aan
Vincent de Beauvais ontleent bv. het feit dat Karel de Grote een neus had van een
halve voet en wenkbrauwen van een halve palm lang, mitsgaders een lichaam dat
daarbij paste, pleiten nu niet bepaald voor een ernstige kritische aanleg. En toch staan
wij hier bij het begin van de historische kritiek. Want het blijkt dat de oorspronkelijke
tekst door het zelfstandig denken van van Maerlant reeds heel wat deuken heeft
gekregen. Veel van wat absurd toescheen werd weggelaten, uitzondering dan gemaakt
voor de zedelessen, heiligenlevens - wat bijna op hetzelfde neerkomt - die
schroomvallig behandeld worden en voor klinkende munt aanvaard.
Moet men dit ontzaglijk werk naar zijn kunstwaarde beoordelen, dan zal men
objectief toegeven dat deze eerder middelmatig is.
Maar het waarachtige kunstenaarschap van Jacob van Maerlant komt glansrijk tot
uiting in zijn ‘Strofische Gedichten’. Deze worden zo genoemd omdat ze bijna alle
uit koepletten bestaan (12 tot 13 verzen) met een moeilijk maar kunstig rijmschema.
De toon is nu heel anders; de afstand naar het dorre betoog van zijn vorige werk is
vrij groot geworden. De dichter bezingt de verheven zending van de kerk en de
zuiverheid van Maria; hij bezweert de maatschappij de weg naar hogere idealen op
te gaan. Van groot belang is vooreerst de ‘Wapene Martijn’. Voor de vorm bestaan
de drie boeken uit samenspraken tussen Jacob en de geestelijke, Martijn van Utrecht.
De ‘Eerste Martijn’ omvat nagenoeg 1.000 verzen, verdeeld over tien hoofdstukken.
Hierin worden er vraagstukken behandeld van sociale, morele en theologische aard:
eeuwenoude menselijke ervaringen die ontgoocheling brachten aan allen die eens
naar een ideaal hebben gestreefd. Deze probleemstelling wordt noodzakelijk een
aanklacht tegen de sociale onrechtvaardigheid. De wereld is bedorven, de liefde leidt
tot ontgoocheling, eigendom is een kwaad beginsel en de ware adel komt niet door
geboorte,
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maar is diep in het hart gelegen. Het beeld dat Maerlant daarbij ophangt van de
toenmalige clerus, zowel de hogere als de lagere, is dat van een klasse die wel met
alle menselijke ondeugden schijnt behept te zijn.
In ‘Dander Martijn’ wordt over 338 verzen een akademisch thema behandeld,
waarschijnlijk geïnspireerd door een of andere Franse ‘Cours d'Amour’. Jacob vraagt
aan Martijn: ‘Welke vrouw moet ge redden: haar die ge bemint, maar die u geen
wederliefde schenkt, ofwel haar die u bemint, maar waar gij niets voor voelt? Martijn
antwoordt: de eerste vrouw. - Helemaal niet, zegt Jacob, wat ge doet is blinde liefde.
Doe zoals God gedaan heeft!
De ‘Derde Martijn’ bevat religieuze gesprekken over God en de H.-Drievuldigheid.
Terloops kan aangestipt worden dat de zogenaamde ‘Verkeerde Martijn’, die de
omgekeerde stellingen van de eerste Martijn weergeeft en waarvan een deel bewaard
werd, waarschijnlijk niet van Jacob van Maerlant is. Anderzijds schijnen enkele
mistieke gedichten, waarin de Moeder Gods wordt verheerlijkt, wel degelijk van zijn
hand te zijn: ‘Van ons Heeren Wonden’ (120 verzen), ‘Die Clausule vander Bible’
(545 verzen) en ‘Van de V vrouwen’ (72 verzen).
Drie verheven gedichten, die een bekroning zijn van van Maerlants oeuvre, mogen
dit bondig overzicht besluiten. In de ‘Disputacie van Onser Vrouwen ende vanden
Heiligen Cruce’ wordt de treurige toestand van de mensheid besproken. In het eerste
deel geeft het Kruis een antwoord op de klachten van Maria; in het tweede deel is
het Jezus zelf die over de boosheid van de mensen zijn droefheid uitspreekt, meteen
klagend over het gedrag van de zieleherders die hun kudde in de steek laten. In het
laatste deel van het gedicht wordt de vraag gesteld aan wie men de meeste dank
verschuldigd is: aan Maria of aan het Kruis. ‘Ontfarmicheit’ geeft het antwoord:
beiden moet men vereren, want zij zijn de werktuigen Gods. Dit gedicht telt 588
verzen.
‘Der Kercken Klaghe’, een gedicht van 234 verzen, schijnt geïnspireerd te zijn
door ‘La Complainte de la Sainte Eglise’ van Ruteboeuf. De dichter klaagt eens te
meer over de wantoestanden in de kerk.
Hevig geloof en heilige gramschap stralen uit het bekende gedicht ‘Van den Lande
van Oversee’ (247 verzen), dat na 1291 werd geschreven en wel eens Maerlants
zwanenzang wordt genoemd. Het laatste bruggenhoofd der christenheid in het Heilig
Land, Saint-Jean d'Acre, was in de handen der ongelovigen gevallen. Hierin ziet
Maerlant het simbool van de teruggang van de christelijke leer. Hij richt bittere
verwijten tot hen die de schuld daarvan dragen; hij roept allen op om aan de
broedertwisten een einde te stellen en het zwaard op te nemen tegen de Saracenen.
Zoals reeds aangestipt werd, stijgt de literaire waarde van de ‘Strofische Gedichten’
verre uit boven die van de leerdichten. Zij heffen iedere twijfel op die nog zou kunnen
bestaan omtrent de waarachtigheid van Maerlants dichterschap.
De ridderromans moeten nauwelijks op de hoogte geplaatst worden van wat in die
tijd aan dergelijke lektuur ontstond. Vrijwel iedereen neemt aan dat hun didactische
inslag de artistieke betekenis niet verhoogd, maar volgens sommigen zelfs in
aanzienlijke mate heeft geremd.
Jacob van Maerlant die in zijn lyrische gedichten zoveel meditatieve sierlijkheid
aan de dag wist te leggen, heeft anderzijds ook grote invloed uitgeoefend op de
wording van onze taal. Laat nu de beelden niet altijd smaakvol gekozen zijn of het
vers te vaak met stopwoorden overladen: hij heeft in elk geval het Vlaams in een
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moeilijke vorm gebogen, en er een ritme aan gegeven, dat misschien een beetje
primair aandoet, maar waarvan de kracht niemand ontgaat.
Een aantal kenmerken die de dichter in zich verenigt, dragen hem verre uit boven
zijn tijdgenoten. Wel bekijkt hij de wereld door duistere glazen en blaast hij haast
aanhoudend op de horen tegen rampen die de mensen door hun schuld ontketend
hebben, maar zijn onverstoorbaar idealisme vormt het zware tegenwicht dat zelfs
ieder vermoeden van onbeheerstheid te niet doet.
In van Maerlant zien wij een zoeker naar de waarheid. Daarvoor moet men zijn
werk meer dan opppervlakkig bestuderen: Zijn bekomen resultaten moet men toetsen
aan die van de tijdgenoten. Hij zocht als historieschrijver naar goede bronnen, maar
zijn methode was verkeerd. Vrij naïef nam hij aan dat alle Latijnse geschriften
waarachtig waren en alle Franse leugenachtig.
Maerlant geeft blijk van een grote openhartigheid tegenover de wantoestanden
van zijn tijd en het gedrag van de machthebbers. Hij hekelt dat alles met gramschap
maar ook met treurigheid. Boven alle ongenadige kritiek op de clerus staat zijn liefde
voor de Kerk, onbedreigd en rotsvast.
Omdat hij in ‘Wapene Martijn’ zowel het eigendomsrecht als de lijfeigenschap
afkeurt, heeft men gewag gemaakt van Maerlants ‘kommunistische’ gedachten. Maar
gaat de dichter wel buiten de eenvoudigste christelijke principes? In een gezuiverd
christendom blijft hij toch de redding zien. Machthebbers en vorsten aanvaardt hij
als zij tegenover het volk hun plicht doen. Hoeveel andere kroniekers in verscheidene
periodes van de geschiedenis hebben niet net hetzelfde geschreven? Misschien tot
onze teleurstelling moeten wij vaststellen dat Jacob van, Maerlant in zijn
bespiegelingen bij de theorie gebleven is. Geen allusie wordt er gemaakt op wat hic
et nunc te doen is. En in Vlaanderen ging er op politiek en sociaal gebied toch wel
wat om in die jaren!
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Honderd jaar lang heeft de roem van Jacob van Maerlant dichters tot directe navolging
aangespoord. Jan van Boendale, die evenals Maerlant zijn evoluerend volk lering
wilde bijbrengen, heeft de meester enkele decennia later geeerd als ‘de vader der
Dietsche dichters algader’.
Toch werd zijn naam in de volgende eeuwen gaandeweg vergeten. Alleen aan zijn
grafsteen is enige historie verbonden. Maerlants grafschrift onder de kerktoren van
Damme was opgesteld in het Latijn; het bestond uit zes versregels die in vier lezingen
uit verschillende richtingen tot ons zijn gekomen. De oudste lezingen komen uit de
Hollandse kroniekteksten uit de vijftiende eeuw en werden het laatst ontdekt (A.
Viaene, Biekorf 1962, p. 343).
De Hollandse kronieken hebben betrekkelijk veel woorden over voor onze Vlaamse
dichter, terwijl geen enkele van de Vlaamse kroniekers vóór 1500 ooit de naam van
Maerlant noemt. Bovengemelde kronieken, uit Utrecht en Trier, zijn heel wat beter
gedocumenteerd dan onze Sanderus in 1624 en Sweertius in 1628, terwijl Valerius
Andreas van de Leuvense universiteit, in zijn Bibliotheca Belgica (1643) de naam
van Jacob van Maerlant niet eens vermeldt. Jacob van Maerlant werd begraven onder
de kerktoren, wat zo zeldzaam is dat de kroniekschrijver van Trier (1472) als
verklaring geeft dat het was ‘omdat hij gevraagd had dat men elke dag over hem zou
luiden’. Was dat een Damse volkslegende uit de vijftiende eeuw?
Tijdens de zestiende eeuw kennen wij de verspreiding van het volksboek
‘Ulenspieghel’. Waarschijnlijk door toevalligheden van verschillende aard liep in
onze streken de mare dat Uilenspiegel onder de kerktoren van Damme begraven lag.
De lessenaar op Maerlants uitgesleten grafsteen werd een spiegel en iemand had er
een uil boven gegrift, en verder een nieuw grafschrift, dit keer voor Uilenspiegel.
Om de ‘bedevaart’ naar Uilenspiegels graf in te dijken liet een pastoor van Damme,
omstreeks 1700, de steen omkeren. En zo werd ook Maerlants steen helemaal
vergeten. Toen men eindelijk in 1839 ging zoeken, was de grafsteen enkele jaren te
voren verkocht, in stukken gezaagd en verwerkt in de kerkhofmuur van Sluis.
De ontginners van onze nationale historie begonnen in de jaren 1840-1870 grote
aandacht te besteden aan de figuren van eigen bodem. Met de officiële steun van het
Ministerie en andere openbare instanties werden zowat overal standbeelden opgericht
en grootse feesten gehouden. In 1860 kreeg Jacob van Maerlant op het marktplein
te Damme zijn standbeeld, werk van de Bruggeling Pickery. Van de eerste afdeling
der feestcommissie was Hendrik Conscience de voorzitter en Karel Versnaeyen de
secretaris. De spreekbeurten die te Damme gehouden werden waren een keurig
mengsel van leerzame voorbeelden met Maerlant zelf, de Franse Revolutie en het
romantisme. (G. Gyselen, Biekorf 1959, p. 225). Natuurlijk moet men het ook zien
in de sfeer van de dankbare negentiende eeuw, het woord is van Versnaeyen, die de
invloedrijke dertiende eeuw herkent en haar omhelst als een dankbare dochter.
Lucien Dendooven
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Waasten: Rederijkersblazoen ‘D'Overwinders’.
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Jan Yperman
veertiende eeuws chirurgisch fenomeen
Over het leven van Jan Yperman is niets meer bekend en zal er in de toekomst ook
niets meer bekend worden1, dan hetgeen in de prachtige uitgave van de ‘Cyrurgie’
van de Ieperse arts door E.C. van Leersum in 1912 gepubliceerd, kritisch wordt
uiteengezet2.
Men mag het voor vaststaand aannemen dat Yperman te Ieper, d.i. in de stad zelf
of in het van haar afhangende territoor geboren werd. Wat Poperinge of andere
plaatsen als aanspraak, Ypermans wieg te zijn geweest, mogen aanvoeren, kan op
geen redelijke gronden worden volgehouden.
Onze chirurg was de zoon van een Iepers burger, en zoveel staat vast dat hij tot
die invloedrijke en financieel onafhankelijke klasse van inwoners ener middeleeuwse
ekonomisch welvarende en politiek zelfstandige stad behoorde, die men gewoon is
als de poorterij te bestempelen. Zijn opleiding, zijn werkkring, zijn levensvorm, zijn
gedachten-niveau, zijn geestelijke en professionele instelling bewijzen het.
De voornaamste datums van Ypermans leven kan men met een goede benadering
uit de kunjunktie van heel wat gegevens opmaken. Hij moet omstreeks de jaren
1275-1280 geboren zijn. Zijn generatie behoorde tot een merkwaardige periode die
rijk was aan intellektuele dimensie: het einde van de dertiende eeuw. Het graafschap
Vlaanderen had toen, o.a. in Jakob van Maerlant, het toppunt van zijn geestelijke
rijpheid bereikt; zijn ekonomisch potentieel was in volle bloei, of was er
ternauwernood overheen, en die nabloei wekte de schraapzucht van de Franse kroon
op. Waren wij een arm land geweest, dan zouden Filips de Schone en zijn gemalin
Johanna van Navara het minder op Vlaanderen hebben gemunt dan zij deden.
Alles wijst erop dat Jan Yperman zich voor de vakkundige opleiding in zijn beroep
naar Parijs heeft begeven; hij zou zich daar omstreeks de jaren 1300 tot 1303 op de
heelkunde hebben toegelegd. Dat hij aan de slag van 11 juli 1302 te Kortrijk, als
legerchirurg van de Ieperlingen zou hebben deelgenomen, staat dus niet vast en is
zeer onwaarschijnlijk. Aan de Parijse universiteit ontving hij onderricht van Lanfranco,
een uit Milaan uitgeweken zeer bekend chirurg. Yperman had een subsidie van het
stadsbestuur bekomen om zich in het vak waarvoor hij aanleg had, te bekwamen.
Subsidiëring van door aanleg geschikte jongelingen werd toen reeds door de
klaarziende magistraat van onze middeleeuwse grote steden als een renderende
geldbelegging beschouwd.
In 1304 vindt men Jan Yperman terug te Ieper, als chirurgijn van het hospitaal
Belle; hij woonde op het Ieperse land, in de onmiddellijke nabijheid van de wallen,
maar in 1318 liet hij zich door de schepenen overtuigen om zijn woning binnen de
muren te vestigen; hij betrok een huis in een der hoofdstraten van de toenmalige
machtige en zeer bevolkte stad.
Wanneer de chirurg overleed weet men niet; alles hieromtrent berust op gissingen.
F. Snellaert dunkt ons best de datum te benaderen als hij hem op 1350 plaatst.
Het voornaamste en wetenschappelijk meest belangrijke deel van Jan Ypermans
leven speelt zich derhalve af in de eerste helft van de veertiende eeuw. Het is in alle
opzichten een aan merkwaardige gebeurtenissen rijke tijd. De dertiende eeuw was
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voor het medische denken een periode van sluimeren in het meel geweest. Dat
medische denken was langzamerhand aan het loskomen van het middeleeuws
dogmatisme, de winterslaap was niet zeer diep meer, veel vrije en zelfstandige geesten
liepen al eens buiten de schreef van het traditionalisme, dat uitsluitend teerde op wat
de oudheid aan metodes en leerstelligheden in haar geneeskundige erfportie had
nagelaten.
Universalistische strevingen in denkgewoonte en levenshouding baanden zich een
weg in de universiteiten die uit Zuid-Europa kwamen opzetten. De kunst en de
wetenschap van de medicijnen waren niet langer meer het unieke voorrecht van
Salerno en Montpellier3. Bologna, Parijs, Oxford en Salamanca gingen in dezelfde
geest werken en waren geleidelijk voorname scholen voor medische opleiding
geworden.
In Italië lagen de kiemcentra van die prerenaissance. De artsen hadden hierin een
zeer belangrijk aandeel. Koene chirurgen, zoals een Teodorik, waren werkzaam te
Bologna; Willem van Saliceto uit Lombardije, doceerde er eveneens. Lanfranco was
uit hetzelfde Lombardije afkomstig, maar trok noordwaarts. Niet-konformistische
kerels waren het allen, die durfden in te gaan tegen de overgeleverde wetenschap;
zij geraakten vaak verwikkeld in de burgertwisten, zoals Lanfranco die de zijde van
de Welfen tegen de Ghibellijnen koos, en wanneer deze laatsten, aanhangers van de
keizer tegen de paus, het voor het zeggen kregen, week hij uit naar Frankrijk, eerst
te Lyon, later te Parijs, waar hij in 1295 de Italiaanse chirurgie inburgerde en de
Franse hoofdstad tot het intellektuele trefpunt van West Europa hielp maken. Daar
was het dat Yperman onder de invloed van de Italiaanse chirurgie kwam. Yperman
is een van de zeer weinige chirurgijnen die buiten Italië, door de tussenkomst van
Lanfranco, aan de Italiaanse chirurgie veel te danken hebben, en de enige in ons land
die vóór Vesalius op een universitaire vorming, kan bogen. Die Italiaanse invloed
merkt men op vele plaatsen in Ypermans werk. Hij kent de Italiaanse auteurs en hun
werk, durft met hen, in zijn geschriften, een geleerd dispuut aangaan, hun gelijk
geven waar het past, en hen in het ongelijk stellen, waar hij het billijk oordeelt. Met
het stel van voornoemde chirurgijnen behoort Jan Yperman tot de voorlopers van de
renaissance, die wedergeboorte of hernieuwing van de kunst-, levens- en denkstijl
in Zuld- en West-Europa.
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Zo deze vernieuwing zich geïnspireerd heeft, wat de kunst in haar vele uitingen
betreft, op de voorbeelden van de klassieke oudheid, dan verliep het met de positieve
wetenschappen, en met de geneeskunde in het bijzonder, juist andersom. De medische
renaissance gaat van wal met Vesalius, in 1543, en breekt af met de geneeskunde
der oudheid, in plaats van er zich te laten door inspireren. Maar de medische
prerenaissance der dertiende en veertiende eeuwen, die in de Nederlanden met Jan
Yperman haar hoogtepunt bereikte, zocht reeds naar andere normen. Jan Yperman
is een tijdgenoot van Dante (1265-1321), hij was een weinig jonger dan deze dichter
en vader van de Italiaanse literatuur; Petrarca (1304-1374) en Boccaccio (1313-1375)
werden een generatie na hem geboren. Al deze literatoren zijn de schitterende
voorlopers van de renaissance die met het jaar 1453 officieel haar intrede in Europa
zou doen. Een goede anderhalve eeuw vroeger dus was, tegelijkertijd als de
voornoemde Italiaanse schrijvers, die een belangrijk deel of het gehele van hun werk
niet meer in het Latijn, de enige door de penvoerende auteurs waardig geachte taal
zouden schrijven, de volkstaal aangetreden.
De verzaking aan het Latijn, ten bate van de volkstaal, is al het teken van een
geestelijke bevrijding die het vroege, eigenaardige en opmerkenswaardige kenmerk
van de pre-renaissancemens is. In onze Jan Yperman leeft dit kenmerk krachtig en
met nadruk. Hij heeft geen enkel woord Latijn geschreven, wat Petrarca nogal vaak
deed, wat Boccaccio weinig deed en wat Dante ook niet deed. In tegenstelling met
wat sommige negentiende-eeuwse historici hebben beweerd, en met wat onkritische
auteurs hen napraten, heeft Yperman geen enkel Latijns werk geschreven.
Gelijksoortige figuren als Yperman en de voornoemde pre-renaissancemannen treft
men onder de chirurgische auteurs van de veertiende eeuw veelvuldig aan. Henri de
Mondeville (1260-1320) was niet alleen een tijdgenoot maar een geestgenoot van
Yperman. Deze in Normandië geboren Fransman was ook zijn geleerdheid naar het
lichtende Italië gaan zoeken, hij schreef weliswaar in het Latijn, maar alsof hij voelde
dat hij daarmede buiten het geestelijke pad van zijn ambtsbroeders trad, liet hij onder
zijn leiding zijn heelkundig boek in zijn Franse volkstaal onmiddellijk overzetten;
het bezorgde hem een brede lezerskring en heeft zijn invloed bestendigd.
In zijn eigen Zuid-Nederland leefde, kort na Yperman, te Tienen, Tomas Scellinck
wiens chirurgisch boek dezelfde geest ademt als het zijne en door E.C. van Leersum
met het nodige kritische apparaat werd uitgegeven in 19274. Zuid-Nederland kon
dan in de eerste helft van de veertiende eeuw op een paar mannen wijzen, die in het
beperkte raam van de medische praktijk hun eigen gang gegaan zijn, en van de
heersende geestelijke stromingen genoeg in zich opgenomen hadden, om het te
vermunten op het specifieke terrein van de chirurgie.
Het moet de taak van de historiografie zijn, de geestelijke stromingen die zich in
een tijdsgewricht voordoen en zich aan de oppervlakte laten gelden, met de latente
onderstromingen die ermee gepaard gaan, er aanleiding toe gaven, of er uit volgen,
op te speuren en met de hefbomen die de geschiedenis van de mensheid bewegen,
in een verklarend kausaal verband samen te brengen. De medische geschiedenis
evolueert niet uit eigen macht of op eigen houtje, zij ontleent haar motieven uit de
menselijke samenleving, uit zijn ingeboren drang die de mens ertoe leidt in het
verleden, te speuren naar de oorsprong van de kracht, die de stromingen van de
toekomst regelt.
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Wanneer men Jan Yperman, zijn persoonlijkheid, zijn werk en zijn invloed, en de
beweegredenen die er aan ten grondslag liggen beschouwt, krijgt men van het medisch
denken van het begin van de veertiende eeuw een beeld dat niet onaardig past in het
totalitair historische perspektief van de beschouwde periode. Het zou onzin zijn
Yperman te beschouwen als een met zijn gedachten en zijn prestaties alleenstaand
fenomeen, een geïdealizeerde eenzaat die buiten elk maatschappelijk verband was
gegroeid. Hij maakte deel uit van het tijdsbeeld en hij is met de andere chirurgijnen5
een samenstellend deel van de geschiedenis der veertiende eeuw, waar ook ons
vaderland zijn aandeel in opneemt.
In het medisch-historische reliëf van de prerenaissance bezetten de chirurgijnen
een bijzondere plaats. Die plaats werd door de kultuurhistorici over het hoofd gezien.
De chirurgijnen behoren tot de meest oorspronkelijke en koenste voortrekkers. De
echte medische denkers, vanaf de jaren 1200 tot en met 1400, zelfs tot 1500 en verder,
waren chirurgen. Zij alleen springen uit de band van het traditionalisme, zij droegen
in zich de vroegste kiemen voor de latere, de ware wedergeboorte die in het midden
der zestiende eeuw losbrak, en het reliëf van die revolutionaire eeuw hielp scheppen.
Laten de kultuurfilozofen aan dat pre-renaissancistisch fenomeen in de toekomst hun
volle aandacht schenken, en het mede betrekken in het beeld dat zij van die periode
tekenen; zonder de chirurgijnen en hun werk, zou dat beeld onvolledig en misvormd
zijn.
Jan Yperman is de auteur van een tweetal werken; althans twee werken staan op zijn
naam. Het is, naar onze mening, niet uitgesloten dat andere manuskripten die in de
Brusselse Koninklijke Bibliotheek berusten, wanneer zij door geschoolde
medici-historici zullen bestudeerd en uitgegeven zijn, aan de Ieperse chirurg zullen
toegeschreven worden. Het is maar te hopen dat buitenlanders niet de kostbaarheden
van ons boekenbezit gaan afromen, en ons aldus de gelegenheid tot
historisch-wetenschappelijk werk
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Bladzijde uit Ypermans ‘Cyrurgie’.
(Handschrift Universitaire Bibliotheek, Gent).

van allereerste gehalte ontfutselen. Het komt er evenwel op aan de mannen voor dat
medisch-historisch werk te vinden, te vormen, te bezielen en te betalen: een wenk
voor ons Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek en voor de Nationale
Raad voor Wetenschapsbeleid. De twee bekende boeken van Jan Yperman zijn de
‘Cyrurgie’ en de ‘Medicina’. Zo luiden de titels. De ‘Cyrurgie’ is veruit het
belangrijkste van de twee. Alle voorgaande uitgaven kunnen verwaarloosd worden
en treden in de schaduw voor E.C. van Leersums uitgaaf. De ‘Medicina’ werd door
C. Broeckx in 1867 uitgegeven6, het is een minderwaardig werkstuk, vol fouten,
zonder glossarium en doet op die wijze Yperman geen eer aan. Wij hebben ons
voorgenomen een nieuwe uitgaaf te bezorgen.
Van de ‘Cyrurgie’ zijn er vier handschriften bekend: te Brussel, te Gent, te
Cambridge, te Londen; het oudste is van het jaar 1357, de andere zijn jonger en
dagtekenen uit de vijftiende, of het begin van de zestiende eeuw. Dat er vier
handschriften in omloop waren en tot ons gekomen zijn, wijst al op een zekere
verspreiding van het boek. Van de ‘Medicina’ bestaat er slechts één manuskript, te
Brussel. De genealogische geschiedenis van die manuskripten ligt in het duister, en
zal wellicht nooit bekend worden. Wij kunnen alleen de intrinsieke waarde van hun
inhoud beoordelen. Betreffende de waarde van de ‘Cyrurgie’ die we hier, met een
bont lezerspubliek dat, vermeen ik, in de chirurgie en de medicijnen niet vakkundig
is, alleen ten dele bespreken kunnen, meen ik het gehele van de voorafgaande
beschouwingen over de chirurgijnen en hun rol in de geneeskunde en in de
kultuurgeschiedenis te mogen toepassen op Yperman.
Beschouwd op de achtergrond van het middeleeuwse geestelijke gebeuren in ons
land, is de ‘Cyrurgie’ onbetwistbaar een boek van grote betekenis voor de geschiedenis
van de geneeskunde. Het is, zo niet het oudste, dan toch het allereerste belangrijke
dokument dat er op wijst hoe onafhankelijk denkende mannen zich in de intelligentsia
naar voren drongen. Yperman reikt qua ontraditioneel, zelfstandig oordeel en
schrijftechniek ver boven Jakob van Maerlant uit. Hij schreef in de volkstaal. Zijn
taal is Westvlaams en sterk lokaal getint. Ieper en het Ieperse zijn Ypermans
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werkterreinen, het blijkt nergens uit dat hij ver buiten dat grondgebied heeft gewerkt.
Hij noemt ook personen en plaatsen met hun naam.
Yperman schreef in proza, Maerlant schreef alleen in verzen. Daar ook is de chirurg
een ongekunsteld man. Zijn didaktiek is niet op rijmen en versvoeten berekend, hij
imponeert alleen door een direkt exposé. Hij schrijft voor een zeer beperkte kring,
zelfs voor één persoon, voor zijn eigen zoon, die vaders beroep tot het zijne heeft
verkozen.
Ook deze direkte medische scholing is een kenmerk van de laat-middeleeuwse
chirurg. Katederpedagogiek is overigens nog een zeldzaam verschijnsel, en heeft
voor de chirurgie niet zeer veel te betekenen; de beste chirurgische scholing is die
van meester tot meester, en zoals het toen meer gebeurde van vader tot zoon. Het
was eveneens de reden waarom Tomas Scellinck zijn chirurgisch boek schreef.
De vruchten van een rijke ervaring mochten, naar Ypermans oordeel, niet verloren
gaan. Zonder er veel over te filozoferen, want dat lag in 's mans aard niet, was het
tot hem doorgedrongen dat de ervaring als bron van kennis onovertrefbaar is, voor
een chirurg meer dan voor een ander arts. Met deze overtuiging voor de geest zette
Yperman zich aan het schrijven ‘omme dat hi begerde dat hi propheteren soude met
sire consten ende met sire leringen’. (Van Leersum, blz. 5). Hetzelfde motief komt
vele malen terug. ‘Maer ic heb u geseit na minen wetene dbeste dattie oude meesters
antierden. Ende ic en wasser noyt met bedrogen’ (blz. 20). ‘Ende ic mester jan
yperman ne deet noint, want hets te aventuerlic ende te aventuerlic omme den pacient’
(blz. 208).
Yperman is een nauwgezet man, hij is geen roekeloos chirurg. Chirurgie is voor
hem een gewetenszaak; hij schrijft in het volle besef van zijn waarde en van zijn
technische kunde, gewetensangsten zijn hem vreemd, onbezonnenheid evenzeer, en
voor verwatenheid waarschuwt hij meer dan eens zijn zoon.
Om dit betoog, waarin ik mijn eigen vizie op Yperman als
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veertiende eeuws chirurgisch verschijnsel in het kort heb willen mededelen, te
besluiten, schrijf ik cap. 4 van het eerste boek zijner ‘Cyrurgie’ over.
De lezer krijgt hiermede de gelegenheid rustig deze toch niet zo moeilijk te
begrijpen middeleeuwse tekst te overwegen, en voor zichzelf de overtuiging op te
doen dat we met Yperman in de eerste helft van de veertiende eeuw een voornaam
kultuurexponent in Zuid-Nederland rijk zijn geweest.
‘Wie selen weten wat orborlijc (nuttig) is elken surgijn. lerst dat hi si volmaect
van sinen leden. Ende wale getempert van sire complexien (goed en volmaakt gezond
van aanleg). Daer bi segt rasis (een Arabisch arts) wies ansichte dat quaet ende lelijc
is, mach qualijc siin van goeden engiene (vernuft). Want der quaden gedanen
(gedaante) volgen gerne quade seden ende quade complexien (karakter), dats quaet
in den werken. Dat seit avicenna (beroemd Arabisch arts): die 1 scoen anscijn heeft,
hem en es niet onmogelijc dat hi si van goeden zeden. Ende hijs oec seuldech te
hebbene wel gemaecte handen ende cleine vingren ende lanc. Ende starc van lichamen
ende niet bevende, ende claer siende, so dat hi sijn were wel macht heeft te voldoene
ende van gestaden sterken sinne, ende subtiyl (schrander), ende niet gierich, bedi de
ghierichede bedrijft den menighen so ende verblenten dattet sine verstannisse mest
(zijn verstand mist). Galyenus (roemrijkste arts te Rome in de 2de eeuw) seit dat hi
natuerlike moet siin oetmoedech, ende starc in sinen moet. Ende hine moet hem oec
allene niet verstaen van medicinen, maer oec coenen sine boeken van naturen dat
heet philosophie. Want grammarie, logike, rethorike ende ethike, dese 4 consten
leren alle dinc met proeflicken redenen. Ende hi moet oec connen sine gramarie, die
leret die bediedenisse van elken worden in latijn. Ende sine rethorike, want die const
leert begadelike (degelijk, voornaam) spreken elke redene, gelijc dat wi horen mogen
an die taelmans (redenaars, advocaten), mer sine hebben niet uut consten van boeken,
mer bi gewoenten. Ende hi moet oec connen sine ethike, want die const leert goede
zeden. Ende hine moet oec niet wesen gulsech, mer sober ende cuusch van levene;
ende niet nidech, ende getrouwe siin in allen stucken. Ende hi moet hem selven al
geven ten zieken, also dat an hem geen gebrec en si, van dat hem, of sinen zieken
(ziekten) of der curen (behandeling) toe behort, om te voldoene metter helpen gods.
Ende in thuus daer die zieke legt en sal hi gene worde spreken dan die te sire curen
behoren ende om des zieken orbore (nut). Ende en houdt niet vele talen iegen (tegen)
die vrouwe of iegen die dochter of iegen die maerte, no en hebt met hem lieden genen
raet dan om u cure. Noch en zietse niet ane met ydelen (lichtzinnige) ogen. Want die
lieden siin scalc, ende sulke sake maect vele vianden. Maer die surgijn heeft wel te
doene dat al die liede siin vrienden siin. Waer bi ic oec verbiede dat ghi met niemen
en bordeert, want men weet niet wie wel spel can verstaen of verdragen. No hine sal
oec iegen niemen fellike scelden. Mer alle surgine ende alle clergie (gestudeerden)
sal hi eren, ende niet beniden dat si wel varen. Ende hem selven niet prisen. Ende
hoefscelike wandelen, ende dus suldi comen in goeden name. Ende gene sware cure
en seldi begeren daer ghi gene hope toe en hebt. Ende moetijt (moet gij het) doen
oververmits beede, so segt den vrienden alle die vrese, ende dat ghire u best met
doen selt. Ende den zieken troest altoes wel. Ende maect clare ende vaste vorwarde
als de zieke ten alderziecsten es ende aller meest tonghemake, want clare verworde
brect alle strijt. Ende van den rieken nemt wel uwen salarijs. Enten armen dient
vriendelike om gode die u macht verleent’. (Blz. 12, 13, 14).
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Eindnoten:
1 Daar de Ieperse archieven in de eerste wereldoorlog vernield werden, is alle hoop op het
bekendworden van meer levensbijzonderheden betreffende de chirurg voorgoed verzwonden.
2 ‘De Cyrurgie van Meester Jan Yperman’, Leiden 1912, A.W. Sijthoff, 289 blz.
3 Salerno, aan de baai van die naam, was sinds de tiende eeuw een medisch centrum van grote
invloed; Montpellier had in 1031 ten dele Salernos reputatie als medische fakulteit overgenomen
en geleidelijk voortgezet.
4 ‘Het Boek van Surgien van Meester Thomas Scellinck van Thienen’, Opusc. Sel. Neerl. VII,
1927, 331 blz.
5 Wij gebruiken opzettelijk de twee woorden ‘chirurgijn’ en ‘chirurg’. Hun werkgebied,
werkmetode en ideële instelling is dezelfde, doch wij maken alleen een (tijds)-onderscheid;
chirurgijnen zijn de chirurgen van vóór de negentiende eeuw; het woord chirurg is van recentere
makelij, en was vóór 1900 niet algemeen in voege.
6 Buschmann, Antwerpen.
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Anthonis De Roovere
Stadsdichter van Brugge

Laatste rekeningpost (1482) betreffende het jaargeld van zes pond groten uitbetaald aan Anthonis De
Roovere.
‘Item betaelt anthuenis de Roovere den welken tanderen tyden ter bede ende begheerte van wilen
zaligher ghedinckenesse den hertoghe phelips byder wet hooftmannen ende dekenen van deser stede
gheconsenteert heift gheweist ghegheven te zine zijn leven lang gheduerende de somme van vj lb.
gr. siaers. Dus hier over een jaer dat gheviel den eersten dach van septembre ende maerte beede int
jaer lxxxj de voorseide... vj lb.’ In margine de nota ‘doot’ als afschrijving van het pensioen. Daaronder
‘By quittancie’: in maart 1432 (n.s.) had De Roovere dit pensioen nog ontvangen. - Hertog ‘phelips’
is een verschrijving voor ‘Karel’.

Zeven weken na de begrafenis van Maria van Bourgondië in de O.L. Vrouwekerk
te Brugge schreef de stadsklerk in margine van het rekeningboek der Brugse tresorie:
‘doot’. Die nota staat nevens de uitgavepost van het pensioen dat, sedert 1466 op
uitdrukkelijke bede van de hertog Karel de Stoute, aan Anthonis De Roovere was
toegekend. Van 1466 tot 1482 - gedurende 17 jaar - was De Roovere ‘stadsdichter’
van Brugge.
In 1466 was De Roovere, meester-metselaar, nauwelijks 35 jaar oud. Het eervol
pensioen, - een unicum in de financiële geschiedenis van de stad, - werd hem
toegekend om bewezen diensten.
In feite is die 28 februari 1466 een der weinige keren dat De Roovere duidelijk
voor ons staat, heel concreet in het Brugse milieu. Karel de Stoute verblijft in het
Prinsenhof. Ridder Jan de Baenst, heer van St. Joris-ten-Distel, begunstiger van de
dietse letteren en beschermer van De Roovere, maakt van de gelegenheid gebruik
om, namens de prins, een aanvraag van ‘bijleve’ ten voordele van de dichter voor te
leggen op het stadhuis, waar de magistraat, raden en dekens van de ambachten,
vergaderd zijn. De motivering van de suppliek is dubbel: De Roovere heeft zich
sedert lang en dikwijls verdienstelijk gemaakt door het bezorgen van ‘ghenouchte
van spelen... moralitheden... esbattementen ende diversche andere blijde rethorycke’;
en de dichter wordt nu naar elders aangetrokken - hij was aangesproken door de stad
Lier voor het schrijven van drie feestspelen: het mag niet dat hij Brugge zou verlaten.
Het pensioen werd dan ook door de stadsregering toegekend met als enige voorwaarde
dat De Roovere te Brugge zou blijven wonen.

Sociale kring van de dichter
Over de persoon van De Roovere weet de literatuurgeschiedenis weinig zakelijks
mede te delen. Geboren in 1430, het stichtingsjaar van de Gulden Vliesorde, of kort
daarna. Gestorven op 16 mei 1482, weinig meer dan 50 jaar oud. De Dene noemt
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hem ‘Brugghelinck’ in de titel van de R h e t o r i c a l e We r k e n die in 1562 - tachtig
jaar na zijn dood - te Antwerpen werden gedrukt.
De Roovere was maar 17 jaar toen hij de titel ‘Prinche van Rethorijcke’ veroverde
met een refrein op stokregel ‘Of Moederlijck herte lieghen mach’. Waarschijnlijk
was hij lid van de Brugse Kamer (H. Geest), hoewel niets positief daarover bekend
is. Zeker is dat hij twee mannen van de eerste XIII - het ‘hoveken’ van Jan van Hulst
- heeft gekend. Met de eerste deken van de XIII, Anthuenis Goossins, een
meester-timmerman, heeft De Roovere in 1463 en 1468 samengewerkt bij de
feestelijkheden van de blijde inkomst der hertogen. Pieter van Bochoute, ook een
van de XIII uit 1428, bezorgde een ‘toog’ in 1463 nevens het Oordeel van Paris dat
door De Roovere was uitgewerkt. Was de dichter geen lid van de XIII, dan heeft hij
in elk geval nauwe betrekkingen gehad met de leden van de H.
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Geestkamer. Schuttersgilden en retoricijnen werkten in die tijd innig samen en het
is best mogelijk dat De Roovere als lid van de Voetbooggilde geen lidmaatschap bij
de Brugse Kamer heeft nagestreefd.
Op de levendige sociale omgang van deze letterkundige ambachtsman, die blijkbaar
jonkman is gebleven, wijst nog het feit dat hij lid is geworden van de in 1456 te
Brugge opgerichte gilde van de Schermers met het ‘zweert van tween handen’, de
eerste gilde van die aard in de Nederlanden.
De sociale kring van De Roovere kan nog verder worden gereconstrueerd.
De dichter ontwierp en realiseerde in 1463 voor de blijde inkomst van de hertog
de ‘remontrancien ende tooghen’, samen met de rijke koopman en wisselaar Colaert
d'Ault, voor wiens dochter Kateline hij waarschijnlijk het nog bewaarde gedialogeerde
grafschrift (1461) in de St. Jacobskerk heeft berijmd. Deze Colaert d'Ault was in
tweede huwelijk verenigd met Magdalena de Baenst, een verwante van ridder Jan
de Baenst, de beschermer van de dichter. Uit het verder te bespreken
Nieuwjaarsgedicht van 1480 blijkt dat De Roovere op goede voet stond met
aanzienlijken uit de burgerij, als een Willem Houtmaert, een Jan de Plaet, alsook
met Pieter van Muelenbeke voor wie hij in 1481 de tekst van een nog bewaarde
gedenkplaat - een van zijn laatste berijmingen - heeft gedicht. De Roovere was een
geleerd man, zo geleerd dat hij door zijn tijdgenoten met de titel ‘Vlaemsch Doctoor’
werd vereerd: zo getuigt de Brugse rederijker Eduard de Dene. Hij schreef uitsluitend
in het Diets, in een tijd dat het Latijn de taal van de geleerdheid was, hetgeen de
Dene, met de hem eigen plebejische ironie, liet zeggen in 1562 dat De Roovere was
‘een Idiotz ende simpel leeck, ongheleert ambachtsman... niet hebbende dan zijn
vlaemsche ingheboren lanttale oft spraecke’. Uit zijn werk zelf blijkt echter dat het
Frans en het Latijn hem niet heel vreemd waren.
Waar vandaan had De Roovere zijn geleerdheid, zijn kennis van de Bijbel en van de
antieke mytologie? Hij moet zeker toegang tot boeken hebben gehad, en die lagen
in zijn tijd niet dik gezaaid, ook niet in de wereldmarkt Brugge. Op enkele plaatsen
kon hij iets meer dan een getijdenboek vinden, nl. in de bibliotheek van het St.
Donaaskapittel, in de kloosterbibliotheken van de bedelorden, bij een paar ridders
als Lodewijk van Gruuthuse en Jan de Baenst. Ook nog bij een of ander ‘boecscrivere’
zoals Colaert Mansion. De Roovere heeft zeker zijn stadsgenoot Rombout De Doppere
gekend. Wanneer de hand van De Roovere op de bladen van zijn Kroniek - waarmee
hij in 1461 begonnen was - in mei 1482 stilvalt, is het De Doppere die de Brugse
Kroniek vanaf de dood van Maria van Bourgondië voortzet. De Doppere, prebendaris
van de St. Donaaskerk sedert 1444, meester ‘in aerten’ en notaris, later ook secretaris
van de Brugse suffragaan-bisschop Gillis de Baerdemakere, was een onvermoeibaar
scriptor in de volkstaal. Getuige zijn Kroniek, die hij wel en zeker in het diets heeft
geschreven, alsook zijn vertaling en bewerking in het diets van een vademecum voor
de Jeruzalem- en Romevaarders.
Bij zijn letterlievende beschermheer Jan de Baenst waren boeken voorhanden en
het is niet onmogelijk dat De Roovere de naamloze Brugse schrijver is die de Cité
des Dames van ‘Kerstine van Pizen’ (Christine de Pisan) voor ridder Jan de Baenst
in het diets heeft overgezet. En de geleerde Carmer Adriaen (de) Pas, die Jan de
Baenst op een van zijn reizen naar Jeruzalem had vergezeld, is voor De Roovere
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zeker een leermeester geweest die de boekerij van zijn klooster voor de ‘Prinche van
Rethorijcke’ niet gesloten heeft gehouden.
De terminologie en de marialogie van de M a r i a l o v e n van De Roovere zal wel
meer dan eens het woord en het beeldenspel weerspiegelen van sommige grote
stadspredikers van Brugge die om de beurt uit de Predikheren, Minderbroeders,
Carmers en Augustijnen gekozen werden. Onder hen muntte uit de Predikheer Adriaan
de Mil, doctor in de theologie en ‘inquisiteur van het helich ghelove’, een zeer populair
predikant en groot verspreider van de Mariacultus, inzonderheid van de
Rozenkransdevotie. Juist in de jaren 1475-1480 worden de eerste
Rozenkransconfrerieën opgericht. Nog in 1523 herinnert Cornelis Everaert in een
van zijn Spelen aan ‘menich schoon sermoen’ van pater Adriaen De Mil, die zelf
relikwieën van Maria uit Jeruzalem had meegebracht.
De Roovere, die de nieuwe Gutenbergse drukkunst met Mansion en Caxton zijn
eigen stad zag binnentreden in 1474, heeft die gebeurtenis, die ons zo belangrijk
toeschijnt, in zijn Kroniek niet opgetekend. Niets was veranderd. Handschrift en
mechanische imitatie ervan bleven allebei kostbaar en niet voor zijn beurs bestemd.
Ook niet wanneer in zijn laatste levensjaren de eerste dietstalige drukken van de pers
kwamen. Alleen de omgang met geleerde stadsgenoten en de toegang tot de boeken
van zijn beschermheer en van enkele kloosters verklaren de geleerdheid die in het
proza en in de gedichten van de meester-metselaar verspreid ligt.

Nieuwjaarballade
Als gelegenheidsdichter heeft De Roovere de oudste nieuwjaarsgedichten in de
Nederlandse letterkunde op zijn naam gezet. Terwijl het Kerstfeest als zodanig hem
niet heeft geïnspireerd, liet de dichter van de talrijke Marialoven een reeks van vier
nieuwsjaarsgedichten na, die zich ontspinnen als allegorieën op de lamp, de spiegel,
het balspel en de beukelaar (schild). Bijzonder merkwaardig is
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Brugghe bidt gode om vrede
Buucht huwe knyen voucht u oodtmoedeliC,
Redelicke menschen aensiet hoe gloedeliC
Venijnde oorloghe nu toocht haer werC
Gruwelicke vreese met tanden bloedeliC
Ghenaect ons allen o god hoe vroedeliC
Hy dede die paeysde die wreetheyt sterC.
Elck voughe hem biddick dan leec ende clerC
Bedijnghe te tooghene devoot ende wijseliC
leghenwoordich es in ons ooghemerC
Druck schade / vreese / verdriet / afgrijseliC
Grief van edelen es nu uprijseliC
Onthervijnghe van princhen, droufheytsghequeL
Dyeren tijdt / sterfte / brandt moordt / mespriseliC
Exactie ontscakijnghe / destructie feL
Om twelcke men in processye sneL
Metten heleghen bloede gheweest heift nU
Up sinte Amandts dach sinte claren weL
Roupende aen gode voor dit ghesceL
Ende voor der vyanden verradelic grU
Dus bidde hu hoort mijn ghefleeU
Eene devote bede / behouft nu den LeeU
VI, in Sporkelle processien waren
Metten heleghen bloede tsinte Claren.
Anno MCCCCLXX
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zijn ballade ‘Nieuwe Jaer van Brugghe’, die ons in een feilloze Brugse vorm werd
overgeleverd en geschreven werd voor het nieuwjaar van 1480: een van de weinige
juist gedateerde stukken van De Roovere.
De twintig strofen van deze nieuwjaarballade houden het volgende in.
De dichter gaat op wandel aan de hand van zijn zuster Kennisse. Samen gaan ze
rusten bij een ‘loopende waterken... daer vele soete cruydekens’ staan. De dichter
valt in slaap en heeft een droom die, na de ontwaking, door Kennisse zal uitgelegd
worden.
De droom verplaatst de dichter in een vervallen E e s t e r , dat bij een water gelegen
is. Een eester - een typisch Brugse benaming - was een ommuurde lusthof waarin of
waarbij een huis stond; de tuin zelf was beplant met bloemen, sierstruiken en
fruitbomen. Magistraat en gilden hielden veelal, in het mooi seizoen, hun feestmalen
in een eester. De Roovere beschrijft het vervallen Eester van zijn droom in de
volgende strofe:
Want de Galerijen / de Heckens / de Glenden
De Alleyen / de Thuynen / de haghen van roosen
De baelgien / sitsteden / dlach al in allenden
Niemandt scheen op dat Eester gloosen
Fonteynkens / speykens / tlach al vol noosen
Waterloopkens / walgrachtkens ende al
Wijngaerdekens / vruchtkens / het sal by poosen
Versluysen / bederven / groot ende smal.

(Glenden: balustrades. - Gloosen op: te letten op. - Vol noosen: beschadigd. Bederven: ten onder gaan.)
In dit vervallen Eester verschijnt een arme kranke vrouw die een klaaglied aanheft:
ze ziet zich verlaten in haar ziekte en nood, besprongen door schuldeisers, van verdriet
dreigt haar hart te breken. Doch drie vrouwen treden op en komen de wanhopige
opbeuren met ‘spyze ende dranck,... minnelycke tale,... ende chierheyt’. God zal u
niet verlaten, zo verzekeren zij haar, indien zij maar wil beroep doen ‘op de gratie
van onsen Here’. En zie! de zon rijst op en zendt stralen over het Eester: zes ‘Raeyen’
of stralen. En terwijl de dichter zich opricht om het lichtwonder te zien ‘soe waren
die Raeyen ses menschen geworden’. Deze zes mannen brengen heil en herstel voor
‘de Vrouwe ende haer vervallen Eestere’. Zij zijn mannen van eer, vrienden in de
nood, weldoeners die nu de ‘thuynen, glenden, haghen, voetpaden, beecxkens’ van
dat Eester in de oude luister herstellen.
Nu mag de dichter uit zijn droom ontwaken en luisteren naar zijn zuster Kennisse,
die hem de betekenis van zijn droom zal uitleggen...
Het Eestere verbeeldt de stad Brugge:
Het Eestere dat ghy saecht lijden schennisse
Dat machmen der stede van Brugghe verstaen...

De zieke vrouw symboliseert het volk van Brugge:
Ende de Vrouwe met sware sieckten bevaen
Is dinwoonende volck / iae goet van gronde
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Die langhen tijdt hebben haer clachte ghedaen
Om remedie van huere onghesonde.

De drie caritatieve vrouwenfiguren zijn Aalmoes, Kerkversiering en Goddelijke
Dienst: door hen gaat devotie samen met broodwinning en uitdeling van de
armendissen. En eindelijk, de zes ‘Raeyen’ of zonnestralen zijn de Zes
Gecommitteerden aan wie dit nieuwjaarsgedicht wordt opgedragen, met name: Willem
Houtmaert, Lievin van Assenede, Casin Pierins, Jan de Plaet, Fransoys van Bassevelde
en Pieter van Muelenbeke. De zes mannen die in 1477, gedurende de benarde jaren
die volgden op de dood van Karel de Stoute, het geldelijk beheer van de stad hadden
in handen genomen en talrijke werken van openbaar nut lieten uitvoeren. Door hen
worden ‘poorten, mueren voorsien en straten, brugghen, Caeyen... daer menich
mensche aen wint zijn broodt.’ Door hen worden de kranke stadsfinanciën weer
gezond gemaakt en de Brugse poorterij zal haar krediet herwinnen. Zij zijn de
herstellers van de stad Brugge, die weer een heerlijk en bloeiend Eester aan 't worden
is. Dankbaar begroet de dichter deze mannen en vergelijkt hen met de Wijzen van
Athene:
Men machse by comparatien tooghen
Bijden eerbare vroede van Athenen,
By wiens regimente moeste verdrooghen
Alle der Griecken claghen ende stenen.

De twintigste en laatste strofe brengt het adres aan de Zes Gecommitteerden die op
Nieuwjaar 1480 Aartshertog Maximiliaan op het stadhuis ontvingen en hun vriend
de stadsdichter voor deze gelegenheid om een gedicht hadden aangesproken.

Droom en historie
De Roovere is niet alleen de dichter van zijn stad, doch ook haar geschiedschrijver.
Van 1461 tot 1482 redigeerde hij een Kroniek die in 1531 door Willem Vorsterman
te Antwerpen werd uitgegeven. De folia 125-220 (bijna 200 bladzijden op twee
kolommen, folio) van de Excellente Cronike van Vlaenderen zijn, mits sommige
tekstwijzigingen, het werk van De Roovere. Kenmerk van zijn Kroniek is o.m. de
inlassing van een aantal ‘carnacioenen’ (jaarschriften) in berijmdle rederijkersstjil.
Sommige daarvan zijn uitvoerig en ingewikkeld, zoals het carnacioen van 1470
‘Brugghe bidt Gode om vrede’, dat de titel in de eerste letters van de verzen herhaalt,
terwijl de laatste letters van de verzen het jaartal 1470 vormen. (Zie afbeelding).
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Incarnacioen op de dood van Karel de Stoute
Kent hu selven Menschelick ghedierte
Aensiet dijns levens Corte anthierijnghe
Recht so vlas in tvier Crijcht sijne faelgierte
Onlanghere heift dijn Cracht hier regierijnghe
Leert peinsen hoe Clouck hoe groot verchierijnghe
Vergadert van Landtschepen casteelen steden
Schimpeghe fortune Vindt wel schoffierijnghe
Daer haest by daelt Vele moghentheden
Voorwaer dats claer Up den dach van heden
Xpristus ontfaerme Vlaendren macht beclaghen
Bespronghen lastelick Vreeselick bestreden
Van ruden gheboufte In grooten plaghen
Rudelick gestorven Tlijf vromelick waghen
Gheen ontvlien peinsende Eerlicken in tvelt
Van houden .xliij. Noeyt int versaghen
Neghen jaer ooc grave Als nu ghetelt
Die gracie gods Nemene in haer ghewelt
Ieghens felle fortune Can nyement steken
Eere sy hem die Ionstelick van hem spreken
O Vlaendre screyt dijn karel es doot ghesleghen
Derthien avent te nanchi met zwitsen beleghen.
Anima Caroli ducis burgundye Requiescat in pace
Amen. 1476.
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In de gedichten van De Roovere heeft de geschiedenis als zodanig weinig plaats
gekregen. Met één uitzondering: het allegorisch-historisch Droomgedicht op de dood
van Karel de Stoute. De dankbare genegenheid van de dichter jegens de hertog heeft
ons het ontroerendste historische gedicht geschonken uit de Vlaams-bourgondische
refreinliteratuur. Op O.H. Hemelvaart 1478 ziet de dichter de hertog Maximiliaan
van Oostenrijk in de St.-Salvatorskerk de Orde van het Gulden Vlies bezweren en
zijn ontroering wordt zo fel dat hij moet aan 't schrijven gaan - meer dan een jaar na
de ramp - om zijn droefheid over de gevallen en te te Nancy begraven hertog Karel
lucht te geven:
‘...en ic gync scrijven
sijn doot moet mij int therte blijven
hij gaf mij mijn bijleven als loon vergolden
lange geborgt en es nyet quijte gescolden’.

De dichter beleeft zijn droom in een bos waar een vrouw, met name C o m p a s s i j e ,
hem verschijnt. Deze brengt hem, na ‘een lange voyagije’ op een ‘kerchof vrij van
blamen... met een ryncmuer daer om gespannen’. Daar liggen de grote helden van
de Oudheid begraven: op hun tomben leest de dichter, in letters en symbolen, de
namen van Hector, Paris, Aeneas, Kosdrus, Alexander, Caesar, naast de bijbelse
namen van Jonathan en Urias. Voortreffelijke helden allemaal, die ridderlijk hebben
gestreden en door verraad zijn gevallen. Zó is de dappere hertog Karel gevallen door
verraad. De dichter breekt nu uit in tranen. Vrouwe Compassije neemt hem bij de
hand en leidt hem binnen in een kerk waar hij ziet:
‘... datmer een uutvaert dede
met prelaten van grooter werdicheden
daer groote priencen ten rouwe stonden,
eenen heraut sach ic daer offeren mede
een tafereel met droever sede...’

In het kerkkoor ziet hij drie allegorische vrouwengestalten: Clergije, Edelhede en
Gemeynen Staet, die elk om de beurt hun leed betuigen over de dood van de Hertog
in een vijftienregelige strofe. Karel wordt door Clergye geprezen als beschermer van
de Kerk en de wetenschap, door Edelhede als ridder zonder vrees of blaam, door
Gemeynen Staet als handhaver van orde en veiligheid.
Vrouwe Compassije ontsluiert nu in twee strofen de betekenis van dit vizioen: het
heldenkerkhof is de rustplaats van de gevallen Prins; de andere kerk, waar de heraut
het wapenbord (‘tafereel’) van de Prins ten offer droeg, is de St.-Salvatorskerk. Deze
dag van rouw is echter ook een dag van vreugde, want zie: een jonge prins,
Maximiliaan, wordt in die kerk tot ridder geslagen en hij verheft weer en herstelt de
Orde van het Gulden Vlies. Met een gebed voor de welvaart van de prinses Maria
van Bourgondië wordt het gedicht afgesloten.
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Titel van de eerste uitgave van de ‘Rethoricale Wercke’ van Anthonis De Roovere. Antwerpen. 1562.

De betekenis van dit gebed wordt door de dichter toegelicht in zijn Kroniek. Maria
van Bourgondië was in de kerk aanwezig, afgezonderd op het doksaal, gehuld in een
zwarte kapmantel. Ze volgde biddend ‘alle dit schone misterie twelc seere devoot
was om sien, ende groot bediet in heift, ende es ghesproten huyt groter edelhede’.
De jonge hertogin droeg op dat ogenblik in haar schoot de toekomst van de
Nederlanden. Enkele weken na de plechtigheden zou zij het leven schenken aan haar
eerste kind, een zoon, prins Filips, de vader van Keizer Karel.
Dit grandioze droomgedicht is een enig moment waar De Roovere tegelijk als
dichter en als kroniekschrijver naar voren tredt. In zijn uitvoerig relaas in de Excellente
Cronike trilt de ontroering en het besef van het ‘groot bediet’ die in het Droomgedicht
zo heerlijk worden uitgesproken.

Ballade van het Mollenfeest
Het meest indrukwekkende en nog heden onmiddellijk genietbare gedicht van De
Roovere is zijn bekende ballade Va n d e r M o l l e n f e e s t e . Dr. Mak heeft gevat
doen opmerken dat dit gedicht ‘ten onrechte als een doden-
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dansgedicht (wordt) gekwalificeerd’. Hij beschouwt het als een ‘standrevue’, doch
maakte zich niet los van de traditionele symboliek die de ‘messagier’ van de Opperste
Prins interpreteert als de ‘Dood met zijn werpspies’. Een herziening van de symboliek,
in het licht van de archeologie en de iconografie, geeft echter aan dit gedicht een
heel ander uitzicht. Daardoor vervalt ook die ‘zekere monotonie’ die de Leidse
hoogleraar in de steeds herhaalde onveranderde oproep tot de verschillende standen
meende te ontwaren.
Het gedicht, dat een satire e n s o u r d i n e is, komt voor als een oproep tot een
‘feeste’, uitgaande van de Opperste Prins die boven alle standen, ook boven Pausen
en Keizers, staat. Die Opperste Prins is de Heer, die ‘Coninck der mollen’, een
benaming die duidelijk wordt uit de oude zegswijze: ‘gaan mollen roven, gaan mollen
vangen’ voor: ‘naar de onderwereld gaan, sterven’.
De koning nodigt iedereen uit naar zijn feeste - een feestelijk steekspel - in zijn
ondergronds mollenrijk, alias het ‘land van Mollengijs’. Hij zendt zijn ‘messagier’
uit die, als beroepsattribuut, een ‘pijcke’ draagt. De bodestaf die, in de rechtsgewoonte
van alle volkeren, de heraut onschendbaar maakte, was in de 15e eeuw een ‘pijcke’
geworden, zoals blijkt uit de gelijktijdige iconografie. Die ‘pijcke’ heeft archeologisch
en cultuurhistorisch niets gemeens met de piek of (werp)spies die door de Dood van
de dodendansen wordt gehanteerd.
De messagier gaat van stand tot stand en nodigt uit zonder enig geweld: hij is de
heraut die komt oproepen voor het feest. Een bindende uitnodiging, want ze komt
van zijn Heer, de Opperste Prins. De genodigden wordt echter wel een poosje gelaten
om zich voor het feest uit te rusten, om goed voorbereid in het ‘perck’ te treden en
prijs te winnen in het land van Mollengijs. Niemand kan echter achterblijven nu de
bode voorbijgekomen is, de koning die zijn hof houdt met de mollen ‘onder deerde’
verwacht iedereen. Ironisch zegt de dichter dat ze 't best niet lang uitstellen om
‘herberghe ende logijs’ te bespreken in het land van de mollen dat de ‘feeste’ heeft
uitgeschreven. Deze ballade heeft een pakkend ritme vooral door de afwisseling van
directe aanspraak en narratieve beschrijving. De aanhef luidt als de officiële
proclamatie van een heraut: ‘Hoordt ghy goede lieden...’ De derde en vierde strofen
zijn beschrijvend, de vijfde en zesde worden weer een directe uitnodiging. En zo
voort. Tot de slotstrofen die de vrouwen en jonge meisjes oproepen, want geen feest,
geen tornooi of steekspel zonder dans. Slotstrofen die misschien alleen eindstrofen
zijn van een onvoltooid gedicht. De structuur van de ballade laat een reprise van het
messagierthema verwachten die er echter niet komt.
De ballade Va n d e r M o l l e n f e e s t e wordt hier volledig, met bondige
woordverklaring, als bijlage medegegeven.
Opmerkelijk is dat zelfs de Mollenfeeste een Brugse inslag blijkt te hebben. Men
denke aan de bekende ‘feeste’, het steekspel ‘van den Witten Beer’ dat in De Rooveres
tijd jaarlijks te Brugge gehouden werd. Met heel de hiërarchie van het Gezelschap
en met het ceremonieel van de uitnodiging. Achter de zwarte mollen schemert de
Witte Beer...
Uit dit alles volgt het besluit dat De Roovere meer in zijn milieu moet bekeken
worden dan tot nu toe gedaan werd. Dr. van 't Hoog (Amsterdam) en Dr. Mak (Leiden)
introduceerden een al te abstracte Anthonis De Roovere in onze literatuurgeschiedenis.
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Verdere studie voor een ‘Life and Times’ van De Roovere mag het leven van de
vaderstad en van de tijdgenoten van de grote retoricijn niet uit het oog verliezen.
Antoon Viaene
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Van der mollenfeeste
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Hoordt ghy goede lieden al ghemeyne
Edele onedele / aerme ende rijcke
Ghy zijl ontboden groot ende cleyne
Te trecken in een ander wycke
Hy is uutghesonden met zijnder pijcke
Des opperste Prinche messagier
Maeckt u ghereedt alle ghelijcke
Ghy en muecht niet langher blijven hier.
Al in dat lantschap vanden mollen
Moet dy trecken sonder waen
Al wildy daer teghen strijen of grollen
Ten mach u helpen niet een spaen
Als de bode coempt tis gedaen
Hoe ionck / hoe schoone / hoe vroom / hoe wys
Als dopperste ghebiedt / soe moet ghy gaen
Trecken int landt van mollengijs.
Der mollen Heere / dopperste prins
Die de mol schiep / de blinde beeste
Heeft ontboden haer Engins
Onder tvolck minste ende meeste
Dat sy commen ter molle feeste
Daer sy hof houden onder deerde.
Als dlichaem sal scheeden vanden gheeste
Salmen elck dienen naer zijn weerde.
De Paus ende zijn Cardenalen
Moeten alle tdeser feeste sijn
Legaten / Bisschoppen / Dekens / Officialen
Prochiepape / Predicare / Jacopijn
Freerminueren / Vrouenbruers / ende Augustijn
Priesters Clercken ende Meester wijs
Dese moeten alle binnen corten termijn
Trecken ter feesten te mollengijs.
Saertroosen / Monnicken / Regulieren
Bogaerden / Lollaerden / ende Cluysenaren
Fratres wilt u ghereeden schiere
Nonnen / Baghijnen wilt mede varen
Clopsusters / Susters / Bedelaren
Ende alle die leven nae den gheeste
Maeckt u bereedt sonder sparen
Ghy moet al trecken ter mollen feeste.
Keyser / Coninghen / Hertoghen / Graven
Baenrotsen / Ridders ende Jonckheeren
Ende voort alle rijcke van haven
Wilt u tallen duechden keeren
Want den wech die moetty leeren
Ter feesten te commene te mollengijs
Maeckt u ghereet / dat ghy met eeren
Daer muecht ontfanghen lof ende prijs.
Cancelliers / Bailious / ende Souvereyns
Schouthetens / Amptmans ende Dienaren
Schepenen / Meyers ende Castelleyns
Ontfanghers / Rentmeesters ende Wisselaren
Hoofmeesters die de salen bewaren
Portiers / Cocx (smaeckt wel ten keeste)
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55 Ende die edele zeeman moet varen
Met zijnen schepen ter mollenfeeste.
Ghy machtighe Poorters ende Bourgoys
Ghy rycke Pachters ende Rentieren
Al zijn u solders / vol corens vol hoys
60 U kisten vol ghelts / ende u fortchieren
Ghy rijcke Cooplieden ende Drapenieren
Al zijn u kisten vol meerssen vol wollen
Ghy sult oock moeten trecken logieren
In dat lantschap vanden mollen.
65 De Coninck der mollen heeft doen ontbieden
Met zijnen bode stijf ende sterck
Al teenemale de Ambachts lieden
Dat sy oock moeten laten werck
Dus rade ick elcken / dat hy neme merck
70 Om goede herberghe ende logijs
Want claer gheseyt / ghy moet int perck
Ter feesten commen van mollengijs.
Der mollen Coninck heeft doen vermanen
Alle ionghe ghesellen fijn
75 Met corte keerels / met langhe palanen
Aen haer schoen / ende aen haer pattijn
Voort alle stortstekers wie sy zijn
Legt af u sweerden / u walsche dollen
Want ghy moet eer lanck termijn
80 Trecken int lantschap vanden mollen.
Selden is volmaect de feeste
Daer vrouwen ghebreken ofte ionckvrouwen
Dies zijnse ontboden minste ende meeste
Ter mollen feeste in goeder trouwen
85 Langhe sleypsteerten ofte bonte mouwen
Noch tuyten en dorven sy hebben twint
De mollen die daer haer feeste houwen
Sy en soudent niet sien / sy sijn al blindt.
Dese meyskens zijn oock alle ghedaecht
90 Die te vastenavonde pijpers hueren
Eest dienstbode / voestre oft maecht
Die haer voeten te dansene rueren
Dese moeten wech in corter uren
Hoe ionck sy sijn / hoe blijde van gheeste
95 Dit danssen / dit reyen mach hier niet dueren
Ghy moet ghaen danssen ter mollen feeste.

Wo o r d v e r k l a r i n g : 19 Engins: mensen, onderdanen. 24 elck: lichaam en geest
28 Predicare: predikant; Jacopijn: predikheer 29 Vrouenbruers: Karmers 33
Sartroosen: Kartuizers 34 Bogaerden: Begarden; Lollaerden: broeders van
barmhartigheid 37 Clopsusters: quasi begijnen 42 Baenrotsen: baanderheren 49
Souvereyns: opperbaljuws, politieofficieren 60 fortchier: kist 75 palanen:
puntschoenen 76 pattijn: houten sandaal 77 stortstekers: vechtersbazen 78 dollen:
dolken 86 tuyten: hoofdtooisels 90 pijpers: speellieden 91 maecht: dienstmaagd
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De Brugse Rederijker Eduard de Dene
Onder de Vlaamse dichters uit het bloeitijdperk van de rederijkers (ca. 1430-1600)
nemen drie Bruggelingen zeer vooraanstaande plaatsen in: Antonius de Roovere,
overleden in 1482, was nog een dichter van het echte ras en de meest gevierde van
zijn tijd; Cornelis Everaert, overleden in 1556, mag zonder meer als een goed type
van de Vlaamse rederijker bestempeld worden; en Eduard de Dene, overleden tussen
1576 en 1579, mag niet alleen onder de besten gerekend worden maar hij beantwoordt
wellicht het best aan het beeld van de burgerlijke Vlaamse rederijker.
Eduard de Dene werd in het jaar 1505 te Brugge geboren als zoon van Liman de
Dene en Cornelia Beuckels. Zijn vader was kantoorklerk bij Jan de Corte, advokaat
en procureur, en deed soms ook schrijfwerk voor het Brugse stadsbestuur waarvoor
hem, benevens een geldelijke vergoeding, in de loop van het dienstjaar 1503 september
2 - 1504 september 2 gratis het poorterrecht van de stad werd verleend. Bij zijn
overlijden, tussen september 1518 en september 1519, liet hij een tamelijk aanzienlijk
bezit na, dat slechts onder twee kinderen, Jan en Eduard, moest verdeeld worden.
Zijn weduwe hertrouwde naderhand met Jacob Crekele.
Van den huize uit betrekkelijk welgesteld, werd het bezit van Eduard de Dene nog
aangevuld door zijn huwelijk met Maria de Corte, dochter van Pieter, blijkbaar een
familielid van Jan de Corte, bij wie vader Liman de Dene kantoorklerk is geweest.
Daarenboven oefende hij het officiële en winstgevende ambt uit van klerk van de
stedelijke vierschaar, wat in moderne termen uitgedrukt zoveel is als advokaat,
procureur en notaris. En toch is het met onze dichter niet goed gegaan. Hij blijkt een
even lustige zwierbol als onstuimig en eloquent verzenmaker te zijn geweest. Zijn
opvoeding kan op zijn verdere levensloop invloed uitgeoefend hebben. Reeds op
veertienjarige leeftijd had hij zijn vader verloren waardoor hij wellicht te veel aan
eigen lot werd overgelaten en de opvoeding in het nieuwe huwelijk van zijn moeder
enigszins werd verwaarloosd. Samen met de betrekkelijke weelde waarin de jeugdige
Eduard opgroeide, helpen deze omstandigheden wellicht zijn later losbandig leventje
verklaren. Hij werd een trouw bezoeker van herbergen en lustige gezelschappen,
maar tevens een vruchtbaar verzenmaker, hetgeen echter gepaard ging met
verwaarlozing van zijn beroepspraktijken en erg schadelijk bleek voor de goede
verstandhouding in zijn gezin. De gevolgen van een dergelijke levenswijze bleven
natuurlijk niet uit. Van zijn eigendommen kwam het ene na het andere onder de
hamer wat de betrekkingen met zijn echtgenote hoe langer hoe slechter maakten. Op
deze wijze kon het bezwaarlijk blijven duren.
Reeds verschillende keren was Eduard de Dene om ‘zijn quaden gouvernemente’
met het stedelijk gerecht in aanraking gekomen. Maar dit schijnt geen kentering ten
goede tot gevolg te hebben gehad. Steeds ging de Dene voort met zijn gewin te
verbrassen terwijl zijn vrouw en zijn talrijk kroost armoede en ontbering te verduren
hadden. Door andere auteurs werd er reeds op gewezen, dat de Dene in 1545
gedurende twee dagen in het gevang werd opgesloten wegens een schuld van twintig
denier groot. Dit verplicht verblijf in het gevang heeft hij overigens zelf met een
uitvoerig lied in zijn Testament Rhetoricael beschreven. De aanhef van dit lied luidt
aldus:
Al ligghen wij hier
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ten Steene nu ghevanghen
onze payementen schier
die mueghen wij verlanghen...

Andermaal dienden de schepenen van Brugge tegen de Dene in te grijpen. Op 19
oktober 1548 velden zij het volgende vonnis. Voortaan zou Eduard de Dene het
beheer van de gemene goederen van hem en zijn echtgenote aan deze laatste moeten
overlaten; zijn vrouw werd derhalve gemachtigd om alle ontvangsten te innen en
daarvan behoorlijke ontlasting te geven. Daarbij werd hem geboden de herbergen
en de slechte gezelschappen te mijden maar integendeel in vrede en peis met zijn
echtgenote te leven. Bovendien werd hem op het hart gedrukt, dat hij zijn gezin naar
behoren diende te onderhouden zoals het een goede echtgenoot en vader paste.
Daarom moest hij regelmatig in de schepenkamer en in de vierschaar aanwezig zijn
om er ‘zijn cost te winnene’. Dit alles, zo voegden de schepenen eraan toe, op straf
van een veel strengere veroordeling op te lopen en zonder enige beperking van het
recht van de raadsburgemeester, die als hoofd van de stedelijke politie vrij bleef
tegen hem in rechte op te treden.
Dit vonnis van de Brugse schepenen stelt het losbandig leven van Eduard de Dene
in het volle daglicht. Wij menen er dan goed aan te doen hier de tekst van dit vonnis
in zijn geheel mede te delen en wel in de oorspronkelijke spelling opdat men zich
meteen een idee zou kunnen vormen van het verschil tussen het ambtelijke proza en
de rederijkerstaal uit het midden van de zestiende eeuw.
‘Naerdat 't college van scepenen der stede van Brugge gheïnformeert es gheweest
van der continuatie van den quaden gouvernemente van Eduwaert de Deene,
ghezworen clerck ter vierschaere derzelver stede, zijn goet ende winninghe in
tavernen, cabaretten ende anderssins onnuttelicke verteerende ende dissiperende,
zeere rudelicke ende onghenadelicke levende jeghens Marie de Corte, zijne
huusvrauwe, ende kinderen, zonder die eenichsins te secourerene, maer latende lijden
groote aermoede ende ghebreck, nietjeghenstaende dat hij ter causen van dien by
scepenen, collegialic vergadert zijnde, ten meer stonden berespt hadde gheweest,
met comminatie van exemplaire punitie;
't voornoemde college heeft gheïnterdiceert ende interdi-
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ceert bij desen den voorseiden Eduwaert voortan eeneghen ontfanc te nemene van
den zijnen ende zijns wijfs ghemeene goedinghen, renten ende incomene, maer dat
hij daerof late hebben den ontfanc ende administratie de voornoemde Marie, zijne
huusvrauwe, daertoe ende omme daerof quictantie te ghevene tzelve college haer es
auctoriserende; twelcke gheïnsinueert zal werden den thesoriers der voornoemde
stede, ten fyne van nyemandt te betaelne dan der voorseide Marie de Corte, tselfs
Eduwaerts huusvrauwe, de renten die de voornoemde stede hemlieden es gheldende;
ordonnerende voorts denzelven Eduwaert van zijnder winninghe te secourerene
zijnder voorseide huusvrauwe ende kinderen tot huerlieder onderhoudene ende
alimentatie, zulc als een goedt man ende vadere schuldich es ende behoort te doene,
daertoe den Burch te frequenterene ende zijn comptoir in scepenenzale metsgaders
de vierschaere te ayerene omme de partiën te dienen ende zijn cost te winnene; ende
voortan hem te verdraghene van meer de tavernen, cabaretten ende quade ghezelschap
te hanterene, maer vredelicke ende paiselicke met zijnder huusvrauwe te levene; alle
up paine van zonder eenich verdrach straffelick ghepuniert te wordene in exemple
van anderen; stellende mijnheere den burchmeester van den courpse in zijn gheheel
omme jeghens denzelfven Eduwaert ter causen van zijn mesusen ende onredelicke
levene te concluderene ende procederen criemlick zo zijn raedt ghedraghen zal’.
Actum den 19en octobre 1548.
Of dit gerechtelijk ingrijpen de slechte gewoonten van Eduard de Dene enigszins ten
goede zullen gewijzigd hebben, valt moeilijk te geloven. In zijn Testament Rhetoricael
getuigt de Dene van zichzelf dat het absoluut niet beter gaat. Op 14 mei 1561 schrijft
hij inderdaad, dat hij ‘in huus geld, bier noch brood’ had en dat hij verlangde weldra
‘verlost en in 't papenpitkin te zijn’.
Aan zijn Testament Rhetoricael werkte de Dene van 1557 tot 1561. Met spijt over
zijn gedrag en deernis met vrouw en zeven kinderen, was hij aan het schrijven ervan
begonnen. Al zijn vroegere dwaasheden worden aangehaald. Niet zoder ironie
beschrijft hij achtereenvolgens wat hij naar ziel en lichaam nog verwacht, bepaalt
zijn inzichten tegenover de Brugse kerken, kloosters, scholen en gilden; vermeldt
wat hij aan echtgenote, kinderen, vrienden en kennissen achterlaat; geeft raadgevingen
ten beste aan geestelijke en wereldlijke gezagdragers waarbij hij tot nut van de gehele
maatschappij een uitgebreide behandeling voegt over de zeven hoofdzonden; en
besluit met zijn ‘Langhen Adieu’.
Het werk is een ongemeen rijke bron voor de kennis van het Brugse dialekt en een
ware spiegel van het volks- en verenigingsleven te Brugge in het midden van de
zestiende eeuw.
Een paar uittreksels mogen de lezer tot proeve dienen. In het begin van het
Testament overdenkt de ontwakende, hongerige dichter zijn armoede:
Up eenen moorghenstondt deed ick reecxele,
naer mijn lichaems custode langhe ghekeken,
ick streeck mijn ooghen met nuchter speexele
ende hebbe mij in de luwers ghesteken:
de welghecleede heeft noyndt pand bezweken.
Ick gaepte, ick gheeude ende ick greep
mijn angordynghe druckmoedigh ghefaest,
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mijn maghe pufte en mijn buuckvueghel peep,
zij hadde gheerne gheweist gheaest:
hij wuent wel die den backer wuent naest.
Cort up ghespoelt zonder veel lanck gheslips
zoud ic dronckaerts paternostre lesen,
't was in mijn buerse zulck wonder eclips
'k en zach er een cruce niet in mids desen:
zo de zaecke ghebuert, zen mach anders wezen...

In verband met de kerkelijke instellingen van Brugge spreekt de Dene als volgt van
het klooster van de Zwartzusters, ook genaamd Zusters van den Kastanjeboom:
Dese zusterkens van den Castaengneboome helpen ziecken vertroosten, verbedden,
verlegghen, meer verdienende danof zij ghingen te Roome, dach en nacht bijstandt
doende zij nyemandt ontzegghen; al wilden nijders wegghen jeghens hemlieden
tissen, 't waer onghelijck: lamme ziecken helpen se pissen; die huer zinnekens
ghemissen cunnen zij oock bewaeren, dus jon icxse vroylicheyt in al huer jaeren. En
ghemerct icker hebbe twee oude caeren, 't schoon zuster Calleken en 't brune zuster
Neellken die altemets gheerne een liedeken claeren end’ als pas gheeft spelen en
tafelspeelken, omme te verluchtene 't claervoysich keelken: de drie geestlicke
liedekens, hiernaer bescreven, updat de stemmekens snercken als een veelken, wil
hemlieden die testamentelick gheven.
En na de drie liedekens besluit de dichter:
Ghemerct dese zusterkens in huer profes gheestelick Christum als brudegomme
trauwen, mijn jongst hemlieden een refereyn ghevende es daer zij contemplatyvelick
in mueghen schauwen hoe de brudegomme Christus, laet niet verflauwen, de beloften
belooft zijn christelicke bruudt, prent se diep in 't herte, troost zal hu bedauwen, zijn
beloften niet vergheit, zoo den stocreghel luudt.
Zoals professor Scharpé terecht heeft laten opmerken, vertoont Eduard de Dene veel
gelijkenis met de Franse dichter François Villon († ca. 1489) en dit niet enkel door
zijn ongeregelde levenswijze maar ook door zijn Testament
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Rhetoricael. Villon besloot zijn werk met een ballade, waarin hij van vrienden en
kennissen afscheid nam: ‘il crya mercy a chascun’. Ook de Dene nam van zijn
bekenden afscheid met een Langhen Adieu ‘an een yeghelick mensche’, vooraleer
hij ‘naer Adaems moer’ toog. Het mag verwonderlijk genoemd worden dat het
Testament Rhetoricael van de Dene nog niet in zijn geheel werd gepubliceerd.
Voorzien van de nodige tekst- en woordverklaringen zou dit nochtans een zeer nuttige
en bruikbare uitgave vormen. Daarenboven zou door de druk het werk voorgoed
bewaard zijn en door iedereen kunnen geraadpleegd worden, wat nu praktisch
onmogelijk is.
Een aanzienlijk deel van het dichtwerk van Eduard de Dene is verloren gegaan,
ja zelfs veel meer dan hetgene ons enkel door vermeldingen bekend is. Zo vernemen
wij dat hij herhaaldelijk dichtwerk ten behoeve van de Brugse Bogardenschool heeft
vervaardigd. Op 28 juli 1544 werd hij betaald voor het maken van een toneelspel.
Het volgende jaar vervaardigde hij een esbattement en een toneelspel, dat op de
feestdag van Sint Laurens (10 augustus), patroonheilige van de school, werd
opgevoerd. In 1546 schreef hij een esbattement ter gelegenheid van Heilig-Bloeddag
alsook een lofgedicht. In 1547 composeerde hij andermaal een esbattement voor de
H. Bloeddag en een toneelspel voor het Sint-Laurensfeest. Het daaropvolgende jaar
dichtte hij opnieuw een esbattement en een geestelijk lied voor de H. Bloeddag. In
1549 leverde hij andermaal een esbattement alsmede een lied en een toneelspel voor
de H. Bloeddag plus een toneelspel voor het Sint-Laurensfeest. En in 1550 schreef
hij een esbattement voor hetzelfde schoolfeest.
Deze opgave van verloren gegane werken betreft enkel deze in verband met de
Bogardenschool en is dan ook ver van volledig.
Het werk van de Dene, dat tot ons is gekomen, beperkt zich nochtans niet tot zijn
Testament Rhetoricael. In 1562 bezorgde hij de uitgave van Antonis de Roovere's
Rhetoricaele Werken, die te Antwerpen werden gedrukt. In 1560 schreef hij een paar
lofgedichten ter inleiding van het tractaat ‘Van de Peste’, door Jan Pelsers te Brugge
uitgegeven. In 1570 stelde hij als ‘facteur’ van het Brugse rederijkersgezelschap ‘De
Drie Santinnen’ de prijskaart op voor een dichtwedstrijd. En van de vele opdrachten,
die hij van de Brugse Bogardenschool mocht ontvangen, bleef ons een referein uit
het jaar 1545 bewaard. Dit referein behelst vier strofen waarin vier allegorische
personages hun mening over de school ten beste geven en met een betrouwvol gemoed
tot God bidden, dat Hij de Boomgaard (d.i. de Bogardenschool) zou willen beschutten
tegen belagers en tegen ongunstige atmosfeer, tegen inwendig verval en
kwaadsprekerij, dat Hij zijn Boomgaard voortdurend met zijn goddelijke gratie zou
willen bestralen, zoals de zon met haar stralen de gehele wereld verlicht: opdat de
takken van de planten zich wijd en zijd zouden mogen uitstrekken, roem oogsten en
eeuwige vruchten voortbrengen. Als proeve moge hier de laatste strofe aangehaald
worden:
Princelick hofman, plantere van duechden,
de jonghe juechden
dijns Bogaerts schickt binder Brugscher stede
als palmen ende olijfbomen vul vruechden
daerin verheuchden
de victorieuse in magnanimer zede
laet ze wortelen in alder odtmoedichede
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bevrijd se mede
met dijn bloetwindighe vijf revieren
zodat zij mueghen doen vruchtbaer bede
voor paeys en vrede
ende omme 't ghemeene welvaren in alder manieren.
Heere nempt desen Bogaert in hu regieren
duer welcke anthieren
zullen zonder eenich trueren of zuchten
eertsche planten draghen eewighe vruchten.

Ten slotte dient hier nog in het bijzonder gewezen op de alleszins merkwaardige
dichtbundel ‘De Warachtighe Fabulen der Dieren’, bestaande uit 106 Esopische
fabelen, opgeluisterd met evenveel prachtige etsen van de Brugse schilder en graveur
Marcus Gerards (1521 - ca. 1600). Hoewel de fabelliteratuur bij de humanisten druk
beoefend werd, genoot ze weinig bijval bij de rederijkers. Ook in deze uitgave waren
de etsen wel hoofdzaak. En het mag onderstreept worden, dat de kunst van de graveur
heel wat hoger staat dan deze van de dichter en daarenboven ook veel langer werd
gebruikt. Kwamen de verzen van de Dene verder niet meer voor herdruk in
aanmerking, de etsen van Gerards daarentegen werden herhaaldelijk opnieuw ter
perse gelegd. Ze werden o.m. nog aangewend ter illustratie van het boek ‘Mythologie
Ethica’ van Arnold Frytag, dat in 1577 te Antwerpen door Plantin werd gedrukt, van
het boek ‘Viridarium Moralis Philosophiae’, dat in 1594 te Keulen werd uitgegevent,
en vooral van het boek ‘Vorstelijcke Warande’ der Dieren van Joost van den Vondel,
waarvan tussen 1617 en 1682 verscheidene uitgaven te Amsterdam verschenen.
In tegenstelling met het werk van de graveur, waren de verzen van Eduard de Dene
ook minder origineel. Zij blijken inderdaad een vrije bewerking te zijn van twee
Franse fabelverzamelingen. Niettemni zijn zij verdienstelijk werk van een bekwaam
rederijker, zoals men kan zien in de vier fabelen die wij hierna samen met het
bijhorende plaatje laten volgen.
Onder het motto: Zeer wijselick doorpeynst / jeghens die zijn gheveynst, behandelt
fabel nr. 2 hoe men tegenover huichelaars moet behoedzaam zijn, waarbij de leeuw
en het paard als zinnebeelden worden aangewend (PII. 1):
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Math. 7. Van de valsche propheten wach wel u zinnen
in al u beghinnen,
die in schapencleeders u gheveynst commen bij
en nochtans grijpende wulfven zijn van binnen
haer eyghen ghewinnen
tot des anders schade en schande zoucken zij,
maer dezulcke en zijn van de plaghen niet vrij
want die se meenen hinderen in alle weghen
daeraf werden zij aldereerst ghesleghen.

Den leeu ende 't peert
Den leeu vandt een peert in het groene gras,
twelck hij om verslinden cam valschelick brynghen,
hy zeyde dat hij een medecijnmeester was
die alle quetsueren ende ziecten ghenas.
Dus quellen u (zeyde hij tot 't peert) eenighe dynghen,
ick sal u wel helpen en te beene brynghen
want mij dynckt oock dat u yet lett ofte deerdt.
Ondertusschen dacht hij, mach ick u dus besprynghen,
ick sal u bijten ofte den hals afwrynghen:
Pluymstryckers die en zijn niet hoorens weerdt.
Ick verblijde mij (sprack 't peert) medecijnmeester goet,
dat ghij rechts te passe comt ter causen van desen,
want ick hebbe daer een doorne in mijn achtervoet;
ick bidde u wilt mij daeraf terstont ghenesen.
Den leeu stoop ernaer. 't Peert heeft 't been opgheresen
en gaf hem voor 't hooft eenen smuts soo herdt
dat den leeu duuzelde en verloos schier zijn wesen:
Met schade en schande men dickmaels meester werdt.
Sghelijcx zommighe menschen van buten ghelaten
datse vrienden sijn, onder een statelic cleedt,
ende 't sijn dood-vyanden die 'thuerder baten
heymelic zoucken te doene groot leedt.
Deghuene sie sijn openbaer vyandt weet
mach er hem vooren hoeden en wachten:
Wetenschap gaet voor natuerlicke crachten.

Onder het motto: Ledighe zinnen / veel quaets ghewinnen, behandelt fabel nr. 5 de
luiheid, waarbij de koe en de os ter illustratie worden aangewend (Pl. II):
Prover. 19.
Van alle quaet es ledicheyt moeder oft beghin
brynghe traechledich slapen in,
een ledighe ziele sal honger lijden,
bemindt dan den slaep te gheene tijden,
opdat u aermoede niet en brynghe in druck,
want een ledighe handt naect ongheluck,
en zoo langhe ghij blijft in ledich ghemack,
zieckte, aermoe, ghebreck schuulen onder u dack.

Coe ende Osse
Een coe staende te vettene in 't groene,
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met eten en ligghen passeerde den tijt
daer den osse moest slaven avendt en noene
treckende den plouch; en wasser yet te doene
dat aerbeyt was, moest doen zonder respijt.
De coe (zoo zij te stalle camen) dede hem verwijt
dat hij was d'ellendichste beeste van de stallen:
Ick ben (zey zij) weeldigher dan ghij zijt,
want ick ete en dryncke wel en doen niet met allen.
De coe, aldus ghevet zijnde, wiert ten eynde
ghecoordt wech gheleedt om te slane ras.
Den osse, dit ziende, alsdoen wel bekende
dat hij (die hem tot slaven ghewende)
veel gheluckigher dan het coeyken was.
Ick blijve (zeyde hij tot haer) op dit pas
levende en fraey, al moet ick weelde derven,
maer ghij gaet sterven, u en helpt wee noch gras.
Liever met aerbeyt leven, dan weeldich sterven.
Insghelijcx vare 't oock met degone,
die alderley weelden zijn ghewone,
zij meenen zoo blijven, want om de doodt
(dewelcke is der sonden eyghen zone)
dyncken zij niet, alwaer 't wel noodt:
te wijlent eedt de slave gherustelick zijn broodt.

Onder het motto: Jeghens des noodts tijt / wel zoorchvuldich zijt, behandelt fabel nr.
12 het bekende verhaal van de krekel en de mier (Pl. III):
Eccle. 9. Naerstich wilt wesen t'allen saeysoene
al wat u voor handen comt te doene,
doet dat vroyelicken t'uwer noodt,
gaet dan met blijdtschap eten u broodt
en drynct uwen wijn met goeden moede,
zoo suldy bewaerdt zijn van jeghenspoede.
Prover. 28.
Die oeffent zijn acker als tot aerbeyt wacker
sal hebben broots ghenouch,
maer wie ledich gaet sal met ellende quaet
vervult wesen vrouch.

Mieren ende crekel
Een groot ghecriel van mieren an tswaters stroom
hadden neerstich huerlieder ougst inghedaen
logierende ghesparich in eenen hollen boom
daer zijnde wel voorzien van goet terwen graen
eer dat zij den zomer voorbij lieten gaen
opdat zij in den winter daerbij mochten leven.
Den crekel cam derwaerts al sprynghende zaen
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Plaat I: De leeuw en het paard.
Gravures van Marcus Gerards uit ‘De warachtighe fabulen der dieren’ (Brugge, 1567).

Plaat II: Koe en os.
Gravures van Marcus Gerards uit ‘De warachtighe fabulen der dieren’ (Brugge, 1567).
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Plaat III: Mieren en krekel.
Gravures van Marcus Gerards uit ‘De warachtighe fabulen der dieren’ (Brugge, 1567).

Plaat IV: De hen om de eieren gedood.
Gravures van Marcus Gerards uit ‘De warachtighe fabulen der dieren’ (Brugge, 1567).
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die (duer noodt) gheerne hadde wat inghewreven:
Die niet helpt bezueren, sal men 't zoete niet gheven.
Den crekel hiesch van de provande een deel,
want van hongher ghevoelde hij zeer groot lijden,
maer de mieren ontzeyden hem dat gheheel
ende en creech anders gheen troostich verblijden,
hem vraghende wat hij te zomers tijden
meest hadde ghedaen ofte te doen plochte.
Hij zeyde: in 't cooren hieldt ick mijn bevrijden
daer ick zoorgheloos mijnen tijt overbrochte,
om den wynter dacht ick niet hoe 't varen mochte.
Wij sullen als de miere zoorghe draghen
en te wijlent wij hebben tzomers behaghen,
dats in de joncheyt, noch sterck sijnde en groene,
zullen jeghens den winter, dat sijn d'oude daghen,
eer wij andere daghen ende hebben van doene,
neerstigh zijn om ons en andere te voene.

Onder het motto: Te ghierigh verkiesen / doet somtijts verliesen, behandelt fabel nr.
32 de schraapzucht, die geillustreerd wordt door een vrouw die de hen om de eieren
slacht (Pl. IV):
Prover. 14.
De ooghe der ghierighen es onverzaedich quaet
in 't deel der ongherechticheyt, die altijts begheere
meer ende meer, hij en sal niet werden verzaedt
tot hij verdervende zijn ziele verteere.
Thimoth. I, 6.
Die wortele van alle quaeden
es begheerlicheyt des gelts niet om verzaeden,
twelck zommich begheerende, zoo wij aenschauwen,
hebben ghedoolt van 't gheloove in boose daeden:
wilt dan op den rijckdom niet betrauwen.

d'Henne ghedoodt om de eyeren
Een ghierighe corre om yet te ghevene ley
had een jonghe henne zoo van natueren
die haer alle daghe leyde een gouden ey
wieder maecte ghescrey
vroylickheyt moest er haer bij ghebueren.
Dies rijckdom vercreech se door 't langhe ghedueren
die eerst was aerme, ontmoedert, ontvadert,
nochtans bleef se in huer ghierighe cueren
om raepen ende scraepen altijts vroom ghe-adert:
Zulck ghebruuct somtijts minst dat hij heeft vergadert.
Nochtans van ghiericheyt niet zijnde vervult,
dochte de henne was binnen verguldt;
dus om den schadt gheheel hebben rasch onbezweken,
zonder advys oft oock andere schuldt,
heeft de henne den hals afghesteken;
zoo ghierich brandende heeft binnen ghekeken
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meende den proy hebben t'eenegaer ghecreghen
en vandt er niet anderssins in ghebleken
dan zo ander hennen te zijne pleghen
en was qualick bedeghen. Doe sprack zij versaeght:
Als een zaeke ghedaen es, eist te late gheclaeght.
Sghelijcx de sulcke es eeghinwijs
die haestich sijn voor nemen te doene bestaet
zonder rijpen raedt ofte voor-advys,
want dan hem d'ongheluc meest dobbel slaet.
De mensche obstinaet die met sijn hooft doorgaet,
waent somtijts wesen zoo expeert
en veel te winnen, maer den eyndt is quaet:
De ghiericheyt alle wijsheyt en 't proffyt uutweerdt.
Albert Schouteet

B r o n n e n : J. Van Mierlo, ‘Geschiedenis van de oud- en middel-nederlandsche
letterkunde’ (Antwerpen-Brussel-Leuven, 1928); L. Scharpé, ‘Eduard de Dene’, in
‘Belfort’, X (1895); G. De Groote, ‘Eduard de Dene’ (1505 - ± 1578), in ‘Leuvensche
Bijdragen’, XXXIV (1942), blz. 126-141; J.F. Willems, ‘Den Langen Adieu van
Eduwaert de Dene’ in ‘Belgisch Museum’, III (1839), blz. 99-104; Pr. Van Duyse,
‘Oude pryskaerten van de Brugsche rederykkamer De Drie Santinnen’, in ‘Belgisch
Museum’, IX (1845), blz. 453-456; L. De Wolf, ‘Testament Rhetoricael van Eduard
de Dene’, in ‘Biekorf’, XLI (1935), XLII (1936), XLIII (1937), passim; G. De Groote,
‘Jan Pelsers en Eduard de Dene’, in ‘De Gulden Passer’, XXI (1943), blz. 297-300:
A. Schouteet, ‘Een weinig bekend referein van Eduard de Dene’, in ‘Biekorf’, LIII
(1952), blz. 73-80; het aangehaalde vonnis in Brugge, Stadsarchief, ‘Register van
civiele sententiën’, 1548-1549, fol. 21 v.
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Leven en werk van Joannes David s.j.
1546-1613
Met Joannes David opent in de 16e eeuw de rij van Westvlaamse jezuïeten, die zich
in een of ander opzicht verdienstelijk gemaakt en naam verworven hebben: over een
Lodewijk Makeblijde, een Sidronius Hosschius en een Ferdinand Verbiest in de 17e,
een Jan-Baptist Sollerius, een Albertus de Lye en een Jozef Ghesquière in de 18e,
een Lodewijk-Vincent Donche, een Pieter Aernoudt, een Isidoor Van de Kerckhove
en een Constant Lievens in de 19e tot - om ons hier tot de overledenen te beperken
- een Renaat Hardeman in onze 20ste eeuw.
Joannes David werd op 13 september 1546 te Kortrijk uit een welgesteld gezin
geboren. Zijn ouders heetten, naar de Kortrijkse archivaris, de heer J.M. Berteele,
ons vóór enkele jaren meedeelde, Willem David en Joossyne uuten Kelder, en zijn
enige zuster Janneke of Jeanne trad omstreeks 1563 in het huwelijk met Matthijs
Drubbele, die naderhand een belangrijke rol in het stadsbestuur zou spelen. Als
student van het P o r c u s (of Varken), een van de vier toenmalige pedagogiën te
Leuven, in 1564 aan de universiteit ingeschreven, beëindigde David in 1566, het jaar
van de beeldenstorm, zijn filosofische studiën. In datzelfde jaar begon de jonge
‘magister artium’ zijn teologie op het H. Geestkollege. Daar trof hij als president
Cornelius Jansenius uit Hulst, die van 1547 tot 1561 pastoor van Sint-Maartenskerk
te Kortrijk was geweest en er in die jaren de kleine David ongetwijfeld had gekend.
Hij ontmoette er ook zijn iets oudere streekgenoot Petrus Simons uit Tielt, met wie
hij weldra nauw bevriend werd.
Vrij plots kwam er echter een einde aan zijn verblijf te Leuven: in 1568 werd
Cornelius Jansenius als eerste bisschop te Gent geïnstalleerd, en hij koos zich David
tot sekretaris. Tussen zijn administratieve bezigheden zette deze de teologiestudie
voort. Op 23 september 1570 wijdde Jansenius hem te Oudenaarde tot priester. Begin
februari 1571 fungeerde David nog als sekretaris op de plechtige diocesane synode,
waar zijn vriend Simons, thans aartspriester van het bisdom, de openingsrede hield.
Weldra deed zijn vaderstad Kortrijk een beroep op zijn diensten: David werd belast
met de leiding van de H. Geestschool, waar weesjongens op stadskosten onderhoud
en onderricht kregen. Vijf jaar kweet hij zich met volle toewijding van zijn opdracht
zonder enige geldelijke vergoeding daarvoor te willen aanvaarden; zelfs bestemde
hij ‘uyt goeder devotien ende zonderlinghe affectie’ een deel van de erfenis, die hem
bij zijn vaders dood te beurt was gevallen, voor de uitbreiding van de school.
In 1577 werd Joannes David pastoor benoemd van het zuidelijke deel der
Sint-Maartensparochie. Intussen was de politieke verwarring in de Nederlanden nog
gestegen. Nauwelijks enkele maanden oefende David zijn pastoorsfunktie uit, of in
het voorjaar van 1578 werd Kortrijk van Gent uit onder gereformeerd bestuur gebracht
en dadelijk rezen er moeilijkheden tussen de wereldlijke en de geestelijke overheid.
Pastoor David nam geen blad voor zijn mond, en toen het konflikt steeds scherper
vorm kreeg, was hij een der eersten die uit de stad verdreven werden. Te Dowaai
wachtte hij op gunstiger tijden. Toen Kortrijk in het voorjaar van 1580 weer onder
's konings gezag kwam, keerde hij dan naar zijn vaderstad en parochie terug. Een
enorme arbeid wachtte hem daar; het tweejarige gereformeerde bewind had een hele
ontreddering veroorzaakt op kerkelijk gebied, bij velen wraakgevoelens losgeslagen,
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een verslapping van het godsdienstig leven in de hand gewerkt. Gelukkig kreeg de
pastoor weldra de beste hulp die hij zich dromen kon: zijn goede vriend Simons, die
eveneens in 1578 uit Gent was verdreven en die met hem in ballingschap had
samengeleefd, werd zijn kollega, en in voorbeeldige verstandhouding wijdden beiden
zich aan de geestelijke heropbouw.
Tijdens zijn ballingschap was David in kontakt gekomen met leden van de jonge
jezuïetenorde; hun ideaal en optreden imponeerden hem zozeer dat hij, na te
Sint-Omaars de geestelijke oefeningen van Sint-Ignatius te hebben gedaan, de wens
uitdrukte in de orde te worden opgenomen. Dit verzoek werd nochtans voorlopig
niet ingewilligd. De paters wisten hem te overtuigen dat hij allereerst voor zijn
verstrooide en bedreigde kudde moest zorgen. Toch bleef het David heilige ernst
met zijn verlangen, en na zijn terugkeer te Kortrijk zag hij met ongeduld uit naar het
ogenblik waarop hij tot de uitvoering zou kunnen overgaan. In het voorjaar 1582
achtte hij die tijd aangebroken: de zwaarste geestelijke nood was nu gelenigd en de
ijverige Simons verklaarde zich bereid de hele last verder op zich te nemen, terwijl
de orde van haar kant ook geen bezwaren meer maakte. In een roerende afscheidsrede
deelde David dan op de kansel zijn nakend vertrek aan zijn parochianen mee en
‘beveelt hen hertelijck datse rijpelijck op den raedt wilden letten dien hy hen voorhiel,
van een Collegie der Societeyt te versoecken, waer in hy tot versekeringhe van sijne
saligheyt ende meerdere vrucht der sielen ghing leven en sterven’.
Kort nadien toog hij naar Luik, waar de jezuïtenprovinciaal hem op 26 mei 1582
in de orde opnam. Maar nog halverwege zijn tweejarige proeftijd, in juni 1583, werd
hij, met twee andere paters, voor geestelijk dienstwerk naar Kortrijk teruggezonden.
De stadsmagistraat had zich inderdaad tot de provinciaal gewend met het verzoek
om een kollege voor hun stad, en op diens antwoord dat er daarvan bij gebrek aan
personeel vooralsnog geen sprake kon zijn, hadden de heren aangedrongen hun dan
toch ten minste enkele paters te zenden voor prediking en katechismusonderricht.
Niet lang na het beëindigen van zijn tweede noviciaatsjaar werd David, in 1584,
overste van de kleine residentie, en in september van het volgende jaar kon de
visitator, pater Olivier Manare, over zijn beleid getuigen: ‘Pater Joannes David heeft
zich zo goed de geest van
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de orde eigen gemaakt en gedraagt zich met zulke wijsheid en mildheid, met zulke
ijver voor de kloostertucht dat slechts weinige oversten in de Nederlandse provincie
hem evenaren’. Toen pastoor Simons in januari 1585 Kortrijk verliet om als bisschop
te Ieper geïnstalleerd te worden, oefende David nog gedurende enkele maanden, op
verzoek van de bisschop van Doornik, in afwachting van de aankomst van Simons'
opvolger de pastoorsfunktie uit.
De vruchtbare werking van die eerste jezuïeten deed de stadsmagistraat nog vuriger
naar een kollege verlangen. Op 10 september 1584 hadden de heren zich rechtstreeks
tot pater generaal te Rome gewend, Claudius Aquaviva: ondanks diens weinig
bemoedigend antwoord troffen ze een zeker aantal schikkingen waardoor het
financiële probleem hun grotendeels opgelost scheen en dienden ze op 7 februari
1586 nogmaals een plechtig verzoekschrift in. Vast overtuigd dat de aanvraag ditmaal
zou worden ingewilligd, begonnen ze intussen reeds met de bouw van klaslokalen.
Maar Aquaviva bleek hoegenaamd niet genegen op zijn vroegere uitspraak terug te
komen en om het onherroepelijke van zijn zienswijze te beklemtonen beval hij dat
de paters zonder verwijl de stad zouden verlaten. Die radikale en onverwachte
boodschap plaatste pater David voor een pijnlijk probleem: moest hij hier zonder
meer het bevel opvolgen, terwijl nochtans de nieuwe bouw flink gevorderd en het
monogram van de orde reeds op de gevel aangebracht was? Een heengaan in zulke
omstandigheden kon de orde slechts tot schande, de stad tot grote schade en spot
strekken... Om dat alles te voorkomen diende een laatste poging gewaagd bij de
generaal, die hoogstwaarschijnlijk niet goed ingelicht was over de konkrete situatie.
Daar hij amper vier jaar tot de orde behoorde, schrok David in een zo gewichtige
kwestie toch enigszins voor de verantwoordelijkheid terug en ging hij de raad
inwinnen van de rektor van het kollege te Doornik. Deze was het roerend met hem
eens, en ook de nieuwe provinciaal, pater Coster, trad zijn mening bij. Brief op brief
vertrok naar Rome met redenen die het overijlde optreden verontschuldigden en het
belang van het Kortrijkse kollege aantoonden. Voor dit gezamenlijke offensief en
de vele argumenten bezweek Aquaviva ten slotte. De paters mochten te Kortrijk
blijven, en enkele maanden later kwam de lang verbeide goedkeuring om een kollege
te openen. Joannes David werd tot rektor benoemd en zal zich wel bijzonder dankbaar
gestemd gevoeld hebben, toen op 2 mei 1587 de nieuwe bouw plechtig werd
ingehuldigd. Tot november 1590 stond David aan het hoofd van het Kortrijkse
kollege. Van 1590 tot 1595 was hij overste van de residentie te Brussel, van 1598
tot 1602 was hij rektor van het kollege te Gent, en ten slotte zou hij in zijn laatste
levensjaren nog een korte tijd voor de tweede maal het rektoraat te Kortrijk uitoefenen
in 1611-12. Dat hij ook te Ieper, waar hij van 1604 tot 1609 verbleef, rektor zou zijn
geweest, zoals latere biografen soms vermelden, is echter volkomen uitgesloten.
Al die administratieve bezigheden konden hem niet beletten met het woord en
weldra ook met de pen aan apostolaat te doen. Te Kortrijk, te Brussel, daarna te Gent
en te Ieper besteeg hij geregeld de kansel; als overste van de Brusselse residentie
vormde hij met zijn konfraters Coster en Sailly het driemanschap dat de kinderen
iedere zondagmiddag in drie parochiekerken katechismusonderricht verstrekte; vooral
door zijn toedoen was het dat te Kortrijk op 25 november 1610 een Mariasodaliteit
voor jonge arbeiders werd opgericht.
Blijven we voor Davids preken en lessen hoofdzakelijk aangewezen op de lovende
getuigenissen van tijdgenoten, dan kunnen we toch een gedeeltelijke weerslag van
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die aktiviteit terugvinden in zijn vele publikaties. Deze zijn inderdaad als vanzelf
gegroeid uit zijn mondeling apostolaat. Ten behoeve van zijn katechismusonderricht
stelde David, tijdens zijn verblijf te Brussel, in 1593 een lijst van 100 koppelverzen
samen, met vragen en antwoorden over de voornaamste waarheden van het katholieke
geloof. We kenden dit werkje slechts uit een vage aanduiding van David zelf, totdat
onlangs L. Loosen s.j. het kon identificeren met een in de Koninklijke Biblioteek te
Brussel bewaard boekje. Die eerste proeve van zijn dichtkunst werd de inzet van een
bijzonder produktieve schrijversloopbaan. Nog tijdens zijn verblijf te Brussel
verscheen zijn eerste groot werk, de ‘Kettersche Spinnecoppe... Ghemaeckt by M.
Jason Petronius, Doctoor in de vermaerde vrije consten van Leyden’ (1595). Zowel
de titel als de spottende schuilnaam wijzen reeds op het polemische karakter van
deze publikatie waarin ontstaan, ontwikkeling, kenmerken enz. van de ketterij
voortdurend met het beeld van de spin worden vergeleken en voorgesteld. Deels
sarkastisch, deels ernstig van toon, was het blijkbaar bedoeld voor de afgevallen of
wankelende katolieken, die nog na 1585 in alle grote steden van de Zuidelijke
Nederlanden aangetroffen werden.
Van 1600 af volgen dan de publikaties elkaar op, eerst van Gent uit, nadien nog
veelvuldiger in de jaren van het verblijf te Ieper, toen administratieve beslommeringen
hem bespaard bleven. Zijn plaats in onze literatuurgeschiedenis dankt David tot
dusverre vooral aan zijn ‘Christelijcken Bie-corf der H. Roomscher Kercke’, een
in-octavo van ruim 500 bladzijden (1600), die doorgaans als een der vier, vijf
replieken op Marnix' beruchte ‘Biënkorf’ wordt voorgesteld. In feite is hij echter
daarvan slechts de onrechtstreekse weerlegging door van katoliek standpunt leer en
leven der Roomse Kerk in het kader van het door Marnix gebruikte beeld uiteen te
zetten, zonder dat Marnix' naam of boek ook maar één keer in die uiteenzetting
voorkomt; alleen in zijn voorrede tot de auteur van de valse ‘Biënkorf’ en in de
voorrede en het ‘vermaen totten leser’,
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waar hij het heeft over ‘dat pestilentiael boecksken’ en ‘eenen fenijnighen boeck’,
klinkt de polemische toon even door. Feller en bijtender zijn de strijd- en
verweerschriften uit de daaropvolgende jaren: de ‘Domp-hooren der Hollanscher
Fackel, Tot blusschinghe des Brand-briefs ende Missive die onlancks met de volle
mane uut S'Graven haghe gheschoten wierden’ (1602), ‘Den doolhof der ketteren’
(1605), de ‘Beweeringhe vande Eere ende Mirakelen der hoogh-verheven Moeder
Godts Maria, tot Scherpenheuvel’ (1607), het ‘Vry-gheleyde tot ontlastinghe van
conscientie om de catholiicke kercken, beelden, ende Godtsdienst te gaen bekiicken’
(1609), het ‘Locht-gat, voor den driftighen most, ende puffende wijsheyt, der nieuwe
Schrift-ghesinde’ (1610), ‘Den ketterschen vleeschpot der smoorender onkuyscheydt’
(1610), de ‘Historie van de kettersche kercke ghenaemt de vuyle bruydt’ (1611), het
‘Palleersel voor de kettersche vuyle bruydt met haren steert’ (1611), de ‘Postillon
van den roskam der vermomder eselinne van Willem Teelinck’ (1611), om slechts
de werken te vermelden die hem nagenoeg zeker mogen toegeschreven worden.
Bijna alle verschenen anoniem of onder een schuilnaam (Jason Petronius) of anagram
(Divoda Jansen).
Uit de burleske titels kan men reeds karakter en bedoeling van dit soort boekjes
gissen. Opgesteld in dialoog- of versvorm, doorkneed met volkse luim, wemelend
van vernuftige assonanties, strafrijmen en woordspelingen, van schilderachtige
beelden en rake vergelijkingen, passen ze volkomen in een tijd waarin de
geloofstegenstelling tussen gereformeerden en katolieken nog zo sterk op de
voorgrond trad en waarin de beide partijen het erop aanlegden de halsstarrige
tegenstander te allen prijze, ja desnoods ook door heftigheid en bijtend sarkasme,
tot inkeer te brengen. Meer dan eens heeft David het wenselijk geacht die harde toon
te rechtvaardigen, o.m. in de voorrede van zijn ‘Christelijcken Bie-corf’: ‘Dunckt u,
datter somtydts te groote scherpheyt ende te straffen opganc op der ketteren archeyt
gebruyckt wort: denckt daer tegen: Quod duro nodo durus conveniat cuneus. Daer
hartten weer oft onobbel is, daer moet te hartter ende scherper wegghe te wercke
ghestelt worden, ende den hamer te gheweldiger treffen. Daer en boven denct, dattet
al niet te bedieden en heeft by u lieden ghebeckte ende geclauwde woorden, en
bytende lasteren. Want de medecijne moet na de sieckte ghetempert wesen’. Hoe fel
zijn boeken soms ook te keer gaan, steeds vindt David, vooral dan bij het begin en
aan het slot, woorden van welwillendheid om tot bezinning aan te sporen.
Dat hij intussen als polemist een gevreesde tegenstander was, bewijst de reaktie
die bij de gereformeerden in de Noordelijke Nederlanden tegen zijn werken loskwam.
Vooral zijn ‘Domp-hooren’ van 1602 verwekte grote opschudding, en op een paar
jaar tijds verschenen daar een ‘Refereyn’, een ‘Toetsteen’, een ‘Ballade’ en twee
‘Tsamensprekinghen’, die ieder van hun kant de beweringen van de anonieme auteur,
waarin vrij algemeen een jezuïet werd vermoed, trachtten te ontzenuwen. Nog een
ander pamflet draagt in 1611 als titel: ‘Ballade aen Divoda Jansz, alias Johannes
Davids’, en zelfs in 1622 luidt het in een schotschrift: ‘Davida Jansz. die vodde van
Cortrijck’! Was het in hoofdzaak de vurige bekommernis om het geloof en de zielen,
die David bij het polemiseren dreef, zo spoorde die zelfde bekommernis hem daarnaast
eveneens aan tot het schrijven van de talrijke geestelijke traktaken waarin hij zijn
medemensen een weg naar deugd en volmaaktheid aanwijst. Zijn berijmde
katechismus van 1593 heeft hij door het toevoegen van allerlei kommentaar doen
uitgroeien tot een traktaat dat als lijvig in-quarto, opgeluisterd met 100 kopergravures,
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door de Plantijnse drukkerij te Antwerpen werd uitgegeven, eerst, op aandringen van
de drukker, in het Latijn onder de titel ‘Veridicus Christianus’ (1601), daarna in het
Nederlands als ‘Christelycken Waerseggher’ (1603). In dezelfde didaktische en
moraliserende trant volgden weldra andere traktaten: ‘Occasio arrepta. Neglecta’
(1605); ‘Bloem-hof der kerckelicker cerimonien’ en ‘Christelicken Huys-houder’
(1607); ‘Paradisus sponsi et sponsae’ (1607), met overwegingen over het lijden van
Christus en over de eretitels van Maria; ‘Toets-steen tot beproevinghe, ende oeffeninge
der gheender die haer tot de Volmaecktheyt des Christen levens begheiren te
begheven’ (1607), een verzamelbundel van tien traktaatjes waarin elementen uit de
oude Dietse traditie en uit de nieuwe geestelijke stromingen tot vrome beschouwingen
bedachtzaam worden samengevlochten; ‘Duodecim specula’ (1610), en nog een paar
andere. Door die ascetische geschriften, waarin naast het moraliserend element
dikwijls ook een inniger toon opklinkt, neemt David een ereplaats in onder de auteurs
van de Contra-Reformatie te onzent. Hij is een van de allereersten geweest die in de
devotieliteratuur bij de tekst een voorname plaats voor de prent inruimde en daarvoor
een beroep deed op de medewerking van beroemde Antwerpse graveurs. In het archief
van het Plantin-Moretus-museum te Antwerpen berusten nog een twintigtal brieven
van hem, waarin zeer duidelijk zijn bezorgdheid omtrent de keurige afwerking van
zijn boeken tot uiting komt. Dat deze bijval vonden, bewijzen de vele heruitgaven
en vertalingen. Sommige van zijn publikaties behoren nog steeds tot de meest gezochte
en duurst verkochte geestelijke emblemataboeken.
Joannes David verdient ook bijzondere aandacht om zijn kennis van en zijn
belangstelling voor de volkstaal. Dat hij die volkstaal soepel en vlot wist te hanteren,
blijkt uit zijn boeken, waarschijnlijk nog het meest uit zijn polemische werken.
Speciaal moeten we hier nochtans wijzen op het boekje dat hij in 1606 onder het
anagram Donaes Idinav publiceerde, ‘Lot van Wiisheyd ende goed Geluck’,
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De ‘tien schildersprent’ uit de Christelijcken Waerseggher’ van Jan David. Antwerpen 1602.
Gravure toegeschreven aan Wierix.
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en waarin hij van 300 volksspreuken een moraliserende verklaring in verzen gaf.
Daar zowel als in zijn overige Dietse werken ligt voor de kennis van de levende
volkstaal omstreeks 1600 en overvloedig materiaal, en het kan ons dan ook niet
verwonderen dat de opstellers van het ‘Woordenboek der Nederlandsche taal’ Davids
werken in hun ‘Bronnenlijst’ van 1943 hebben opgenomen. Maar bovendien is ons
van David in de Koninklijke Biblioteek te Brussel een handschrift bewaard gebleven
dat als titel draagt: ‘Velitationes pro idiomatis teutonici seu Germaniae inferioris
restitutione’, een pleidooi voor een juiste spelling en uitspraak van de Nederlandse
taal. Het is niet alleen het enige traktaat dat we over die kwestie uit de eerste helft
van de 17e eeuw bezitten, maar tevens het enige getuigenis van een reaktie tegen de
overheersende plaats van het Brabants in het toenmalige spraakgebruik.
Tot in zijn laatste levensjaren bleef David immer de rusteloze werker. Bij zijn vele
bezigheden kreeg hij nog de opdracht de schriftelijke nalatenschap van zijn goede
vriend Simons, die in 1605 was overleden, persklaar te maken voor een postume
uitgave. De opgenomen taak bleek allesbehalve een sinecuur, vergde tijd en
inspanning, maar kwam in 1609 dan toch tot een gelukkig einde. In datzelfde jaar
vertrok David uit Ieper naar zijn vaderstad Kortrijk, waar de herinnering aan de
oud-pastoor en eerste rektor steeds levendig was gebleven bij magistraat en bevolking.
Het weerzien werd gevierd, en er kwam zelfs, volgens het getuigenis van de
stadsrekeningen, en kruik wijn bij te pas, ter ere van ‘heere en vadere David... hier
ghecommen zynde omme thoudene zyne fixe residentie’.
Toch hadden de stadsrekeningen het niet bij het rechte eind: Kortrijk zou Davids
‘fixe residentie’ niet worden. Van bepaalde zijde, vooral vanwege professoren uit
Dowaai, was kritiek uitgebracht op de uitgave van Simons' werken, alsof David op
sommige plaatsen de tekst en de gedachte van zijn overleden vriend geweld zou
hebben aangedaan. Diep gekrenkt zette David zich dadelijk aan het schrijven van
een apologie. Nu hebben vermoedelijk personen uit zijn omgeving de kritiek niet
gans ongegrond geacht en Davids houding afgekeurd. Voor dit ongunstige oordeel
toonde deze, wiens vurig temperament nochtans voorheen reeds heel wat slagen had
opgevangen, zich in deze jaren bijzonder gevoelig. Hij trok zich de gebeurtenissen
al te zeer aan en voelde zich te Kortrijk niet langer op zijn plaats. Nog in de loop van
1612 kon hij zijn rektorsambt neerleggen, en het jaar daarop verliet hij zelfs zijn
vaderstad om zijn intrek te nemen in de residentie te Antwerpen. Daar werd hij einde
juli zwaar ziek en overleed hij in de nacht van 9 op 10 augustus 1613, omstreeks 11
u, ‘op 67-jarige leeftijd, in het 32e jaar van zijn kloosterleven en het 21e van zijn
plechtige professie’, zoals pater Scribani, de overste van het huis, de volgende ochtend
in een afstervensbericht aan de oversten van de andere huizen meedeelde.
Uit verlangen naar hogere volmaaktheid en ruimer apostolaat in het klooster
getreden, werd Joannes David een van de meest vooraanstaande leden van de jonge
jezuïetenorde in de Nederlanden. Geducht door zijn gereformeerde tegenstanders,
bewonderd door geloofs- en tijdgenoten, zelfs in het buitenland, is hij thans te onzent
voor de meesten haast een onbekende en wacht hij nog op een studie die de vele
aspekten van zijn persoonlijkheid en van zijn werk grondig zal behandelen. Mogen
deze enkele bladzijden ertoe bijdragen om hem wat meer bekendheid en belangstelling
te verzekeren.
Dr. Jos Andriessen s.j.
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De Rederijkers te Brugge in de 17de en 18de eeuwen
In de spanne tijds gelegen tussen het sluiten van het bestand in 1609 - gebeurtenis
die een heropleving inluidt in talrijke Vlaamse en Brabantse rederijkerskamers - en
de geweldige omwenteling van het eind van de XVIIIde eeuw - de critieke periode
in hun bestaan - komt het plaatselijke karakter steeds duidelijker naar voren. Iedere
kamer nestelt in het kleine leven van stad of landelijke gemeente. De wedstrijden
verliezen hun nationaal belang en worden herleid tot regionale uitingen van dichtende
genootschappen. Doch met bewonderenswaardige ijver en ontroerende genegenheid
hebben de rhetorisienen hun taal gekoesterd, en, zo hun letterkundige voortbrengselen
niet een strenge maatstaf mag aangelegd worden, toch verdienen zij reeds om deze
bezorgdheid alleen, de belangstelling van het nageslacht.

Externe geschiedenis der Brugse kamers
In de eerste decennia van de XVIIde eeuw bleef alles nog bij het oude, of tenminste
de bedoeling bestond traditioneel voort te werken.
De kamer van de H. Gheest - eertijds genoemd Het Pensé Blomken - beraamde
voor 1628 de herdenking van haar twee eeuwen bestaan door het inrichten van een
landjuweel. Daartoe werden per ‘Sendt-brief’ uitgenodigd alle kamers gelegen in
het gebied de Spaanse kroon onderhorig. Alle elementen in een klassiek landjuweel
vervat, zou men ook hier aanwezig vinden: een feestelijke intrede van iedere gilde,
door zestien man vertegenwoordigd; presentatie van de blazoenen; een zinnespel;
een esbattement; een refrein; een stichtelijk lied. Ook werden er prijzen voorzien
voor het beste personage, het beste zingen, het verst komen, de ‘bevalligsten sot’.
Zo de uitnodigende kamer geen instructies gaf wat stijl betrof, dan uitte zij toch een
formele voorkeur voor een puristische taalbehandeling: ‘Vereert Neer-Duytsche
spraeck / kondt ghy / d'uytheemsche derft / Voorwaer s'is rijck ghenoegh: door vlijt
ghy die beërft’.
Daarmee bewezen de dichtbroeders ook hoever zij reeds stonden van de
XVIde-eeuwse rederijkers die met voorliefde het vreemde woord in hun teksten
aanwendden. Die zo wel bedoelde en degelijk voorbereide festiviteit - de kamer zou
zelfs voor herberggelegenheid zorgen - kon evenwel niet doorgaan wegens verbod
uitgaande van de hoogste geestelijke en politieke instanties in het land. Tegenover
de bedrijvigheid van de rederijkerskamers, die in de hervorming ook een rol hadden
gespeeld, bestond nog een uitgesproken wantrouwen. Het strenge plakkaat van 1559
tegen hun activiteit was trouwens in 1601 nog eens uitgevaardigd geweest.
Meer geluk had de H. Gheest in het houden van een landjuweel in 1662. De
Oudenaardse kamer ‘Het Kersouwken’ behaalde toen de eerste prijs voor het
kluchtspel, twaalf tinnen kannen. Wellicht heeft de rederijkende gemeenschap zich
op dat ogenblik sommige vrijheden veroorloofd, want het jaar daarop werden
maatregelen getroffen om de plakkaten strenger toe te passen.
De laatste grote dichterlijke wedstrijd, die nog enigszins de allures aannam van
een landjuweel, ging door in 1700, onder de auspiciën van de ‘Weerde Drie
Santinnen’. Alle Vlaamse en Brabantse ‘konst-minners’ werden uitgenodigd ‘Den
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Oorspronck, en den Lof der Rymkonst’ te bedichten. Deze wedstrijd heeft weerklank
in den lande gevonden: ‘Al vloeyende groeyende’ uit Ninove kreeg de eerste prijs,
een zilveren ‘scheinktailloir’, terwijl de tweede prijs, twee zilveren kandelaars, werd
toegekend aan de ‘Verblijders inden Tijdt’ uit Duinkerke. Voor het zangwerk ontving
de Mechelse ‘Peoene’ een zilveren beker. De poëtische neerslag van die wedstrijd
kan men lezen in de bundel die de Drie Santinnen onder de titel ‘De Heliconsche
Echo’ uitgaven. Deze verzamelbundel laat ons ten overvloede toe kennis te maken
met de kenmerkende eigenschappen van de toenmalige rederijkerspoëzie. Geen
enkele bijdrage ontsnapt aan de algemeen ingewortelde kwaal van het overdadige
gebruik van mythologische, soms ook bijbelse versierselen. We leren er ook welke
Noordnederlandse letterkundigen te onzent bekend zijn. De voortreffelijkheid van
het Nederlands wordt door Peter Ghyseleers-Thys, factor van de Mechelse Peoene,
gegrond op de beschouwing dat het meer dan tweeduizend éénlettergrepige woorden
telt! Een rederijker uit Sint-Winnoksbergen brengt een optimistische getuigenis uit:
‘Ons westerkant, waar tot de konst van t'Dichten
En onse taal die liefd zoo aannimt allen dach,
Dat Vlaanderen, vereent, noyt deesghelycke sach’.
De inrichtende kamer der Drie Santinnen heeft evenwel geen onverdeeld genoegen
beleefd aan die rederijkerssamenkomst: met de Duinkerkse Karsouwieren geraakte
zij in twistgeschrijf. De Frans-Vlaamse kamer zond een ‘Beroepsschrift’, terwijl de
Bruggelingen reageerden met een ‘Val des Swaens’, een allusie op de naam van prins
Michiel de Swaen.
Vervulden Brugse rederijkerskamers in de periode die ons bezighoudt de rol van
gastheren, men vond ze ook op prijskampen in het buitenland. De H. Gheesters
dingen mede op het refereinfeest van de Wijngaert-rancken te Haarlem in 1613. Hun
valt de tweede prijs voor het liedeken ten deel. Tegenover de vele van bijbelse en
hervormde geest doordrongen concurrenten uit Noord-Nederland, - in een bijdrage
wordt de term gebezigd ‘Int Afgodische Pausdom’ - leggen de Bruggelingen, zowel
in de officiële teksten van de kamer als in de afzonderlijke, een lofwaardige kiesheid
aan de dag. Zij wijzen nadrukkelijk op de broederlijkheid en de liefde die allen moeten
samenbrengen.
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De beide Brugse rederijkerskamers waren vertegenwoordigd op het Leidse
refereinfeest van 6 oktober 1613. De H. Gheesters wonnen er de derde prijs ‘Op de
Vraghe’. Op deze redenrijke samenkomst gaven zowel katholieken als protestanten
blijk van zeer veel begrip tegenover elkanders opinie.
Ook in eigen land traden de Brugse kamers op: in het jaar 1616 nam de H. Gheest
deel aan het grote landjuweel te Veurne en in 1620 was de H. Gheester Jacques Labus
aanwezig op het Mechelse blazoenfeest.
Hoe verder we in dit tijdvak geraken, hoe meer iedere kamer een eigen, eng
begrensd leven begint te leiden. De grote dichterlijke samenkomsten tussen Noord
en Zuid behoren tot het verleden en zelfs in het binnenland zijn de betrekkingen zeer
verflauwd.
De kamer van de H. Gheest beschouwde zich als een hoofdgilde en meende
derhalve andere gilden te mogen installeren en er dan een zekere jurisdictie over te
hebben. Sommige gilden erkennen geredelijk hun inferieure situatie tegenover de H.
Gheest: zo vragen en krijgen in 1653 de ‘langhe waeghende cruysbroeders’ uit Esen
‘attestatie’ en ‘confirmatie’ van de erkenning die zij vanwege de H. Gheestkamer
hadden ontvangen in 1546.
In 1673 verzetten de H. Gheesters zich tegen het opvoeren van een spel te
Blankenberge. De kustbewoners, die aanvankelijk meenden dat een kerkelijke
goedkeuring volstond, vragen en krijgen de toelating, temeer dat het in hun bedoeling
lag, na de toneelopvoering, de H. Gheesters ‘te commen aansoucken om eene vrije
gulde van retorijca te hebben’.
De H. Gheestkamer te Diksmuide zendt in 1700 een afgevaardigde naar Brugge
om haar naamgenoot als hoofdgilde te erkennen. In dat zelfde jaar leggen de H.
Gheesters uit Kortemark een toneelspel ‘Florentius ende Diana’ voor aan het bestuur
van de hoofdgilde om de toelating tot opvoeren te verkrijgen en meteen het bewijs
dat het stuk niet was ‘strydende teghen de zeeghbaerheydt ende placcaeten vanden
Coninck’. In 1735 vragen zelfs de rederijkers uit het verre Cassel inlichtingen over
hun gilde. Nog in 1785 geven de Brugse H. Gheesters aan een groep Oostendenaars
de toelating een subalterne gilde op te richten, maar dit gebeurt slechts op voorwaarde
dat zij zich altijd zullen voegen naar de aanduidingen van de bevestigende gilde,
niets zullen schrijven tegen kerk of staat, bovenaan in hun blazoen de H. Gheest
zullen doen stralen, steeds inlichtingen zullen verschaffen over het vertonen van
blijspelen en het verkiezen van een hoofdman, en de autorisatie zullen vragen tot het
voeren van een standaard. Voor ons overzicht van de rederijkersactiviteit te Brugge
is evenwel de meest interessante nieuwigheid het verschijnen van een kamer op het
grondgebied van Sint-Michiels. Traditioneel wordt als stichtingsdatum van deze
gilde van het H. Cruys - met als zinspreuk ‘Slaet d'oog op Christi Cruys’ - aangeduid
het jaar 1621. Dat is volledig verkeerd, want eerst op 14 november 1670 wordt een
baptismaal verleend door de H. Gheestkamer, die zichzelf betitelt ‘hooftgilde van
alle redenrijcke gilde cameren van Vlaenderen’ aan Jacques Gheernaert,
oud-burgemeester der heerlijkheid van Tillegem in de parochie van Sint-Michiels
en aan zijn gezellen Pieter van Nieukercke, Anthone de Keijsere, Passchier Hallant
en Franciscus van Barizeele. Vanzelfsprekend stelde de H. Gheest bepaalde
voorwaarden. De Cruysgilde mocht opgericht worden te Sint-Michiels, maar enkel
in het huis van Jacques Gheernaert, genaamd ‘ter pype’. De nieuw opgerichte kamer
kreeg de autorisatie een blazoen te voeren en er een standaard op na te houden. Zij
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moest er echter voor zorgen dat in het blazoen voorkwam: ‘het H. Cruys met Maria
ter rechter handt het cruys omermende, ende ter slynckersyde drye tarwe haeuwen’.
Met dit blazoen mochten de H. Cruysers verschijnen op landjuwelen en prijskampen.
Zij kregen tevens de toelating in private kring en in het publiek te spelen, kluchten
en esbattementen op te voeren met dien verstande dat al hun letterlievende
voortbrengselen dienden ‘gevisiteerd’ en ‘geapprobeerd’ te worden. Tenslotte berustte
op hen ook de verplichting de hoofdgilde ervan in kennis te stellen wanneer een
nieuwe hoofdman werd gekozen.
Ook tegenover dit nieuwe lid in de wereld der Brugse rederijkerskamers deed de
H. Gheest haar prioriteit gelden. In 1714 ontvangen de H. Cruysers nogmaals de
toelating een standaard te voeren, doch hij moet in de kerk te Sint Michiels worden
gewijd en de kamer van het H. Cruys die zich - zoals ook haar meeste leden - wegens
de oorlogsomstandigheden binnen de stad had teruggetrokken, krijgt order zich
opieuw op haar plaats van stichting te gaan vestigen.
Ofschoon zij misschien wel de mening toegedaan waren dat boven hun ‘konste’
niets ging, toch namen de Brugse rederijkers flink deel aan vieringen en plechtigheden
die plaatsgrepen in de andere verenigingen in de stad. Zoals vroeger, stonden de
kamers in nauw contact met de schuttersgilden. Zij leefden - gewoonlijk met een
gedicht - met de andere gilden mee. Zij betuigden hun leedwezen bij het afsterven
van een hoofdman. Zij huldigden het nieuw gekozen ‘opperhooft’ ter gelegenheid
van zijn plechtige intree. Zij beschonken met wijn en met een eervers een nieuwe
koning, hetgeen niet altijd ongevaarlijk was, zoals blijkt uit de ontploffing die zich
voordeed voor de ‘Poorterlicke Loge’, het lokaal van de H. Gheesters, toen schutters
twee zakken kruit te dicht bij brandende pektonnen hielden tijdens de receptie
aangeboden in 1723 aan François de Vriendt, koning van de Sint-Sebastiaansgilde.
De 28ste januari 1755 staat met rode letters geboekt in de annalen van de H.
Gheesters. De twee bovenzalen van de
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Gravure waarin het wapen van de H. Gheestkamer verwerkt is. In 1698 werd Jonker Ignace vanden
Sompele tot hoofdman verkozen.
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Titelblad van de publicatie die de Drie Santinnen na hun wedstrijd in 1700 in het licht gaven.

Poortersloge die door de gilde werden betrokken, gingen in de vlammen op. Al de
‘kostelyckheden, gedenckweerdige oudheden en rariteyten’ gingen verloren, met
inbegrip van de wapens van al degenen die jaarlijks door het lot tot koning werden
aangeduid. Ook de Akademie die sedert 1720, door de gunst van het stadsbestuur en
de inschikkelijkheid van de gilde, de benedenvertrekken had gekregen, verloor in
deze brand haar collecties die zich daar bevonden. In afwachting van de reconstructie
vergaderden de H. Gheesters een tijdlang in het stadhuis.
De laatste vijf jaren van de XVIIIde eeuw schijnen wel in het bestaan van de Brugse
rederijkerskamers de lastigste periode geweest te zijn. Na 1800 ziet men ze alle weer
in min of meer gezonde toestand.

Interne geschiedenis der Brugse Kamers
Bestuurlijke inrichting
Van haar ontstaan af werd de kamer van de H. Gheest bestuurd door een Proost en
de Heren Derthiene. De Proost werd voor één jaar verkozen, gewoonlijk, alhoewel
niet altijd, op Drievuldigheidszondag. Proost en Derthiene
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Kamer van het H. Cruys: titelillustratie uit Nieuwe Resolutie Boeck (Stadsarchief, Brugge).

voorzagen in de vervanging van iedere overleden Heer Derthiene. Voor het
proostschap kreeg iedereen zijn beurt. Reynier de Graeve, in 1697 tot proost verkozen,
werd het jaar daarop tot deken aangesteld en in 't vervolg zal de aftredende proost
deken worden, tot op het ogenblik (28 januari 1713) waarop men besliste een nieuwe
deken aan te duiden, die dan het volgende jaar proost zou moeten worden. De proost
werd gemeenlijk verkozen ‘met ghemeene voysen’ of ‘met pluraliteyt van voysen’.
De metamorfose van deken in proost geschiedde niet altijd automatisch. Zo legde in
1757 jonker Pieter Vincent, hoogbaljuw van de stad Brugge, als deken zijn rekening
voor, doch hij bedankte voor het proostschap, alhoewel hij toch zijn mandaatfeest
gaf - de herdenking van Witte Donderdag - hetgeen eigenlijk een verplichting
uitmaakte verbonden met de waardigheid van proost.
De proost, die aanvankelijk in de gilde een bevoorrechte positie bekleedde, heeft
zich daar echter niet kunnen handhaven. Van 1661 af, het jaar waarin Jonker Hendrik
Anchemant, burgemeester van schepenen, de eerste hoofdman werd, was het met de
hegemonie van de proost gedaan, behalve wanneer de gilde zonder hoofdman viel.
De hoofdman, die zijn functie ad vitam vervulde, werd nu het werkelijke hoofd van
de gilde. Hij werd door de Heren
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Derthiene verkozen, zoals dat ook het geval is geweest met zijn opvolger Jonker
François Anchemant ten jare 1670. In 1679 ging de verkiezing van de hoofdman met
moeilijkheden gepaard gezien het absenteïsme van de Heren. Toch geraakte men het
erover eens Jonker Jan Franciscus Nans om zijn instemming te vragen. Het archief
van de H. Gheestkamer gewaagt echter niet van zijn hoofdmanschap. De kamer vond
in 1683 weer een edelman als hoofd in Franciscus Vanden Hende die de volgende
eed aflegde: ‘Ick sweere te wesen de hooftman van de goddelicke en de redenrijcke
hooftgilde van Vlaenderen, des H. Geest, de selve te wesen goet, getrauwe ende voor
te stane naer alle mogelicke, ende vvterste debvoiren, soo waerelick moet mij Godt,
ende alle syn heijlighen helpen’.
In 1698 liet het bestuur van de stad weten aan de proost van de H. Gheestkamer,
dat de namen moesten opgegeven worden van de kandidaten voor het hoofdmanschap.
Proost, deken en griffier van de H. Gheest lieten een request geworden aan de heren
Burgemeesters en Schepenen der stad, waarin drie kandidaten werden opgegeven.
Alle gildeleden werden opgeroepen ‘door 't roeren van twee trommelen, feyfelaer
geassisteert met den recreatief meester’ om aan de verkiezing, die doorging in
aanwezigheid van twee schepenen en een griffier, deel te nemen. Zeer talrijk waren
de opgekomen rederijkers niet: Jonker Lieven Ignace vanden Sompele kreeg achttien
stemmen, zijn mededingers respectievelijk zeven en twee.
Vanden Sompele was een ware Maecenas die de kamer uit een periode van verval
heeft geholpen, door een lang en nuttig hoofdmanschap.
Hoeveel leden de gilde telde - of tenminste stemmende leden - kan men opmaken
uit die hoofdmansverkiezingen, vermits steeds de ‘generaliteyt’ van gildebroeders
opgeroepen wordt. In 1743 verenigt Jonker dela Coste zesentwintig stemmen op zijn
naam, zijn concurrenten respectievelijk drie en twee. In 1773 krijgt Jonker Ignace
Pardo tweeëntwintig stemmen, de concurrerende kandidaten, zeven en twee.
Een van de hoofdkwaliteiten van de hoofdman lag in zijn gegoedheid, zodat hij
door schenkingen of door leningen de lekke rederijkersbark van de ondergang kon
redden. Hij vertegenwoordigde de kamer bij de plechtigheden in andere
maatschappijen en verdedigde de belangen van de gilde of belegde vergaderingen
bij uitzonderlijke omstandigheden. De adel was in het bestuurlijk lichaam sterk
vertegenwoordigd.
Behalve de wereldlijke proosten, zijn ons op zijn minst drie geestelijke proosten
bekend, door hoofdman en Derthiene verkozen: de kapelaan van Zuienkerke, Van
Male (1708); de pastoor van St.-Donaas, Pennaert (1737); kanunnik Vandenhecke,
verbonden aan St.-Baafskathedraal te Gent (1750).
Naast proost en hoofdman bekleedde de deken een belangrijke functie.
Oorspronkelijk wachtte men twee tot drie jaar vooraleer men de deken gelastte zijn
rekening te sluiten. In 1661 besloot men de deken ieder jaar rekenschap te vragen
over de financiële toestand van de gilde. Bij nalatigheid in dezen had hij, naar
rederijkersgewoonte, een boete te betalen. De deken diende er voor te zorgen dat de
gildekas in gezonde toestand verkeerde, hetgeen niet altijd een sinecuur betekende.
Bronnen van inkomsten konden gevonden worden in het jaarlijks ‘gildegeld’ en in
de ‘doodschulden’ d.w.z. de som die een lid beloofde na zijn overlijden aan de gilde
te laten uitkeren.
Lid van de Heren Derthiene werd men op eigen verzoek, ofwel op voorstel van
proost of Derthiene, soms bijgestaan door deken en eed, waarna men de verkozene
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om zijn ‘consent’ vroeg. Men hoefde zelfs nog geen gildebroeder te zijn om tot Heer
Derthiene te worden verkozen. Soms kon men bepaalde condities stellen, zoals Jan
Droomers die in 1691 lid werd van het gezelschap van de Derthiene ‘sonder te komen
in eenich last’. Het was ook niet ongewoon twee functies in de gilde te cumuleren
zoals Pieter Verplancke, die, reeds griffier, in 1661 als lid van de Derthiene werd
aanvaard. Deze verkiezingen geschiedden, zoals practisch alle verkiezingen bij de
H. Gheestbroeders, ‘met ghemeene voysen’ of met ‘pluraliteyt’ van stemmen.
Normaliter nam het Heer Derthienschap slechts een einde met de dood, doch een lid
kon wel ontslag vragen om reden van hoge leeftijd of omdat ‘syne menighvuldige
affairen niet toe en lieten de ghilde langer te frequenteren’. Varianten bestonden er
genoeg die de gelegenheid gaven een zeker contact met de Heren te behouden; men
werd bv. ‘pater senior’, ‘honoraire’, ‘extra-ordinaire’, ‘super numeraire’ of zelfs
‘extra super numeraire’!
De Heren Derthiene, het bestuurslichaam van de kamer, overleefden alle
tegenheden.
Andere instanties kenden een wisselvallige geschiedenis, zoals bv. de ‘cleene
Derthiene’, ons slechts uit enkele zestiende-eeuwse documenten bekend.
We vermeldden reeds terloops het veranderlijk gedeelte van het gildebestuur, de
eed. De leden ervan werden slechts voor één jaar door de Proost, de Koning en de
Heren Derthiene gekozen. Alleen de standaardvoerder en de griffier maakten er
bestendig deel van uit.
De klerk was de zorg voor alle materiële werk opgedragen. Hij moest bij feestelijke
gelegenheden de gildebroeders - en ook de gildezusters - aan spijs en drank helpen.
Hij werd ook gelast met convocaties en bewaarde sommige bezittingen der gilde.
Behalve zijn jaarlijkse bezoldiging, kreeg hij ook soms - vergeten wij niet dat het
innen van de boeten van de afwezigen ook in zijn attributies lag - een paar schoenen
en, in steeds dalende mate, drinkgeld vanwege de Heren Derthiene.
Een recreatiefmeester speelde o.m. een rol bij het hul-
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Een ‘eer-kaert’ door de Kamer van de H. Gheest uitgegeven (1699). De bekroonde auteur werd prins
van ere.

digen van een ‘Prince van Eeren’.
Werd ‘Prince van Eeren’ diegene die het kundigst op een ‘Eer-kaert’ had
geantwoord. De prins bezette een ereplaats naast hoofdman en proost. Soms was er
ook een ‘Prince van ghenoughte’ voorzien.
Over het koningschap zullen wij het wat verder hebben. Wie drie jaar na mekaar
de titel verkregen had, werd tot keizer uitgeroepen.
Tijdens de periode 1600-1800 ontmoet men bij de H. Gheesters ook nog de oude
term ‘facteur’, voor de toneelschrijver en ‘personnage’, aanduiding voor een
toneelspelend lid.
De kamer van de ‘Drie Santinnen’ bezat ook haar eigen besturend orgaan. In 1588
luidt dat: ‘Proost, metgaeders deken, overzienders en zorghers’; in 1619 is dat
geworden proost, deken en eed. Ook een prins bestond er die tot zijn waardigheid
werd gepromoveerd door het beste antwoord op een kaart van ere, dit in tegenstelling
tot de aanduiding door het lot in een vroegere periode.
Bij de Santinders kan men ook een geestelijke proost aanwijzen. Wanneer de
kamer in het jaar 1700 haar laatste grote wedstrijd uitschrijft, dan bestaat het bestuur
uit een hoofdman, een prins, een proost, negen ‘raeden’, een ‘deken van de ghesellen’,
acht ‘sorghers’ en een rekenmeester. Deze laatste functie schijnt in het volle interesse
van de gildebroeders gestaan te hebben. De titularis ervan duikt op onder verschillende
benamingen: ‘schatmeester’, ‘ontfangher’, ‘bouchouder’ en ‘tresorier’.
Vanzelfsprekend
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ontbrak er noch klerk noch standaardvoerder.
Het bestuur van de derde Brugse rederijkersgilde, het H. Cruys, kende een nogal
afwisselende vorm. Als normaal voorkomend zou men kunnen opgeven: hoofdman,
stadhouder, proost, deken, hofmeesters, zorgers (ten hoogste 18 in getal), griffier.
Er was ook een klerk, een recreatief-meester en een ‘cornette’ of standaardvoerder.
In 1671 berustte het bestuur in handen van een stadhouder; in 1715 horen wij van
een hoofdman spreken. Hofmeesters en deken zorgden voor de orde bij de
beraadslagingen: kannen en glazen moesten ‘besiden gestelt worden’ en de confraters
moesten hun plaats innemen ‘ten buffete’ in alle stilte. De eerste hofmeester had de
plicht de boeten en de ‘slaplakens’ d.w.z. een soort bijkomende doodschuld door
overleden confraters getekend, te innen, hetgeen meebracht dat men weinig kandidaten
vond.
Bij de H. Cruysers bestond ook het prinsdom van ere. In 1711 moeten de H.
Gheesters zelfs hun prioriteit verdedigen tegenover de H. Cruysers die geen toelating
hadden gevraagd tot het uitgeven van een erekaart.
Bij het H. Cruys was ook de geestelijke proost bekend. Wij citeren hier slechts
Josephus Van Deurne, kanunnik regulier van Sint-Pieters te Gent, die behoorde tot
een adellijke familie die aan de gilde een hoofdman, een stadhouder en verscheidene
leden schonk.
Een klerk moest goed op zijn zaken letten want zo hij iemand vergat te convoqueren
dan moest hij zelf de boete betalen. Hij placht op de borst een zilveren schild te
dragen ‘geteeckent met gravure, van eenen gecruysten Godt’.

Feestelijkheden en Plechtigheden
In de XVIIde en XVIIIde eeuw zijn de uiterlijke verschijningsvormen van de
rederijkersgezelschappen sterk gewijzigd. Meer en meer worden de kamers sociëteiten
waarin de dichtende Muze haar zetel heeft. Toch waren er nog omstandigheden die
de rederijkers de gelegenheid gaven tot luidruchtigheid in de kalme stede.
Zo was daar de blijde inkomst van een nieuwgekozen hoofdman. De H. Gheesters
deden dan steeds beroep op de andere rederijkers. Personaliteiten uit de stad werden
eveneens uitgenodigd. Er werd een kerkdienst gecelebreerd. De hoofdman werd aan
huis afgehaald door de Heren Derthiene die vergezeld waren door drie trompetters,
een keteltrommelaar, de standaardvoerder te paard en twee maagdekens die het
blazoen droegen. De tafelgeneuchten gingen door ter Poortersloge, waar ook
gelegenheidsgedichten werden voorgelezen en waar een komedie werd opgevoerd.
Sympathiserende organismen boden wijn aan, doch de rederijkers waren in dezen
verwend. Zien wij niet in 1670 de nieuwgekozen hoofdman Jonker Franciscus
Anchemant de door de wet van Brugge aangeboden 24 stedekannen wijn weigeren
‘om de cleenigheyt’? De plechtige intree van Jonker Franciscus vanden Hende in
februari 1683 overtrof in uitbundigheid en in opzet al de andere. Van uit de
Poortersloge gaan de H. Gheesters in stoet - er was een verzen reciterend maagdeken
bij, gezeten op een pelikaan - naar het huis van de hoofdman voor hetwelke een
triomfboog stond, waaruit zes kanonnetjes hun stem lieten horen. Derthiene samen
met Santinders en Cruysbroeders die zich onderweg bij de stoet hadden aangesloten,
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worden door de hoofdman vergast op een schoon ‘inbyt’. Onderweg komen de
schermers opduiken ‘treffelick met hun sweerden spelende’ en ook ‘diversche geletten
musquettiers’ die hun feestgenot in vreugdeschoten uiten. Menige vriend die op de
weg van de stoet woont, geeft een ‘beschinckinghe’ ten beste. In de loge grijpt dan
het feestmaal plaats waaraan o.m. de abt van Sint-Andries en Adriaen Blomme,
burgemeester van het Vrije en vele edelen aanzitten. Een fakkeltocht begeleidt de
hoofdman naar huis, met vanzelfsprekend onderweg het gewone tafereel van
pektonnen en vuurpijlen. Drie dagen na mekaar, wordt er ter loge een ‘fraye clucht’
opgevoerd. Als epiloog op deze feestroes zal deken Jan van Berchem een collecte
moeten houden bij allen die aanzaten, met uitzondering van de genodigden, de
Derthiene en de acteurs.
Een ordonnantie van het college van Brugge verbood een publieke intree aan de
volgende hoofdman Jonker Lieven Ignace vanden Sompele (1698) en aan Jonker
Jan dela Coste die hem na een roemrijk hoofdmanschap van 45 jaar in 1743 vervangt.
Zoals steeds kreeg de gevierde een hele reeks lofdichten voorgedragen door vrienden
en gezellen in de dichtkonste.
Uit een beschrijving van de inhuldiging van Adriaen Blomme als proost van de
Santinders in 1670, kunnen wij opmaken dat de medejubelende H. Gheesters het niet
uitsluitend bij rijmende eredichten hielden, maar ook zorgden voor ‘vvtnemende
balletten door jonghe knechtekens ende meyskens die costelick alle ghecleet, ende
verciert waren’.
Ook het prinsdom van ere gaf aanleiding tot een tocht door de stad, waarbij de
zilveren prijzen ten aanschouwe van eenieder werden meegedragen. Het ging om
een niet alledaagse gebeurtenis: bv. Loys Lootyns had 25 jaar lang bij de H. Gheesters
de titel gedragen. In 1699 werd hij vervangen door Christoffel Cardinaal die het beste
‘rijmwerk’ had opgesteld.
Bij het afsterven van een hoofdman of een ander belangrijk lid, werd een solemnele
lijkdienst gecelebreerd en de dichterlijke ader, die bij de rederijkers nooit ophield te
vloeien, uitte zich dan in ‘Lyck-traenen’, soms als antwoord op een prijskaart.
De gewone gildebroeders of -zusters moesten het stellen

West-Vlaanderen. Jaargang 12

233

De drie patronessen van de kamer De Drie Santinnen. (Fol. I vo uit Registre van alle de fondatien
ende brieven, Stadsarchief, Brugge).

met een gelezen of een gezongen mis, al naar gelang ze zich ‘ghenegen’ hadden
getoond tegenover de kamer. De koning van de kamer van de H. Gheest wordt rond
Dertiendag uitgeloot in het lokaal van de gilde of in het huis van een der Heren
Derthiene. Gebeurlijk wordt de aanwezigheid vermeld van autoriteiten van de stad
of van het Vrije. Te dier gelegenheid voert men soms ‘over tafel’ een toneelstukje
op. Tot de verkiezing worden de Derthiene samengeroepen, eventueel met hun
echtgenoten. De datum van het koningsfeest stond niet vast en niet altijd waren
vrouwen erop aanwezig. Na zijn verkiezing geeft de koning traditioneel blijk van
zijn milddadigheid tegenover de gilde; soms vergast hij de heren - waarbij eventueel
de eed moet gevoegd worden - op een banket. Ten jare 1712 geeft de koning, heer
ende meester Ignatius Hughe, licentiaat in de beide rechten, ‘eene seer curieuse
crystaline kop seer constelyck bevracht, met eene uytvysende voet’ en het gezelschap
weet dit stellig te waarderen, want het besluit dat in het vervolg de koningen een
dergelijk present zullen geven. Later besluit men dat afwezigen zowel als aanwezigen
hun aandeel zullen hebben te betalen in het koningsfeest.
Ieder jaar herdachten de Derthiene het laatste avondmaal in het mandaatfeest dat
de proost te zijnent gaf. Daar werden dan werken voorgelezen door een van de
Derthiene of van andere ‘ghemeyne gildebroeders’ gedicht op het thema van 's Heren
passie. Daarop bood de proost een matig maal aan, dat echter met de tijd zeer aan
omvang
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en kwaliteit zal gewonnen hebben, vermits zulks op het eind van de XVIIde eeuw
‘splendidelick’ gebeurt. Wellicht zal dat in 1700 geleid hebben tot de beslissing dat
in de toekomst het mandaatfeest niet meer ten koste van de proost en te zijnent zou
geschieden, doch dat ieder van de Derthiene zijn aandeel in de onkosten zou dragen
in het feest dat op de kamer zelf zou doorgaan. Alleen de mandaatkaart viel te zijnen
laste. De mens - ook de rederijkende - is echter zwak en zo moesten hoofdman,
proost, deken en heren Derthiene in 1764 beperkende maatregelen treffen:
‘gereflecteert hebbende dat de jaerelycke mandaet-feeste was buyten gewoonte en
het gestatueerde etiquet was al te prachtig geworden, ende om daer in te voorzien,
hebben de heeren in paerlyck geresolveert van in toekommende het dissiert van den
beginne op te stellen ende met acht schootels maer te moghen dienen’. Natuurlijk
stond een boete op overtreding. Het derde grote feest bij de H. Gheesters greep plaats
op H. Drievuldigheidszondag. Derthiene, deken en eed kwamen dan samen aan tafel
- soms met hun echtgenoten - en verkozen een proost. Het gebeurde dat dan een spel
werd opgevoerd, in 1642 nog een ‘speelken van zinnen’. Vanwege het stadsbestuur
mochten de rederijkers gebeurlijk een wijnbiljet in ontvangst nemen. Van het jaar
1713 af schijnt het een gewoonte te worden - wellicht om officiële inmenging te
vermijden - het Drievuldigheidsfeest te Blankenberge te laten doorgaan op een
afwisselende datum; in 1723 gaat de viering door op het stadhuis te Male. De
solemnele mis ter ere van de H. Drievuldigheid werd, juist zoals het met de religieuze
dienst op Driekoningen het geval was, steeds op de feestdag zelf gecelebreerd.
Gewoonlijk waren het de heren ‘regeerders’ van de gilde die zich daarheen begaven,
alhoewel het ook voorviel dat alle confraters waren uitgenodigd.
Tot de gewichtigste gebeurtenissen in het leven van de rederijkers dienen
ongetwijfeld gerekend te worden de dichterlijke wedstrijden die verscheidene keren
per jaar de poëtische sluizen wijd openzetten. Aanvankelijk om de maand, later vier
maal per jaar, werden de H. Gheesters verzocht een vraag te beantwoorden, een
liedeken te ‘componeren’ en een kniegedicht uit de mouw te schudden. Naar
rederijkersgewoonte bestonden de prijzen vooral uit tinnen voorwerpen. Zo men
geldschieters vond, kon men wat rijkelijker de prestaties belonen: op 3 november
1743 werden respectievelijk toegekend een zilveren ‘bouillon-kommeken’, een
‘zilveren vergulde snuyfdose’ en een ‘zilver lepel en forchette’.
Het prinsdom van eren kon alleen gewonnen worden door Brugse ‘Minervisten’,
of ze nu tot de H. Gheesters of tot de Santinders of tot de H. Cruysers behoorden.
Op de andere kaarten konden buitensteedse belangstellenden antwoorden, zoals
bijvoorbeeld in 1699 rederijkers uit Sint-Winnoksbergen deden.
Aan een kaart ontbraken nooit technische, taalkundige en morele onderrichtingen.
Zij werden zeer duidelijk geformuleerd in de ‘chaerte van ghenoechte’ uitgegeven
tegen de 10de in de lauwmaand 1658: ‘Vliedt schimp en argernis, het uijtheijmsch
buijten laet, / brengt approbaci me, voldoet de chaert in maet’. Voor de vraag wordt
het aantal verzen aangeduid en de stokregel opgegeven, voor het lied het aantal
strofen. De themata zijn zeer uiteenlopend, doch vooral religieuze onderwerpen
worden voorgelegd. Zo bv. op 27 december 1713 luidt de vraag: ‘Was het corbaerlijck
dat een Godt, tot vesting van 't geloof, verkoos een arem lot?’; het lied stond in
overeenstemming met de vraag: ‘Waerom dat Christi komst verkondigt wierd de
volcken door 't openbaeren van een sterre?’ en zelfs het kniegedicht was in diezelfde
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geest opgevat: ‘Waer door word het verstand van menig schrandre geest / in stucken
des geloofs verduystert aldermeest.’
Politiek, geschiedenis en tijdsgebeuren vielen ook in de smaak van de rederijkers.
Zo werden de Noord-Nederlanders eens met het volgende lieve vraagje bedacht: ‘In
t' Nederland woont een slacht van schalcke krocodillen, / beschrijft: waer in sy met
die vanden Nijl verschillen?’ Soms wordt een arcadische toon aangeslagen, zoals in
het lied van de 24ste in bloeimaand 1716:
‘dog laet als-dan, tot vreugd, de trouwe Coridon
een zoete Mey-gezang syn herderin ter eeren uytgalmen.’

In de XVIIde eeuw worden personaliteiten - zeer dikwijls een geestelijke - aangeduid
tot het beoordelen der werken. In de XVIIIde eeuw geschiedt dat bij stemming. Op
gebied van orthodoxie en moraliteit gaf men bij de beoordeling van de antwoorden
blijk van grote gestrengheid. Meer dan eens viel het voor dat de hoofdman van de
H. Gheesters schriften liet verbranden. Geen kunst om de kunst: met Pieter Van
Daeles werk houdt men in 1700 geen rekening omdat het door hem ingeleverde
liedeken strijdig was met de eerbaarheid, alhoewel ‘anders wel het principaelste en
naer konste ghemaeckt werck’. Van Daele recidiveerde, want in 1711 wordt hem
aangewreven dat hij ‘onbetamelycke misbruycken teghen de gheestelyckheydt hadde
gheschreven, mitsgaeders noch onbetamelycker verzen, tusschen de lecture, memoriter
gheciteert’.
Bij de Santinders als bij de H. Cruysers ging men nagenoeg op dezelfde manier
te werk. De laatste gilde duidt echter in 1733 enkele dichterlijk begaafde confraters
aan die de meer prozaïsche leden van de eed moeten helpen in het opstellen van de
vragen die zij uitgeven.

Finanties.
De Brugse rederijkerskamers hadden het gemeenlijk lastig het - financiële - hoofd
boven water te houden. Zij hadden heel wat uitgaven te dragen: drukwerk, het
celebreren van rouwdiensten en jaargetijden, de
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Titelblad van een van J. Droomers' toneelspelen met historische inslag.
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vieringen aller aard, de deelname aan huldigingen in vreemde gilden, de prijzen, het
schilderen van de wapens van confraters en het betalen van pensioenen, cijnzen en
renten. De rederijkers stonden allerlei verweermiddelen ten dienste: de doodschulden,
de jonsten (die werden soms gesuggereerd), de opbrengst van de ‘ommeganck’ of
‘pointinge’ (lidmaatschapsbijdrage), de leningen die tijdelijk de vereniging uit een
benarde situatie konden helpen, de boeten, de besparingen daar waar het om
feestmalen ging en tenslotte de gedwongen verkoop van bezittingen van de gilde.
Zo maakte de H. Gheestkamer in 1666 al haar tin te gelde en in 1668 moesten
houtwerk, tin, schapraai en theater eraan geloven.
Speciaal bij de H. Cruysers schijnen de boeten een overvloedige bron van
inkomsten te zijn geweest. Een pittoreske bepaling uit de standregelen willen wij
onze lezers niet onthouden: ‘Voorts en ist niet geoorloft dat lemandt wyen het zy en
sal smooren touback so langh de keerse voor het cruyce brandt ofte de regierders
laet gheschieden op de boete van vier groote jnde busse te gheven prompt.’ De
Cruysgilde zag er trouwens helemaal niet tegen op de gerechtelijke instanties te doen
optreden daar waar gildeleden of hun familieleden (bv. in het vereffenen van de
doodschulden) in gebreke bleven.
Nu we dan toch bij Themis aangeland zijn, willen we hier nog vermelden dat, van
1618 tot 1621, voor het Brugse magistraat een geding hangende was over de kwestie
van een nieuw schilderdicht en een nieuwe standaard die door de Santinders in het
openbaar werden vertoond. De H. Gheesters konden blijkbaar geen genoegen nemen
met een verdoezelen van hun prioriteitssymbool door die van de Drie Santinnen.
Uiteindelijk legde de magistraat deze laatsten op 17 juni 1621 de verplichting op ‘in
hun blasoen, thanneel of schilderdicht den H. Gheest te stellen directelijck raeijende
boven de drie Santinnen’. Wij moeten dit proces beschouwen als een laattijdige
voortzetting van een geding dat de twee ruziënde kamers voor stedelijke magistraat
en grafelijk hof hadden gevoerd en dat zijn beslag had gekregen in het ten jare 1494
gesloten compromis dat de prioriteit van de H. Gheest had erkend.

Het toneel in de Brugse Rederijkerskamers
Een hele tijd zal men er nog blijven voortwerken in de traditionele vormen: spelen
van zinne, esbattementen, kluchten.
Op H. Drievuldigheidsdag 1642 wordt van factor Jacques Labus (H. Gheestkamer)
een speelken opgevoerd met als personages een pelgrim, recht onderwijs, de wereld
en de genade. Op Dertiendag 1643 ging het over ‘tgheschil tussen den dronck en de
conste’. Nog andere titels zijn ons bekend: ‘vande taerte die vande kaste gheheten
was’ (1645); ‘het gheschil tusschen de twee elementen locht ende aerd’ (1645); ‘de
vrijage van Mercurius ende de herderinne Pandrosa ende haere susters’ (1647).
Daartoe gelast door de stadsmagistraat die de vrede gesloten tussen Frankrijk en
Spanje wilde vieren, vertoont men in 1660 een door Ingel Cocquut opgestelde
‘Comedie van de Paeys’ op de Burg.
Bij het plechtige inhalen van een hoofdman wordt eveneens gespeeld.
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Ook de Cruysgilde was bedrijvig op toneelgebied. Tijdens de Sinksendagen van
1671 voerde zij ten tonele ‘Rosaura’ op het ‘velt voor tgildenhuus’. Op kruisverheffing
1671 - een feestdag bij deze gilde - speelde men: ‘De historie van Philippus Prince
als hij gevonden hadde eenen dronckaert op de marct van Brugghe’. In 1672 werd
een comedie opgevoerd: ‘Alexander de Medicis hertoghe van Florencen’.
In 1695 deden de H. Gheesters een poging bij het stadsbestuur om op de
schermschool een vast theater in te richten met het voornemen dit te verhuren aan
‘vremde comoedianten, marionettes & dierghelijcke’ of er zelf aan toneel te doen.
In 1726 wordt er door ‘konstminnende liefhebbers’ een volledig ontwerp opgesteld
dat een nieuwe maatschappij voor toneelbeoefening moet in het leven roepen. De
toneelliefhebbers, steeds in de schaduw van de H. Gheestgilde, voeren in de volgende
jaren een reeks toneelspelen op, waaronder ook Noordnederlandse. Na de eerste helft
van de XVIIIde eeuw ontbreken de nodige gegevens om de toneelbedrijvigheid in de
kamers zelf van dichtbij te volgen. Enkele namen van Brugse
toneelschrijvers-rederijkers met het werk dat zij in Brugs kamerverband lieten
opvoeren, mogen niet onvermeld blijven.
In 1696 werd te Brugge gecreëerd ‘Idonea, Dochter van Lotharius Konink van
Vrankryk, en Liederyk de Buk eersten Forestier van Vlaenderen’, een stuk ontleend
aan de vaderlandse geschiedenis of legende en waarin moorden, verschijningen van
geesten en schakeringen schering en inslag zijn. Droomers had niet teruggeschrikt
voor kunst en vliegwerk, en een scène met traagbewegende maan en fonkelende
sterren kon haar effect niet missen op Bruggelingen en op Hollandse toneellui die
toevallig in de stad optraden.
De geneesheer Petrus Smidts liet in 1697 opvoeren zijn ‘Sapiens supra Fortunam
vertoont in den fortuyn trotserenden Eustachius altyt seghen-praelenden veldt-heer
der Romeynen’. De Drie Santinnen vertoonden in 1700 het stuk van de H. Gheester,
Smidts, die een zeer godsdienstig mens was, dramatiseerde ook de geschiedenis van
een geloofsmartelaar in: ‘De Doodt van Boëtius of den verdruckten Raeds-Heer’
(1699).
Met ‘Clarinde, Princesse van Mantua, of de rampspoedige liefde’ kende Jan Acket
een groot succes bij de jeugd.
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Titelblad van J. Lambrechts herdersspel ‘ Rachel’.

Titelblad van J. Lambrechts mysteriespel ‘Bethlehem’.

Menig deuntje werd mondgemeen.
Een afzonderlijke plaats moet ingeruimd worden voor zijn ‘De geluckige en
ongeluckige Minne-strijdt’ (1706) dat, zoals de opera, hoofdzakelijk steunt op de
muziek. Dit wijst erop dat ook Brugge de algemeen geldende richting volgde van de
opera en het zangspel dat om de eeuwwende in Nederland veel succes beleefde.
Wij kunnen hier nog rederijkerswerk vermelden waarover wij echter niet weten
of het wel degelijk door konstbroeders werd opgevoerd. Op Lambertus Vossius'
naam worden geplaatst de ‘Hemel-Spraken’ (1641-1644), grote spectakelstukken
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die naar aanleiding van H. Bloeddag te Brugge werden ten toneel gebracht. Een
dergelijk allegorisch spel kennen wij van de hand van Jan Lambrecht, nl. ‘De
Vlaemsche Maeght’ (1659). In hetzelfde jaar werd van hem in aanwezigheid van de
bisschop van Brugge, Carolus vanden Bosch, opgevoerd het herdersspel ‘Rachel ofte
Thoonneel van oprechte liefde’. Jan Lambrechts' toneelactiviteit wordt besloten door
zijn geestelijk drama ‘Bethlehem vertoonende den H. Kersnacht’ waarvoor in 1677
een kerkelijke goedkeuring werd gegeven. Het stuk dient geplaatst in de serie
mysteriespelen die tot diep in de XVIIde eeuw de Vlaamse toeschouwers wisten te
boeien.
H. Bloeddag bood ook anderen de gelegenheid allegorische spelen op te voeren.
Zo kennen wij van Jacques Labus uit het jaar 1653 een ‘Reuse-Spraecke’, een
‘Fortuyne-Spraecke’, een ‘Spraecke van de Pellicaen’. Tevens werden nog vertoond
Labus' ‘Spraecke van Koningh Kaerle ende de vier Amynskinderen’ en - wellicht
van dezelfde auteur - een historisch, mythologisch en tevens actueel stuk, de
‘Gheluckighe ende Victorieuse Aenslaghen van Sijn’ Keyserlijcke Hoogheyt Leopold
Guilielmus' en een heel wonderlijk mengsel van christelijke tradities en classieke
reminiscenties ‘Hemelsche Vreught’.
Geleyn Scheppers, bohème onder de H. Gheesters, die zichzelf ‘componist ende
stadspoeet’ noemt, volgt Labus op met een ‘Vlaemsche Vrede-feeste’ (1660) en een
reeks samenspraken voor H. Bloeddag 1670.
Aansluitend met de hechte traditie van de H. Bloedvieringen dienen wij nog te
vermelden een ‘Nieuwe voldichte Reuse-spraecke der stede van Brugghe’ (1687)
van de Brugse chirurgijn en H. Gheester (o.m. Derthiene, proost en deken) Cornelis
Kelderman. In feite gaat het om een verkorte bewerking van zijn in 1686 verschenen
gelegenheidsstuk ‘Nieuwe lubelé en alghemeyne blyde Vreught’. Helemaal in dezelfde
trant en volgens hetzelfde procédé ineengestoken - tot plagiërens toe - is Jan Droomers'
‘De Langh-gewenschte Vernieuwynge der Vrede-Vreught’ (1698), hetgeen de auteur
in twistgeschrijf bracht met een Gentse Anonymus.
Uit de eerste helft van de XVIIIde eeuw dateren de twee ‘bly-eyndigh treur-spelen’
van de Santinder Jan Labare die themata uit de vaderlandse geschiedenis behandelden:
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Titelblad van J. Droomers' ‘De Langh-gewenschte Vernieuwynge der Vrede-Vreught’ (1698).

‘Kruys-tocht door Diederyck van Elsatien grave van Vlaenderen’ en ‘De Trauwe
van Marie de Valois princesse van Bourgongne’, dit laatste stuk speciaal op 14 januari
1727 opgevoerd voor de bestuursleden van de rederijkerskamers. Om zijn
ongekunstelde taal, zijn natuurlijkheid in de situaties, zijn alexandrijnen die bijna
spreekverzen geworden zijn, is dit toneelspel wellicht, spijt constructiefouten, tot
het beste uit die tijd te rekenen.

Nog enige belangrijke namen
Hebben de Brugse rederijkers zich steeds mogen verheugen in de daadwerkelijke
sympathie van de locale aristocratie, dan kunnen wij erop wijzen dat in de XVIIde
eeuw ook de plaatselijke intelligentsia zich niet van hen afzijdig hield. De
humanistisch geschoolde Olivarius Vredius en zijn leerling Lambertus Vossius
achtten het niet beneden hun waardigheid hun medewerking aan de H. Gheestkamer
te verlenen. Beide namen bezitten trouwens hun plaats in de Nederlandse
literatuurgeschiedenis.
De rederijkerij te Brugge vond ook haar verdedigers en haar theoretici. Jan
Lambrecht gaf voor de H. Gheestgilde
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Titelblad van C. Keldermans ‘Nieuwe voldichte Reuse-spraecke (1687).

een ‘Onstervelicke Lof vande Reden-rijcke Dicht-Conste’ uit (1662) en Joannes
Petrus Van Male, de historicus van de rederijkerij en van de plaatselijke literatuur,
bezorgde naast zijn verzenbundel ‘Gheestigheden der Vlaemsche Rhym-const’, een
‘Ontleding ende Verdeding Vande Edele ende Reden-rijcke Konste der Poëzye’
(1724). Jan Labare verdedigde de konste op zijn manier, nl. door een vertaling van
Boileau's Art poétique die hij in 1721 uitgaf met de titel ‘De Konst der Poëzye in
Nederduytsche Verssen’. Anderzijds publiceerde rond 1723 Adriaen Vander Brugghe,
oud-griffier van de Kamer van de H. Gheest, een hekelschrift tegen de
rederijkersgilden: ‘Oordeel kundighe Ghilden-lof’ waartegen Van Male een
verdediging opstelde. Als laatste grote figuren tussen de achttiende-eeuwse rederijkers
te Brugge dienen vermeld te worden: Jan Quicke, Jan Baptiste Baude en Jan Ballée.
De eerste plagieerde Geraard Brandts leven van Vondel (1789); de tweede toonde
zijn vaardigheid in tal van gelegenheidsstukjes terwijl de laatste in 1769 met zijn
leerdicht ‘De Menschelyke Wysheyd of den Weg des Fortuyns’ een soort
wellevenskunst bedoelde die zich over nagenoeg zevenduizend verzen uitstrekt.
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B e s l u i t : De rederijkerskamers 1600-1800 te Brugge hebben een belangrijk aandeel
gehad in de eeuwenoude strijd tot het behoud en de beoefening van het Nederlands.
De rederijkers hadden een sterk gevoel van de literaire verbondenheid met
Noord-Nederland, spijt politieke en religieuze verschillen. In Brugge bezaten de
kamers standing, niet het minst door het feit dat de adel - alhoewel soms van vreemde
oorsprong - haar activiteit patroneerde. De taalbehandeling evolueert naar een
uitgesproken purisme. Het literaire werk verlaat het spel van zinne en de klucht en
zal eindigen in wedstrijden van uitgalming, maar tussenin valt een reeks
toneelschrijvers aan te stippen die best de vergelijking kunnen doorstaan met de
Noordnederlandse Jan Vos en consoorten.
De letterkundige activiteit van de Brugse rederijkers tijdens de twee eeuwen die
wij in ons onderzoek hebben betrokken, bewijst dat de literatuurgeschiedenis dit
tijdvak te lang als een tabula rasa heeft beschouwd.
Dr. Marcel Luwel
B e k n o p t e b r o n n e n o p g a v e : Archief van de rederijkerskamers H. Gheest,
Drie Santinnen en H. Cruys bewaard op het Stadsarchief en op het Rijksarchief te
Brugge. - Rym-Wercken van Jan Antone Labare (HS. Stadsbibliotheek Brugge). P. Le Doulx, Levens der Geleerde ende Vermaerde Mannen der Stad van Brugge
(HS. Stadsarchief Brugge). - J.P. Van Male, Amphitheatrum illustrium scriptorum
aliorumque doctorum Brugensium (HS. Koninklijke Bibliotheek Brussel) - J.P. Van
Male, Naukeurighe Beschrijvinghe van de oude ende hedendaeghsche Ghestaethede
vande edele ende vermaerde stadt Brugghe in Vlaenderen (HS. Stadsbibliotheek
Brugge). - J.P. Van Male, Praelthooneel der gheleerde ende doorluchtighe
Brugghelingen (HS. Stadsbibliotheek Kortrijk). - J.B. Dienberghe, Rhetorica of
gedenkstukken (HS. Bibliothèque Nationale Parijs). - J. Bethune, Documents
concernant Olivier de Wree (Vredius) in: Ann. Soc. Em. Bruges, Jg. 1891, p. 69-109.
- Bibliotheca Belgica, Gent. - Biographie des hommes remarquables de la Flandre
Occidentale (Brugge, 1843-1849). - Biographie Nationale. - C. Broeckx, Dissertation
sur les médecins poètes belges (Antwerpen, 1858). - Ch. Custis, Jaer-boeken der
stadt Brugge (Dl III, Brugge, 1765). - M. Luwel, Een Brugsch Rederijkerstractaat
uit de achttiende eeuw, in: Jaarboek De Fonteyne te Gent, 1944, p. 83-105; id., Twee
achttiende-eeuwse Brugse auteurs in twistgeschrijf over de rederijkerskamers, in:
De Gulden Passer, 1952, p. 121-133; id., Jan Pieter Van Male als historicus, in: Ann.
Soc. Em. Bruges, 1947, p. 119-144. - J.J. Mak, De Rederijkers (Amsterdam, 1944).
- J. Pollet, Jan-Baptiste Baude, de achttiende-eeuwsche Brugsche gelegenheidsdichter,
in: Biekorf, 1931, p. 97-103. - H. Rommel, De Processiën ter Vereering van het H.
Bloed, in: Biekorf, 1900, p. 113-192. - M. Sabbe, Het Leven en de Werken van
Michiel de Swaen (Brussel, 1905) id., Mozaïek (Antwerpen, s.d.); id., Brabant in 't
Verweer (Antwerpen, 1933), - F.A. Snellaert, Het Vlaemsch Tooneel in de XVIIde
eeuw, in: Belgisch Museum, IX, p. 286-365. - E. Vanderstraeten, Een verboden
Landjuweel te Brugge in 1628, in: De Eendracht, 4 februari 1866, p. 63 en 18 febr.
1866, p. 67-63. - O. Van Hauwaert, Historisch en critisch overzicht van het Vlaamsch
Tooneel in de XVIIde eeuw (Gent, 1893). - J.P. Van Male, Ontleding ende Verdeding
Vande Edele ende Reden-rijcke Konste der Poëzye (Brugge, 1724). - A. Van Zuylen
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van Nyevelt, La ‘Poorterslogie’ (Brugge, 1931). - A. Viaene, Rederijkersleven te
Brugge, in: Biekorf, jg. 59, nr. 2, p. 33-38.

Veurne: Rederijkersblazoen ‘Arm in de beurs en van zinnen jong
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Arnout van Geluwe
Arnout van Geluwe werd geboren te Ardooie in het jaar 1604. Hij stierf waarschijnlijk
te Gent rond 1675.
Zijn ouders waren kleine, schier onbemiddelde landlieden, waarover zeer weinig
te vinden is. En ook de broers en zusters van Arnout van Geluwe zijn alleen, en
wellicht dan nog niet allen met naam bekend.
Als jongeling kwam hij te Roeselare terecht waar hij het beroep van linnenwever
beoefende en waar hij zijn eerste contacten met protestanten zal hebben gehad. In
die jaren bestond er immers te Roeselare, talrijker dan in andere plaatsen van
West-Vlaanderen, een actieve minderheid protestanten.
In 1626 zien wij van Geluwe plots, zonder duidelijke redenen noch nawijsbare
oorzaak, onze gewesten verlaten om zich te vestigen als linnenwever te Delft, een
stad die toen op het gebied der lijnwaadnijverheid zonder enige betekenis was.
Geloofsredenen waren aan dit plotse vertrek niet vreemd, zoniet de voornaamste
drijfveer.
Later zou Arnout van Geluwe zelf schrijven dat hij nooit protestant werd. Het is
nochtans zeker dat hij te Delft in 1629 in de hervormde kerk trouwde, waaruit
onbetwistbaar moet besloten worden dat beide partijen protestant waren. Later, in
1641, hertrouwde hij op het stadhuis te Delft. Eén van beiden moest hiervoor
roomskatholiek zijn. En hier waren ze het wellicht alle twee. Bij Arnout van Geluwe
was er inmiddels een hele ommekeer gebeurd. Van overtuigd protestant was hij
teruggekeerd tot het oude geloof van zijn jeugd.
De ongeschoolde wever was een zoeker geworden naar ‘de waere Kercke’, die,
geleid door een sterk en fris geheugen en een zeer scherp verstand, de literatuur, de
godsdienstige strijdliteratuur van zijn tijd inbegrepen, instudeerde, vergeleek en zelfs
gedeeltelijk memoriseerde. In het Delftse milieu van bij de statenbijbel zwerende
gereformeerden was hij een gevaarlijk man geworden.
Even voor zijn tweede huwelijk was Arnout van Geluwe aan het disputeren gegaan.
Deze vorm van publieke discussie, met woord en wederwoord, bijna een literair
genre op zichzelf, werd door de twistzieke tijdgenoten met voorliefde beoefend. Ook
Arnout van Geluwe begon hiermee. Hij zou deze zonderlinge activiteit slechts kort
voor zijn dood staken.
Het spreekt vanzelf dat een figuur als van Geluwe, welbespraakt en verstandelijk
begaafd, te Delft weldra met een kwaad oog werd bezien. Dit verergerde in niet
geringe mate toen hij enkele hervormden, als gevolg van zijn openbaar gevoerde
disputen met locale protestantse dominees, terug tot het oude geloof kon overhalen.
Waar van Geluwe het later ook mocht aan toe schrijven, en zijn autobiografie is
wel eens in tegenspraak met de feiten, in 1643 verliet hij met een blanco strafregister
de stad Delft als persona non grata. Hij kwam met zijn talrijk gezin te Gent toe als
eenvoudig linnenwever, even arm en onbemiddeld als hij in 1626 uit onze streken
vertrokken was. En hier begint de grote activiteit die zijn naam zou vestigen op een
heel aparte plaats in onze historie der 17e eeuw.
De eenvoudige linnenwever uit de Savaanstraat te Gent kon niet stilblijven. Het
dispuut dat zo succesrijk begonnen was in het Noorden, knoopte hij terug aan met
de weinige hervormden die in onze streken nog oogluikend werden geduld.
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In 1647 gaf hij bij Servaes Manilius te Gent zijn eerste werkje uit, getiteld ‘Het
Licht op den Kandelaer ghestelt tot verlichtinghe der nieughesinden’. Dit boekje
geeft een relaas van de disputen, gezien door de gekleurde bril van van Geluwe, door
hem te Delft gevoerd met de autoriteiten van Delft, o.m. met predikant Hermann
Tegularius.
Op dit boekje van 63 blz. publiceerde Tegularius fluks een scherp wederwoord
onder de titel ‘Oprecht Bericht Hermanii Tegularii’ (Antwerpen, 1648). van Geluwe
liet zich niet onbetuigd en gaf op dit antwoord een tweede weerlegging uit bij de
weduwe van Jan Cnobbaert te Antwerpen in 1650, ‘Het Slodt op den Mondt voor
den on-ghetoomden Hermannus Tegularius’. Het succes van zijn eerste publicatie
van 1647 wordt bevestigd door een herdruk in 1649 te Antwerpen, en ook het ‘Slodt
op den Mondt’ werd nog eens voorafgegaan door hetzelfde ‘Licht op den Kandelaer’,
samen met het integrale antwoord van Tegularius, om des te duidelijker het ongelijk
en de onmacht van de Hollandse predikant te laten uitschijnen.
Het succes was ongetwijfeld op de kant van van Geluwe. Later zouden de
regelmatig weerkerende herdrukken van verschillende zijner werken voldoende
bewijzen dat zijn uitgaven verkocht en gelezen werden. En het peil der wederwoorden
waartoe ze veelal aanleiding gaven, laat vermoeden dat ze weerklank hadden tot bij
de grootste toenmalige hervormde theologen en universiteitsprofessoren, die de
geschriften van ‘de Vlaemsche Boer’ steeds een antwoord waard achtten. Dat deze
antwoorden van onverdachte noordnederlandse zijde steeds op een hoog plan werden
gehouden maar in heftige discussies konden uitlopen, toont weeral aan dat van Geluwe
zich kon meten met de maat waaraan de tijdgenoten de bloem van de hervormde
kerk en universiteitscolleges moesten meten. En hier spreken namen als Borstius (†
1680), Voetius, professor te Utrecht († 1676) en Joost van Lodensteyn († 1677) voor
zichzelf.
Het ene boek, het ene dispuut, volgden nu op het andere. Arnout van Geluwe
verliet voorgoed de weefstoel en trok nu als een apostel het land door, en een paar
keren zelfs tot groot ongenoegen der hervormden de grens over, schreef en
disputeerde, mengde zich in allerlei geschillen met strijdend-religieus karakter,
verkocht boeken en trachtte als missionaris bekeringen tot het oude geloof te
bewerken. De Kerkelijke Overheid steunde hem zeer actief
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Gegraveerde titel van de ‘Ontledinge van dry... Maertelaers Boecken’ door Arnout van Geluwe.
(Antwerpen, 1656).

en de meeste vlaamse steden kochten zijn werken om ze als prijsboek in school of
catechismus te schenken.
Verschillende van zijn werken zijn trouwens breder uitgewerkt dan een gewoon
pamflet of het verslag van een vlug vergeten discussie. Zo bijvoorbeeld ‘Den
Afghetrocken Masscher van het vermomde ghereformeerd louter Woordt Ghodts’
(Antwerpen, 1652), 726 blz. lang, waarin hij een groots onderzoek wijdt aan de
statenbijbel en er zo maar eventjes 188 grote en 9.391 kleine fouten in meent te
ontdekken! Verder ‘Den Rampsalighen val vanden afghodt Dagon’ (Antwerpen,
1653), een diepgaande kritiek op de Heidelbergse catechismus.
Vermelden we nog volgende werken met een zekere allure en diepte: ‘Ontledinghe
van III verscheyde nieu-ghereformeerde Martelaers boecken’ (Antwerpen, 1656),
‘Catalogue ende vervolgh van alle de principaelste Reformateurs ofte Voorloopers
des grooten Anti-Christ’ (Gent, 1663), een soort ketterscatalogus zoals er vele in die
tijd verschenen en ‘Zee-Brandt’ (Antwerpen, 1663), gericht tegen dominee Cabeljau,
die het Memoriebouck van pater Kievit s.j. had aangevallen.
Toen van Geluwe in 1670 zijn laatste werk ‘Capperson’ te Gent liet verschijnen
had hij op zijn minst 36 werken in die trant geschreven. Verschillende hadden enkele
herdrukken beleefd en een paar waren nog gedurende zijn leven in het Frans vertaald
en uitgegeven.
Zijn roem was groot en zijn naam en faam waren wijd verspreid. Zijn pseudoniem
‘de Vlaemsche Boer’ was in zijn tijd en zijn milieu een begrip geworden. En zijn
werk was hoog geprezen, door de Overheden met gratificatiën en
aanmoedigingspremiën mild bedacht, en door hoog en laag in de samenleving gekend.
En hier nu ligt het probleem: welk is de waarde van zijn werken, welke betekenis
moet aan een naam als de zijne worden gehecht?
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Wil men een antwoord op deze complexe vragen, dan dient men vooraf van Geluwe
in zijn tijd en de geldende, nu ongewoon aandoende tijdsopvattingen, terug te plaatsen.
Pas dan kan men zich een oordeel vormen, dat steeds voor min of meer belangrijke
retouches vatbaar zal zijn, daar onze geschiedschrijving zich slechts bij uitzondering
en nog nooit grondig met deze soort literatuur en haar beoefenaars heeft ingelaten.
De hevig oplaaiende godsdiensttwisten der 16e en 17e eeuw brachten een literatuur
op de voorgrond, die enig en eigen in haar genre is. Eénmaal 1648 voorbij, moest
het status quo, zij het niet in de geesten, dan toch door het verloop der externe
gebeurtenissen en de opkomst van een nieuwe generatie langs weerszij der barrikaden,
wel worden aanvaard als een feit. De hevigheid van de strijdliteratuur, om zo te
zeggen deze literatuur zelf, was dan ook met een wisse zekerheid gedoemd om te
verdwijnen na het bezegelen van een scheiding die Noord en Zuid eeuwen naeen
van elkaar zou houden in een afzonderlijk en geëigend staats- en religieverband.
Het hoogtepunt van deze religieuze strijdliteratuur lag in het Zuiden ongetwijfeld
in de 16e eeuw bij een figuur als Anna Bijns, die in de felheid van expressie een
verontwaardigde en gebalde stijl wist te scheppen die tot literaire hoogten klom en
haar naam in onze Letteren voorgoed bewaarde. De latere schrijvers namen wel in
aantal en hun werk in omvang toe, daarin stellig geholpen door de popularisering
van de boekdrukkunst, die intussen geevolueerd was van het duurdere postincunabel
tot het gewone volksboek waarmee rondreizende boekhandelaars als van Geluwe
het land afliepen, maar het peil was sterk gedaald. De kwaliteit zakte naar beneden
en deze literatuur kwam haast volledig in handen van ijverige dorpspastoors en
heetgebakerde predikanten, die mekaar uitmaakten in een scheldproza, dat nauwelijks
de naam van literatuur verdient. Grote publicisten waren er bijna niet meer, ofwel
wendden zij zich af van een situatie waarvan zij het nodeloze en het ongerijmde
inzagen. Vele duizen-
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den publicaties van die aard verschenen op de markt. Een nazicht in de 30.000 titels
tellende pamfletten-catalogus van Knuttel, spreekt hier overtuigend genoeg. En hierin
lopen het Noorden en het Zuiden nagenoeg parallel door de historie naast mekaar,
als gescheiden tweelingbroeders. Bij ons zal men als een laatste hoogtepunt van deze
literatuur de naam van Richard Verstegen († 1640) vermelden. Vooral in de eerste
werken van van Geluwe kan men bepaalde invloeden en stijlbeelden aanwijzen die
ontleend werden aan het werk van Verstegen. Arnout van Geluwe heeft vlug een
eigen persoonlijke stijl verworven. Zijn werk verheft zich dan ook los van alle
voorbeelden of invloeden van zijn tweederangscollega's, tot een stijl die steeds
persoonlijk en apart gekleurd is gebleven, tot op een hoogte waar de gewone
pamflettisten van zijn tijd nooit geraakten. Het zonderlinge dooreenmengen van
samenspraken, gedichten, stukken proza, dialogen tussen disputanten, enzovoorts,
zo typisch voor deze literatuur, vond in van Geluwe een meester, de laatste meester
wellicht uit de laatste en flauwste bloeiperoide, die ook een naoogst was, in het
kwijnend bestaan van deze godsdienstig-reformatorisch getinte strijdliteratuur uit de
laatste helft der 17e eeuw.
Het gesprek, al was het dan ook een twistgesprek, tussen hervormden en katholieken
zou, te beginnen vanaf 1648, naar het einde der eeuw toe, ophouden en beide werelden
zouden meer dan ooit naar zichzelf gekeerd en zonder merkbare invloed op mekaar
een eigen bestaan gaan leiden, binnen de enge landsgrenzen, die definitief geworden
waren sinds 1648.
Van Geluwe was in zijn tijd hooggeacht en geprezen. Maar de verschrompeling
waaraan onze literatuur en ons geestesleven toen begon te lijden was reeds volop
aan de gang. En vooral in dit genre trad het verval en hiermee ook het einde, nog
vlugger in. Een paar decennia na van Geluwes dood was zijn werk al aan het tanen.
De in het vooruitzicht gestelde volledige uitgave van zijn werken kon er niet meer
komen. En toen rond 1783 te Antwerpen iemand het in zijn hoofd stak zijn
voornaamste werken te herdrukken, moest de onderneming bij gebrek aan
belangstelling worden stilgelegd. Arnout van Geluwe zelf werd vergeten, zelfs zo
vergeten dat de juiste datum en plaats van zijn overlijden nu nog altijd onbekend
zijn!
Nochtans heeft Arnout van Geluwe zijn naam in breder opgezette overzichten die
de cultuur van deze tijd behandelen, weten te handhaven.
Zijn betekenis echter op zuiver literair gebied wordt nergens meer vernoemd en
ook in de geschiedenis der literatuur is hij niet meer te vinden. Wie zou er dan nog
over hem in deze oecumenische tijd op religieus-historisch gebied goede dingen
durven zeggen?
Toch moet men een figuur als van Geluwe verdiensten en belang durven toekennen.
Teruggeplaatst in zijn eigentijds en kleurig milieu is hij verre van onbelangrijk of
alleen maar eigenaardig. Dat hij een ongewone verschijning en een vrij zonderling
geval was in doen en laten, in stijl en methodes, viel reeds op aan zijn tijdgenoten.
Maar het staat wel vast dat hij een merkwaardige invloed had in Zuid-Nederland, en
ook in het Noorden speelde hij een rol door zijn geschriften.
En voor ons, die vernieuwde en verruimde inzichten trachten te verwerven op de
verwarde en bewogen tijd waarin hij leefde, zal hij steeds het bestuderen en het
gedenken waard zijn.
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Lucien Van Acker

Roeselare: Rederijkersblazoen ‘De Zeegbare Herten’.
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De Vondel van Duinkerke

Michiel De Swaen (Clichés ‘Ons Erfdeel’)

De staatsgrens kan geen reden zijn om Michiel De Swaen - ‘de Vondel van
Duinkerke’, zoals Guido Gezelle hem noemde - een plaats te ontzeggen in de
Westvlaamse literatuurgeschiedenis. Immers, toen De Swaen op 20 januari 1654 te
Duinkerke geboren werd, had Frankrijk met de stuksgewijze inlijving van zuidelijk
Vlaanderen nog geen aanvang genomen. Bovendien is dit gebied - nadat de scheiding
voltrokken en definitief bekrachtigd werd - tot op heden in al zijn aspecten door en
door Vlaams, meer bepaald typisch Westvlaams, gebleven, terwijl drie volle eeuwen
Franse ontkenning en misprijzen onvoldoende gebleken zijn om er de oorspronkelijke
taal, die dezelfde van Ieper en Veurne is, uit te roeien.
Michiel De Swaen is niet alleen een verdienstelijk rederijker geweest, maar méér
dan dat, ook een waarachtig dichter. Soms was hij wel wat eentonig en langdradig,
wat mak en dof, doch in zijn goede ogenblikken drukt hij zijn hoofdzakelijk
godvruchtige bezieling uit in vloeiende, bewogen en zuivere verzen, om vooral in
de lyriek een groot meesterschap te ontplooien. Ver steeg hij boven het rederijkerspeil
uit - ‘zoals de eik boven het struikgewas’, schreef Maurits Sabbe. Overdreven zijn
streekgenoten wanneer ze hem naast en zelfs boven Vondel stelden, dan staat het
toch onomstootbaar vast, dat hij in de geschiedenis van de ‘Vlaamse’ literatuur de
markantste vertegenwoordiger der 17de eeuw is.
Over zijn jeugd kan praktisch niets met zekerheid gezegd worden. We kennen de
naam van zijn moeder: ‘Catharina Sint Legier’, en van zijn vader: ‘Pieter De Swaen’
(een meester-kleermaker, afkomstig van Kamerijk), terwijl mag aangenomen worden
dat hij van 1665 tot 1672 aan het jezuïetencollege van zijn geboortestad studeerde,
vooraleer hij, voor de duur van zes jaar, bij een heelmeester in de leer ging. Of hij
zo 'n losbandige jongeling geweest is als hij in zijn werk wil doen geloven, mag ten
zeerste in twijfel getrokken worden.
Hij trad tweemaal in het huwelijk: in 1678 met Maria Damast en in 1699,
nauwelijks één jaar na het overlijden van zijn eerste echtgenote, met Petronella
Francke, een weduwe met twee kinderen. Uit zijn huwelijk met Maria Damast kwamen
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één dochter en zes zoons voort, terwijl Petronella Francke hem nog een zevende
zoon schonk.
Als heelmeester genoot De Swaen een groot aanzien bij de Duinkerkse bevolking,
ook - en dit is wel opmerkelijk - bij de geneesheren. Hij is zelfs verschillende jaren
lid geweest van het stadsmagistraat. Niettegenstaande het hoog aantal heelmeesters
dat Duinkerke binnen zijn muren telde - in 1685 waren er niet minder dan 14 - had
hij een zeer drukke praktijk. Hierin werd hij bijgestaan door een gezel, evenals althans voor een zekere tijd - door een van zijn zoons die het vaderlijk beroep had
aangeleerd. Zoals gebruikelijk voor een heelmeester, hield hij een winkel open, waar
gewonden verzorging genoten en waar tevens geschoren werd. Bovendien baatte hij
sinds zijn tweede huwelijk een groothandel in ijzerwaren uit, die door Petronella
Francke werd aangebracht. Zijn aanzien liet het hem brengen tot stadsgezworen
heelmeester (wat o.m. de verplichting inhield lijken te schouwen en te balsemen),
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om in zijn laatste levensjaren in die hoedanigheid op pensioen gesteld te worden. In
zijn gedichten komt, naast de vrome christen die hij was, meermaals de toegewijde
heelmeester aan het woord.
Reeds vroeg maakte De Swaen deel uit van de Duinkerkse rederijkerskamer
Sint-Michiel met kenspreuk ‘Verblijdt u in den tijdt’ en met de karssouwbloem in
het blazoen. Hij legde er een buitengewone bedrijvigheid aan de dag, zodanig dat
hij reeds in 1687, nauwelijks 33 jaar oud, tot ‘prins’ verkozen werd, functie die hij
nauwgezet, doch zonder er al te grote waarde aan te hechten, vervullen zou tot aan
zijn dood (3 mei 1707). - Vooral onder het beleid van De Swaen onderhielden de
Duinkerkse ‘karssouwieren’ de nauwste betrekkingen, zeker met de talrijke kamers
in Vlaamssprekend Frankrijk, doch hiernaast, en niet in het minst, ook met de
Westvlaamse o.m. te Brugge, Diksmuide, Ieper en Veurne.
Ofschoon er werk verloren ging, maakt wat van hem teruggevonden werd, een
omvangrijk oeuvre uit. Als toneelspelen van zijn hand zijn bekend: de klucht ‘De
verheerlijckte Schoenlappers of De gecroonde Leersse’; het drama ‘De zedighe Doot
van Carel den Vijfden’; het martelaarsspel ‘Catharina’ en de twee treurspelen
‘Mauritius’ en het slechts gedeeltelijk bewaard gebleven ‘Absolon’.
Beter dan in het treurspel slaagde De Swaen in de klucht. Het is wel spijtig dat hij
niet vaker in de luimige vastenavondbui verkeerde die hem ‘De gecroonde Leersse’
in de pen gaf, want reeds met die éne klucht verwierf hij een plaats naast zijn
Noordnederlandse tijdgenoot Pieter Langendijk, met wie hij trouwens de lijn van
Bredero en Asselijn verder doortrekt. In dit werk heeft De Swaen een grap van Keizer
Karel en een liefdesintrige tot een harmonisch geheel vervlochten, met de typering
van de personages als bijzondere verdienste. In geen enkel van zijn treurspelen heeft
hij zulke natuurlijke karakters geschapen. Het zijn mensen, zó gegrepen uit het
bruisende leven van de Duinkerkse volksklasse, mensen in hun doen en laten van
elke dag, zoals hij ze ontmoette tijdens zijn wandelingen of het uitoefenen van zijn
beroepspraktijk. Als zodanig is dit stuk zeer belangrijk als tijdsdocument, als spiegel
van de volksaard, niet alleen in de Westhoek, maar in heel Vlaanderen.
Merkwaardig is ook het stuk over de bekende episode van Keizer Karels
troonsafstand, vooral dan om de talrijke blijken van blijvende gehechtheid aan het
oude vaderland, van trouwe en grote liefde voor de Nederlanden die De Swaen hierin
toont. Het is wel opmerkelijk dat hij uiterst zelden de woorden ‘Vlaanderen’ en
‘Vlaams’, en nooit het woord ‘Vlaming’ heeft neergeschreven. Zijn nationaal gevoel
strekte zich breder uit: over geheel Nederland, dat voor hem een eenheid was,
berustend op taal en landaard. Hij maakte geen onderscheid tussen Vlaanderen en
de rest van de Nederlandse gemeenschap en kende, vrome katholiek die hij was,
zelfs geen gevoel van gescheidenheid of vervreemding, wanneer het Noorden en het
Zuiden op godsdienstig gebied van elkaar gingen verschillen. - In dit werk leren wij
hem als Groot-Nederlander kennen en liefhebben! Voor de rest schiet hij - hier, zoals
in zijn andere treurspelen - wel enigszins tekort in tragisch scheppingsvermogen en
zin voor dramatische constructie. Zijn vier treurspelen blijven zonder actie; het zijn
eerder slechts levende schilderijen met sprekende personages. Keizer Karel, noch
Mauritius, noch Catharina, noch Absolon zijn dramatische figuren, maar veeleer
statische symbolen van christelijke deugd of wereldse ondeugd. Als zodanig zijn ze
interessanter als exemplen voor een stichtelijke preek, dan als toneelstof: Keizer
Karel, de heilige afkeer van ijdele wereldse praal en roem - de Byzantijnse keizer
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Mauritius, de volstrekte onderwerping aan des Heren wil en wetten - de Alexandrijnse
maagd en martelares Catharina, de onbevlekte kuisheid en vurige godsdienstijver Davids zoon, Absolon, de straf voor de vermetele en hoogmoedige opstand tegen
het vaderlijk gezag. Maar we moeten wel bedenken, dat De Swaen op de eerste plaats
schreef voor zijn eeuw en dat hij zijn treurspelen kneedde naar de eisen van die tijd.
Al kunnen wij ze thans als ‘toneelstof’ afkeuren, hoe helemaal anders valt het oordeel
uit, wanneer ze als ‘dichtstukken’ worden beschouwd. Vooral in zijn epische,
beschrijvende en lyrische uitweidingen dwingt hij onze bewondering af.
Buiten deze oorspronkelijke werken bezorgde De Swaen nog twee vertalingen uit
het Frans, nl. ‘Andronic’ van de Campistron en ‘ Le Cid’ van Corneille. Was hij zeer
goed op de hoogte van de oude Griekse en Latijnse dramaturgie, de Franse, ‘waartoe
de reden schijnt te vereijschen, dat wij ons meer moeten voegen’, kende hij niet
minder. Vooral Corneille was in zijn ogen ‘on-verghelijckelijck’. Daar zijn eigen
toneelwerken in een Frans-klassieke vorm gegoten werden, mogen we aannemen
dat hij dit vertaalwerk als voorbereiding hiertoe verrichtte. Immers: De Swaen
beschouwde de beoefening van de letterkunde niet als een ‘blote liefhebberije’,
waaraan men zich onvoorbereid wagen kan en wilde niet ‘als een ongetoomt paert
in het wilde rennen’.
Dat zijn hele poëtische werk doordacht was, bewijst zijn ‘Nederduitsche Digtkonde
of Rijm-Konst’, die hij - hoofdzakelijk geput uit de ‘Ars Poëtica’ van Aristoteles heeft ‘tsaemen gestelt en gepast op de hedendagsche oeffening der Nederduijtsche
taele’. Uit dit werk blijkt hoe grondig hij ‘de doorluchtigste poéten onser
Nederlanden’: Vondel en Cats, heeft gelezen en bestudeerd. Hun invloed op zijn
werk is dan ook onbetwistbaar: de invloed van Cats voornamelijk in ‘De gecroonde
Leersse’ en die van Vondel in de treurspelen en epische, beschrijvende gedichten.
De Swaen beijverde zich om de algemeen gangbare taal
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Handschrift van Michiel de Swaen (Uit ‘Nederduitsche Digtkonde’)
(Cliché ‘Ons Erfdeel’)

van de 17de eeuw zo eenvoudig, maar tevens zo keurig en zuiver mogelijk te schrijven,
hiervoor die van Cats tot model nemend. In ‘De gecroonde Leersse’ nochtans heeft
hij op enigszins stelselmatige wijze vormen aangewend, omdat hij hierin - in
tegenstelling tot zijn ander toneelwerk - gewone volksmensen uitbeeldde en hij deze,
ook in hun taal, zo natuurlijk en waarheidsgetrouw mogelijk wilde houden.
Naast zijn toneelstukken dienen nog vermeld te worden zijn uitvoerig dichtwerk
over ‘Het Leven en de Dood van onsen Saligmaker Jesus Christus’ en zijn kleiner
dichtwerk, verzameld onder de titel ‘Verscheyden Godtvruchtige en sedige
Rijm-wercken’. Zoals in zijn toneelspelen een solide historische bagage op te merken
valt, worden wij hier geconfronteerd met een grondige en uitgebreide kennis van de
godsdienst.
‘Het Leven en de Dood van Jesus Christus’ is een lange reeks godvruchtige
rijmwerken, waarin de verschillende episoden van Jezus' menswording en bitter
lijden op aarde aanleiding geven tot allerlei bespiegelingen, die zeker niet ver van
het ascetisme verwijderd zijn. De tijdsorde, waarin deze episoden gerangschikt zijn,
is de enige band die dit werk tot een groot epos samenhoudt. - De eerste gezangen
vertonen een opmerkelijk verband met het mysteriespel ‘De Mensch-wordingh van
het Eeuwigh Woort’, het laatste werkelijke hoogtepunt uit dit vervaltijdperk van onze
letterkunde. Of De Swaen de auteur van dit mysteriespel is, staat volgens Vital Celen
nog steeds niet vast, spijt de ‘onbetwistbare bewijzen’, die Camille Huysmans in
1926 ten voordele van de Duinkerkse dichter leverde.
De zedige rijmwerken - ‘naer vereijsch van de saek’ in de ‘soete stijl’ (van Cats)
of in de ‘sterke stijl’ (van Vondel) - zijn uit zeven reeksen samengesteld en bevatten,
naast gelegenheidsgedichten en rederijkerswerk als raadsels en prijskaarten, allerhande
bedenkingen, verzuchtingen en klachten, geschreven in meeslepende bezieling,
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kinderlijk-vroom biddend en smekend, of juichend in mystieke extase. De serie H.
Communiegedichten die hierin voorkomen, sluiten merkwaardig aan bij een der
hoogtepunten der eucharistische wereldliteratuur: de monumentale
‘Altaargeheimenissen’ van Vondel.
Ongetwijfeld zijn tal van dergelijke kleinere gedichten verloren gegaan. Ook ander
werk van zijn hand bleef onbekend. We bedoelen op de eerste plaats zijn
herdersspelen, ‘nabootseering van enige verliefde werking’, uit de tijd van zijn zgn.
losbandige jeugd en ‘wulpsche vreugt’. Op rijpere leeftijd beantwoordde ‘de herderije’
niet langer meer aan de godsdienstige eisen die hij aan de poëzie stelde. De oorsprong
van de poëzie ligt in God, was intussen zijn stelregel geworden: ‘Ghelijck sij quam
uijt Godt soo gaet sij tot hem keeren’. Zo kwam hij logisch tot het besluit dat ze
alleen lofzangen ter ere van de Godheid en didactische werken tot stichting van de
mensen mocht voortbrengen. Deze opvatting stemt trouwens volkomen overeen met
die van de meeste Nederlandse dichters van de 17de eeuw.
Raf Seys
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Blazoenen en deviezen van de Westvlaamse Rederijkerskamers
In het openbaar leven van de 15de tot in het begin van de 19de eeuw werd een
belangrijke rol gespeeld, in de figuurlijke en letterlijke zin, door de rederijkerskamers.
Het cultureel aspect van het dorps- en stadsleven van die tijd was in hoofdzaak
afhankelijk van hun toneelopvoeringen, haagspelen en landjuwelen. De organisatie
van de kamers sloot nauw aan bij de inrichting van het gildewezen. ledere regelmatig
gevestigde kamer bezat haar reglement of statuut dat haar door het plaatselijk bestuur
werd geschonken of er door goedgekeurd werd. Meerdere Westvlaamse kamers
ontvingen in de 15de en in de 16de eeuw hun octrooi, gildebrief of keure. In deze
documenten werd niet alleen de inwendige organisatie van deze verenigingen
vastgelegd, doch ook werden hun voorrechten en tevens verplichtingen tegenover
het stedelijk bestuur bepaald. Als voorbeelden van stedelijk statuut kunnen aangehaald
worden: het reglement van de Tieltse kamer ‘Het Roosje’ van 15 september 1462,
vernieuwd op 1 februari 1518, en de erkenningsoorkonde van de kamer van het H.
Kruis te Kortrijk van 9 mei 1514. De stichting, en ook de herinrichting, van de
rederijkerskamers en van andere gilden (bv. schuttersgilden) was onderworpen aan
de goedkeuring van de plaatselijke magistraat of schepenbank, van het regionaal
bestuur, bv. het Hoofdcollege van de kasselrijen, en van de centrale administratie te
Brussel. Zo worden in het archief van de Geheime Raad op het Algemeen Rijksarchief
te Brussel talrijke onuitgegeven reglementen van Westvlaamse kamers en gilden
bewaard van het einde der 16de eeuw, maar vooral uit de 17de en enkele uit de 18de
eeuw. In oudere stedelijke erkenningsbrieven wordt soms het uiterlijk voorkomen
van de gildebroeders tijdens optochten en processies bepaald.
Naast de plaatselijke erkenning, in latere tijden bevestigd door de hogere besturen,
konden de kamers ook geconfirmeerd of ‘gedoopt’ worden door een Hoofdkamer.
Bepaalde kamers, die zich mettertijd deze titel toeëigenden, hadden zich meteen ook
bevoegd verklaard andere rederijkerskamers te confirmeren of te erkennen. De
Westvlaamse kamers ontvingen hun doopbrief van de hoofdkamers ‘De Fonteine’
te Gent, ‘Alpha en Omega’ te Ieper of, wat zelden gebeurd schijnt te zijn, van de H.
Geestkamer te Brugge.
Door de ‘doping’ werden de rederijkerskamers bevorderd tot ‘vrije’ kamer,
waardoor zij mochten deelnemen aan haagspelen en landjuwelen, waarvan de
niet-erkende of onvrije kamers - ook ‘benden’ of ‘papkamers’ geheten - uitgesloten
bleven. Tijdens de 18de eeuw, toen de grote tijd van de rederijkers al lang voorbij
was, werden evenwel toch wedstrijden of toneeltornooien gehouden, bv. te Tielt in
1787, te Wakken in 1781 en 1789, te Kortrijk in 1784, waaraan ook werd deelgenomen
door allerlei onvrije kamers van ‘konstminnaers’ en ‘yverzughtige jonckheden’, die
slechts een korttijdig bestaan gehad hebben. Vaak bestond de kamer sedert lang vaak als godsdienstig broederschap of als schuttersgilde - wanneer zij haar stedelijk
octrooi of doopbrief van de hoofdkamer ontving.
Gewoonlijk werd in de doopbrief de naam van de kamer vastgelegd, werd één
beschermheilige of meer aangenomen en werden het devies of zinspreuk en het
wapen-blazoen van de kamer bepaald of bevestigd. Tussen deze vier elementen
bestond een nauw verband. Met blazoen en devies sloten de kamers ook nauw aan
bij de ridderschap.
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De tweede helft van de 15de eeuw, samen met de 16de eeuw tot aan de opstand
tegen Spanje, was de bloeitijd voor de Westvlaamse kamers van rhetorika. Talrijk
waren de kamers in West-Vlaanderen, zowel in de steden als in de kleine dorpen,
welke in die tijd hun doopbrief ontvingen, waarin nauwkeurig het blazoen of ‘parure’
en het devies of zinspreuk beschreven wordt.
Zeer weinig oorspronkelijke blazoenen van Westvlaamse kamers zijn bewaard
gebleven. Gelukkig is van een aantal oude Westvlaamse kamers een tekening van
hun blazoen tot ons gekomen in de uitgave van de ‘Spelen van Zinne’ die in 1539
tijdens het beroemde rederijkersfeest te Gent opgevoerd werden. Ook Edmond Vander
Straeten liet in zijn nog steeds waardevol werk ‘Le théâtre villageois en Flandre’ ook
enkele 18de eeuwse blazoenen afdrukken en gaf daarbij de beschrijving van talrijke
blazoenen, die hij ontdekt had in het archief van de Ieperse hoofdkamer ‘Alpha en
Omega’, dat tijdens de oorlog 1914-1918 verloren is gegaan. In diverse andere
detail-studies vonden wij nog enkele blazoenen of beschrijvingen. Prof. em. Dr. Paul
De Keyser, de hoogst verdienstelijke geleerde en hoofdman van de Koninklijke
Souvereine Hoofdkamer van Rhetorica ‘De Fonteine’ te Gent spant zich in om een
volledig repertorium van de blazoenen van de Vlaamse kamers samen te stellen.
Daarover schreef deze auteur enkele studies in de jaarboeken van de hoofdkamer
‘De Fonteine’. Voor de blazoenkunde van de rederijkerskamers bestaat nu een ons
verheugende nieuwe belangstelling.
Het blazoen was het symbool van de kamer en nam in het leven van de
rederijkersgezelschappen een voorname plaats in. In de gildekamer werd het op de
ereplaats opgehangen en in de talrijke processies, stoeten en intreden werd het blazoen
meegedragen door de in feesttooi opstappende gildebroeders.
De gildeleden droegen het blazoen van hun kamer op hun kleed of ‘keirle’. Volgens
het reglement van de Tieltse kamer ‘Het Roosje’ van 15 september 1462 waren de
gildebroeders gehouden ‘te maken een ghemeen habyt van eender coleuren metter
devyse vande gulde’, en het stadsoctrooi van 1 februari 1518 liet hun toe ‘een ghemeen
habyt van eender vorme’ te dragen ‘ende up den
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Roeselare, ‘Zeegbare Herten’: Oudste eremetalen van de Kamer.

Roeselare, ‘Zeegbare Herten’: Medaillon der oude schakels (1779).

lincken mauwe vande keerels haerlieder devyse’. De Kortrijkse Kruisbroeders
mochtens volgens hun octrooi van 9 mei 1514 hun ‘pareure’ dragen op de
rechtermouw van hun ‘keirel’. De Troostlusters van Beveren-aan-den-IJzer ontvingen
hun doopbrief in 1544 en mochten hun ‘paruere’ dragen ‘in standaert, wimpele,
schilde, blasoene ofte up huere mauwen ende cleederen daert hemlieden belieft’.
Van enkele kamers is ons bekend welk kleed de gildebroeders droegen. In 1539
gingen de Tieltenaren van ‘Het Roosje’ in het groen gekleed. Te Veurne bestond het
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feestkostuum van de broeders van ‘Arm in de beurs en van zinnen jong’ uit een kleed
van groen laken met groene knopen, gevoerd met witte stof, en verder uit een witte
vest en witte broek. Zij droegen een gepluimde hoed en in de processies hadden zij
nog ‘een behoorlick ghaad-justeert slachsweerd’ in de rechterhand.
De blazoenen van de rederijkerskamer waren zinnebeeldig opgevat en hadden
vaak een godsdienstige inslag. Het devies of zinspreuk, gevat in sierlijke banderollen,
stond er ook gewoonlijk op te lezen. Er waren blazoenen waarop dat devies geheel
of gedeeltelijk in beeldschrift was weergegeven, zodat men dan van ‘rebus-blazoenen’
gaat spreken. Heraldisch behoren de blazoenen tot de ‘sprekende wapens’, d.w.z.
dat de wapenfiguren de naam of het devies van de kamer sprekend uitdrukken. In
het blazoen van de Tieltse kamer ‘Het Roosje’ met devies ‘Gebloeid in het wilde’
ziet men een bloeiende roos te midden een wildernis. ‘Arm in de beurs’ te Veurne
stelt het nog sprekender voor, als een hand die uit een beurs steekt en waarin dus een
arm zit!
Op het blazoen wordt vaak ook de patroon of de patrones van de kamer afgebeeld.
De H. Drievuldigheid komt voor op het blazoen van ‘Alpha en Omega’ te Ieper.
Symbolisch is Zij afgebeeld als een fontein met drie stralen op het blazoen van de
Royaerts te Lo en van de Fonteinisten te Heule. De Jesusten van Leffinge hadden
een Kindje Jezus op hun embleem en de Onnozelen van Staden voerden het Lam
Gods in hun blazoen. De Christusfiguur op of met het kruis vindt men in de ‘paruere’
van de Kruisbroeders te Poperinge, te Diksmuide, te Kortrijk en te St.-Michiels. De
H. Geest, onder de gedaante van een duif, wordt als centraal figuur aangetroffen op
het blazoen van de H. Geestkamer te Brugge en van de kamer te Nieuwkapelle. Ook
de kamer van Wevelgem had de H. Geest als patroon, doch van dit blazoen is ons
geen afbeelding of beschrijving bekend.
Onze Lieve Vrouw was de patrones van ‘De Korenbloem’ te Ieper, van de 18de
eeuwse kamer te Mesen, van ‘De Doorne Croone’ te Nieuwpoort, en van de kamers
van West-Vleteren, Wulveringem, Mannekensvere en Pollinkhove. Onder de ‘gewone’
beschermheiligen is de H. Barbara het sterkst vertegenwoordigd en dan volgen de
H.H.
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Catharina, Magdalena, Jan-Baptist, Antonius abt, Medardus, Elooi, Jacobus,
Franciscus, enz. In sommige gevallen werden de gildebroeders geheten naar de
beschermheilige van de kamer, als bv. de Jesusten van Lettinge, de Marianisten te
Pollinkhove, de Antonisten te Kortrijk die ook wel gedoopt werden naar de gezel
van St. Antonius en de ‘zwijns’ geheten werden, en de vele Barbaristen, Catharinisten
en Magdalenisten die te allen kante de redekonst beoefenden.
Andere kamers zegden het met bloemen! Symbolen van zoveel deugden en
eigenschappen. Zo voerde ‘Het Roosje’ van Tielt een rode roos als centraal figuur
in zijn blazoen. Oorspronkelijk hadden de ‘Zeegbare Herten’ van Roeselare een lelie
in hun ‘paruere’, zinnebeeld van de zuiverheid. Ook de Catharinisten te Wakken
schaarden zich rond de lelie. Een korenbloem stond in het embleem van de
rhetorikanen van Anzegem en St.-Denijs en een lisbloem bloeide in de tuin van de
rederijkerij te Avelgem en Outrijve. De H. Geestkamer te Brugge had vóór 1428 als
kenteken een ‘drie-verwig Violetteken genaemt Penséken’ vernemen wij van de
Brugse 18de eeuwse auteur J.P. van Maele. De voorkeur van de Hoogledenaren, die
op hun hoogte of Parnassusberg van kloeke dingen hielden, ging naar een krachtige
olijfboom!
De rederijkerij beoefenen was voor de ‘ieverige minnaers van rhetorika’ die de
gildebroeders waren, een kunst waarbij heel wat inspiratie nodig was. Literatoren
hebben steeds naar de gunst of naar de hand van de Muzen gedongen. Onze
rederijkers, meer dan wie ook bewust van de heilige zending van hun kunst, vereerden
daarom vurig de H. Geest die hun hart en geest zou inspireren en verlichten, tot groter
heil van de redekonst. Talrijk zijn de blazoenen waarop de H. Geest in de bovenste
hoek wordt voorgesteld onder de gedaante van een duif, die een schitterend licht
uitstraalt over en door de andere symbolen van het blazoen. Tussen deze lichtstralen
hangen nog vaak enkele vurige tongen, andere gedaante van de H. Geest. Veel
deviezen van de kamers vertolken ook duidelijk de grote godsvrucht van de rederijkers
tot de H. Geest.
Uit de beschrijving van blazoenen van enkele kamers uit de 17de en 18de eeuw,
blijkt ook duidelijk dat deze in nauw verband stonden met de godsvrucht van het H.
Sacrament. Dat was het geval o.m. te Dadizele, Heule, Hooglede,
Roesbrugge-Haringe, Ramskapelle-aan-de-IJzer, Zwevegem, enz. Enkele van deze
kamers zijn overigens gegroeid uit godvruchtige confrerieën van het H. Sacrament
of van Onze Lieve Vrouw, als bv. de Troostverwachters te Roesbrugge-Haringe, de
Korenbloem te Ieper, de Marianisten of Zalig getekenden te Pollinkhove, enz.
Wapens van het Keizerrijk, van Spanje, van het graafschap Vlaanderen en natuurlijk
van stad of plaatselijke heerlijkheid komen ook vaak voor op de blazoenen van onze
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Roeselare, ‘Zeegbare Herten’: Medaillon van de nieuwe schakels.

Roeselare, ‘Zeegbare Herten’: Geborduurd medaillon van het gildevaandel, 17de eeuw.
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Links: Roeselare, ‘Zeegbare Herten’: Baljuwstaf met beeld van de H. Barbara, 17de eeuw.

Midden: Blazoen van de Rederijkerskamer ‘De Kruisbroeders’ uit Poperinge (1593).
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Rechts: Roeselare, ‘Zeegbare Herten’: Beeld van de H. Barbara, 16de eeuw (Folklore Kring, Roeselare).

kamers.
Het werklustig genie van de rederijkers vond ook een gelukkige uitweg in het
maken van rebus-blazoenen, waarop hun devies geheel of gedeeltelijk in beeldschrift
getekend werd. Moderne ‘droedel’-ontwerpers zullen in hun stamboom onze oude
rederijkers ontmoeten! Hoe moeilijker die beeldtaal, hoe groter roem de factor of de
dicht-meester bij zijn confraters oogstte. Typische voorbeelden van Westvlaamse
rebuskunst vindt men in de uitbeelding van de deviezen ‘Godt voet veel sotten’ te
Kortrijk, ‘Wy hopen, bruers’ te Menen, ‘Minlyc van herten deurt cruus ons Heeren’
te Kortrijk, ‘Van vroetscepe dinne’ te Nieuwpoort, ‘Hoe ic labeure met pynen deure’
te Mesen, enz. Naast de erkende wapenblazoenen, welke diepzinnige rebusvormen
konden aannemen, bestonden ook nog de ‘memorieblazoenen’. Sommige leden van
het bestuur van de rederijkerskamer, als prins, hoofdman of koning schonken hun
kamer als ‘blijde’ herinnering aan hun functie een blazoen. Deze memorieblazoenen
konden er uit zien als mooie, begrijpelijke schilderijtjes of ook, naar echte
rederijkerskunst en -zeden, als vernuftige rebusblazoenen. Op de gewone
memorieblazoenen werd vaak de schenker, alléén of met zijn gezin, geconterfeit
tussen de symbolen en devies van zijn kamer. Te Veurne werd het in 1623 zelfs een
verplichting ‘dat elke nieuwe koning een beeldsprakig blazoen moest doen
vervaardigen, waarschijnlijk om ter versiering van de gildekamer te dienen’. De
kamer van de Barbaristen te Diksmuide bezat vóór de oorlog 1914-1918 drie mooie
memorieblazoenen, die hierna beschreven worden. Van ‘De Korenbloem’ te Ieper
is een prachtig voorbeeld bewaard gebleven, dat Prof. Dr. Paul De Keyser uit het
vergeetboek heeft gehaald. Van de Veurnse kamer ‘Arm in de beurs en van zinnen
jong’ zijn twee memorie-rebusblazoenen bewaard uit 1616 en 1617. Rederijkers
hielden van feestelijke optochten, waarin ook hun dichterlijk vernuft ten toon gespreid
werd. Op hun feest te Oudenaarde in 1564 en te Brugge in 1628 werd een prijs
uitgeloofd aan de kamer die bij haar intrede het mooiste blazoen zou presenteren.
Te oordelen naar de bewaarde tekeningen uit die tijd, ging het in dergelijke
wedstrijden ook om gedichten die als rebusblazoenen ten tonele werden gebracht of
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op een wagen door de straten werden gevoerd. De rebuskunst van de rederijkers
vindt ook nog een toepassing in de prijskaarten die de kamers bij een of andere
gelegenheid naar hun zusterverenigingen zonden. Een prijskaart uit 1570 door de H.
Geestkamer uit Brugge rondgestuurd bevat ook een gedicht in de vorm van een
rebusblazoen. Het moet voor de gildebroeders een plezant spelletje geweest zijn die
ingewikkelde poëzie te mogen ontcijferen. De ‘Schadtkiste der Philosophen ende
Poeten’ (Mechelen 1621) bevat een ‘schat’ van genoeglijke kunstgrepen om de
‘gedicht-blazoenen’ te be-
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grijpen en te... smaken.
Het devies dat bij de doping van de kamers bekrachtigd werd, stond in nauw
verband met het blazoen: beide moesten elkaar verklaren. Het blazoen van de
Kortrijkse Barbaristen ‘Godt voet veel sotten’ is bijna niets anders dan het uitgebeeld
devies. Het gebeurde dat de broeders geheten werden naar hun zinspreuk, als bv. de
Morgennieten naar ‘Nu, morgen niet’ van Diksmuide, de Cranc-bestierders naar
‘Cranc bestier’ te Gistel, de Zinnejonghers naar ‘Van zinnen jong’ te Veurne, de
Lichtgeladen naar ‘Myn iock is zoet ende myn last is licht’ te Poperinge, de
Troostverwachters naar ‘In troost ontfanghen naer groot verlanghen’ te
Roesbrugge-Haringe, de Troostlusters naar ‘Dien troost elc luste’ te
Beverenaan-de-IJzer, enz.
Zoals het blazoen had het devies van veel kamers een godsdienstig karakter. Als
voorbeelden hiervoor halen wij slechts deze zinspreuken aan: ‘Spiritus ubi vult spirat’
van Alpha en Omega te Ieper, ‘God verlicht den geest’ van de Medardisten te
Wijtschate, ‘Ic trooste de devote’ van de kamer van Nieuwkapelle, ‘Slaet d'oogh op
Christus Cruys’ van de kamer van St.-Michiels, ‘Da pacem Domine, in diebus nostris’
van de Minvleyende naevolgers van Rhetorica te Tiegem, ‘Minnaers der waere spys’
van de kamer te Ramskapelle-aan-de-IJzer, enz.
Profaan is de betekenis van de verwante deviezen ‘Gebloeyt in twilde’ van Het
Roosje te Tielt en ‘Sicut lilium inter spinas’ van de Zeegbare Herten te Roeselare.
De zinspreuk van ‘De Lelie’ te Wakken ‘Siet het groeyt onbesproeyd’ bedoelt wel
de groeikracht van de jonge rederijkerskamer.
De rederijkers hadden veel zin voor humor zoals blijkt uit de volgende deviezen:
‘Van achter vroet’ van de kamer te St.-Jakobskapelle, ‘Wilt van geeste’ te Koekelare,
‘Snoeyt eer het bloeyt’ van de jonge kamer te Tielt, ‘Schrael in de borse’ te
Eggewaartskapelle, ‘Tydverlies’ van de Antonisten ofte de ‘Zwyns’ te Kortrijk, enz.
Herinnert de spreuk ‘Godt voet veel sotten’ aan een spreuk uit Salomon? En waarop
duidt het devies van de Menense Barbaristen ‘Wy hopen, bruers’, dat wel eens een
andere betekenis krijgt in ‘Wy, hoppebruers’. Want kwaadsprekers hebben het ooit
aangedurfd te rijmen ‘Rederijkers, kannekijkers’!
Tijdens de rustige jaren van de 18de eeuw, waar het op bijna ieder dorp krioelde
van ‘leersuchtighe beminders van Rhetorica’, ‘konstminnaers’ en andere
‘rym-constminnende leerlingen’, namen deze dorpskamers bij voorkeur zinspreuken
aan die hun eendracht en leergierigheid moeten onderstrepen. Enkele voorbeelden
hiervan: ‘Door liefde verenigd’ te Westouter, ‘Eendracht maeckt cracht’ te Heule,
‘Verzaemt in vrede’ te Anzegem, ‘Ghy en sult niet brecken’ te Waasten, ‘Vloeyt in
liefde’ te Gullegem, ‘leversugt doet groeien en bloeien’ te Leisele, of - met

West-Vlaanderen. Jaargang 12

Drie blazoenen van de ‘Morgennieten’ uit Diksmuide.
De onderste twee zijn Memorieblazoenen.
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van boven naar onder: Blazoen van ‘Goetwillich in therte’ uit Nieuwkerke.

Blazoen van ‘De Koornebloem’ uit Ieper (geschonken door de Prins Gaspar Ghysels).

Blazoen van de ‘Kruisbroeders’ uit Diksmuide.

een tikje geleerdheid - ‘Daer liefd’ en eendracht bloeyt, wordt Momus tong besnoeyt'
te Anzegem en het schoonste: ‘Amor omnia vincit’ te Deerlijk.
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In een aantal erkenningsbrieven liet de hoofdkamer Alpha en Omega te Ieper aan de
nieuwe kamers toe een standaard te bezitten. In sommige dopingen is er zelfs alleen
spraak van de standaard en wordt het blazoen niet vernoemd. Waarschijnlijk werd
op de standaard dezelfde ‘parure’ gevoerd als op het gewone ruitvormig blazoen. Te
Oostvleteren mogen de gildebroeders hun ‘paruere in standaert ofte op huere mauwen
van hueren habiten ofte elders’ dragen. Te Alveringem wordt in 1534 het embleem
bepaald voor ‘huerlieder parure ende in huerlieder standaert’. Voor Staden is er in
1549 spraak van de ‘paruere van standaerd, wimpelen ofte up huerlieder mauwen
ende cleederen’. Daartegenover staat het feit dat het blazoen en het vaandel van de
Troostverwachters te Stavele grondig verschilden. Doch dat zal wel een uitzondering
geweest zijn.
Hierna geven wij de lijst van de ons bekende blazoenen, zowel wapen-, rebus- als
memorieblazoenen van de Westvlaamse kamers. Ongetwijfeld zijn er nog enkele
aan onze aandacht ontsnapt. Van iedere kamer geven wij zo het mogelijk was, de
naam, het devies, de beschermheilige en datum van erkenning door een hoofdkamer
of het jaartal van haar eerste vermelding.
Als afkortingen geruiken wij, voor de aanwijzing van onze bronnen, volgende
hoofdletters:
A.A.F. CASIER (Joseph) et BERGMANS (Paul), ‘L'art ancien dans les Flandres
(Région de l'Escaut). Mémorial de l'exposition rétrospective organisée à Gand en
1913’. Tome troisième. Bruxelles-Paris, Libr. nationale d'art et d'histoire, 1922, 4o,
164 blz. + platen blz. CCII (nr. 304) tot CCCIII (nr. 456).
B.B. ‘Bibliotheca Belgica, deuxième série’, t. II (B1-Chambres), C. 643. Chambres
de rhétorique et sociétés dramatiques des Pays-Bas depuis leur origine jusqu'à la fin
du XVIIIe siècle. Belgique. Chambres secondaires. Gand, Vanderpoorten, 1891-1923,
12o, 192 blz.
S.v.Z. ‘De Spelen van Zinne vertoond op het landjuweel te Gent van 12-23 juni
1539’. Uitgegeven en toegelicht door Dr. L.M. van Dis en Dr. B.H. Erné. Groningen,
Wolters; Antwerpen, De Sikkel; 1939, 8o, 361 blz.
V.S. VANDER STRAETEN (Edmond), ‘Le théâtre villageois en Flandre’.
Deuxième édition.
Bruxelles, Libr. A. Tillot, 1881, 8o, 2 dl., ill., 355 + 315 blz.

West-Vlaanderen. Jaargang 12

252
Fon. ‘Jaarboek van de Kon. Souvereine Hoofdkamer van Rhetorica ‘De Fonteine’
te Gent’. Gent, 1943 (I) -, 8o, 11 dl. verschenen.
Andere bronnen worden in de tekst aangeduid.

Lijst van de bekende Westvlaamse blazoenen:
Brugge
1. De Heilige Geest. Devies: Myn werck is hemelic. Patroon: De H. Geest. Wsch.
gesticht in 1428.
B l a z o e n : ‘In het midden een grote stralende zon, waarin een hart dat bovenaan
in een krans van wolken omvat is. In het hart, een H. Geest, met opengespreide
vleugels. Onder de zon, een sierlijke banderol met de woorden MYN WERCK IS
HEMELIC. In de onderste hoek, het wapen van Brugge’.
Afb.: S.v.Z. blz. 22.
Deze kamer had, naar het schijnt, vóór 1428 een ‘drieverwig Violetteken, genaemt
het Penseken’ als kenteken. In dat jaar op Witte Donderdag verscheen in hun
vergadering de H. Geest onder de gedaante van een duif. Ter herinnering aan die
wonderbare gebeurtenis werd de naam van de gilde veranderd in die van de H. Geest
en werd het bovenstaand devies aangenomen.
Fon., II, 1944, blz. 101. - Belg. Museum, X, 1846, blz. 241-246.
Op een prijskaart uit 1570 door deze kamer verstuurd staat een rebusgedicht in
blazoenvorm. De omlijsting is één geheel van bloemen en groen, waarin het devies
MIJN WERCK ES HEMELICK. Bovenaan: het wapen van Spanje; links, dat van
het graafschap Vlaanderen; rechts, het wapen van Brugge; onderaan een ander ons
niet bekend wapen.
Afb.: Belg. Museum, X, 1846, t.o.v. blz. 246.
2. De drie Santinnen. Devies; Die lyd verwint. Patronessen: De H.H. Barbara,
Catharina en Magdalena. Het eerst vermeld in 1474.
B l a z o e n : ‘In het midden een H. Geest, onder de gedaante van een duif die in haar
bek, die naar onder is gericht, drie bloemen houdt: Links, een anjer; in het midden
een roos; rechts een lelie. Onder dat geheel, de drie beschermheiligen; links, de H.
Catharina, met zwaard en wiel; in het midden, de H. Maria Magdalena met in haar
handen een vaas; rechts, de H. Barbara met haar toren. In de bovenhoek van het
blazoen, het wapen van het Keizerrijk. In de linkerhoek, het wapen van Vlaanderen
en in de rechterhoek, dat van Brugge, beide laatste wapens vastgehouden door een
beertje. Op de hoogte van de H. Geest,

West-Vlaanderen. Jaargang 12

Blazoen van de ‘Kruisbroeders’ uit Kortrijk.

Blazoen van de ‘Troostverwachters’ uit Roesbrugge. het enige Westvlaamse blazoen, dat nog gebruikt
wordt en dat in het Gildelokaal te Roesbrugge op de ereplaats hangt.

West-Vlaanderen. Jaargang 12

253

Blazoenen van Westvlaamse Rederijkerskamers.
Rechts
(v. boven naar onder): Brugge, Menen, Ieper.

Links
(v. boven naar onder): Tielt, Leffinge en Lo.
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Blazoenen van de ‘Troostverwachters’ uit Roesbrugge.
Twee weinig bekende gravures, overgenomen uit ‘Histoire de Rousbrugghe-Haringhe en Flandre’
(1867), waarvan slechts 200 exx. getrokken werden.

in het blazoen, het devies in een banderol DIE LYD VER WINT’.
Afb.: Belg. Museum, IX, 1845, blz. 453, naar een prijskaart van 1570. Een
beschrijving van een blazoen ook in ‘La Flandre’, XV, 1884, blz. 406.

Diksmuide
3. Het H. Kruis of De Kruisbroeders. Devies: Scherp deure of juister, Scherp de
ure, of volgens de rebus: Scerp deure onder 't heilig Cruus. Patroon: Wsch. Christus
aan het kruis. Het eerst vermeld in 1774 (B.B. 35).
B l a z o e n : ‘In het midden, een boom met er boven de gekruiste Christus die uit de
kruin van die boom oprijst. Aan de voet van de boom, een reptielachtig monster dat
zijn staart rond de boom slaat. Onder de kruin, een banderol met de woorden SCERP
DVERE. Vier wapenschilden: boven, links bij het kruis, het wapen van het Keizerrijk;
rechts bij het kruis, het wapen van Vlaanderen. In de linkerhoek van het blazoen, het
wapen van Diksmuide en in de rechterhoek, een ouder wapen van Duiksmuide’. Het
devies moet gelezen worden: SCERP DVERE ONDER THEILIG CRUUS.
Afb.: A.A.F. plaat CCXCV, nr. 441. Afm.: 0,91 × 0,91. Dit blazoen ging verloren
tijdens de oorlog 1914-1918.
4. De Barbaristen of De Morgennieten. Devies: Nu, morghen niet. Patrones: H.
Barbara. Vermeld in 1700 (B.B. 36).
B l a z o e n : ‘In het midden, rechts bij een toren, de H. Barbara, die in de linkerhand
een palmtak houdt. Links van deze heilige, een gildezuster en rechts, een gildebroeder.
Onder de H. Barbara, een viooltje. Rond deze vier figuren een banderol met de
woorden NV MORGHEN NIET. In de hoek onderaan, een doodshoofd. Drie
wapenschilden: in de bovenhoek, het wapen van Spanje met kroon en ketting van
het Gulden Vlies; in de hoek links, het wapen van Vlaanderen, en rechts, dat van
Diksmuide. Op de lijst van het blazoen stond geschreven:
Wy deden dit bleijsoen schilderen zeer vlijtiglijck
Wy queckelingen van Nu morghen niet.
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Wy die door digten zijn aen elc genoeglijk
Wy die vergaeren los van verdriet.

Afb. A.A.F., plaat CCXCV, nr. 440. Afm.: 0,505 × 0,51. Beschrijving: A.A.F., blz.
131-132. Dit blazoen verdween tijdens de oorlog 1914-1918.
Vóór de oorlog 1914-1918 bezat deze kamer twee ‘memorieblazoenen’ die wij hier
kort beschrijven:
5. In het midden de aartsengel Michel, die Lucifer overwint. De aartsengel houdt in
de rechterhand het zwaard, en in de linkerhand, een weegschaal met in de
zwaarstwegende schaal een ziel, welke door een duivelsklauw bedreigd wordt. Boven,
Christus, gezeten op de regenboog met aan Zijn rechterzijde de geknielde H. Maagd,
en aan Zijn linkerzijde de geknielde H. Barbara bij haar toren. Tussen Christus en
de H. Michel, een banderol met de woorden QUIS ES DEUS, leuze van de opstandige
aarts-
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engel. Onder de groep van de H. Michiel een cartouche met het opschrift:
Wilt o Heere door U moeder
Barbara en Sint Michiel
Dien dagh syn ons behoeder
Want elck voor hun vrienden hiel.

In de hoek onderaan, een doodshoofd met er boven een banderol met de woorden
NU MORGEN NIET.
In de linkerhoek een wapenschild. In de rechterhoek een vrouwelijk schild.
Waarschijnlijk zijn dat de wapens van een hoofdman Lieven en van zijn vrouw,
waarover spraak is in het randschrift op de lijst:
Als de vree nemt haere gebieden
En men Lieven hooftman siet
Sagh men syne jongst (= jonst) geschieden
Aen ons tytel (Nu) Morghen niet.

Afb.: A.A.F. plaat CCXCVI, nr. 442. Beschr.: ibid., blz. 133.
6. In het midden de H. Barbara met, links achter haar, de toren. In de linkerhand
houdt zij een zwaard terwijl zij de rechterhand op het hart legt. Rechts van haar een
gildebroeder in een kostuum in stijl Louis XIV en, aan haar linkerzijde, een gildezuster
met een eigenaardig hoog hoofddeksel. Deze drie personen staan op een mooie,
veelkleurige marmeren vloer, en achter hen een muur. Onder de H. Barbara, een
doodshoofd. Drie kleine banderollen: de eerste, boven de heer, met het woord NV;
de tweede, boven de vrouw, met het woord MORGHEN; en de derde banderol, boven
het doodshoofd, met het woord NIET. Vier wapenschilden: in de hoek bovenaan,
dat van het Keizerrijk; in de linkerhoek, dat van Spanje; in de hoek rechts, dat van
de graaf van Berg, heer van Diksmuide, en in de hoek onderaan, het wapen van
Diksmuide.
Op de platte boord van de prachtig gesneden lijst staat het opschrift:
Ter eer van Barbara
Pintaflour prins en coningh
BeCLEeet Met Dle bLasoen
Nu morghen niets bly woonigh.

De derde regel, als jaarschrift opgevat, geeft 1701. Van Pintaflour is ons niets bekend.
Afb.: A.A.F. plaat CCXCVI, nr. 443. Beschr.: ibid., blz. 133-134.

Heule
7. De Verenigde Fonteinisten. Devies en patroon: niet vermeld.
Te Heule bestonden in de loop van de 18de eeuw meerdere toneelgroepen of
rederijkerskamers, die de H. Severinus als patroon hadden. Op het einde van de 18de
eeuw, misschien heel in het begin der 19de eeuw werd door de schutters en de
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rederijkers een broederschap van het H. Sacrament opgericht onder de naam
‘Vereenigde Fonteinisten’ waarvan de schutters zich spoedig afscheidden. In 1854
vierden de Fonteinisten hun 50-jarig bestaan. (V.S. II, 109-113; B.B., 66-67).
B l a z o e n : In het midden een grote fontein met drie spuitende stralen, symbool van
de H. Drievuldigheid. Op de achtergrond een muur en bomen.
Afb.: V.S. II, t.o.v. blz. 110. ‘Blason des Fonteynisten’.

Ieper
8. Alpha en Omega. Devies: Spiritus ubi vult spirat (De Geest blaest daer hy wilt).
Patroon: de H. Drievuldigheid. Deze kamer, belangrijke hoofdkamer voor Westelijk
Vlaanderen, wordt het eerst vermeld in 1493 en werd ia 1516 heringericht.
B l a z o e n : ‘In de bovenhoek, op de wolken zittend, rechts God de Vader gekroond
met een tiaar en met een wereldbol in de linkerhand; links, Christus die het kruis
toont. Onder die wolken vliegt een duif, gedaante van de H. Geest. In het midden
van de onderste helft van het blazoen staat een vrouw (Rhetorica?) met in de
linkerhand een brandende toorts. Onder de H. Geest, een banderol met de Griekse
hoofdletters Alfa en Omega. Aan de rechterzijde van de vrouw, een sierlijke banderol
met de woorden SPs VBI VVLT SPIRAT. In de rechterhoek van het blazoen, het
wapen van Ieper.
Afb.: S.v.Z. blz. 60. Volgens J.E. Cornillie wordt het blazoen van deze kamer bewaard
in het Gruuthuuzemuseum te Brugge. (J.E. Cornillie, ‘Ieper door de eeuwen heen’.
Ieper, 1950, blz. 96).
9. De Korenbloem of De Lichtgeladen of De Groenaerts.
Devies: ‘Door 's geests weldaeden zyn lichtghelaeden’. Patrones: Onze Lieve
Vrouw van Alsemberg, Ster der zee. Deze kamer wordt het eerst vermeld in 1483
en ontstond uit een geestelijke confrerie.
B l a z o e n : Op het kasteel Beauvoorde te Wulveringem werd in de verzamelingen,
die Jhr Arthur Merghelynck bijeengebracht heeft, een memorieblazoen van deze
kamer uit 1618 bewaard. Het zag er uit als volgt:
‘In het midden, Onze Lieve Vrouw met het Kindje Jezus, aan wie de H. Anna een
peer aanbiedt. Op de achtergrond ziet men een dorp, misschien wel Alsemberg in
Brabant. In de bovenhoek, een duif, gedaante van de H. Geest, zinspelende op de
kenspreuk ‘Door 's geest weldaden zijn wij licht geladen’. In de onderste hoek staat
het jaartal 1618, en hier juist boven een gouden kroon, waaruit korenbloemen en
twee witte vederbossen spruiten. Rechts, het
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wapen van Ieper en links, dat van de hoofdman Pieter van de Kerckhove’.
Merghelynck (A.), ‘Vade-mecum pratique et utile des connaissances historiques’,
blz. 321. Ook Cornillie, a.w. blz. 202 en Font. II, 1944, blz. 110.
10. Een tweede memorieblazoen van De Korenbloem berustte in 1941 te Gent in een
privé-verzameling, en werd beschreven door Prof. Dr. Paul De Keyser, in Fon., II,
1944, blz. 110-112. Het ziet er uit als volgt:
‘In het midden, Christus aan het kruis in een bergachtig landschap, met Onze Lieve
Vrouw die naar het kruis opkijkt. In de bovenhoek, een duif (H. Geest). Op de
voorgrond links, de schenker Gaspar Ghysels, prins der kamer, die wijst naar het
kruis. Achter hem, zijn twee jongste kinderen. Op de voorgrond rechts, zijn vrouw,
met achter haar, nog drie dochters waarvan er één een tuiltje korenbloemen draagt.
Op de banderol, vóór de echtgenoten staat: DOOR Sr GASPAR GHYSELS PRINCE
1715. Onder deze banderol, de prinselijke kroon waaruit de korenbloemen en twee
struisvogelveren oprijzen, en een banderol met het devies DOOR S'GEEST
WELDAEDEN SYN LICHTGHELAEDEN. In de onderste hoek van het blazoen
het wapen van de schenker met zijn wapenspreuk ICK HOPE MEEST DAT DIENT
GHEVREEST’.
Sieur Gaspar Ghysels was gouverneur (provisor), griffier en, vanaf 1696, prnis van
de kamer. Hij overleed te Ieper op 30 november 1719 en was ook bewaarder van het
altaar van O.L.V. van Alsemberg in de St.-Niklaaskerk te Ieper.
Afb.: Fon., II, 1944, blz. 109.

Izenberge
11. In deze gemeente bestond zeker in 1539 een rederijkerskamer met het devies
‘Gheen wildere uit hoeve’. Het is ons niet bekend of deze kamer dezelfde is als die
welke in 1686 zich de titel van Hoofdkamer toeëigende.
B l a z o e n : Op het kasteel Beauvoorde te Wulveringem wordt het oud blazoen
bewaard van de Izenbergse rederijkers, dat door jhr A. Merghelynck werd beschreven:
‘In het midden een fontein en een heilige met een staf (H. Midrada?. Nota van ons),
en bovenaan, de Hemelvaart van Christus. Op een banderol, het devies ‘GHEEN
WILDERE UIT HOEVE’. Twee wapens: dat van Keizer Karel, met de wapenspreuk
PLVS OULTRE, en een ander wapen, waarbij staat ISENBERGHE. Verder nog de
muze van de rhetorika en het jaartal 1539.’ (Merghelynck, a.w., blz. 321 - nota).

Kortrijk
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12. De Barbaristen. Devies: Godt voet veel sotten. Patrones: H. Barbara. Het eerst
vermeld in 1427, geconfirmeerd in 1516.
B l a z o e n : ‘In het midden, de H. Barbara met in de rechterhand een palmtak en op
de linkerhand de toren. Boven haar hoofd, een banderol met het opschrift S.
BARBARA. In de bovenhoek, boven een wolk, God de Vader, met een wereldbol
in de linkerhand. Onder die wolk, een H. Geest, met opengespreide vleugels, die
stralen en vuurtongen uitzendt. Het devies van de kamer werd in rebusvorm op het
blazoen aangebracht: links, een voet (= voedt), rechts een vedel (= veel) en twee
zotskappen (= zotten). In de onderste hoek, het wapen van Kortrijk’. Afb.: S.v.Z.,
blz. 290.
De Potter (Frans), Gesch. stad Kortrijk, dl. II, t.o.v. blz. 37. Gekleurd glasraam
door Dobbelaere in de Schepenzaal van het stadhuis te Kortrijk (1875).
13. De Kruisbroeders. Devies: Minlyc van herten duer tcruus ons Heren. Patroon:
Christus die Zijn kruis draagt. Deze kamer bestond in 1451, erkend door het
stadsbestuur van Kortrijk op 9 mei 1514 en werd gedoopt door Alpha en Omega op
9 augustus 1516. (De Potter, a.w., blz. 41-63).
B l a z o e n : Volgens het stedelijk octrooi van 1514 mochten de leden op hun kleed
dragen ‘eenen paruere met eenen Godt metten cruuce’, en volgens de doopbrief van
1516 was het blazoen als volgt samengesteld: ‘den helegen Gheest metten vlerken
opene, dalende uuten wolcken metten rayen ende vlammen daer toe dienende. Onder
den heleghen Geest, eenen God loopende metten cruuce up tscoudere, ende duer
tzelve cruus gaende een rollekin, in twelke ghestelt es by figuren de devise boven
verhaelt, te weten MINLYC VAN HERTEN DUER TCRUUS ONS HEEREN’ (De
Potter, a.w., blz. 45).
Het devies op de banderol wordt dus in rebusvorm uitgebeeld: een kat (= min),
een doodkist (= lyc), een wan (= van), twee harten (= herten). Deze rol gaat ‘deur
tcruus ons Heeren’.
In 1643 werd een nieuw blazoen gemaakt, gevat in een ovaalvormige lijst.
Afb.: De Potter, a.w., t.o.v. blz. 45. Gekleurd glasraam door Dobbelaere in de
Schepenzaal van het Stadhuis te Kortrijk (1875).
14. De Antonisten of De Fonteinisten. Devies: Tydverlies. Patroon: De H. Antonius,
abt. Deze kamer wordt het eerst vermeld in 1496. Op het einde van de 18de eeuw
raakte zij in verval en werden de leden ‘de zwyns’ geheten. (De Potter, a.w., blz.
40).
B l a z o e n : In 1564 nam deze kamer deel aan de wedstrijd voor het mooiste blazoen
te Oudenaarde. In 1627 werd haar standaard vernieuwd. Een gekleurd glasraam in
de schepenzaal van het stadhuis te Kortrijk uit 1875
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Rederijkersblazoenen uit Menen (links) en Kortrijk (rechts).

door Dobbelaere gemaakt stelt het blazoen van de Antonisten voor: ‘In het midden
in een landschap, de H. Antonius, abt, met rugzak en bedelstaf. Vóór hem loopt een
varken en in de achtergrond een duivel. Links, het wapen van Kortrijk; rechts, dat
van Vlaanderen’.

Leffinge
15. De Jesusten. Devies: Altoos doende. Patroon: Het Kind Jezus.
Deze kamer werd geconfirmeerd door Alpha en Omega, daags na Tuindag 1529
(V.S., II, blz. 130-131; B.B. blz. 76-77). Omstreeks 1688 werd haar een nieuw
reglement geschonken. (V.S., I, blz. 312-317).
B l a z o e n : Volgens de doping van 1529 door de Ieperse hoofdkamer werd deze
kamer voor ‘tytele ghegheven ‘Altoos doende’: een sceminckele (= aap) met een
rollekin; huerlieder paruere, een Jhesus metter werelt up zyn hant; eenen Gheest up
hem dalende wuter wolke met radyen’. (V.S., II, blz. 130).
Het blazoen dat deze kamer in 1539 voerde zag er uit als volgt: ‘In het midden,
een fontein met drie stralen. Op deze fontein, het Kind Jezus met in de linkerhand,
een wereldbol. In de bovenhoek, een H. Geest die stralen en vuurtongen uitzendt.
Aan de voet van de fontein, een zittende vrouw (Rhetorica?), met in de linkerhand
een bloem (lelie?) en in de rechterhand een masker, dat zij overhandigt aan een aap,
die links van de fontein zit. In de linkerhoek, een banderol met de woorden ALTOOS
DOENDE en in de rechterhoek een ander banderol met het woord LEFF NGHE,
waaronder een oud wapen van Leffinge’.
Afb.: S.v.Z., blz. 1; V.S., II, t.o.v. blz. 130.

Lo
16. De Royaerts of De Fonteinisten. Devies: Ic verrycke de Roye. Patroon: De H.
Geest? (B.B. blz. 85) of de H. Drievuldigheid? Deze kamer wordt het eerst vermeld
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in 1443. Te Lo bestond meer dan één kamer, doch het is niet mogelijk aan de hand
van de bekende bronnen de geschiedenis van ieder afzonderlijk te volgen.
B l a z o e n : ‘In het midden een fontein met drie stralen. In de bovenhoek, een H.
Geest die stralen uitzendt. Onder deze duif, een banderol met het devies IC
VERRYCKE DE ROYE. In het midden van het blazoen, van de linker- naar de
rechterhoek, een sierlijke banderol met de naam van de kamer ROYAERTS VAN
LOO. In de hoek onderaan, het wapen van Lo’.
Afb.: S.v.Z., blz. 272. V.S., II, t.o.v. blz. 141.
In 1662 bevestigde de hoofdkamer Alpha en Omega opnieuw de ‘tytle’ van een
kamer van Lo, vroeger gegeven op 22 april 1523. Dat blazoen vertoonde ‘een rotse
passerende deur een mytere ende een doorne croone’ (V.S., II, blz. 143). Wij weten
niet welke kamer van Lo dat blazoen voerde.

Menen
17. De Barbaristen. Devies: ‘Wy hopen bruers’, vandaar de spotnaam ‘Hoppebruers’!
Patrones: H. Barbara. Deze kamer wordt vermeld in 1485 (B.B., blz. 94).
B l a z o e n : Dit was een typisch rebusblazoen: ‘Links, de toren met de H. Barbara,
die een palmtak in de linkerhand houdt. Uit die toren waait een banderol met de
letters RE(tho)RI KA. Rechts, twee monniken (= broeders)
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met het symbolisch teken Y boven hun hoofd, samen in een bloemenkrans. In het
midden, een wan (= van) en onderaan een gothische hoofdletter M boven het wapen
van Menen. In de bovenhoek, een H. Geest die stralen en vuurtongen uitzendt’. Men
kan dus lezen ‘Rethorikabroeders van Menen’. (Font., IV-V, 1946-1947, blz. 58).
Afb.: S.v.Z., blz. 196.

Mesen
18. Geen algemeen aanvaarde naam, misschien De werelt cloot? (B.B., blz. 98) of,
in de 18de eeuw, Maria in den noodt (ibid., blz. 101).
Devies: ‘Hoe ic labuere met pynen duere’ (1539) en ‘Met pynen duer de werelt’
(B.B., blz. 98). Patrones: H. Barbara; na de heroprichting in 1732, Onze Lieve Vrouw
(V.S., II, blz. 155). De kamer van Mesen wordt vermeld in 1518.
B l a z o e n : ‘In het midden een wereldbol, met een kruis er boven op. In de onderste
helft van de wereldbol zit een gildebroeder die heftige gebaren maakt. Rondom een
sierlijke banderol met het devies (dat door de tekening wordt uitgebeeld) HOE IC
LA BVERE MET PYNEN DVERE. Onderaan een wapen met een gothische
hoofdletter M waardoor een staf van een abt’.
Afb.: S.v.Z., blz. 42. V.S., II, t.o.v. blz. 155.

Nieuwkerke
19. Geen algemeen aanvaarde naam, misschien - naar het devies - Goedwilllgen
(V.S., II, blz. 170). Devies: ‘Goetwillich in therte’. Patroon: wsch. de H. Geest (B.B.,
112); in 1731, de H: Drievuldigheid. Deze kamer wordt het eerst vermeld in 1539
bij haar optreden op het landjuweel te Gent.
B l a z o e n : ‘In het midden een hart, met daarin het woord GOET/WILLIGH.
Bovenaan een H. Geest, die lichtstralen uitzendt. Onderaan, het wapen van
Nieuwkerke’. Afb.: S.v.Z., blz. 80. V.S., II, blz. 170.
A.A.F., plaat CCXCVIII, nr. 446. Font., I, 1943, blz. 44.
De laatste afbeelding vertoont een merkwaardig blazoen van de kamer van
Nieuwkerke. Het bevat ook de blazoenen van de kamers die te Gent in 1539 optraden.
Dat blazoen, met afmetingen 0,84 × 0,84 m werd bewaard in het Oudheidkundig
Museum te Kortrijk en bleef in 1944 gelukkig gespaard. Het berust thans in de reserve
van het Stedelijk Museum voor Schone Kunsten te Kortrijk, doch het verdient eens
heropgeknapt te worden. Op de rugzijde staat ook het blazoen van de kamer van
Nieuwkerke: een groot hart, met daarin het woord GOET/WILLICH. Het devies:
‘Goetwillich in therte’ is dus ook als beeldschrift te lezen. Op de lijst van het blazoen
te Kortrijk staat volgend opschrift:
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Dit siin de XIX gilden die gespeelt hebben
Tot Gendt door 't versoeck van Keyser Karel den V
En hebben beginnen te speelen den XII Juny
1539 en voleynd den 23 der selver maent. - 1755

In de Universiteitsbilbiotheek te Gent bewaart men een akwarel, wsch. uit het begin
der 19de eeuw, dat een verkleinde weergave is van het blazoen uit het Kortrijkse
museum en dat een enigszins gewijzigd randschrift bezit. (A.A.F., a.w., blz. 136-138).

Nieuwpoort
20. De Doorne Croone. Devies: Van vroeschepe dinne. Patrones: Maria Doorne
Croone des Noodt Godts. Deze kamer, gegroeid uit een godvruchtig genootschap,
werd erkend in 1492 door De Fonteine. (B.B., blz. 114).
B l a z o e n : Het gaat hier opnieuw om een stuk dat gedeeltelijk in rebustaal werd
geschilderd.
‘In het midden een engel die een doornenkroon in de handen draagt. In de bovenste
hoek, de H. Geest onder een wolk en die lichtstralen en vuurtongen uitzendt. Op een
banderol staan de woorden IESVS FERT CORONĀ SPINEAM. In de linkerhoek,
een wan (= van) gevolgd van de lettergreep VROE, dan volgen twee scheepjes (=
schepe) en het woord DINNE. In de onderste hoek, het wapen van Nieuwpoort’.
Afb.: S.v.Z., blz. 98. - Annales de la Soc. d'Emulation, dl. VII, 1847, blz. 220 en
222.

Poperinge
21. De Kruisbroeders of De Lichtgeladen. Devies: Myn iock is zoet ende myn last
is licht. Patroon: het H. Kruis. Deze kamer werd erkend door keizer Karel V op 6
mei 1530 (Font., II, 1944, blz. 19).
B l a z o e n : Dit blazoen, in privé-bezit te Ieper, hing vroeger in de St.-Bertinuskerk
te Poperinge en heeft een ongewone vorm met afmetingen 1 m × 0,565.
‘In het midden een grote gekruiste Christus. Bovenaan, God de Vader, met een
tiaar op het hoofd, die in de linkerhand een wereldbol draagt en zegent met de
rechterhand. Tussen God de Vader en Christus, de H. Geest onder de gedaante van
een duif, die lichtstralen uitzendt. Onderaan op de voet van het kruis, een hart, een
vuurslag en een wapenschild. Uit het hart rijzen twee grote pluimen, en hierboven,
links en rechts van Christus, een gekroonde K (Keizer Karel?). Naast de voet van
het kruis, twee kolommen. Vier banderollen: bovenaan eerst met de
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woorden SPIRITUS DOMINI MULTIPLEX; op de hoogte van de lenden van
Christus: MYN LOCK IS ZOET / ENDE MYNEN LAST IS LICHT; op de hoogte
van het hart: CRUUSBROEDERS / LICHTGHELADEN; op de hoogte van de
vuurslag: PLUS OULTRE. Drie wapens: links, dat van het Keizerrijk; rechts, dat
van Spanje; helemaal onderaan, dat van Poperinge’.
Afb.: A.A.F. plaat CCXCVII, nr. 445. Beschrijving: ibid., blz. 135-136.

Roesbrugge-Haringe
22. De Troostverwachters (nadien aangevuld met de woorden): Broeders ende
lichtdraeghers van het Hooghweerdich Sacrament. Devies: In troost ontfangen
naer groot verlangen. Patroon: Het H. Sacrament. Deze kamer die teruggaat tot in
het eerste kwartaal van de 16de eeuw, werd erkend in 1698 door Alpha en Omega.
B l a z o e n : Volgens de erkenning van 1698 zou het blazoen voorstellen:
‘...d'onbevleckte maghet ende moeder Godts, representerende den heylighen Joachim
ende de heylighe Anna, met een uytspringhende lelietak uyt den welcken soude
reysen haere heylighe vrucht, te weten de heylighe maghet Maria met den heylighen
Gheest boven haer hooft ende divise daer onder: In troost ontfanghen / Naer groot
verlangen’. (V.S., II, blz. 200).
23. In het gildelokaal van de huidige toneelgilde ‘De Troostverwachters’ hangt een
blazoen van op het einde der 18de of begin der 19de eeuw, dat er uit ziet als volgt: ‘In
het midden een monstrans die lichtstralen uitzendt. Boven op de monstrans staat een
kroon en in de bovenhoek van het blazoen, God de Vader. Links en rechts van de
monstrans, een engel. Op de omlijsting, de naam: TROOSTVERWACHTERS.
BROEDERS / ENDE LICHTDRAEGHERS / VAN HET HOOCHWEERDICH /
H. SACRAMENT DES AUTAERS’. Dit blazoen stond ook geschilderd op de rugzijde
van het eerste blazoen.
Afb.: Van den Bussche (Emiel), ‘Histoire de la commune de Rousbrugghe-Haringe
en Flandre’, blz. 164 en 169. (Gent, 1867).
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Roeselare
24. De Zeegbare Herten. Devies: Sicut lilium inter spinas. Patrones: De H. Barbara.
Deze kamer die oorspronkelijk getiteld was ‘De witte Lelie’, werd in 1516 heringericht
en erkend door Alpha en Omega op 11 juli 1517. (B.B., blz. 135).
B l a z o e n : Bij de doping in 1517 werd de oude ‘paruere’ gehandhaafd: ‘een beelde
van Ste Barbara, ghebordurt, mette torre, een lelie daer duere, een rolle daer inne
gheschreven SICVT LILIUM INTER SPINAS metten woorden Zebaer (sic) herten
van Rousselaere’ (B.B., blz. 135).
De kamer bewaart echter een ander blazoen uit 1771, dat gevat is in een lijst in stijl
Louis XV, en er uit ziet als volgt: ‘In het midden een medaillon, waarin de H. Barbara
geschilderd is, de handen op elkaar op de borst en met twee palmtakken. Boven dat
medaillon, een zwaard
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gebonden aan twee palmtakken. Op een banderol staat het jaarschrift ‘De
besCherMWaepens Van apoLLos gVnsteLIngen’ (= 1771). Rechts van het medaillon,
de naam van de kamer in beeldschrift: een hoofdletter Z (= ze) boven een draagbaar
(= baar) en twee harten (= herten). Links van het medaillon, een wapenschild met
een lelie midden de doornen, afbeelding van het devies’.
Dit blazoen wordt thans bewaard, met talrijke andere gildeherinneringen, in het
Stedelijk Museum voor Geschiedenis en Folklore te Roeselare.
Afb.: A.A.F., plaat CCXCIX, nr. 447. Beschrijving: ibid., blz. 138-139. Ook afb. in
ANGILLIS (A. Angz.), ‘Geschiedenis der Rousselaersche Rederijkkamer De Zeegbare
Herten’, blz. 8-15 (Tielt, 1854).

Sint-Michiels
25. Het H. Kruis. Devies: Slaet doogh op Christus Cruys. Patroon: Christus aan het
kruis. Deze kamer ontstond wsch. in 1621 uit de schuttersgilde van de H. Sebastiaan,
en werd erkend op 13 november 1670 door de H. Geestkamer van Brugge.
B l a z o e n : Volgens de doopbrief van 1670 mocht de Aloude Rhetorycken Camere
van het Heylich Cruys ‘voeren blasoen ende standaert daerin voerende het H. Cruys
met Maria ter rechterhandt, het cruys omermende, ende ter slynckerzyde drye tarwe
haeuwen...’ (B.B., blz. 144).
In het Gruuthuusemuseum te Brugge wordt een oud blazoen van deze kamer bewaard,
dat echter zeer onduidelijk is geworden. Bij de heroprichting van deze kamer in 1954
werd dat blazoen in eer hersteld, evenwel met toevoeging van twee wapens: links
dat van de familie de Damhoudere, rechts, de H. Michiel.
De geschiedenis van deze kamer werd uitvoerig beschreven door Ap. G. Franchoo,
in de een reeks bijdragen in het tijdschrift van de kamer ‘In den Uyl’, jg. 1956 en
1957.

Tielt
26. Het Roosje. Devies: Ghebloeyt int wilde. Patroon: H. Jan-Baptist. De ‘ghesellen’
worden vermeld in 1402. De kamer ontving haar eerste stedelijk octrooi op 15
september 1462, en werd gedoopt door De Fonteine op 9 april 1518.
B l a z o e n : Volgens het stedelijk octrooi van 1 februari 1518 bestond dat uit ‘de
roode roose metten Heleghen Gheest dertoe dienende ende woorden Ghebloeyt int
wilde’. De Vlaminck, A., ‘Jaerboeken der aloude kamer van rhetorika Het Roosjen...
te Thielt’, blz. 234 (Gent, 1862). De doopbrief van 1518 spreekt ook van: ‘...zulcken
tytele ende paruere van eender Roode Roose metten woorde: ‘Ghebloyt Int wilde’,
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metten Heleghen Gheest daertoe dienende’. (De Vlaminck, a.w., blz. 235). In 1539
zag het blazoen er uit als volgt: ‘In het midden een rozelaar met één grote roos,
groeiende in een wildernis. Boven, een H. Geest die stralen uitzendt. Onderaan het
wapen van Tielt. Van de linker- naar de rechterhoek, een sierlijke banderol met de
woorden GHE BLOYT INT WILDE’.
In de 17de en 18de eeuw werd dat blazoen aangevuld: in het landschap vloeit een
rivier (de Jordaan), op wier oever een roos bloeit en gedoopt wordt door de H.
Jan-Baptist. Verder nog de wapens van Spanje, Vlaanderen en Tielt. Op een juweel
uit de 18de eeuw stond nu ook Christus, die gedoopt werd door de H. Jan-Baptist (De
Vlaminck, a.w., blz. 65).
Afb.: S.v.Z., blz. 118. De Vlaminck, a.w., t.o.v. titelblz.

Veurne
27. De kamers van het H. Kruis en van de H. Barbara, met resp. de deviezen ‘Arm
in de borse’ en ‘Van zinnen jonck’, beide vermeld in 1526, worden verenigd in 1530.
De nieuwe kamer versmelt de beide oude blazoenen en de zinspreuken in het nieuwe
devies: Arm in de beurze en van sinnen jonck’.
B l a z o e n : Een ovaalvormig blazoen in half relief en gepolychromeerd uit de 18de
eeuw ziet er uit als volgt:
‘In het midden een geopende hand, die uit een beurs komt (d.i. Arm in de beurs).
Links een Lorreins kruis op een wijngaardtak; rechts, de H. Barbara met in de
rechterhand een palmtak en, in de linkerhand, een geoepend boek. Achter deze heilige,
haar toren. Bovenaan, de H. Geest onder de gedaante van een duif, in de wolken,
waaronder een banderol met het opschrift SPIRITUS UBI VULT SPIRAT. Op een
tweede banderol staat EN VAN ZINNEN JONG. Onderaan, een derde banderol met
de woorden VEURNE ANNO 1810’.
Dat laatste jaartal duidt op de herleving van de kamer (in 1810).
Afb.: A.A.F., plaat CCXCVII, nr. 444. Ook in De Potter (F.) en Borre (P.), ‘Gesch.
der Rederijkerskamer van Veurne..., blz. 163 (Gent, 1870).
Van deze kamer zijn ook twee memorieblazoenen in rebusvorm bewaard, waarop
gedichten gedeeltelijk met figuren en gedeeltelijk met letters zijn weergegeven.
28. Memorieblazoen ter eer van Philip Tytte, koning van de kamer in 1616. Afb.:
De Potter (F.) en Borre (P.), a.w., t.o.v. titelblz. Een oplossing van die rebus is ons
niet bekend, alhoewel Prof. Paul De Keyser over dit en het volgend blazoen vroeger
een bijdrage in het vooruitzicht had gesteld. (Font., IV-V, 1946-1947, blz. 64).
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29. Memorieblazoen ter eer van Pieter Le Saige, koning van de kamer in 1617. Afb.:
De Potter (F.) en Borre (P.), a.w., t.o.v., blz. 161.

Waasten
30. De Overwinnaars in Eendracht. Devies: Gy en sult niet breeken. Patroon: HH.
Petrus en Paulus?
In 1511 bestond te Waasten een rederijkerskamer met de naam De Aventuriers. Zij
schijnt geen verband te houden met d'Overwinders in Eendragt, die in de 18de
eeuw door Alpha en Omega erkend werden. (V.S., II, blz. 244-245).
B l a z o e n : ‘In de bovenste helft, twee figuren: links, de H. Petrus gekleed als paus,
met tiaar, herdersstaf en sleutels; rechts, de H. Paulus, met het zwaard. In de linkeren
rechterhoek, een wapen. Tussen deze wapens, onder de twee heiligen, een banderol
met het opschrift D'OVERWINDERS IN EENDRAGHT. Hieronder, twee
gilde-broeders, in Romeinse kledij. Deze aan de linkerkant houdt een bundel pijlen
in de hand, terwijl de andere een pijl kraakt op de knie. Tussen deze gildebroeders,
een banderol met het devies GHY EN SULT NIET BREEKEN. In de hoek onderaan
het jaartal 1763’.
Afb.: V.S., II, t.o.v. blz. 254.

Wakken
31. De Lelie. Devies: Siet, het groeyt onbesproeyd. Patrones: H. Catharina. Vandaar
ook de naam: Catharinisten die af en toe aan de gildebroeders gegeven werd. Gesticht
in 1688.
B l a z o e n : Volgens een bron uit 1844, aangehaald door V.S. II, blz. 237, voerde
deze kamer een lelie in haar blazoen. Bij de wederoprichting van deze kamer in 1945
werd dat blazoen in eer hersteld. Het ziet er nu uit als volgt: ‘In het midden tussen
twee bloeiende lelies, de H. Catharina, met zwaard en wiel. Drie wapens: in de
bovenhoek, dat van het huis van Bourgondië, heren van Wakken; links het huidig
gemeentewapen en rechts een oud wapen van Wakken. Onderaan het jaartal 1688’.
Afb.: Font., III, 1945, tussen blz. 130-131.
Valère Arickx
Geraadpleegde literatuur:
Algemene werken:
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Van Duyse (Prudens), De Rederijkerskamers in Nederland. Uitgegeven op last der
Academie door Fr. De Potter en Fl. Van Duyse. Gent, Kon. VI. Academie voor Taalen Letterkunde, 1900, 80, 2 dln., 297 + 312 blz.
Van Mierlo (Prof. J.), De Middelnederlandsche letterkunde van omstreeks 1300 tot
de Renaissance. Antwerpen, (1940), 40, 421 blz. (Gesch. van de Letterkunde der
Nederlanden, II).
Knuvelder (Gerard), Handboek tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde.
Eerste deel, tweede herziene druk. 's Hertogenbosch, 1957, 80, 404 blz.
Mak (Dr. J.J.), De Rederijkers. Amsterdam, 1944, 80, 184 blz. (Patria, dl. XXXIV).
Steenbergen (Dr. G. Jo), Het landjuweel van de Rederijkers. Leuven, 1950, 80, 226
+ XVI blz. (Keurreeks Davldsfonds, 44).
Smeyers (Dr. Jozef), Vlaams taal- en volksbewustzijn in het Zuidnederlands
geestesleven van de 18de eeuw. Gent, Kon. VI. Academie voor Taal- en Letterkunde,
1959, 80, 443 blz.
Van Elslander (A.), Speeckaert (V.), en De Vuyst (J.), Lijst van Zuidnederlandsche
rederijkerskamers uit de XVde en XVIde eeuw, in Jaarboek ‘De Fonteine’, II, 1944,
blz. 9-31.
De Keyser (Prof. Dr. Paul), In memoriam Jhr Jozef Maertens de Noordhout, in ibid.,
blz. 106-118.
Dezelfde, Bijdrage tot de Blazoenkunde van de Rederijkerskamers, in ibid., IV-V,
1946-1947, blz. 35-66.
Van den Hende (F.), Rederijkersgenootschappen in Vlaanderen gedurende de tweede
helft der achttiende eeuw werkzaam, in ibid., IX, 1959, blz. 105-137 (met kaart).
Andere geraadpleegde werken zijn hoger vermeld bij de lijst van de blazoenen.
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Het Volkslied in West-Vlaanderen gedurende de 18de eeuw
Van Madrid, via Parijs en Wenen, naar Parijs
De 18de eeuw blijkt voor onze gewesten een tijdperk van verglijden van hand tot
hand: uit Spaanse hand, even binnen en weerom buiten het bereik van een begerige
Frans-Spaanse hand, om voor een langere tijd te landen in vaste Oostenrijkse hand.
Even voor de eeuwwenteling, na een kortstondige omwenteling in zelfbestuur, liggen
wij plots in de vaste greep van Franse omwentelaars, die hier sansculotten invoeren
en departementen inrichten.
Het eenvoudige volk van stad en platteland ondergaat dit politiek verglijden met
gelatenheid. Even gloeit er een sprankel hoop op betere tijden na de Franse nederlagen
te Ramlllies, Oudenaarde en Malplaquet. Bij de Vrede van Utrecht luiden de klokken
de Oostenrijkse vorst een welkom toe. Later zakt de moed weerom onder de lasten
van een honend Barrieretraktaat of stijgt de hoop bij de stichting van de Compagnie
van Oostende en het heropfleuren van handel en nijverheid. Maar ook dit lichtpunt
verbleekt, de Compagnie wordt afgeschaft, de keizer sterft, zijn dochter moet oorlog
voeren om troon en kroon te bewaren. In 1745 bulderen de kanonnen te Fontenoy,
weerom marcheren Franse troepen onze gewesten binnen totdat het Verdrag van
Aken een einde stelt aan de vorstelijke disputen. Wij huldigen Maria-Theresia als
keizerin en te Brussel vestigt haar vrolijke schoonbroer Karel van Lorreinen een
vorstelijke hofhouding. Eindelijk heerst er vrede! Ons volk is naarstig en spaarzaam,
drijft handel en ploegt zijn akker, viert kermis en schiet de papegaai, gaat bedevaarten
en stapt op in processies, en werkt immer harder gedurende de vele en lange
werkdagen het hele jaar door. Wij rouwen bij het afsterven van de moederlijke
Maria-Theresia, de keizerin van de grote gezinnen, en wij vrezen de verandering van
het regiem. Jozef II stelt zich aan als een verlichte vorst en verjaagt de povere
Barrieresoldaten, verliest een kortstondige Keteloorlog, schaft kloosters en kermissen
af, om ontnuchterrd vast te stellen dat zijn troepen over de grenzen worden gezet
door het handjevol opstandige Brabanders en Co. In 1790 ontwaken wij plots als
inwoners van de ‘Verenigde Belgische Staten’. Lang duurt ons
onafhankelijkheidsliedje niet! Wij begroeten opnieuw de keizerlijke troepen van
Oostenrijk, en wij laten de Franse kanonnen maar dreunen, voorlopig te Jemappes
en definitief te Fleurus. Wij vallen de Franse omwentelaars zeker niet om de hals,
zoals enkele onstuimige landgenoten die wij heethoofden heten, maar we voelen
weldra dat ze zich installeren om ons te leren wat uiteindelijk ‘Liberté, Egalité,
Fraternité’ kan betekenen. Zo stappen wij in het Frans 1799 uit en de 19de eeuw in,
en dit gebeurt na de staatsgreep van een zekere Napoleon Bonaparte, die zijn consulaat
eerst te Parijs vestigt, om later bijhuizen te openen in gans West-Europa. Maar stop...
dat wordt dan 19de-eeuwse historie.

Zingen wij of zingen wij niet?
Wij, Spaanse, Franse of Oostenrijkse Westvlamingen, wij zongen, wij zongen ons
dwars door bezettingen en overheersingen heen, wij zongen zeer luid tijdens de
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Brabantse Omwenteling, dikke bundels vol, en wij zongen een toontje lager toen de
Fransen bij ons de Marseillaise importeerden, omdat wij van dan af moesten zingen
zoals de bazen zongen, tenminste in het openbaar.
Wij wilden zingen en wij gingen luisteren naar de liedjeszangers die op tijd en
stond op enig openbaar plein in de steden of bij de kerkhofmuur na de zondagsmis
ten plattelande hun laatste nieuws ten gehore brachten. Wij zien ze nog,
doodeenvoudige, arme ‘trimbaleurs’, trekkers van streek tot streek, met een gezin
en een schamel inkomen van verkochte liederenbladen. Wij zien ze nog zingend op
de Grote Markt, op de Burg en op het Pandreitje te Brugge, telkens met hetzelfde
armzalig vertoon midden een haagje nieuwsgierigen en luisteraars. Jan Garemijn
heeft hun bedrijf nauwkeurig bekeken: de liedjeszanger staat op een verhoog of bank
en wijst naar het schilderij dat achter hem enkele taferelen uit het voornaamste lied
moet afbeelden. Hij houdt een vliegende blad in de hand en schijnt het de
toeschouwers aan te prijzen terwijl op de begane grond dezelfde teksten door zijn
vrouw aan de man worden gebracht. En de omstanders zingen mee, en als ze lezen
kunnen, laten ze zich verleiden om een blad te kopen voor de huiskamer.
De liedjeszanger zingt en leurt teksten die hij zelf niet heeft gemaakt, zelf niet
heeft gedrukt, en hij wijst naar afbeeldingen die een vaardiger hand voor hem heeft
uitgevoerd.
Maar wat hij zong, vertellen ons nog heden enkele zeldzaambewaarde en vergeelde
liedjesbladen uit onze Westvlaamse gewesten. Klonk daar niet het ‘Victorie-Liedeken
op de Belegeringe van Meenen, Iperen, Fort de Knock en Veurne, op de stemme,
Echo hoort mijn droeve klaegen’? Of luisterde men naar het ‘Waerachtigh Verhael
ende nieuw Liedeken op de overschrickelycke Moordt begaen door eenen Vader aen
zyn dry eygen Kinders, den 6 Januarii 1737 op de Prochie van Sweveseele by Thielt
in Vlaenderen, op de Stemme van Biron’? Of weerklonk het incipit ‘Aenhoorders
luystert naer dit liet...’ van het ‘Nieuw en Waerachtig Liedeken van de schroomelycke
Moordt ghedaen te Thourout in Vlaenderen aen een Meysken van sesthien jaeren in
April 1736, op de wyse: Van den Gouverneur van Zeelant’?
En borrelde de sensatiezucht niet op bij het lied over de ‘Rechtveerdige Justitie
gedaen door de Edele, Achtbaere en Voorzienige Heeren 's Lands van den Vryen,
binnen de stad Brugge, op den 4 February 1786, stemme: Philis myn tweede ziel’
dat handelde over een moordgeval van een vrouw die haar man kwijt wilde om met
een ander te
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Titelblad met een vrolijke speelwagen van het meest verspreide liedboek in de 18de eeuw, samengesteld
door Jacobus de Ruyter van Veurne. Vierde druk in een Antwerpse editie van Martinus Verdussen
(eerste kw. van de 18de eeuw).

Titelversiering bij het Klachtliedeken van een vrouw, die haar kind vermoordde en onthoofd werd
op 15 januari 1777.

trouwen?
En dit waren maar de hoofdbrokken op het blad, dat over verschillende kolommen
verdeeld, nog meer liederen bevatte. De belangstellende luisteraar kwam met het
vers gekocht blad thuis, en daar ging het zo lang mee tot het voor goed in het
haardvuur of als inpakpapier verdween. Enkele zeldzame stukken bleven toevallig
bewaard, in openbare verzamelingen alhier en in Nederland.
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Vliegende bladen, liederenbundels en handschriften
De liedjeszangerij is niet de enige distributievorm van het levende volkslied. Ook in
andere omstandigheden wordt er gedicht en gezongen. Gespecialiseerde volksdichters
bundelen volksliederen in prettige en handige boekjes, terwijl bekende
drukkers-uitgevers deze bundels als colpor-tagegoed helpen verspreiden.
Te Antwerpen behoren deze fondsen - vliegende bladen en bundels - in de 18de
eeuw aan de huizen Wwe H. Thieullier, A.P. Colpyn en Joseph De Cort, in het begin
van de 19de eeuw gaat hetzelfde bedrijf nog steeds door in de drukkerij van Josephus
Thys op de Vlasmarkt. Te Gent komt men voor dezelfde waar terecht bij P.A. Kimpe,
bij zijn opvolger Leander Van Paemel, en bij Isabella Van Paemel, die het bedrijf
voortzet tot in 1890! Te Ieper vindt men de specialisten bij de felvertakte
drukkers-familie Lambin, die in de 19de eeuw de genummerde reeksen vliegende
bladen, met zeer veel liederen uit de 18de eeuw, in West- en Frans-Vlaanderen blijft
verspreiden. Het is vooral dank zij een wondere klant dat al die druk-ondernemingen
een flinke stuiver hebben verdiend. In het begin van de 18de eeuw is de Veurnse
stadsklerk, boekhandelaar en rederijker Jacobus de Ruyter de auteur van een
liederenbundel die alhier meer dan een anderhalve eeuw de grootste verspreiding en
oplagen verwerft.
De Ruyter's ouders zijn afkomstig uit de streek van Kortemark en woonachtig te
Veurne. Omstreeks 1705 huwt de dichter Marye Terlu van Duinkerke en hij overlijdt
in 1716, 44 jaar oud en vader van twee minderjarige zoons. Een reeks drukwerken
waren intussen onder zijn naam verschenen: te Brugge bij Andries Wydts, te
Antwerpen bij Gaspar van Gaesbeeck, te Duinkerke bij Pieter Labus en bij J.O.
Laurensz. Na zijn dood drukt men zijn bundels steeds opnieuw tot in het midden van
de 19de eeuw te Antwerpen, Lier, Gent en Duinkerke.
Vanaf 1700 komt zijn ‘Nieuw Liedt Boeck, genaemt Den vrolijcken Speelwagen
oft ledige uren van Jacobus De Ruyter’ van de pers, later verschijnen er bijgewerkte
en vermeerderde drukken. Het is het populairste liedboek dat ooit in onze gewesten
is verschenen. Andere liedboeken van De Ruyter heten ‘Het Aengenaem Lysterken’,
een
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J. Garemyn (1712-1799): Het Pandreitje te Brugge in 1778. Rechts een liedjeszanger met schilderij
en vliegende bladen. Brugge,
Groeninge Museum. Cliché Dienst voor Toerisme, Brugge.

zeldzame uitgave bij Wydts te Brugge, verder ‘De Maegdenkrans’, een gezochte
uitgave bij J.O. Laurensz te Duinkerke, en de ‘Vogel Phenix’ een minder verspreide
Duinkerkse uitgave van P. Labus.
De Ruyter bundelde zowel geestelijke als wereldlijke liederen over zeer
verschillende onderwerpen, men ontdekt er later enkele als teksten van vliegende
bladen of als uit de volksmond opgenomen. Er wordt thans gewerkt aan een
monografie over zijn werk en zijn invloed op het Vlaams volkslied.
In ‘Het Gheestelijck Opeelken van Hardoysche Roose-Bladers...’ gebundeld door
Pieter Cauwe ‘landts-man van Hardoy in Vlaanderen’ aldaar in 1712 overleden, vindt
men een volledige verzameling geestelijke liederen. Deze bundel, waarschijnlijk
voor het eerst in 1696 te Duinkerke bij Antonius Van Ursel gedrukt, kende ook te
Brugge bij Jan Baptist Verhulst in 1719 en bij Jacobus Beernaerts een drietal edities.
Verschillende liederen uit Cauwe's bundel hebben de volkse liederenschat beïnvloed
en werden nog in de 19de eeuw uit de volksmond opgetekend. Een bundel geestelijke
liederen met grote afzet verscheen te Brugge in 1740, ‘Nieuwe Geestelycke Liedekens
Tot Godtvruchtigh gebruyck der Jonckheydt in den Catechismus’ in de drukkerij
van de Wwe Vincent. De eerder zeldzaam geworden Brugse druk behoort eigenlijk
tot de schooledities van de paters Jezuïeten, die hetzelfde werk o.a. ook te Leuven
tijdens hetzelfde jaar lieten verschijnen. De liederen, naar de jaarkrans gerangschikt,
dienden voor het gebruik in de Zondagsscholen.
Er was wel meer uit andere gewesten ook bij ons in omloop tijdens de 18de eeuw,
maar tot heden ten dage bleef dit gebied nog ontoegankelijk. Grondig onderzoek is
hier vereist, een ernstige bibliografie van het liederenvolksgoed blijkt onontbeerlijk.
En wat nam de man (of vrouw) van de straat eigenlijk uit al het aangebodene als
voorkeurliederen op? Dit is wel moeilijk vast te stellen, tenzij men onverwacht een
of ander handschrift ontdekt dat als liederenverzameling werd gebruikt.
Zo kan men een schamele vingerwijzing vinden in het ‘Schrijft-Bouck, Behelsende
Alderhande Soorten van schoone ende vermaeckelijcke Liedekens, soo uyt opera als
anders, met seer aengenaeme en nieuwe voysen verciert, Begonst op den 14 augusti

West-Vlaanderen. Jaargang 12

1757, Door mij Catrina Jacoba de Smit’, in de Rijksuniversiteitsbibliotheek te Gent
bewaard en afkomstig uit de verzameling Florimond Van Duyse.
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J. Garemyn: Landschap met vrolijke speelwagen. Gent, Museum voor Sierkunst. Huis van Ridder de
Coninck, 1755. Lodewijk XVI kamer. Cliché Dienst voor Toerisme, Brugge.

De zanglustige dame, te Brugge woonachtig, heeft opera-zangsteksten genoteerd
van de ‘opera Phaeton’, de ‘opera Mimi ofte de opgereghte liefde’, de ‘opera van de
bohemienne oftewel de bedrogen gieregaert’ en de ‘opera Ninette in het hof’. Als
volksliederen schrijft ze over: drie leugenliederen, enkele herders (liefde)liederen,
verschillende bekende kerstliederen, een paar Brugse liederen in verband met
chirurgijns, en een merkwaardige ‘Litanie van de trouwlustige Dochters’ tot nog toe
een unicum in de Westvlaamse volksoverlevering, gepubliceerd in 't Beertje 1958.
Het schrift van de Brugse dame bevat nog een lange reeks Franse liefdeliederen en
verschillende producten, ook in andere streken van ons land bekend, die getuigen
van scatologische en erotische belangstelling. Zo 'n schrift blijkt wel degelijk een
bont allegaartje, getuigenis van de afwisselende belangstelling van één persoon. In
andere provincies vindt men een groter aantal dergelijke verzamelschriften die
dezelfde groepsvoorliefde vertonen. Maar de Westvlaamse handschriften zijn te
zeldzaam om uit hun informatie de liederenvoorkeur nauwkeurig te bepalen.

Ook de volksmond telt mee!
In de tweede helft van de 19de eeuw verschijnen in onze gewesten enkele bundels
uit de volksmond opgetekende volksliederen. Edmond de Coussemaker (Bailleul
1805 - Bourbourg 1876) gaf in 1856 zijn ‘Chants populaires des Flamands de France’
uit. Hij verzamelde Vlaamse volksliederen zoals ze nog spontaan klonken op
feestelijkheden en op straat, binnen de huiskring en in de werkplaats. Sindsdien heeft
grondig onderzoek uitgewezen dat de Coussemaker de liederenschat van
Frans-Vlaanderen openbaart en vastlegt uit de 17de en vooral uit de 18de eeuw. Dit
voorbeeld volgden Adolf Lootens (Brugge 1835 - Londen 1902) en Eusèbe Feys
(Rambervillers 1819 - Brugge 1906) in 1879 met hun ‘Chants populaires flamands...
recueillis à Bruges’. De uitzonderlijke betekenis van Lootens' bundel ligt in het unieke
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feit, dat ongeveer alle teksten bij éénzelfde persoon werden opgenomen. De
familietraditie wees moeder Lootens als de bewuste zegspersoon aan, ze was in 1795
te Brugge geboren, begaafd met een goed geheugen en bijzonder gevoelig voor ritme
en melodie. Talrijke liederen uit de kantwerkschool behoorden tot haar repertorium.
De Brugse verzamelaars wijdden dan ook veel aandacht aan de Brugse Tellingen of
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De H. Bloedkapel en het Steen. Rechts voor het Steen de liedjeszanger met schilderij. Tekening van
J. Beerblock (1739-1806).
Brugge, Groeninge Museum. - Copyright A.C.L. Brussel.

eeuwenoude ‘arbeidsliederen’ gezongen tijdens het spellewerken, eerst tijdens de
schoolopleiding en later in eigen werkkring. Deze tellingen dienden vooral om het
aantal vlechten te berekenen bij een kantwerk dat lange tijd fel in de smaak bleef.
De belangrijkste volksliederenbundel is uit Zuidelijk West-Vlaanderen afkomstig.
De uitgave ervan werd een geschiedenis in schuifjes. In 1900-1902 waren twee
afleveringen verschenen van een ‘Iepersch Oud-Liedboek’ dat zeer goed werd
onthaald maar waarvan de overige beloofde delen nooit het licht zagen. Onverwacht
kwam in 1962 de volledige verzameling van 234 liederen (590 blz.) van de pers
onder de titel ‘Iepersch Oud-Liedboek. Teksten en Melodieën uit den volksmond
opgetekend door Albert Blyau en Marcellus Tasseel’, uitgegeven onder de leiding
van Prof. dr. P. De Keyser en de Koninklijke Belgische Commissie voor Volkskunde.
Vooral de leraar Blyau (1872-1946) had steeds zijn kostbare verzameling met veel
zorg omringd. Het voornaamste en tevens het indrukwekkendste deel van dit liedboek
is voorbehouden aan volksliederen opgenomen in een welbepaalde
arbeidsgemeenschap en onafscheidbaar verbonden aan het arbeidsritme. Deze liederen
in burgerlijke kantwerkscholen en in kloosterscholen aangeleerd, van generatie op
generatie, behoren zowel tot de profane als tot de geestelijke oud-Vlaamse
liederenschat.
Blyau's indeling van het liedboek volgt nauwkeurig de liederenafkomst. Het boek
der Tellingen bevat 63 oude liederen, w.o. het jongste uit het einde van de 18de eeuw
dagtekent. Het boek der Telseltjes omvat 16 eenvoudige kinderspelen uit de
kantwerkscholen. Voeg daarbij nog 38 Klein-Sacramentsdagliedjes, 11
Sint-Annaliedjes en vier andere liederen uit de kantwerkscholen en men bereikt hier
een totaal van 132 kantwerkstersliederen, te Ieper en te Poperinge omstreeks 1896
verzameld. De overige gepubliceerde teksten beschouwde Blyau zelf als jonge, t.t.z.
19de-eeuwse overlevering, en hierdoor volgens hem ook minder belangrijk. De
integrale uitgave van deze volksliederenbundel mag men thans aanvaarden als de
belangrijkste die ooit in de Nederlanden werd gepubliceerd. Voor de kennis en de
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studie van het volkslied in West-Vlaanderen gedurende de 18de eeuw zijn de
19de-eeuwse
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De Markt. Op de voorgrond een marktzanger in volle actie, terwijl een concurrent zijn schilderij
opstelt. Afkomst en bewaarplaats: idem als afbeelding hiernaast. Copyright A.C.L., Brussel.

volksmondopnamen nog steeds van het grootste belang. In deze verzamelingen
ontdekt men het algemeen bekende volkslied, het meest geliefde en het
meest-gezongene in de vorm zoals het in de overlevering werd bewaard, soms
verzongen, dikwijls corrupt, vaak gecontamineerd. De analyse van al deze
verschijnselen moet dan echter voorbehouden blijven aan het laboratorium van de
volksliederenspecialist.

Verspreide liederensoorten
Om een nauwkeuriger oordeel te vellen over de liederenvoorkeur tijdens de 18de
eeuw kan men nog de genummerde reeksen vliegende bladen raadplegen, die over
het gehele land werden verspreid. Volkslied en marktlied, wereldlijk en geestelijk,
oud en nieuw verbroederen in de kolommen van bijna ieder blad. De Antwerpse
reeks van 49 bladen levert 138 verschillende liederen, de Gentse met 85 bladen 202
verschillende leideren, de Ieperse met 75 bladen 185 verschillende liederen. Uit alle
reeksen samen vindt men een kleine driehonderd verschillende liederen
samengebracht.
In West-Vlaanderen biedt de Ieperse reeks het volgende resultaat:
Oude historieliederen

17 of ± 10%

Historische liederen

14 of ± 8%

Godsdienstige liederen

38 of ± 20%

Liefdeliederen

62 of ± 32%

Gemengd nieuws

14 of ± 8%

Kluchtliederen

21 of ± 14%
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Natuurliefde

9 of ± 5%

Varia

10 of ± 6%

In de hoogste afdeling weerklinkt het Liefdelied. Het is een normaal verschijnsel
tevens in handschriften en verzamelingen uit de volksmond waargenomen. Ook thans
haalt de populaire ‘schlager’ met de liefde als thema zeker 95%.
In de 18de eeuw vindt men herderszangen en meiliederen als kenmerkend voor de
tijdsgeest, maar men ontmoet er
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eveneens de bekende liefdeverklaring op rijm en ‘voyse’, het liefdeverdriet en het
late berouw, en de vele dramatische voorvallen die als gevolgen van te vurige liefde
ook de rubriek van het gemengde nieuws kunnen versieren... En daar behandelt men:
gewelddadige weerstand van ouders en verloofden, opsluiting in kloosters en kerkers,
schaking en bloedige achtervolgingen, moord en roof, ellende en langdurige
omzwervingen om geliefden op te sporen na harteloze scheiding, wanhoopsdaden,
vrijwillige aanmelding als soldaat en... desertie en krijgsraad met of zonder lief!
Men ontdekt in die voorkeurontleding nog een ander merkwaardig verschijnsel:
de geestelijke liederen bereiken 20% van het totaal aantal gebruikte liederen. Dit
hoge procent wijst zeker op de onuitroeibare godsdienstzin van de bevolking vooral
ten plattelande, men verneemt er tevens een ver echo uit de tijden van de
godsdiensttwisten, het onderricht in de Zondagsscholen en de methodiek van de
Jezuïeten bij het inprenten van de geloofswaarheden.
Er zijn o.a. een hele reeks Passieliederen en Meyliederen. Het meest monumentale
stuk heet de ‘Lange Passie’, het is ook eerbiedwaardig om het grote aantal strofen 123 - en het bleef bekend als het langste volkslied uit onze gewesten. Men kan het
reeds in handschriften ontdekken tijdens de 17de eeuw, het werd als drukwerk in de
Nederlanden verspreid tijdens de 18de eeuw, en het wordt nog uit de volksmond
opgetekend in de tweede helft van de 19de eeuw.
Zeer eigenaardig ook blijkt de inhoud van een kleine reeks liederen als gemengd
nieuws gerangschikt. Het zijn sterk verouderde actualiteiten die alle uit de 18de eeuw
dagtekenen maar nog steeds in de 19de eeuw worden herdrukt. Een reeks
gebeurtenissen op internationaal vlak, vooral vreselijke moordgeschiedenissen,
waarbij, wonder genoeg, gevallen uit eigen provincie totaal ontbreken. Er is een
moordgeval uit Abbeville (1771), uit Emmerick, uit Keulen, er zijn moordenaars van
Oudenaarde, en er is ook de wondere geschiedenis van de Voerman op de baan van
Atrecht, een lied dat ook heden nog in de volksmond wordt aangetroffen.
Er zijn een hele reeks Historieliederen, aldus geheten omdat ze onder de vorm van
‘romance’ thema's behandelen uit de volksletterkunde, die vroeger oorspronkelijk
in de volksboeken werden verspreid. Aantrekkelijke titels dragen ze nog steeds: het
Soudaensdochterken, de hertog van Brunswijck, Floris en Blanchifleur, Genoveva
van Brabant, Griseldis, Heer Halewijn, Helena de verduldige, de Wandelende Jode,
de Gouverneur van Zeeland... Al moet het bij een korte opsomming blijven, een
speciaal lofwoord voor het lied van Heer Halewijn mag niet achterwege bijven.
Grondig onderzoek heeft uitgewezen dat de variant alhier op vliegende bladen gedrukt
de oudste vorm van het Halewijnlied in West-Europa bewaarde!
Historische liederen bezingen historische gebeurtenissen. Hier ontdekt men een
kleine reeks uitsluitend gevoed met voorvallen uit de 18de eeuw. Men vindt er
bezongen:
1708

- De belegering van Rijsel

1719

- Onthoofding van Anneessens

1745

- Slag van Fontenoy

1759

- Kapiteyn Bart (neef van Jan Bart)
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1780

- Afsterven van Maria Theresia

1790

- Dood van Jozef II

1793

- Dood van Lodewijk XVI

1793

- Marteldood van Marie Antoinette

1793

- Rouwklacht van de gevangen Dauphin

1794

- Capitulatie van Luxemburg

Hier volgt men in zekere zin de internationale gebeurtenissen die de eeuw tekenden
van nabij. Ook dit soort liederen levert het bewijs dat ons volk - en het volk uit
naburige gouwen en landstreken - gedurende eeuwen aan dezelfde liederen gehecht
en verslaafd is gebleven. Aan het Nederlandse volkslied door de eeuwen heen valt
nog veel te dokteren. Algemeen geldt Florimond Van Duyse's driedelig standaardwerk
‘Het oude Nederlandsche Volkslied’ (Den Haag 1903-1909) als een hermetisch slot
op alle verder volksliedonderzoek in onze gewesten. Het is echter slechts na grondige
kennismaking met dit lof- en bewonderenswaardige monument, dat men kan
constateren hoeveel er nog in de boeiende, prettige, soms gevaarlijke kruidtuin van
het volkslied valt te beleven. Belangstellende bezoekers mogen nog steeds het uiterst
kleine wandelgezelschap vervoegen.
Hervé Stalpaert
B i b l i o g r a f i s c h e n o t a : A. De Lattin, ‘Het Marktlied. Wat de liedjeszangers
zongen’. Antwerpen 1943, 101 blz., ill. - F.K.H. Kossmann, ‘De Nederlandsche
Straatzanger en zijn liederen in vroeger eeuwen’. Amsterdam 1941, 168 blz., ill. D. Wouters en F. Moormann, ‘Het Straatlied. Een bundel schoone historie-, liefdeen oubollige liederen’. Amsterdam 1933-1934, 2 dln van 312 en 304 blz. (Tekstuitgave
van een grote reeks liederen van Nederlandse vliegende bladen vooral uit de 18de
eeuw). - T.W. De Haan, ‘Straatmadelieven. Een bundel met oude en nieuwe voor
het merendeel nog niet in boekvorm gepubliceerde volks- en straatliederen. Utrecht
1957, 215 blz., ill. - F. Van Duyse, ‘Het eenstemmig Fransch en Nederlandsch
wereldlijk lied’. Brussel 1893, 440 blz. - E.F. Kossmann, ‘De Liedjesdrukken van
Klein Jan’, in: Het Boek 1938, blz. 119-151. (Een inventaris van de voornaamste
verzameling vliegende bladen uit de 18de eeuw in Nederland). - J. Grietens en E. De
Goeyse, ‘Het volkslied onder de Brabantse omwenteling van 1789’. Leuven 1940,
416 blz. - H. Stalpaert, ‘Oud-Vlaamse Volksliederen op vliegende bladen’. Heule
1959, 59 blz. - H. Stalpaert, ‘Repertorium van volksliederen op vliegende bladen’,
in: Volkskunde 1962, blz. 49-92 en 121-156.
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kunst en geest
Schaduw op de middeleeuwse vroomheid
‘Eertijds heeft er in ons Vlaanderland een volk bestaan dat vroom was. In een rotsvast
geloof bouwde het zijn kathedralen, en uit de meesterwerken van zijn schilders
straalden zijn verheven idealen als een uiting van de tijdsgeest. Onze grote mysticus
Ruysbroeck wees de weg naar een vernieuwing van het geestelijk leven, en zijn
geschriften hebben grotendeels de godsvrucht beïnvloed in de late Middeleeuwen.
Nu is die tijd voorbij. Wij leven thans in een gelaïciseerde wereld waarin alle
godsdienstig gevoel wordt gedood...’
Zo ongeveer moet de legende luiden die de meesten van ons, tijdens hun
vormingsjaren hebben ondergaan, en waartegen Jacques Toussaert ten strijde trekt
in zijn uitgebreide studie ‘Le sentiment religieux en Flandre à la fin du Moyen-Age’1.
De auteur is een Zuid-Vlaming, afkomstig uit Duinkerke. Hij studeerde aan de
universiteiten van Rijsel en Gent en in 1959 verdedigde hij het thema van onderhavig
werk als doctoraatsthesis. Zijn belangstelling voor Vlaanderen beperkt zich evenwel
niet tot dit ene volumineuze boek: een monografie van de Sint-Pietersabij van Waasten
is in voorbereiding, evenals een studie over de streek van Brugge tijdens de
Hervorming.
Wat bij de massa van het volk de draagwijdte geweest is van de vaak bezongen
vroomheid, die in kunst en mystiek haar toppunt bereikte en die zó voor het oog van
de volgende eeuwen haar stempel kon slaan op een gans tijdperk i.c. de twee eeuwen
die de Hervorming voorafgingen, wilde Jacques Toussaert thans duidelijk maken in
deze samenbundeling van gegevens, uit talrijke bronnen verzameld.
De opgave van deze bronnen neemt, samen met de voetnota's, ongeveer driehonderd
bladzijden in. Behoudens veelal bekende, algemene werken, komen er ook tal van
studies in voor van strikt plaatselijk belang. Men krijgt zelfs de indruk dat onze
Vlaamse historici door hun navorsingen tijdens de jongste halfeeuw - dan nog zeer
breed genomen - aan Toussaert het overgrote deel van het bewijsmateriaal hebben
geleverd. Hem echter komt de grote verdienste toe een synthese te hebben gemaakt
en deze, gevolgd door conclusies, op de wereldmarkt te hebben gebracht van op het
podium van een Parijse uitgeverij.
Dit grote opzet had misschien op een schitterende wijze kunnen verwezenlijkt
worden, had de auteur, ook even de thans in Vlaanderen werkende historici met
bepaalde van zijn stellingen gekonfronteerd. Minstens zou de lezing van sommige
teksten respectievelijk de soms schamper klinkende commentaar die eraan
vastgeknoopt wordt, gecorrigeerd geweest zijn. Dat dit nagelaten werd is er de oorzaak
van dat er aan het werk tal van historische onjuistheden vastzitten.

De godsdienst van het volk
Soms verrassend, steeds interessant, is het algemeen beeld dat Toussaert ophangt
over de volksdevotie in de late Middeleeuwen. In de streek die het voorwerp is van
de studie, vertonen alle bewoners een zeker godsdienstig gevoel, een zeker geloof
in God en in het eeuwig leven, een zeker spiritualisme van christelijke oorsprong.
In vergelijking met andere streken slaat Vlaanderen misschien nog een betrekkelijk
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waardig figuur, maar de realiteit van het dagelijkse godsdienstig leven staat veraf
van elke blijmoedige beschrijving.
De praktijk van de essentiële sacramenten werd min of meer, maar vrij algemeen
in ere gehouden. Het doopsel werd door allen ontvangen, en wel zo vlug mogelijk,
uit schrik voor het ‘voorgeborgte’. Het grondaspect van het sacrament wordt zelden
(de auteur zegt: nergens) belicht. De godsvrucht tot het doopsel vermindert fel. De
ijver voor het peterschap moet geremd worden en tekenen van bijgeloof worden
waargenomen.
Over het vormsel zijn de gegevens uiterst gering. Het huwelijk werd aan de
meerderheid (van degenen die wilden samenwonen) toegediend. Uitzonderingen
vormen geen representatief deel van de samenleving.
Men houdt eraan begraven te worden na de laatste sacramenten ontvangen te
hebben, met bijgaande liturgische ceremonieën. De gehechtheid aan dit sacrament
is niet de uiting van christelijke vurigheid. Bijgelovigheid van heidense oorsprong,
gaan samen met het gemis aan eerbied voor de kerkhoven en met een schokkend
materialisme op de dag der begrafenis. Naiëve geloofsopvattingen over het
hiernamaals gaan hand in hand met praktische onverschilligheid.
Daarnaast bestaan talrijke uitingen van collectieve devoties. De processies hebben
veel bijval. Zij ontstaan bij de viering van grote feesten of om andere redenen: tegen
epidemieën en rampen, uit boete en godsvrucht of ook als mechanisme om een gevoel
te ontspannen. Zij vervallen dikwijls in het profane (Doornik, Ieper, Veurne en
Brugge) en worden vlug een spektakel, een openbaar vreugdebetoon, een burgerlijke
feestelijkheid met commerciële en soms politieke inslag.
De heiligenverering geeft blijken van overdaad. De H. Maagd wordt op duizenden
manieren vereerd, met een opvallende overdrijving waarbij men de eenvoud van
gemoed niet meer van het bijgeloof kan onderscheiden. Tal van andere Vlaamse en
uitheemse heiligen zijn zeer populair. Bij de bonte eredienst heeft de orthodoxie haar
aandeel maar ook de naturalistisch getinte emotiviteit en zelfs het bijgeloof.
Ook bij talrijke bedevaarten, jubileumaflaten en de vele feesten van het liturgisch
jaar, overwoekeren fantasie, bijgeloof en toverij als zoveel zwammen het
dogmengebouw.
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De slotindruk is dat het een godsdienst is zonder problemen: meer dan van
‘godsdienst’ zou men eigenlijk moeten spreken van ‘religiositeit’. En de oorzaak
daarvan is te zoeken bij het ontbreken van godsdienstonderricht. De biechtpraktijk
was buiten de paastijd eerder zeldzaam. De paasbiecht zelf werd door verscheidene
faktoren een grote last: verplichting te gaan biechten bij de parochie-pastoor,
strengheid van de penitenties, concurrentie tussen de bedelorden en de parochie-clerus
en ook het (beklagenswaardig) verband tussen biecht en communie. Het blijkt dat
in sommige stadsparochies de helft van de gelovigen de paascommunie niet
onderhield. Hetzelfde aantal onthoudingen kan genoteerd worden voor wat de
zondagsplicht betreft.
De houding van de jongeren ten aanzien van het huwelijk laat een troebele indruk:
sublimatie door hoofse liefde of afkeer van het huwelijk. Er bestaat een neiging om
de verloving te laïciseren.
De kerkelijke overheid moet een strijd inzetten tegen het clandestiene huwelijk.
Men noteert een frekwentie van overspel en van weigering van nageslacht. De
ineenstorting van de echtelijke eerbied sluit aan bij een algemene morele situatie.
Gewelddadigheid en hardheid van zeden maken de liefde niet gemakkelijk, en ook
in Vlaanderen heeft de mammon zijn altaren. Een paradox is de instinctieve
gehechtheid aan een onaanraakbaar leergezag en anderzijds het bestaan van een
lichtvaardig en koppig anticlericalisme.
Maar daarbij moet, enigszins verrassend in deze vrij pessimistische opsomming,
een gans positief element aangestipt worden ten gunste van de Vlaamse bevolking:
de algemene, haast onaantastbare eerbied voor de wetten op vasten en vleesderven.

Belichting van het onvatbare
Volgens een welbepaald schema worden enkele aspecten van het geestelijk leven
ontleed, telkens met tal van voorbeelden geïllustreerd. Hoe boeiend de lectuur ook
is - sommige vulgariserende passages zijn niet ontdaan van literaire charme - toch
moet voor tal van aangevoerde feiten, resp. de daaruit getrokken conclusies van
historisch standpunt ernstig voorbehoud worden gemaakt. Een vraag dringt zich
verder op: kan men van het louter concrete plan, met doorgehouden poging om
ondanks de vele lacunes tot een statistiek te geraken, (gesteld zelfs dat het plan
volledig en wetenschappelijk verantwoord zou zijn) tot een overzicht komen van
wat bij de bevolking tijdens een bepaalde periode het gehalte was van haar vroomheid?
Als de vroomheid moet gemeten worden naar tekenen en kenmerken die al of niet
rechtstreeks met godsdienst in verband (kunnen) gebracht worden, dan bestaat er
wel gevaar voor dat wij, modernen, de waarde van elke vroomheid sterk gaan
betwijfelen.
Andere vragen: mogen wij aan de middeleeuwers opleggen wat hun geloof had
horen te zijn, en ze derhalve veroordelen omdat dit geloof niet was wat wij in de
(voorbijgaande) twintigste eeuw als het ideale geloof aanzien? Moest er geen verband
worden gelegd met de totaliteit van de wereld der Middeleeuwen: moest men bijv.
handelend over het christendom en zijn randverschijnselen van bijgeloof, geen
vergelijking maken met andere grote godsdiensten, met haar randverschijnselen van
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dezelfde aard? Het gaat er toch om de mens volledig te leren kennen i.c. een totale
middeleeuwse mens in zijn eigen kader, en die wellicht, zoals overigens blijkt uit
het algemeen beeld dat Toussaert heeft geschetst, van ons allen bitter weinig verschilt.
En wat de gekozen periode zelf betreft: moest er bij deze studie geen rekening
gehouden worden met een zeker perspectief, of is deze periode een vast geheel,
zonder enige ontwikkelingsgang?

Een werk van betekenis
De betekenis van het werk ligt niet in de poging de geidealiseerde eeuw van
Ruysbroeck en van Eyck in haar werkelijke gedaante te schetsen. Voor de Vlaamse
intelligentsia stond deze poort reeds lang open.
Maar het boek is belangwekkend om de plaats die het inneemt in de nieuwe richting
die de geschiedenis uitgaat. Het beschouwt de kerkgeschiedenis van het standpunt
van de leek, de gewone gelovige, die geen kerkelijk ambt bekleedt, en die ook geen
heilige of kluizenaar is. Geschiedenis is niet meer het domein van koningen en
veldslagen, maar de totale bevolking komt er bij te pas. Zo ook wordt de geschiedenis
van de godsdienst deze van de godsdienstige gemeenschap.
Een paar bedenkingen nog kunnen wij niet nalaten naar voren te brengen.
Betreffende de ‘petite histoire’ uit verscheidene tijdperken en streken liggen tal van
bronnen nog onaangeroerd. Welke universiteit gaat zich om dat belangwekkend
materiaal bekommeren? Het terrein is aangeduid en Toussaert heeft het debat geopend.
Zou zijn boek geen aanleiding kunnen zijn om het beeld der Middeleeuwen te
vervolledigen? Moch dit het geval zijn, dan zou onderhavige studie minder een
schaduw werpen op de middeleeuwse vroomheid dan wel een aanloop betekenen
voor een betere kennis van het raadselachtige wonder dat mens heet.
Lucien Dendooven

Eindnoten:
1 Jacques Toussaert: ‘Le sentiment religieux en Flandre à la fin du Moyen-Age.’ Uitg. Librairie
Plon, Paris. 1963. 886 pp.
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poëtisch bericht
Zomer
De bomen lopen uit 't bos mijn deurpanelen vlammende binnen, hun kwik-pluim-staarten wuiven
zich wijs uit de hitte los.
Zomer kan ik dromen! De binding met planten en dieren jaagt door het web van mijn bloed.
Woestijn rondom mij: de hozen zout-zand, bijtende tranen, de pauwogen zonnen, die zonen
zijn, zones van de zon.
Ik luister naar sappen in wortels, naar groene gesteenten, aarde naar groeite, adem van oerdieren,
wit-zwart cartoon van het leven...
Eens was een aal mijn oorspronklijk gezicht, een klomp vuur was mijn aarde, een bosbrand het
vuur, en het prisma der kleuren een droppel dauw... En dit water, het nu blinde oog van een
paard. En de wolken oervormen van het heelal.
Zomer, o zomer: je laaiende brand, metaalklomp de zon, die schroeit op de tong, vogels die
overal schreeuwen naar vroeger, pauwoog der kleuren, zindrende slag, 's nachts van de roeiende
maan op de stroom...
Maar o haar rood koper. Ik zeg nog zomer maar denk herfst, maar denk dood!
Willy Spillebeen

poëtisch bericht
Het licht
Achter de sterren moet nog veel licht zijn,
schuilend maar handen spreidend,
vangsnoeren voor vlinders.
De blije meileeuweriken omhullen zich met licht,
met licht verwek ik en stort en herrijs
en reis ik onophoudelijk.
Met lichtvingers de weg
naar meer licht aftasten,
geduldig peilend de vallei van woord tot woord
tot koud afgetast overal in het verraderlijk kristal
gelokt mijn veren ik weelderig ontvouw.
Tanchelm Van Mandel

poëtisch bericht
[En dat het niets is dit ellendig, rot bestaan]
En dat het niets is dit ellendig, rot bestaan.
En dat het niets is, twintig jaar te tellen.
En dat het niets is op je tong een reeds gestorven kreet,
en dat het niets is in je hart een lang gedood verlangen.
(De kapitein is dronken - alle kinderen overboord.
De passagiers zijn gek of worden het weldra.)
Bidden we God, bidden we God, élke dag om een oorlog,
een oorlog met een bom - en verder: niets.
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Christine Gruwez

poëtisch bericht
Het kaartspel
voor Frits Niessen
De dood grijpt het leven
koud wordt de huid.
De handen verstenen
maken geluid.
Bladeren uit de hemel
dekken 't verraad,
breken met het leven,
de dood speelt kaart.
Troef is het hart!
Leeg bloedt de buit.
De kaarten vallen.
Het spel is uit.
Jozef Deleu

poëtisch bericht
Dood
Al uren lang lig ik
tussen het dode graan
onder de zon worden
mijn ogen dunne rozen,
de wind is weg en alle bomen,
al kan mijn lichaam niemand horen
zodat ik nergens wonen kan,
wacht ik tot alle klokken
in de zon en in de bomen komen
ik wacht tot ik verrijzen zal.
José de Poortere

poëtisch bericht
De stilte suizelt...
De stilte suizelt
van onbeweeglijkheid
ademt zichzelf
het getik weergalmt in de duisternis
als een steeds sneller slaande hamerslag
drum-harteklop
glad glijdend
prangen mij tien tentakels vast
gluren mij twee bolrondrode ogen aan
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zoals ik in het schamel schemerlicht
van dit gedicht
mijzelf zie staan.
Jan Emiel Daele
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op korte golf
P i e t M . J . B e k a e r t (letterk.), C a m i e l B l e u s é (plast. kunst), K a r e l d e
L i l l e (letterk.), S t e f a a n D ' H a e n e (letterk.), L u c i e G r a c c o (fotografie),
J a n H o o g s t e y n s (plast. kunst.), A n n i e M i s s u w e (letterk.), S u z a n n e
T h i e n p o n t (plast. kunst.) en C l . Va n s t e e n k i s t e (muziek) traden toe tot ons
Verbond en worden langs deze weg hartelijk welkom geheten.
- Ons Beheerraadslid, A l p h o n s e M . B o t t e , sprak de openingsrede uit n.a.v.
de textiel-design- en Keramiektentoonstelling, die van 8 tot 23 juni in het
Huidevettershuis te Brugge werd gehouden.
- Op zaterdag 27 juli ging de vooropening door van de tentoonstelling P a u l
C a r b o n in de grote zaal van de Jeugdclubs, Vlaanderenstraat 66, te Oostende. Deze
jonge Oostendse artiest doet aldus, na uitstekende studiën aan het Hoger Instituut
St.-Lukas te Gent, zijn debuut in de kunstwereld; hij toont publiciteit, zeefdruk en
grafiek. De expositie blijft open tot 5 oogst
- Op 21 juli werd door de Vlaamse Televisie een filmevocatie over het onder water
zetten van de Yzervlakte in 1914 uitgezonden. Deze historische reconstructie was
het werk van de Brugse kineast A n t o o n C a r e t t e .
- Van het door onze Provincie bekroonde jeugdboek ‘Klabbatse’, geschreven door
F e l i x D a l l e , verscheen een heruitgave bij de uitgeverij De Standaard Boekhandel.
- Tijdens het Kadercongres van de Beweging voor de Verenigde Staten van Europa
op 18 mei in het Atlanta-hotel te Brussel, werd door ons lid mr A l a i n d e C a l u w e ,
een referaat gehouden over de ‘Juridische aspecten van de Europese eenmaking’.
- Tot 2 oogst ging in Atelier, Parkstraat 45, te Heist aan Zee de groepstentoonstelling
door van de schildersgroep Horizon, met werken van de schilders D e J a e g h e r ,
D o u s s e l a e r e , Va n d e p i t t e e.a.
- B o u d e w i j n D e l a e r e , J a n P a t o o r , P a u l Va n R a f e l g e m en enkele
andere jonge, Vlaamse artisten namen deel aan de tentoonstelling ‘Scheppende
Handen’, die gehouden werd in het Gallo-Romeins museum van Tongeren en die
ingericht werd door de K.J.M.
- Het Westvlaamse verbond voor Heemkunde bereidt een hulde-album ererijksar-

ontmoetingen
In memoriam Stefaan Van Gheluwe
Zwevegem 1906 - Kortrijk 1963
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Kunstschilder Stefaan Van Gheluwe overleed te Kortrijk op 15 juni II. Pas in de
maand oktober e.k. zou hij 57 jaar oud geworden zijn, zodat wij met diepe
verslagenheid van een té vroegtijdig afsterven moeten gewagen.
Wie met hem intiem omging had sedert geruime tijd kunnen vermoeden, dat zijn
langdurige ziekte een noodlottige afloop zou kennen. In de laatste twee jaren verkeerde
hij immers in de onmogelijkheid buitenshuis als dekorateur zijn menigvuldige
opdrachten te vervullen. Het werd hem nauwelijks gegund in eigen atelier nog af en
toe naar het penseel te grijpen om een en ander schilderij aan te leggen of af te werken.
Enkele maanden geleden (nl. van 17 maart tot 1 april) exposeerde hij zijn recente
doeken in de Rookzaal van de Kortrijkse Stadsschouwburg. Hij was er zich toen niet
in het minst van bewust, dat het zijn allerlaatste tentoonstelling zou zijn. Gelukkig
dat hem daarbij een benijdenswaardig sukses te beurt viel: hij verkocht niet minder
dan 15 werken en dit ondanks het feit, dat hij ingevolge zijn kwaal slechts sporadisch
en kortstondig in de zaal kon vertoeven om de belangstellenden te woord te staan.
Als artiest stond hij in het Kortrijkse sedert lang zeer gunstig aangeschreven; hij
leverde trouwens prestaties op, die de stempel droegen van een specifieke dichterlijke
bezieling en van een stoere en omzeggens volkomen zelfstandige persoonlijkheid.
Het typisch karakter van zijn scheppingen is niet alleen de resultante van een
ingrijpende schoolse oriëntatie en van een moeizaam verworven ambachtelijke
vaardigheid, die akkuraat was afgestemd op de rechtzinnige vertolking van eigen
wezenheid, maar ook en vooral van een warm ontvankelijk en meteen ongemeen
strijdvaardig temperament, dat geleidelijk gemodeleerd was geworden door harde
levenservaringen en door de sociale geaardheid van het milieu, waarin hij opgroeide.
De opvallende estetische eigenheid, waardoor zijn doeken zijn gekenmerkt, wordt
gereleveerd door een voortvarend - soms wel eens té overmoedig! - mannelijk
krachtvertoon, dat geschraagd werd door een sterk bewogen grafische elokwentie,
door een uitmuntend visueel geheugen en door een rijke verbeelding. Hij was
onbetwistbaar meer tekenaar dan kolorist. Hoe gevoelig zijn palet ook genuanceerd
leek, speelde het in zijn doeken feitelijk maar een ondergeschikte rol,... de rol nl. van
het aksentueren en van het dekoratief inkleden van de expressieve vormenschoonheid,
die hij overwegend in eerste en laatste instantie met een biezondere voorliefde in
reliëf zocht te plaatsen.
Hij speelde zijn hoogste troeven uit als figuur- en als portretschilder en dit meestal
in voortreffelijke komposities, die niet zelden een mystieke inslag vertonen maar
niet alle zijn vrij te pleiten van een zekere gemaniëreerdheid. Ook landschappen en
stillevens (hoofdzakelijk bloemstukken) behandelde hij met brio. Van meet af aan
heeft deze kunstenaar werken gepresteerd die modern aandeden, hoewel die werken
nooit konden worden vereenzelvigd met een of ander nieuwmodisch pikturaal
experiment en zij vooral nooit geïnspireerd werden door een drang naar buitenissige
en opzienbare originaliteit. Hij kon niet anders dan figuratief te blijven in alles wat
hij schiep, omdat hij zich niet wilde lenen tot dissektie van het kompleks en
voortdurend afwisselend natuurschoon en omdat heel zijn wezen vergroeid was met
de tastbare realiteit van het leven, die zijn karakter en zijn weerbaarheid had
geboetseerd.
Als mens was hij geen opvallende verschijning. Wie hem niet kende en hem
toevallig ontmoette zou bezwaarlijk in hem de eminente artistieke begaafdheden
hebben vermoed, waarvan hij in zijn doeken kwistig getuigenis aflegde. Zij die het
voorrecht hadden met hem intiem om te gaan, konden zich afvragen hoe het mogelijk
was, dat iemand, die in zijn optreden zo bezadigd, zo tegemoetkomend en zo
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kameraadschappelijk was, werken vermocht te scheppen, waarin met een
ternauwernood beheerste dynamische allure uiting werd gegeven aan een weergaloze
viriele levenskracht.
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Wij brengen een welgemeende hulde aan de nagedachtenis van deze verdienstelijke
kunstenaar, een hulde, waarin zijn moedige en trouwe echtgenote en al de zijnen
moeten worden betrokken, omdat zij in lief en leed door hun morele steun zijn noeste
werklust hebben aangewakkerd en hem derwijze de mogelijkheid hebben aangeboden
de rijkdom van zijn artistieke zelfheid volkomen uit te leven in ontelbare waardevolle
schilderijen, waarvoor onze Vlaamse volksgemeenschap hem ongetwijfeld een
blijvende erkentelijkheid zal toedragen.
Frans De Vleeschouwer

Scène uit ‘Felicia’

ontmoetingen
Albert Setola
De korrekelder te Brugge heeft ter gelegenheid van de creatie van ‘Felicia’ van Albert
Setola, meteen een tentoonstelling georganiseerd uit het plastisch werk van deze
veelzijdige kunstenaar. Het is - zonder uitdrukkelijke bedoeling, maar toch een beetje
- een hulde geworden aan de verdienstelijke werker die steeds elke publiciteit, laat
staan de sensatie rondom zijn werk, heeft geweerd. Bij die waardering voor ons
redactielid sluiten wij ons gaarne aan, hoewel wij goed weten hoe weinig hij dergelijke
hulde-formules in het hart draagt.
Setola is een man die naar het evangelisch woord zijn talenten nooit in de tuin van
zijn zelfgenoegzaamheid heeft begraven, maar ze vrucht heeft doen opbrengen tot
in het honderdvoudige. Naar zijn opvatting is het kunstenaarschap een onverdiend
voorrecht. Hij die het verkregen heeft, moet het dankbaar aanvaarden en mag het
slechts in dienstbaarheid doen gelden.
De plastische activiteit van Setola ligt op het gebied van de schilderkunst, de
grafiek, de beeldhouwkunst en de kunstfotografie. Hij werd geboren te Vlissingen
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in 1916 en publiceerde destijds de roman ‘De Dijker van Termuiden’. Als beeldend
kunstenaar behaalde hij verscheidene prijzen o.m. de nationale prijs van het
Civitas-Dei paviljoen op Expo 58, en verder voor de affiche-uitvoering, prijzen van
de U.N.O., de Europese Beweging en het Festival van de Kunst. Albert Setola is
leraar in de sierkunst aan de Stedelijke Akademie voor Schone Kunsten te Brugge.
Als men weet dat verscheidene uitingen van de kunst Setola in hun ban houden,
zou men - oppervlakkig - wel voor een zekere versnippering ten nadele van het
gehalte gaan vrezen. Dan kent men Setola niet. Wie zich sinds jaren in zijn
vriendschap verheugt, weet wel beter. Hij weet beslist dat het dezelfde bezieling,
dezelfde stijl en verfijning is die door al deze lagen van kunstexpressie straalt. Als
wij het voor één keer wetenschappelijk mogen uitdrukken: Setola zoekt niet méér
middenpuntvliedende kracht dan er in zijn kunst middenpuntzoekende kracht aanwezig
is. Slechts hij die ten volle kunstenaar is, zou zich aan een zo uitgebreide
expressie-gama mogen wagen.
Zijn schilderwerk met het subtiele spel van de vormen en de harmonie der veelal
zacht gehouden kleuren is gunstig bekend. Ook van zijn beeldhouwwerk moeten wij
de kwaliteiten niet meer onderlijnen. En de handige manier waarop hij in zijn
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chivaris Dr. J o s D e S m e t voor. Het zal een 400 tal blz. bedragen en bijdragen
bevatten over streekgeschiedenis van een dertigtal medewerkers en tevens een
biografie, verzorgd door A n t o o n V i a e n e en H e r v é S t a l p a e r t .
- Kunstschilder H e n r i D e J a e g e r stelde tot 5 juli zijn werken ten toon in Atelier
Horizon te Heist.
- ‘Hedendaagse Zuidafrikaanse Letterkunde’ van Abel Ccetzee kwam, in vertaling
van J o z e f D e l e u , van de pers bij de uitgeverij Desclée De Brouwer.
- De Kon VI. Academie voor taal en letterkunde hield op woensdag 17 juli haar
openbare vergadering in kasteel Beauvoorde te Wulveringem. Letterkundige A n d r é
D e m e d t s sprak er over onze ere-deken S t i j n S t r e u v e l s .
- Van de hand van Pater A u g u s t D e N o l f , C. ss. R., verscheen onlangs bij de
Bibliotheca Alphonsiana te Leuven, een nieuw toneelspel ‘Fabiola’ (3 bedrijven en
naspel), vrij naar het Engels van Kardinaal Wiseman. Het stuk werd reeds
verscheidene malen opgevoerd door de Graalmeisjes van O.L. Vrouw, o.m. te
Roeselare, Wytschaete, Beveren-Roeselare en West-Vleteren.
- De tenor S y l v a i n D e R u w e gaf een zangrecital voor zender West-Vlaanderen
op 19 juni.
- Bij Desclée De Brouwer verscheen, in de reeks ‘Ontmoetingen’ een studie over
G a s t o n D u r i b r e u x , geschreven door Paul Hardy.
- Van G a s t o n D u r n e z verschijnt bij de uitgeverij Lannoo, in de serie ‘Idolen en
Symbolen,’ een studie over Maria Rosseels.
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- Van 12 tot 27 juli exposeerde C y r F r i m o u t in de Zaal Molenhuis, Molenstraat,
te Bachte-Maria-Leerne.
- Ons redactielid Drs H i l a i r e G e l l y n c k , directeur der Academie te Kortrijk,
hield op 3 juli een huldetoespraak voor zender West-Vlaanderen, naar aanleiding
van de vijftigste verjaardag van onze voorzitter J o z e f S t o r m e .
- Kunstschilder F e r n a n d G e v a e r t stelde tijdens de tweede helft van juni zijn
werken tentoon in de galerij ‘Deurlica’ te Deurle.
- Ons medelid G a s t o n H o m b l é werd tot Ridder geslagen, met de rang van
Commandeur, in de Orde van Sint-Joris van Bourgondië. De plechtige investituur
heeft plaats op een nader te bepalen datum in het najaar. Verbond en tijdschrift
feliciteren hem langs deze weg van harte!
Verder werd hij benoemd tot briefwisselend lid van de Accademia Internazionale
‘Leo-
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nardo da Vinci’ di Scienze, Lettere e Arte te Rome. In het Friese blad
‘Bolswards-Nieuwsblad’ verscheen op 25 juni van zijn hand een studie over
kunstschilder G a s t o n T h e u n y n c k uit Esen. In de inleiding ervan wordt ook de
aandacht gevestigd op onze verbondssecretaris, letterkundige L u c i e n
D e n d o o v e n en diens broer, kunstschilder G r a t i e n D e n d o o v e n .
- Kunstschilder J a n H o o g s t e y n s uit Paal (Limburg) nam deel aan een
groepstentoonstelling te Pont-à-Mousson (Frankrijk) in de loop van de maand april.
Onlangs verscheen een door hem getekende reeks van vier rouwprentjes bij de
drukkerij-uitgeverij Paul Stockmans te Beringen. Van 16 tot 28 juli exposeerde hij
in het kasteel van Laarne.
- Wijlen architect H u i b H o s t e werd door de Davidsfondsafdeling van
Hove-bij-Antwerpen gehuldigd door een tentoonstelling van foto's, boeken, tekeningen
en tijdschriften, die van zijn baanbrekende activiteit getuigen. Deze expositie bleef
open tot 14 juli.
- Aan de jonge Ieperse letterkundige, Wa l t e r M a r g o t , werd een
aanmoedigingspremie van 2000 F toegekend in de poëziewedstrijd van
Heist-Duinbergen. Er waren meer dan 250 inzendingen. Wa l t e r M a r g o t
debuteerde met een franstalige roman ‘Lait pourri’. Ook de plastische kunst lokte
hem als abstract schilder. Momenteel werkt hij aan een nieuwe roman en aan een
scenario op een gedicht van Paul Van Ostayen.
Wij wensen hierbij ons medelid letterkundige M a r c e l M a t t h i j s geluk om zijn
merkwaardig herstel na een langdurige ziekte en een pijnlijke heelkundige bewerking.
Hij moge nog lang werkzaam blijven voor volk en kunst.
- J a n P a t t o o r uit Kortrijk werd onlangs tot leraar sierkunsten benoemd aan de
Stedelijke Academie te Roeselare.
- Bij de V.T.B-V.A.B. te Zonnebeke is een zopas verschenen geschiedkundige en
heemkundige studie van deze gemeente te verkrijgen. Zij is van de hand van Z.E.H.
Va l e e r P i l , pastoor van Zonnebeke.
- In de internationale compositiewedstrijd van de Mechelse beiaardschool werd de
prijs van de stad Mechelen behaald door de Harelbeekse beiaardier G h i s l a i n
P o u s e e l e , voor zijn compositie ‘Modale suite’ Een andere compositie van
P o u s e e l e - deze over een volkslied - zou de prijs Staf Nees hebben ontvangen, zo
het regie-

[Albert Setola, vervolg]

West-Vlaanderen. Jaargang 12

affiches de synthese bekomt van het opgelegde onderwerp, evenals de lossere
werkmethode bij allerlei stukjes gelegenheidsgrafiek, dwingt voor Setola als graficus
genoeg waardering af.
Maar even willen wij stilstaan bij de kunstfotograaf. Setola streeft ernaar diep door
te dringen in het wezen van de dagelijkse gebeurtenissen. Gewapend met een scherpe,
wellicht aangeboren opmerkingsgave, heeft hij zijn wereld streng en sceptisch leren
bekijken, maar toch ook met een oordeel dat gemilderd werd door zijn juist gevoel
voor humor. In dagelijkse tafereeltjes ontdekt hij een symbool; - heel dikwijls dat
van het menselijke tekort. En daarbij spaart hij ook zichzelf niet. In een reeks van
zijn jongste werken zagen wij hoe hij zichzelf gefotografeerd had, breed misvormd
in een bolle kermisspiegel: in deze spiegel immers zien wij pas hoe egoïstisch wij
zijn en hoe breed wij voor de anderen gaan staan.
Het toneelwerk ‘Felicia’ van Albert Setola, gecreëerd in de Korrekelder te Brugge,
werd in verscheidene kringen fel opgemerkt, wellicht om een aantal geslaagde scènes
maar ook wel om het plastische element dat de auteur aan het toneel verleent.
‘Felicia’ is een levensspel waarin de mens om het geluk te verwerven los tracht
te komen uit de ban van de materie. Persoonlijkheid, rechtvaardigheid en schoonheid
treden te voorschijn als gehavende waarden. De mens roept een kortstondig geluk
in het leven, maar bijna terstond offert hij het op voor een materialistisch getint
sukses. Wanneer het echte geluk (Felicia) komt aankloppen, heeft de persoonlijkheid
zozeer geleden dat de deur niet meer opengedaan wordt...
Het is duidelijk dat er in dit stuk een positieve kracht schuilt. ‘Setola moraliseert
niet; hij ontleedt. Hij heeft zijn camera zeer scherp gericht op de levenswaarden, en
nog scherper op de door de mens gevolgde tegenwaarden. Hij doet het hard,
vrijmoedig en met een schokkende openhartigheid, maar nooit negatief. Hij schildert
ons die waarden niet af als een zoete akwarel, daarvoor is hij genoeg realist. Maar
hij toont ze ons glashelder schrijnend-spottend en bitter’ (Regisseur Roger Dewilde).
De tekst is sterk-lyrisch van inslag. De pregnante waarheden, die door een flinke
regie werden ontleed en onderstreept, doen ons een ogenblik nadenken, heel even
voor wij om beurten verwonderd en ontroerd worden. Een van de indrukken is dat
de auteur de toeschouwer niet in een snelle tocht naar de ontknoping wil voeren; het
lijkt integendeel wel een kalme, gelijkmatige tocht, met zeker een paar prachtige
scènes (bv. de agenten en de ineengevlochten afscheids- en huidetoespraken), maar
waar de kernachtige waarheden zowat overal als verrassingen liggen verspreid. Het
decor, en de klank- en lichtregeling zorgen voor een sterk poëtisch aandoend geheel
van literaire en plastische expressie.
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Roger Dewilde had de regie en speelde een der rollen (Frans). Met hun samen-
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spel en mime-uitvoering bereikten Jo De Meyer (Willy), Elie Neels (agent Geel),
Nolle Versyp (agent Blauw), Oswald Versyp (agent Rood) zeer goede momenten.
Marja Peperstraete bracht een spontane Felicia; Marilou Wittebolle slaagde in de
karakter-uitbeelding van Schijngeluk. Decors, grafische vormgeving en kostuums
werden ontworpen door Albert Setola zelf. Karel Mostrey stond in voor de belichting;
Roger Van Haecke en Ghislain van Kerrebrouck voor de klank. Dat de Korrekelder
reeds in staat is met eigen krachten een eigen stuk te creëren op een behoorlijk artistiek
peil, mag eenieders bewondering wekken.
Lucien Dendooven

ontmoetingen
‘Ons Dorado’ in het Mozarteum
Ter gelegenheid van een internationaal congres voor muziekpedagogen werd, enkele
maanden geleden, een jeugdgroep van West-Vlaanderen door het Weense Ministerie
van Cultuur naar de feestelijke stad Salzburg uitgenodigd. Op datum 27 april 1963
concerteerde namelijk Ons Dorado in het Mozarteum, door Carl Orff zelf voorgesteld
om er als ‘het voorbeeld’ op te treden.
Het is een feit dat dit jeugdkoor en - orkest voor het ogenblik het best en het
veelzijdigst de idee van de Orff-methode vertegenwoordigt. Elkeen heeft natuurlijk
het recht over de doeltreffendheid ervan sceptisch te blijven, doch de begeestering
en de lovende uitspraken na het concert hebben definitief voor de opvoedende waarden
van het Orff-Schulwerk gepleit.
De eenvoudigste maar oprecht gesproken woorden bewijzen soms het diepst de
blijvende betekenis van een gebeurtenis. Dit was zeker het geval toen de
wereldberoemde komponist van de Carmina Burana, ontroerd doch overtuigd,
onmiddellijk na de uitvoering aan E.H. Paul Hanoulle verklaarde ‘dat deze
verwezenlijking van Ons Dorado hem een van de heerlijkste ogenblikken van zijn
leven had bezorgd’. Het optreden van deze groep was voor hem het sterk bewijs tot
welk een graad van muzikale smaak en vervolmaking de Orff-methode kan leiden,
hoe veelzijdig en boeiend de jeugd erdoor wordt aangesproken, hoe de muziek, het
woord en het gebaar zich hier tot een frisse en levendige eenheid verzoenen. Het
programma was derwijze opgevat, dat alle aanwezigen de ganse ontwikkeling, het
groeiproces konden volgen en de verschillende stadia met de zo verscheiden
mogelijkheden mede beleven en ervaren.
Het is zeker geen geringe eer voor de stichter en leider van deze uitnemende groep,
zoveel lovende uitsproken en brieven van eminente musici te bezitten; door hen
uitgenodigd te zijn om in menige stad van menig land modelopvoeringen te komen
geven. Of is het geen treffend getuigenis wanneer Professor Preussner, president van
het Mozarteum schrijft: ‘Die Aufführung war nicht nur ein grossartiges Beispiel für
das, was in der Tagung an Referaten und Discussionen gesprochen wurde, sondern
auch für sich genommen eine hervorragende Leistung.’ Professor Masahi Kato van
de Musashino Academia Musicae te Tokyo bekende dat men in Japan - een land dat
zich uiterst interesseert aan de Orff-methode - bijlange niet het niveau heeft bereikt
van de Ons Dorado-groep, zowel wat de vitaliteit, de accuratesse als de homogeniteit
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betreft. Unaniem werd de doeltreffendheid bewezen en geprezen, waarmee de jeugd
zich hier ritmisch voelt aangesproken, natuurlijk-geleidelijk de volwaardige muziek
leert smaken en beoefenen. Wat tevens opviel was het verrassend-oorspronkelijk,
begeleidend en verklarend mimespel, de trouw aan de eigen rijke cultuurwaarden,
de religieuze beleving in de uitbeelding van psalm of geestelijk lied.
Het is zeker niet overdreven wanneer men thans beweert, dat door het optreden
van Ons Dorado te Salzburg, de noodzaak van het gestichte centrum voor
Orff-Schulwerk in het Mozarteum uitstekend werd bewezen. Op initiatief van
Professor Preussner, president van de Akademie für Musik und Darstellende Kunst
en onder de stimulerende leiding van Carl Orff zelf, wordt een speciaal gebouw
voorzien - het onderzoek - en documentatiemidden - waar men de nieuwe muziekpeda-
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ment niet had bepaald dat elke mededinger slechts één prijs kon behalen; bijgevolg
werd de prijs ingehouden. De plechtige uitreiking gaat door op 16 september in het
stadhuis te Mechelen.
Verbond en tijdschrift wensen de bekende beiaardier hartelijk geluk!
- Met de leraar aan de Brugse Muziekacademie, Dr. J o s R o b y n s , als
redactiesecretaris, kwam de zesdelige ‘Algemene Muziekencyclopedie’ tot voltooiing.
Naar aanleiding hiervan werd in het Antwerps Conservatorium een academische
zitting gehouden. Aan dit werk hebben 125 musicologen hun medewerking verleend.
- Bij de uitgeverij Desclée De Brouwer verscheen ‘De Onvolwassene’, een nieuwe
roman van de Kortrijkse auteur J a a k S t e r v e l y n c k , korte tijd nadat daar zijn
roman ‘De zorgelijke Schat’ van de pers kwam.
- De essayist Dr A c h i e l S t u b b e schreef een merkwaardig artikel over ‘Het
expressionisme in de religieuze kunst’ in nummer 5 van het tijdschrift ‘Kultuurleven’.
- De kabinetchef van de gouverneur van Antwerpen overhandigde de journalistenprijs
aan de debuterende Oostendse publicist J o h a n S t r u y e , voor een reeks reportages
over reizen, verschenen in plaatselijke weekbladen.
- Voor de komende maanden werden in Nederland twee tentoonstellingen van werk
van G a s t o n T h e u n y n c k gepland: van 10 tot 25 oogst in het stadhuis te Hulst
en van 14 september tot 5 oktober in het stadhuis van Bolsward (Friesland). De
openingsrede wordt telkens gehouden door G a s t o n H o m b l é .
- Van L i a T i m m e r m a n s verscheen bij de Arbeiderspers te Brussel, een herdruk
van haar roman ‘De Ridder en zijn Gade’.
- De Brugse stadsbeiaardier, E u g e e n U t e n , hernam zijn concerten die doorgaan
tot 30 september: elke zondag van 11 h 45 tot 12 h 30; maandag, woensdag en
zaterdag van 21 tot 22 h.
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- Kunstschilder J o s Va n B e l l e g h e m uit Veurne exposeerde zijn werken
gedurende de maand juli in het paviljoen van Zoetenaaie. Van 21 juli tot 11 oogst
stelt hij ten toon in het stadhuis van Veurne.
- Declamator A n t o o n Va n d e r P l a e t s e verzorgde de voordrachtuitzending
‘Avondvreugde’ van zender West-Vlaanderen, op 15 juni II.
- Zopas verscheen bij ‘In den Brugschen Eenhoorn’, Genthof 16, Brugge, een verhaal
‘De legende van Jantje van Sluis’, vertaald door M a r c e l Va n d e Ve l d e , naar
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de Franse tekst van Caroline Popp. Eerlang zal ook nog een nieuwe bundel legenden
van zijn hand van de pers komen: ‘Heimelijkheden uit het Brugse Vrije’.
- R e m i Va n D u y n regisseerde dit jaar wederom het Nationaal Zangfeest te
Antwerpen, begin juli. Zijn ensceneringen kenden het grootste succes.
- ‘Ger en de wilde Paarden’ en ‘Het Eiland Kimokimono’, twee jeugdboeken van
J u l i e n Va n R e m o o r t e r e , werden zopas bekroond met de provinciale prijs
van Oost-Vlaanderen.
- De bekende Torhoutse wijsgeer en historicus C l . Va n s t e e n k i s t e o.p., professor
aan het Angelicum te Rome, is er tevens organist en gaf zopas een reeks eigen
religieuze composities uit ‘Mottetti Sacri’ (Uitg. Dominikanessen van Engelendale,
Brugge).
- Het Westvlaams orkest, o.l.v. D i r k Va r e n d o n c k , trad op zaterdag 15 juni op
met een concert voor zender West-Vlaanderen.
- Kunstschilder G e o r g e s Ve r c r u y s s e uit Koksijde exposeerde tot 15 juli in
het kasteel van Laarne te Bachte-Maria-Leerne.
- Dirigent-componist Alfons Ve r g r a c h t schreef een ‘Huldemars Streuvels’, die
zal uitgevoerd worden bij gelegenheid van de ‘Zonnetij’-feesten die in de eerste helft
van oogst te Avelgem worden gehouden.
- J e r o o m Ve r h a e g h e hield een belangrijk referaat voor het Vlaams
Studentenforum te Vaalbeek-Leuven, over de T.V., haar mogelijkheden, gevaren en
verantwoordelijkheden.
- ‘Een handvol dokters’, het bekende toneelstuk van M e d a r d Ve r l e y e werd
onlangs, in beperkte oplage, posthuum uitgegeven door het Huldecomité Medard
Verleye.
Mr. A l a i n d e C a l u w é schreef het voorwoord, waarin hij leven en werk van
de schrijver belichtte.
- De Brugse bariton Jozef Ve r m e e r s c h ontving vanwege de Antwerpse
muziekcritici ‘De gouden pluim’ als beste zanger; het was de eerste maal dat deze
prijs werd uitgereikt.
- A r t h u r Ve r t h é sprak op 11 juni over Westvlamingen in Zuid-Afrika voor
zender West-Vlaanderen, in het programma ‘Vonk van deze avond.
- Kunstschilder G o d f r i e d Ve r v i s c h stelde van 13 tot 26 juli zijn werken ten
toon in de galerij Deurlica, Dorpstraat te Deurle.

[‘Ons Dorado’ in het Mozarteum, vervolg]
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‘Ons Dorado’ zoals het enkele weken geleden optrad in het Mozarteum te Salzburg. In het midden,
naast E.H. Paul Hanoulle, bevindt zich toondichter Orff, de grondlegger van de methode, zoals zij
door de groep wordt gebruikt.

gogiek zal bestuderen en aanleren. Als nu de leiding van het Mozarteum, dat een
wereldfaam geniet, het heeft aangedurfd zulk een centrum op te richten, dan wil dit
toch een duidelijk teken zijn dat het hier meer dan om een louter experiment moet
gaan.
In een brief van Carl Orff, aan de leider van Ons Dorado gericht, spreekt zowel
dank als vertrouwen, bewondering als uitnodiging: ‘Die Ons Dorado-Aufführung
gehörte fraglos zu den Höhepunkten der Tagung. Das lebendige und so überzeugende
Musizieren wie auch die geglückten pantomimischen Studien begeisterten die
Fachwelt und das Publikum. Ich möchte Sie sehr zu Ihrem hervorragenden Werk,
das Sie mit ‘Ons Dorado’ aufgebaut haben, beglückwünschen. Beglückt bin ich, das
von dieser Ihrer Arbeit so viele fruchtbare Anregungen ausgehen und noch ausgehen
werden. Für dies alles wünsche ich Ihnen, dem unermüdlich Weiterbauenden, vollsten
Erfolg und hoffe, dass Sie dazu Hilfe und Unterstützung von allen Kreisen, denen
wahre Musikkultur am Herzen liegt, erhalten mögen’. Intussen maakte Ons Dorado
van 2 tot 14 juli, de traditioneel geworden jaarlijkse concertreis. Door de Provincie
West-Vlaanderen werd deze groep bij de culturele uitwisseling met Westfalen-Lippe,
als de vertegenwoordigers van de musicerende jeugd aangeduid. Er is voor deze
gelegenheid te Münster, Lippstadt en Paderborn opgetreden. Naast concerten te
Bamberg, Würzburg e.a. vermelden wij nog de uitvoering van een bijzonder
programma voor de televisie te Hilversum en een optreden voor de R.T.F. Strassbourg.
Na de modeluitvoering in het Mozarteum nodigden niet minder dan 9 landen waaronder de Filippijnen en Japan - deze jeugdgroep uit, om een reeks concerten te
komen houden.
Wij wensen niet beter dan dat velen mogen delen van het goudland, dat deze groep
in zijn ‘spelen, zingen en musiceren’ uitzonderlijk betekent!
Fernand Etienne
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ontmoetingen
Meester-pruikenmaker
Clement Delvoye
- Weet je dat een mens meer dan honderdduizend haartjes op zijn hoofd telt en een
pruikenmaker er vijf- tot twintigduizend op een pruik zet... zo kan je begrijpen dat
het allemaal zo eenvoudig niet is als men soms zou kunnen denken? Zo sprak de
meester-pruikenmaker Clement Delvoye in zijn atelier aan de Onze Lieve Vrouwstraat
te Kortrijk, eens door Guido Gezelle ‘het huis van Nazareth’ geheten en waar de
bezoeker de rijkste keuze van allerlei pruiken kan bewonderen, zowel zigeunerpruiken
als wat dienstig kan zijn voor markiezinnen, blonde ‘Gretchens’, koningen en keizers,
paters en malcontenten, eens in Vlaanderen en over gans de wereld door de eeuwen
heen gedragen.
Hoeveel haren dit de drieënzestigjarige Clement Delvoye zelf heeft gekost, kan
hij ons niet verklappen, maar zijn familie is met Kortrijk vergroeid en is er sedert
twee eeuwen woonachtig. Als Clement over pruiken spreekt dan komt er een wondere
glans in zijn ogen en hij maakt de lof van deze grote kunst, die niet de voldoende
waardering geniet. Hij aarzelt niet te verklaren dat het geslacht Delvoye de
grondlegger is van het bedrijf der pruikeniers in ons land. De grote pionier was vader
Louis, die op jeugdige leeftijd naar Parijs trok, waar hij niet alleen kennis maakte
met de pruikenmakerskunst maar ook met een ateliermeisje. Leed de liefde achteraf
schipbreuk, met de oprichting van dit nieuw bedrijf te Kortrijk vlotte het heel wat
beter en mocht hij de baronnen, magistraten en achtenswaardige notabelen tot zijn
kliënten rekenen.
- En hoe oud waart U wanneer U het eigenlijk bedrijf begon?
- Pas veertien jaar en ik herinner me nog goed dat ik pruiken moest maken voor
de creatie van het toneelwerk ‘Pater Verbist’, door C. Verschaeve. Onder de
belangrijkste prestaties somde hij op: de levering van pruiken voor de grote Jeanne
d'Arcfeesten in Rouen voor niet minder dan 8.400 figuranten, zijn opdrachten voor
de massaspelen, als Gulden Sporenspel, de gekende stoeten in ons land - te lang om
allemaal op te sommen - het H. Bloedspel te Brugge, e.a.
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Het liefst nochtans spreekt Delvoye over zijn medewerking aan de opvoeringen
in de meest befaamde schouwburgen van ons land en zijn contacten met de beroemdste
regisseurs, zoals Staf Bruggen, Oscar De Gruyter, Herman Van Overbeke, Willem
Benoy, Joris Diels, Fred Engelen, Tine Balder, die in Zuid-Afrika een pruik droeg
van zijn huis.
Ook buitenlandse regisseurs vereerden hem met opdrachten, zoals de grote Duitse
regisseur Piscator, Johan de Meester in Nederland en in Frankrijk Sacha Guitry. Al
de witte pruiken uit de film ‘Si Paris m'était conté’ werden te Kortrijk besteld en ook
de speciale pruik voor Jean Marais in de film ‘La Belle et la Bête’ van Cocteau.
Met een bijna wellustig gebaar deed Clement Delvoye een greep in zijn serie
pruiken, waarvan hij het getal slechts schatten kan, omdat er zovele duizende
exemplaren ergens op de acteurs in een toneelzaal te wachten liggen en hij liet ons
enkele types bewonderen. Hij prees het Chinees haar, dat evenwel alleen voor
mannenpruiken en baarden kan gebruikt worden. Het beste haar komt uit Europa,
uit de Balkan of soms uit Italië. Het langste is het duurste en ook natuurlijk het witte
haar. De prijs varieert tussen 5.000 tot 20.000 F het kilogram. Het fijnste witte haar
komt uit Tibet. Daar hebben ze een soort yack, die zeer

kunstecho's
Blankenberge
Nieuw tijdschrift
Einde september verschijnt ‘Trefpunt’, een driemaandelijks tijdschrift, dat vooral
creatief werk zal publiceren van leden, behorende tot de verenigingen ‘Kunstenaars
voor de Jeugd’ en ‘Literaire Tafelstonden’. Tot de redactie behoren o.m. J a c k
Ve r s t a p p e n (secretaris) en M a r c e l Va n d e Ve l d e .

Literaire Tafelstonden
Op 4 juli werd, ten huize van J a c k Ve r s t a p p e n , een intieme hulde gebracht aan
ons jarig medelid M a r c e l Va n d e Ve l d e . Te dier gelegenheid werd hem het
‘Liber Amicorum’ overhandigd, samengesteld door de leden van de ‘Literaire
Tafelstonden’.

Verzameling Tony Herbert
Van 19 juli tot 1 september a.s. wordt door het Stadsbestuur van Blankenberge een
tentoonstelling ingericht van de Verzameling Tony Herbert. Deze expositie heeft
plaats in het Casino-Kursaal en staat vooral in het teken van de Vlaamse
expressionistische schilders.

Brugge
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Gemengd Koor Cantores
Wij vernemen dat het bekende koor ‘Cantores’ werd gevraagd om op 10 september
a.s. in Hof Arents te Brugge een a-capella-recital te verzorgen. Tevens werd het koor
aangezocht om tijdens de oogstmaand mede te werken aan de Brugse Reiefeesten.

Orgelconcerten
In de loop van juli werden, in de Brugse Kathedraal, drie belangrijke orgelconcerten
gehouden. De bekende orgelist K a m i e l D ' H o o g h e opende de reeks op 6 juli,
Herbert Voss (Aken) gaf een recital op 20 juli en Feike Asma (Den Haag) besloot
de serie op 27 juli. Deze concerten waren opgenomen in het Festival van Vlaanderen
en gingen door met de steun van het Brugse Stadsbestuur.

Het Westvlaams Orkest
Het zeer geslaagde concert, dat op 7 maart jl. gegeven werd in het stadhuis te Gent,
in de reeks ‘Concerten rond de troon van Jozef II’, werd op de volgende data
uitgezonden door de Gewestelijke Omroep Oost-Vlaanderen:
op 9 juli: ‘Cantate nr. 147’ door het West-
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vlaams Kamerorkest en het gemengd koor Cantores, onder leiding van A i m é
Dellaene;
op 16 juli: ‘De Jacht’ (Haydn) door het Westvlaams Kamerorkest, o.l.v. D i r k
Va r e n d o n c k . Deze programma's werden uitgezonden in F.M., zodat de ontvangst
in optima voorwaarden kon geschieden.

Scheppend Ambacht in West-Vlaanderen '63
Gedurende de zomermaanden richt het Provinciaal Comité voor Kunstambachten en
Industriële Vormgeving in West-Vlaanderen telkenjare in het Huidevetterhuis een
overzichtelijke tentoonstelling in van hetgeen op het terrein der toegepaste kunst in
onze provincie gepresteerd werd. Ook ditmaal loont een bezoek aan deze expositie
(opengesteld tot 1 september) de moeite. Talrijke leden van het C.V.K.V. stellen er
werk ten toon, o.m. L u c D e G h e u s (keramiek), M i c h i e l A n n e e s s e n s
(glasramen en keramiek), C h a r l e s B r e s o u s (kunstsmeedwerk), K r i s t i e n
D e p i e r e (schalen in email op koper), J a a k D e M e e s t e r (kunstfoto's), L u k
S p e y b r o u c k (edelsmeedkunst), R o g e r Va n s e v e n a n t (lichtgrafieken en
monotypes) en Bert Va n h a e c k e (batik).

Provinciale Declamatiewedstrijd
Door het A.W.T.-Brugge wordt op 1 september a.s. in het Provinciaal Hof te Brugge,
een provinciale declamatiewedstrijd ingericht, begiftigd met 5.000 F prijzen. Iedereen,
die minimum 16 jaar is, kan deelnemen. Het beurtoptreden omvat een prozafragment
of gedicht naar keuze, op voorwaarde dat de teksten echter van Westvlaamse auteurs
zijn.
Aanvragen vóór 20 oogst aan Michel Stevens, Werkhuisstraat 14, Brugge. De jury
is samengesteld als volgt: Carlos Van Hooreweder (voorzitter), F e r n a n d E t i e n n e
en J u l i a a n D e c l e r c q .

Volkskunst uit Polen
Op 3 oogst wordt deze tentoonstelling in het Provinciaal Hof, Markt, geopend. De
verzameling omvat een uitgebreide en rijke keuze uit de verscheidene Poolse
landstreken, waar de volkskunst nog druk wordt beoefend. Er zullen o.m. weefsels,
weefdrukken, klederdrachten, gebruiksvoorwerpen, houtsnijkunst, keramiek, kant
en tekeningen worden geëxposeerd. Deze tentoonstelling, ingericht door ons
Provinciebestuur, blijft open tot einde oogst, elke dag van 10 tot 12.30 h en van 15
tot 18 h. Toegang kosteloos; een geïllustreerde catalogus is beschikbaar.
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[Meester-pruikenmaker Clement Delvoye, vervolg]
soepel haar bezit, waarmee een prachtige Louis XV-kop kan gecreëerd worden. Over
de modernisering door de nylon is onze pruikenmaker niet zeer geestdriftig en hij
vindt dat deze materie slechts kan verwerkt worden voor balletten, en massaproduktie.
Het is een hele kunst om een mooie pruik te maken, het komt op de juiste ligging
aan, op de inplanting en later moet alles in de vorm geknipt worden, gekruld en dan
naar de droogoven.
Naast deze bedrijvigheid mag niet vergeten worden dat Clement Delvoye eveneens
grimeert en zijn medewerking aan de grote kunstmanifestaties van toneel en stoeten
even belangrijk is als het leveren van pruiken. Hij publiceerde zelfs een werk ‘De
Kunst van te grimeren’.
- Volgend jaar vier ik mijn gouden jubileum als pruikenmaker... en ik hoop nog
vele jaren verder te mogen werken met mijn vrouw en mijn assistenten, die deze
mooie verwezenlijkingen mogelijk hebben gemaakt.
Dit wensen wij met hem en danken hem graag om zijn trouw aan zijn uitzonderlijk
beroep, dat niet steeds de verdiende waardering geniet.
Fred Germonprez

ontmoetingen
Edgard Fonteyne

Aan de Pyckestraat 7 te Kortrijk woont de kunstenaar Edgard Fonteyne, die bij velen
geen onbekende meer is. Deze merkwaardige boetseerder en schilder staat gans los
van de moderne stromingen en neemt een bijzondere plaats in tussen onze beeldende
kunstenaars.
Waar de figuratieve kunst zich reeds lang afgekeerd heeft van de uiterlijke realiteit
der dingen, gebeurt het maar al te vaak dat het lelijke te veel beklemtoond wordt, of
althans onbewust tot uiting komt. Juist daarom is het zo een aangename verademing
kennis te maken met werken als die van Edgard Fonteyne. Waar hij van de realiteit
afwijkt, dan is het alleen om die te onttrekken aan het banale en die te veredelen.
Zijn schilderijen zijn festijnen van kleur en zijn terracotta beelden een harmonie van
vloeiende lijnen en evenwichtige vormen. Alhoewel het meest naaktfiguren zijn,
toch is er geen ongezond zoeken het seksuele te beklemtonen. De beelden zijn alleen
naakt, omdat het de meest natuurlijke staat van het lichaam is en dit de zuiverste
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lijnen en vormen geeft. Als van hun naaktheid onbewust, stralen zij een rust uit in
het besef en de voldoening schoon te zijn. En niet alleen schoon zijn de mensen die
hij schept, maar ook goed. Nergens vinden wij een uiting van lagere instincten, van
leed of onbevredigdheid. Hij geeft als het ware de ongerepte mens weer, zoals hij
was vóór de zondeval.
Ook zijn andere beelden getuigen van eenzelfde kunstenaarshand en eenzelfde
verfijnde smaak. Laat ons echter speciaal zijn religieuze kunst vermelden. Het is
moeilijk om bijvoorbeeld in een reeds duizenden keren uitgebeelde
Onze-Lieve-Vrouwfiguur nog iets persoonlijks te leggen. Daarin is hij nochtans
wonderwel geslaagd. Zonder iets te verliezen van de nodige waardigheid,
ingekeerdheid of
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vroomheid, weet hij er toch de stempel van zijn persoonlijkheid op te slaan. Op het
eerste gezicht lijken zijn schilderijen scherp in tegenstelling met zijn boetseerwerk.
Toch zijn ze bij nader toezien nauw verwant. Alhoewel hij hier nog niet zo volledig
zichzelf schijnt gevonden te hebben is er toch iets dat onmiddellijk opvalt: het warme
koloriet van zijn doeken. Het verband met zijn beeldhouwwerk ligt in een
psychologische reactie. Het is of hij, bij het zoeken naar schoonheid in de beperkte
mogelijkheden van zijn eenkleurige boetseerklei, zich niet langer heeft kunnen
bedwingen en zijn honger naar kleurenrijkdom, licht en warmte heeft bevredigd in
een overdadig gebruik van het diepste blauw en het felste oranje.
Dat Edgard Fonteyne kunstenaarsbloed in zich heeft, hoeft ons niet te verwonderen,
wanneer wij weten dat hij de zoon is van de al te vroeg gestorven letterkundige
Norbert Fonteyne, die, toen hij op 33-jarige leeftijd stierf, al meer dan een belofte
was in onze Vlaamse letterkunde. (Zie: ‘West-Vlaanderen’, 1954, nr. 2) Edgard
Fonteyne bezit nu de leeftijd die zijn vader bezat, toen die stierf. Norbert Fonteyne
heeft de grote beloften niet kunnen inlossen door zijn zo vroegtijdig overlijden. Zijn
zoon Edgard heeft zich op diezelfde leeftijd reeds een benijdenswaardige plaats
bewerkt tussen onze beeldende kunstenaars. Hij heeft echter het geluk te leven en
kan ons aldus nog veel kostbare stukken schenken, gerijpt in zijn fijne kunstenaarsziel
en ontgroeid uit zijn gevoelige handen. Dat wensen wij hem en allen die er zullen
van genieten.
Jacques Walschap

ontmoetingen
Pro Arte Christiana bouwt ‘Artiestencentrum’
Zes drukke jaren van onverpoosde aktiviteit liggen achter de rug. In 1957 met een
kleine kern van vastberaden mensen aan het hoofd, is Pro Arte Christiana uitgegroeid
tot een stimulerend begrip dat zowel in binnen- en buitenland is doorgedrongen. Het
doel: het bevorderen van de religieuze kunst in Vlaanderen. Vijf grote prijskampen
werden uitgeschreven voor diverse kunsttakken, o.m. beeldhouwkunst, schilderkunst,
kerkenbouw. Telkens met 100.000 F als uitgeloofde prijzen én met buitenlandse
jury. In de loop der jaren werden tal van konferenties, spreekbeurten en colloquia
gehouden, afgewisseld met een hele reeks felbesproken tentoonstellingen.
Menigvuldige bestellingen werden overgemaakt aan kunstenaars uit alle Vlaamse
provincies. Het resultaat bleef niet uit: de aandacht werd, zowel bij artiesten,
geestelijkheid en publiek, gevestigd op het probleem: ‘religieuze kunst’. Van de
geëxposeerde schilderijen en beeldhouwwerken werden er verschillende aangekocht
en drie kerken van de wedstrijd ‘Kerkenbouw’ gebouwd. Ziedaar, beknopt, het
verleden.
De voorbije jaren hebben ons veel geleerd. In deze leertijd groeide een nieuw idee:
de kunstenaars, die belang stellen in de religieuze kunst, de gelegenheid geven elkaar
te ontmoeten. Het idee nam, na veel beraad, informatie en nuchtere overweging,
vaste vorm aan. Raad van Beheer en Bestuur verklaarden zich unaniem akkoord,
zodat op 20 mei l.l. met de bouw van een ‘Artiestencentrum’ begonnen werd te
Vaalbeek, bij Leuven. Directeur pater Geroen De Bruycker o.f.m. vertrouwde de
planning toe aan architekt A. Van Acker uit Gent.
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En ziehier dan het opzet, breed opengevouwen, zodat iedereen onze aktie voor de
toekomst duidelijk kan overschouwen.
1. Een ruime expositiezaal werd voorzien waarin tentoonstellingen van algemene
religieuze kunst uit de verscheidene provincies en ook uit het buitenland zullen
worden ondergebracht. Ook de toegepaste kunsten zullen er hun plaats vinden. Op
die wijze zullen de artiesten hun werk kunnen konfronteren met anderen.
Geestelijkheid en publiek kunnen kennis maken met de moderne religieuze kunst.
Ook scholen, vooral dan de kunstscholen, zullen invitaties ontvangen. In deze

kunstecho's [vervolg]
Concertreis van ‘Ons Dorado’
Deze concertreis in Duitsland, tijdens de eerste twee weken van juli, is voor de
bekende musicerende groep, onder de kundige leiding van ons Redactieraadslid Paul
H a n o u l l e , een ware triomftocht geworden. Het feit dat voor elke uitvoering 6 a
700 toeschouwers opkwamen, spreekt voor zichzelf. De Duitse pers looft eenstemmig
de groep. Tekenend voor het overweldigende succes is, dat ‘Ons Dorado’, nadat de
geplande nummers waren uitgevoerd voor Radio Straatsburg, dadelijk nog enkele
extra-nummers moest brengen en dat er reeds onmiddellijk nieuwe contacten werden
gelegd voor een volgend optreden.

Reiefeesten
Deze feesten, die zullen doorgaan op 3, 10, 17 en 24 oogst - telkens van 21.30 tot
24 h - beloven uit te zullen groeien tot een soort herleving en herbeleving van het
verleden. De idee hiervan komt van Florent Machiels. Het comité voor initiatief van
Brugge, met de steun van het Stadsbestuur, zorgt voor de realisatie, zulks o.l.v. ons
Redactieraadslid F r a n s V r o m m a n . De muzikale omlijsting is in handen van
J a n B e r n o l e t . Tal van groeperingen verlenen hun medewerking. Vanaf de Groene
Rei tot en met het St.-Janshospitaal zullen huizen en prieeltjes opnieuw bevolkt
worden en zal muziek weerklinken uit vroegere eeuwen. Op terrasjes zullen
harpspelers en spinnende vrouwen plaatsnemen, in oude Patriciërswoningen musiceren
ganse families, jachthorens zullen schallen vanop de tinnen van paleis van het Brugse
Vrije, terwijl op verscheidene plaatsen door zangkoren oude Vlaamse liederen ten
gehore worden gebracht. Nabij het Groeningemuseum wordt het wagenspel ‘De
Coopman die voor vijf fond vercuste’ opgevoerd. Deze Reiefeesten kunnen beslist
als een lofwaardig initiatief bestempeld worden en zullen ongetwijfeld veel volk naar
Brugge lokken. Ook ‘Ons Dorado’ o.l.v. P a u l H a n o u l l e biedt zijn medewerking.
Alle inlichtingen en kaarten (toegangsprijs: 20 F) bij: Reisbureau Van Renterghem,
Markt 13, Brugge, tel. 050/32516.

Provinciaal Toneeltornooi 1962-1963
Einde juni werd de uitslag bekend gemaakt van dit tornooi, althans wat betreft de
Eerste Afdeling, eerste cyclus. ‘Volksveredeling’ uit Roeselare behaalde de eerste
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plaats met 91% der punten; ‘Taal en Kunst’ uit Kortrijk bekwam eveneens grootste
onderscheiding (90%). Beide kringen worden opgenomen in Ere-Afdeling.
De andere gerangschikten zijn: Sint-Katharinakring, Stene (89%); ‘De Valk’,
Sint-Andries (87,5%); Sint-Corneliuskring, Brielen (83,5%); ‘Hoger Op’, Harelbeke
(81,5%);
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‘Deugd en Vermaak’, Menen (80%); ‘Kunst Adelt’, Steenbrugge (75%); ‘De Vlaamse
Zonen’, Rumbeke (71%); ‘De Overwinders in Eendrachtigheid’, Izegem (70,5%);
‘Die van Maerlant Ghesellen’, Izegem (64%); ‘Pro Arte’, Middelkerke (62,5%); ‘Nut
en Vermaak’, Oostende (60%); ‘Kunst en Broedermin’, Staden (57%) en ‘'t Zal wel
gaan’, Aalbeke (51%).
De jury was samengesteld als volgt: J o z e f S t o r m e , Bestendig Afgevaardigde
(voorzitter), F. Demedts en A. Depoortere, leden.

Brussel
Poëziewedstrijd
Een prijskamp voor poëzie, onder de benaming ‘Max Roosesprijskamp’, wordt
uitgeschreven. Scripts, bestaande uit 12 à 20 gedichten, worden vóór 30 september
ingewacht op het secretariaat: Verbindingslaan 32, Brussel 6, waar ook alle nadere
inlichtingen kunnen bekomen worden.

Hoorspelwedstrijd B.R.T. - N.R.U.
Opnieuw schrijven de B.R.T. en de Nederlandse Radio Unie een gemeenschappelijke
luisterspelwedstrijd uit, waaraan prijzen verbonden zijn van 25.000, 15.000 en 10.000
F. Het moeten oorspronkelijke teksten zijn, van 45 tot 90 minuten zendtijd. Inzenden
vóór 30 november 1963, in drie exemplaren, onder motto of schuilnaam, aan:
Nederlandse Radio Unie, Postbus 150, Hilversum.
Volledig reglement kan aldaar verkregen worden, evenals bij de B.R.T., Flageyplein
18, Brussel 5.

Wedstrijd Toneelkunst 1963 der Stad Brussel
De wedstrijd werd ingericht met het oog op de toekenning van twee prijzen van
15.000 F, voor resp. in het Nederlands en in het Frans geschreven werken. De nieuwe
tekst van het reglement is te bekomen bij dhr. Directeur-generaal van Openbaar
Onderwijs, M. Lemonnierlaan 162, Brussel 1. Inzenden vóór 15 oktober 1963.

Grote Prijs van Rome voor architectuur
Deze prijs, die in de loop van 1963 zal plaatshebben, is voorbehouden aan architecten,
die op 1 januari 1963 minimum 25 en maximum 35 jaar oud waren. Aanvraag tot
inschrijving vóór 15 september a.s. richten aan het Bestuur voor Kunst, Letteren en
Volksopleiding, Wetstraat 155, Brussel 4 (bijvoegen: uittreksel geboorteakte,
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nationaliteitsbewijs, afschrift diploma architect). - Prijs: onverdeelbare reisbeurs van
90.000 F Proeven: één over algemene vorming (verhandeling) en een uitvoering van
een ontwerp. Alle inlichtingen op bovenvermeld adres.

[Pro Arte Christiana bouwt ‘artiestencentrum’, vervolg]
expositieruimte grijpen ook de voordrachten plaats: zowel de gewone als deze met
lichtbeelden, filmstrips, fonoplaten, flim en muziek. Literaire bijeenkomsten,
studie-week-ends, colloquia, toneel- en muziekavonden werden geprogrammeerd.
Er zullen praktische vergaderingen gehouden worden, waarop met verschillende
kunstenaars de diverse problemen van de religieuze kunst onderzocht en opdrachten
voor kerken en kapellen zullen besproken worden. Dit alles met het inzicht om een
gespecialiseerde opleiding te geven voor de gezondmaking van de religieuze kunst.
2. Een Dokumentatiecentrum: tijdschriften, kunstboeken, algemene werken, folders,
dia's, foto's, film en diskoteek zullen ter beschikking staan zowel van kunstenaar,
geestelijke als leek.
In dit centrum zullen wij ook besprekingen houden met diè kunstenaars, aan
dewelke wij opdrachten zullen toevertrouwen voor uit te voeren werken, zoals
herinrichten van kerken en kapellen, herstel of herschildering, zelfs voor nieuwbouw.
Gezien aan Pro Arte Christiana talrijke opdrachten vanuit alle provincies van het
Vlaamse land werden toevertrouwd, hopen wij, op die manier, aan alle verwachtingen
der kunstenaars te kunnen voldoen, dank zij rechtstreekse en innige samenwerking.
Als informatie kunnen wij citeren dat volgende kerken en kapellen door Pro Arte
Christiana ofwel volledig werden ingericht (bij nieuwbouw) ofwel hersteld,
herschilderd of aangepast (bij reeds bestaande kerken, zowel oude als nieuwe); talrijke
beeldhouwers, kunstschilders, keramiekers, kunstsmeden, glazeniers e.a. werden in
deze tak van onze aktie betrokken. Deze kerken en kapellen zijn gevestigd in Ellikom,
Veltem, Ossel, Kontich, Linkebeek, Heusden, Ramsel, Kortenberg, Hoevezavel,
Eeklo, Lisp, Dilzen, Antwerpen-Kiel, Melsbroek en Marche. Momenteel staan
volgende plaatsen nog ingeschreven op ons programma: Zoutleeuw, Merksem,
Langdorp, Leopoldsburg, Lokeren, Meeuwen, Bree, Ukkel en Wilrijk.
Onze opdrachten in de toekomst, zoals gebeurde in het verleden, zullen volgende
gebieden bestrijken: de architektuur, het kerkschilderen, binnenhuisarchitektuur,
steenkapperij, beeldhouwen, glazenierkunst, edelsmeden, kunstweven, meubelkunst,
restauratie, polychromeren, antiquariaat, illustratie, keramiek, schilderkunst en
kunstsmeden. Voor al deze aktiviteiten hebben wij nog aanvragen gekregen uit de
hiernavolgende plaatsen die wij binnenkort dienen te restaureren of aan wie wij
kunststukken moeten bezorgen via bestellingen aan kunstenaars. Ook dit zijn allemaal
kapellen of kerken: Edegem, Turnhout, Hever, Asper, St. Truiden, Moresnet, Tienen,
Kuringen, As, Lede, Hasselt, Begijnendijk (tapijten), Rummen, Meeswijk, Kermt,
Ekeren en Schoten. Uit dit alles blijkt hoe noodzakelijk en nuttig een
‘Artiestencentrum’ kan zijn.
3. Ateliers; een nieuwigheid op dit gebied in Vlaanderen zal zijn: het oprichten
van aparte ateliers, nabij het ‘Artiestencentrum’, speciaal aan de kunstenaars
voorbehouden. Ateliers voor schilders, beeldhouwers, tekenaars e.a. De kunstenaars
zullen dus ter plaatse zelf kunnen werken en ook overnachten. Voorlopig werden
drie van dergelijke ateliers voorzien. Wij hopen dit aantal te kunnen verhogen. Aldus
zouden, in groepsverband, ontwerpen van religieuze werken kunnen besproken
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worden. Anderzijds wordt aan jonge kunstenaars gelegenheid geboden om, onder
toezicht, te werken aan hun oeuvre.
4. Algemene werking: gezien de kunstenaars die wij bereikten bij de onderscheidene
prijskampen eerder bij de middelmaat bleven - hoewel ook zeer bemoedigende
resultaten werden bereikt - hebben wij nu onze actie meer gericht op de praktijk.
Daarom ook zal onze eerste zorg gaan naar bestellingen die aan de artiesten zullen
worden overgemaakt. Ook de sociale werking onder de artiesten wordt uitgebreid.
En het vooruitzicht dat vele artiesten in ons Artiestencentrum rust, stilte en inspiratie
zullen vinden in de paradijselijke omgeving, kan voor hen ook een stimulant betekenen
om eens uit de dagelijks sleur te vluchten.
Wij beogen eveneens de uitgave van een jaarboek, het verslag van de aktiviteit
van het voorgaande jaar, met het programma voor het volgende jaar.
Wij hopen in de lente van 1964 klaar te komen met ons ‘Artiestencenrtum’ dat
officieel zal worden ingehuldigd. Langs pers, radio en TV. zullen alle inlichtingen
desbetreffend worden bezorgd. Wij verwachten dat, dank zij dit initiatief, de religieuze
kunst in Vlaanderen dichter bij het publiek, de geestelijkheid, én vooral de kunstenaars
zal kunnen gebracht worden.
Frank Gysen
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ontmoetingen
Westfalen-West-Vlaanderen in 1963
In de loop van 1963 wisselen Westfalen-Lippe en West-Vlaanderen voor de vierde
maal een aantal kultuurmanifestaties uit.
De jeugdkunstgroep ‘Ons Dorado’ uit Brugge gasteert te Münster, Lippstadt en
Paderborn (3, 4 en 5 juli), onder auspiciën van het Provinciebestuur en zet daarna
zijn concertreis verder naar Zuid-Duitsland. Zaterdag, 17 augustus, wordt in het
Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte te Münster een grote
‘Ensor-tentoonstelling’ geopend. Dr. W. Vanbeselaere, hoofdconservator van het
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen en spil van de onderneming,
stelde in dit verband de originele tekst van zijn inleiding tot de kataloog welwillend
ter beschikking van ons tijdschrift.
In de loop van september zal de ‘Jugendarbeitsgemeinschaft für Brauchtumspflege’
uit Müster voor een weekeinde naar West-Vlaanderen komen en er optreden met
volkszang, -dans en -muziek uit Westfalen. Dit optreden was aanvankelijk voorzien
voor 14-15-16 augustus, doch het moet wegens moeilijkheden i.v.m. de
vacantieaanvragen van de leden van de groep (meestal werkzaam in privé-bedrijven)
met een maand worden verdaagd.
In oktober-november zullen de drie ‘Kunstwerkschulen’ uit Westfalen (Müster,
Dortmund en Bielefeld) kunstambachten en industriële vormgeving exposeren in het
Huidevettershuis, Brugge, het Stedelijk Museum, Kortrijk en de tentoonstellingszaal
Britannique, Ieper.

ontmoetingen
James Ensor
1860-1949
Inleiding van de catalogus van de eerste grote Ensorretrospectieve. Basel,
15 juni-7 augustus 1963 - Münster, 15 augustus - einde september 1963.
Voor wie belangstelling hebben voor de Europese schilderkunst van eeuwen geleden,
is ‘Vlaamse schilderkunst’ geen vaag begrip maar een stralende werkelijkheid. Van
Eyck, Bosch, Bruegel, Rubens en Brouwer zijn hoogtepunten die dadelijk voor de
geest komen wanneer men aan Vlaamse schilderkunst denkt, namen die elk in hun
oorspronkelijkheid en betekenis ‘einmalig’ en onovertroffen zijn en toch allen samen
behoren tot eenzelfde volk, tot dezelfde lage landen aan de zee. Buiten Vlaanderen
geeft men er zich tegenwoordig ternauwernood rekenschap van, dat De Braekeleer,
Ensor en Permeke deze eeuwenoude traditie bestendigen en in het laatste kwart van
de XIXe zowel als in de eerste helft van de XXe eeuw opnieuw de Vlaamse
schilderkunst op een Europees peil brachten. De erkenning van deze meesters, als
zodanig, geschiedt buiten België ontzettend traag. Een niet zo verwonderlijk feit,
wanneer men bedenkt dat enerzijds, in België zelf, die erkenning taaie weerstanden
te doorworstelen heeft, en dat anderzijds een latent minderwaardigheidscomplex vele
‘ontwikkelden’ en ‘vooruitstrevenden’ in dit land met grote ogen doet opstaren naar
wat in het buitenland geschiedt, als naar het veel betere en het richtinggevende. Wacht

West-Vlaanderen. Jaargang 12

men enerzijds vaak op de zegen vanwege het buitenland om eindelijk een naam te
consacreren, anderzijds staat het als een rots boven water vast, dat alle sterke
schilderkunstige naturen in Vlaanderen tegenover het buitenland zowel destijds als
nu een verrassend onafhankelijke stelling innamen, en als volkomen natuurlijk onze
eeuwenoude tradities bestendigen. En

kunstecho's [vervolg]
Koningin Elisabethwedstrijd voor Piano 1964
Volgens het reglement van deze wedstrijd - volgend jaar voorbehouden aan pianisten
- moeten de mededingers o.m. een onuitgegeven werk van een toondichter uitvoeren.
Dit werk wordt bekroond in een wedstrijd, waaraan alle componisten van ons land
mogen deelnemen. Gevraagd wordt een werk voor piano solo, van 6 tot 8 minuten.
Anoniem en aangetekend inzenden, uiterlijk op 2 december a.s., aan de Directie van
de Wedstrijd, Baron Hortastraat 11, Brussel.
Zoals tijdens de voorgaande wedstrijden zal de administratie van de prijskamp
artistieke en materiële hulp verstrekken aan de candidaten, de wensen deel te nemen.
Deze laatsten moeten daarvoor een examen afleggen in oktober a.s. in het Koninklijk
Muziekconservatorium te Brussel. Programma: twee studies van Chopin, twee delen
van een sonate van Beethoven, prelude en fuga van J.S. Bach, een groot werk van
Chopin of Schumann, een groot werk van Liszt en een werk naar keuze. Aanvraag
vóór 15 september richten aan het Secretariaat van de wedstrijd (adres hierboven),
waar tevens alle inlichtingen kunnen bekomen worden.

Ekelsbeke
Tweede Vlaamse Cultuurdag
Programma: te 14. h 30: Gelegenheid tot kennismaking; te 15 h: ‘Het Nederlands
Onderwijs in Frans-Vlaanderen’ (E.H. Geldhof, Dowaai); Prijsuitdeling aan leerlingen
van de Nederlandse leergangen; Optreden van Guido Vandermeersch, declamator
(Poperinge); ‘Vlaamse spreekwoorden uit de Westhoek’ (E.H. Decalf, voorzitter).
te 16 h: Gelegenheid tot deelneming aan het Vlaams avondfeest in de hovingen
van het kasteel, tijdens hetwelk o.m. optreden: de fanfare van het St.-Amandscollege
uit Kortrijk en de Volkskunstgroep ‘Hommelranke’ uit Poperinge.

Gent
Toneelprijskamp Noordstarfonds
Op 15 juni had in de St.-Pietersabdij te Gent de proclamatie plaats van de vierde
toneelprijskamp van het Noordstarfonds, ditmaal omlijst met een Staf Bruggenhulde.
Als winnaar van het tornooi werd ‘De Roerdomp’ uit Genk uitgeroepen, terwijl
‘De Goudbloem’ uit St.-Niklaas tweede werd gerangschikt. Het verheugt ons bijzonder
niet minder dan drie Westvlaamse toneelgezelschappen bij de prijswinnaars aan te
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treffen, nl. ‘Als lc Can’ uit Brugge, ‘Sint-Rembert’ uit Torhout en ‘Eendrachtig
Pogen’ uit Knokke.
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Nationale Wedstrijd NVKT ‘Uit Streuvels Werk’
De schifting, ingericht door het AVKT Oost-Vlaanderen had plaats op 13 juli jl. Van
de deelnemers werd een voordracht vereist van 4 tot 5 minuten uit één van Streuvels
werken. De jury was samengesteld als volgt: Drs. Crommelinck, M. Van Herreweghe
en P. Moereels.

Knokke
Prijs voor Schilderkunst
Op 14 juni had in het Gemeentelijk Casino te Knokke de vernissage plaats van de
Grote Nationale Tentoonstelling van Hedendaagse Schilderkunst, georganiseerd door
het Kultuurverbond en het Gemeentebestuur van Knokke. Tevens werd ook de
proclamatie gehouden van de ‘Prijs van Knokke voor Schilderkunst’.
De belangstelling van de kunstschilders voor deze initiatieven is zeer groot
gebleken. Er werden in totaal 534 doeken ingezonden door 178 deelnemers. De Prijs
van 50.000 F werd toegekend aan Fernand De Cock uit St.-Kruis voor zijn werk
‘Marine’. Daarnaast werden nog drie premies en zes bekers toegekend, o.m. aan
G o d f r i e d Ve r v i s c h (Ieper) en R o g e r B a e r t (Kortrijk). Voor de
tentoonstelling werd door de jury werk weerhouden o.m. van: G i o v a n n a
C o r r e n t e , G i l b e r t D e c o c k , C y r F r i m o u t , R o g e r M e u r i s s e en
P o l P a t o o r . - Tot de jury behoorden o.a. G a b y G y s e l e n en A l . J a n s s e n s
de Bisthoven.

Zesde Internationale Biënnale voor Poëzie
Deze Biënnale heeft van 5 tot 9 september plaats in het Casino, ditmaal onder het
thema ‘Poëzie blijft jong’. Naast de werkvergaderingen, waarin o.m. ‘Muziek en
Poëzie’ en ‘Moderne interpretatietechnieken van de poëzie’ het voorwerp van
gedachtenwisselingen zullen uitmaken, voorziet het programma een gala-avond met
hulde aan de Franse dichter Jean Cocteau (6 september), een hulde aan Odilon-Jean
Périer en aan Paul van Ostayen (8 september), een zitting gewijd aan ‘Film en poëzie’
en een dichtersbal. Tijdens de slotzitting (9 september) wordt de laureaat van de
Grote Prijs der Internationale Biënnale bekend gemaakt. Er wordt een oproep gericht
tot onze Vlaamse dichters, opdat zij, talrijker dan voorheen het geval was, aanwezig
zouden zijn op deze ontmoetingsdagen. Ditmaal zal de commissievergadering
‘Moderne interpretatietechnieken’ in het Nederlands worden gehouden; verder zal
het Nederlands Forumtheater fragmenten opvoeren van ‘Bezette

[James Ensor, vervolg]
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telkens stelt men dan ook a posteriori vast, dat die groten, in Europees verband,
tegelijk volkomen van hun tijd, actueel en Europees waren.
De Braekeleer (1840-1888) is zeker een fenomenaal schilder. In bepaalde opzichten
is hij de sterkste van het drietal De Braekeleer-Ensor-Permeke dat we zoëven
citeerden. Doch tot op heden is hij de enige van wie geen enkele overzichtelijke
tentoonstelling in het buitenland werd getoond. Met Ensor is het anders gesteld, al
mag men er zich over verwonderen, dat pas in 1963 in Duitsland en in Zwitserland
de eerste retrospectieve wordt op touw gezet. De oorzaak daarvan zal wel zijn dat
men doorgaans Ensor niet van naderbij kent. Men maakt geen onderscheid tussen
de geniale Ensor, de schilder van universele betekenis, die tussen zijn zeventiende
en zijn tweeëndertigste jaar mirakelen verrichtte en de ‘late’ Ensor, de meest gekende
en de eigenlijk populair geworden ‘schilder van de maskers’, die tot zijn dood op
negentigjarige leeftijd met het penseel ‘speelde’.
Maar het heeft er de schijn van dat Ensor meer en meer op de voorgrond komt.
Dat het meteoorachtige van zijn verschijning met de dag duidelijker wordt. Haast
vanzelf gebeurt dat en het kan snel een grote rush worden. Dit zal zelfs gebeuren
ondanks de Kunsthandel. Want zijn oeuvre is niet overvloedig en een belangrijk deel
ervan berust reeds in de Musea te Antwerpen en te Brussel, zodat de kansen voor de
Kunsthandel niet erg bemoedigend zijn. Ensor is in zijn eigen land generatiegenoot
van George Minne en Jakob Smits, - die in een groter vaderland dan het hunne zeker
reeds een wereldreputatie zouden genieten. In Europees verband is Ensor
generatiegenoot van Van Gogh, Munch en Hodler. Dat is een generatie waarin
psychische noden hoog opsloegen, dit in tegenstelling met de voorafgaande
impressionnisten die een vredesverbond met de natuur en het leven bleken te hebben
gesloten. Van het drietal Ensor-Munch-Van Gogh heeft de laatste het vlugst en het
felst ingeslagen, omdat iets van een oer-kristelijk vuur, een apostolische drift en ijver
hem verteerden en niets zo sterk de medemens overtuigen kan dan de inzet en het
offer van eigen leven, van hart en ziel en gezondheid voor de boodschap die men
verkondigt. Men leze in dat opzicht het heerlijk opstel van Walter Nigg in Maler des
Ewigen.
Munch heeft enkele angstkreten geuit, - in tien werken kan men zijn oeuvre
samenvatten! - gillen van zulk een ontzettende, scheurende pijn, van menselijke nood
in een uitkomstloze situatie, dat ze ook dadelijk in het innerlijk verscheurde Westen
insloegen.
Ensors belevenissen daarentegen zouden pas veel later tot de gemeenschap
doordringen. En dit om velerlei redenen. De voornaamste is wel, dat op het ogenblik
toen geleidelijk de erkenning van zijn begaafdheid geschiedde, - na 1900 -, een haast
totale verdoving van alle levenssappen bij Ensor was ingetreden. Van het obsederend
vastgezogen zitten aan de werkelijkheid met haar donkere ondoordringbaarheid; van
de angst die hem tegenover alles bevreemdde; van het gruwelijke en lachwekkende
masker waardoor hij de mens ontmaskerde en zijn innerlijke afstotelijkheid
verkondigde; van de mateloze eenzaamheid en nood die hem steeds opnieuw naar
de christusgestalte deed grijpen, die nu eens de natuurkrachten bedwingt en wonderen
verricht, maar daarna door demonen gefolterd en ook gekruisigd wordt: van dat
beleven, dat hij eens, zowel in zijn donker als in zijn helder palet, in een koloriet van
verbijsterende brutaliteit, wrangheid en verfijning had uitgesproken, bleef na 1900
haast niets over dan een onschuldig, zuiver esthetisch, uiterst geraffineerd spel. Met
ternauwernood nog een lidteken dat vroegere kwetsuren verraadt. Een vertoon zonder
ziel en zonder zenuw.
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Ensor werd weldra geroemd als de schilder van het masker: van het masker zonder
iets van zijn oorspronkelijke, demonische of deerlijk-menselijke aangrijpendheid.
Het was een najaarsgeur die men opving, ‘fleurs fannées, parfums passés’ heet het
op een van zijn bekoorlijkste, late schilderijen. We zijn teruggevoerd in een
XVIIIde-eeuwse geestessfeer, waar niets van de angsten van een Maulpertsch, van
de pittigheid van een Longhi, noch van de melancholie van een Watteau te bespeuren
valt. Hoe ver staan we af van het Goya-accent waarmee de Spanjaard de
XVIIIde-eeuwse tover tot op het verkankerd gebeente blootlegde en waarmee de
jonge Ensor, vanaf zijn 19de tot zijn 32ste jaar, de XIXde-eeuwse fin de siècle-psyche
meedogenloos uitkleedde.
Het zal nog lang duren vooraleer Ensors boodschap en betekenis bij benadering
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zullen begrepen worden. Zijn reputatie van nar en clown en libertijn, waartoe hij
zowel door zijn latere schilderijen, door de heerlijke, sprankelende woordrijmelarijen
en zijn tafelspeeches als door zijn interviews heeft bijgedragen, heeft beslist cok zijn
charme. Maar het doet alles zo pijnlijk aan, wanneer men bedenkt in welke strijd op
leven en dood hij godurende zijn jeugd betrokken was. De hele Ensor is een
verbijsterend uitzonderingsgeval. Zijn ontstellende vroegrijpheid (vanaf zijn
zeventiende jaar?) en het bruuske uitdorren van zijn scheppend impuls op het einde
van 1892: zij doen aan als een volstrekt wonder. Geniale begaafdheid blijft steeds
onverklaarbaar, maar het is een uniek geval dat het creatief vermogen plots uitsterft
en wel op het ogenblik dat de rijpe mannen-jaren aanbreken en behalve superieure
begenadiging ook nog de levenservaring haar onvervangbare humane modulaties
aan de gave der goden gaat toevoegen. Ensor schreef ergens over ‘de krachtbron’
die hij op zijn twintigste jaar was. Krachtbron die hem niet enkel tot zijn 32ste jaar
tyranniek dwong, dag en nacht, zonder verpozen te werken, maar die hen vooral van
ontdekking tot ontdekking dreef. Bij de heel groten, zoals een Ensor, betekent het
kunstenaarschap evengoed dat ze ‘gemerkten’ zijn in de zin van uitverkorenen, als
in de zin van voorbestemden, die onnoemelijk leed hebben te dragen. Het betekent
evengoed beleven van de hoogste vreugde als het wegzinken in de donkerste
vereenzaming van de twijfel en van het onbegrepen zijn. En het meest tragische bij
Ensor is wellicht nog dat, finaal gezien, de profetische gave van de kunstenaar niet
noodzakelijk tot ‘heilige’, tot uitzonderlijk hoogstaand ‘voorbeeld’ louterde. Hij
werd ten slotte een kleine mens temidden van kleine mensen, in het klein-burgerlijke
Oostende waaraan hij nooit is ontgroeid.
Vanaf zijn vroegste zelfportretten, in 1879, is Ensor volledig zichzelf. Hij leeft
onder de dwang van het levensmysterie dat hem uit al het zichtbare aanzuigt, dat in
essentie donker is, dat de ene mens voor de andere en het ene ding voor het andere
ontoegankelijk maakt, dat alles van elkaar vervreemdt. De zichtbare wereld, die hij
met door en door Vlaamse, onvoorwaardelijke realiteitszin aankleeft en wel met een
duidelijke voorliefde in haar brutaalste, eerder afstotende, aspecten uitbeeldt, treedt
hij niet tegemoet met warme hartelijkheid of milde mededeelzaamheid. Geen verliefde
is hij, maar een bespieder die op zijn hoede is, nooit zijn scherpzinnigheid van oordeel
verliest, met onweerstaanbare nieuwsgierigheid als 't ware magnetisch aangezogen
wordt door het geheimzinnige en beangstigende dat in en achter alles schuilt. Alle
belangrijke schilderijen uit de jaren 1880-82, ‘De namiddag te Oostende’, ‘De dame
in nood’, ‘De sombere dame’, ‘Het rendez-vous’, het ‘Portret van zijn moeder’, enz.,
spreken van duisternis, van angst en van uitkomstloze eenzaamheid. Zijn vroegste
stillevens met rog, vlees, ontpluimde kip, groenten verkondigen dezelfde rauwheid
en onbarmhartigheid. En evenzeer zijn marines en zijn gezichten over de daken.
Gewis: er is doorheen alles de verlokkende aantrekkingskracht van het artistieke
schone! In zijn vroegste jaren wendt hij het palet van het autonoom, Vlaams
impressionnisme aan: het donker, slijkerig palet van Vogels en Dubois, waarin elke
kleur gedempt en het geheel tot schemertoon herleid wordt en dat het tegendeel van
het Frans impressionnistisch palet biedt. In die werken klopt het donkere hart met
onrustwekkende, felle polsslag, met rauwheden en zuiverheden die een heel groot
kunstenaar verraden. Daarna, zoals Van Gogh, en in dezelfde jaren, evolueerde ook
Ensors palet van een donker naar een heel helder gamma. Maar tekenend voor Ensor
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is het, dat daarbij niet het Frans impressionnisme maar Turner de beslissende
wegwijzer was. Turner die eens, om zijn wereld van droom en verbeelding gestalte
te geven, een verrassend oorspronkelijk, helder palet creëerde, drie-kwart-eeuw voor
er van impressionisme sprake was. Droom en verbeelding: dat zijn ook de machten
die Ensors geest en angst, vanaf het voor hem cruciale jaar 1883, naar verder
afliggende regionen dan het onmiddellijk waarneembare dreven.
De geleidelijke overgang van een donker naar een licht palet kan men nauwgezet
volgen: ze bewijst meteen hoe het licht voor hem geleidelijk de dominante wordt;
maar in de volste helderheid van zijn palet huist onheilspellender nog dan in zijn
donker palet de innerlijke duisternis, het gillen van de angst. De schrille kleur is
witgloeiend en wijst op een verterend, koud vuur waaronder de menselijke psyche
en het menselijk gestel begeven moèten: de felheid van het jaar 1892, met kleur en
lijn van een onovertrefbare zuiverheid en scherpte en expressieve kracht, heeft hij
niet overleefd. Althans niet als kunstenaar, al zou hij nog tot zijn dood, in 1949, met
verf en kleurpotlood spelemeien.

kunstecho's vervolg
Stad’ en ook ‘Kunst en Poëzie’, dat zich o.m. inzet voor de bekendmaking van
hedendaagse Vlaamse poëzie in onze onderwijsinrichtingen, verleent zijn
medewerking.

Kortrijk
Cyriel Verschaeve-herdenking
Op 14 juli had, onder ruime belangstelling, de Cyriel Verschaeve-herdenking plaats
in de Groeningestad. Na een H. Mis in de St.-Michielskerk, met kanselrede door
E.H. Dupon, werd in de zaal van Groeninghe een academische zitting gehouden met
referaten door E.H. De Cuyper en door onze Ondervoorzitter A n d r é D e m e d t s .
Eerstgenoemde sprak over de ‘kunstenaar’ Verschaeve, terwijl D e m e d t s
Verschaeve als mens belichtte. De zitting werd opgeluisterd met declamatie van onze
Ondervoorzitter A n t o o n Va n d e r P l a e t s e , evenals met muziek, uitgevoerd
door het Antwerps Thebaans Kwartet.
Een interessante tentoonstelling, gewijd aan het werk en de figuur van Verschaeve
bleef toegankelijk tot 22 juli.

Madrid
Spaanse Muziekwedstrijd
Door het Spaans Ministerie voor Informatie en Toerisme werd een Internationale
Prijs voor Muziek ingesteld. Als opgelegd thema, titel en inspiratiebron geldt ‘De
grot van Nerja’. Alle componisten, zonder onderscheid van ouderdom of nationaliteit,
kunnen deelnemen. De prijs bedraagt 2.500 dollar. De composities moeten tot het
symfonische genre behoren.
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Inzenden uiterlijk op 31 december 1963. aan: Sous-Secrétariat du Tourisme,
Ministère de l'Information et du Tourisme, Avda. del Generalisimo, 39, Madrid,
alwaar alle bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden.

Roeselare
Elf-Juli-viering
Deze viering werd weerom het hoogtepunt van de feestelijkheden, ingericht in de
Rodenbachstad. R e m i Va n D u y n stond in voor de algemene leiding. Verleenden
hun medewerking: het Antwerps Koperensemble, dirigent Wies Pee, mej. Lesage,
bariton A l b e r t Va n w a l l e g h e m , mej. Van Rie, het St.-Jozefskoor o.l.v. A l b e r t
Va n w a l l e g h e m , alsmede een groep vendeliers o.l.v. Omer Verfaillie. Tussenin
werd een toespraak gehouden door M a r c e l B o e y , afgevaardigde van VVB.
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Als kern en hoogtepunt van de viering greep een geestdriftige hulde plaats aan Emiel
Hullebroek (85 jaar) en aan onze Ondervoorzitter A n t o o n Va n d e r P l a e t s e
(60 jaar).

Rome
Internationale Universitaire Residentie
Wij vestigen de aandacht op de Internationale Universitaire Residentie, via Sierra
Nevada, 10, te Rome, waar onze studenten op reis in Italië steeds welkom zijn en er
diverse voordrachten kunnen bijwonen en inlichtingen inwinnen. Er wordt ook logies
aangeboden.

Internationale Compositiewedstrijden
Deze wedstrijden, die openstaan voor alle componisten, worden ingericht door de
Italiaanse Vereniging voor Hedendaagse Muziek.
1) Opera in één bedrijf: 1.000.000 lire.
2) Koorwerk: 500.000 lire.
3) Symfonisch orkest: 500.000 lire.
4) Kamerorkest (max. 36 uitvoerders): 500.000 lire.
5) Instrumentale, vocale of gemengde groepen met 6 tot 11 uitvoerders: 250.000
lire.
6) Kamermuziek met 1 tot 5 uitvoerders: 250.000 lire.
Inzenden vóór 30 november 1963 bij SIMC Segretaria del Concorso, Via Flaminia,
141, Roma, waar eveneens alle bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden.

Neerpelt
Internationaal Muziekfestival
Deze feesten werden ingericht door de plaatselijke DF-afdeling. Voor de
marsensembles behaalde de jeugdfanfare Groeninghe, St.-Amandskollege te Kortrijk
een eerste prijs met biezondere felicitaties evenals de speelschaar van het
St.-Bernardusinstituut te Knokke; de St.-Franciscus Xaveriusspeelschaar uit Brugge
kreeg een eerste premie met lof van de jury evenals de Kon. Scoutsharmonie St.-Leo
uit Brugge.
Voor de fanfares en harmonies met koncertprogramma werden onderscheidingen
behaald door de St.-Xaveriusspeelschaar (Brugge), Deugd en Vreugd van het
St.-Jozefsinstituut (Torhout), de scoutsharmonie van St.-Leo (Brugge) en de
jeugdfanfare Groeninghe (Kortrijk).
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Voor de kinderorkesten werden De Harlekijntjes (RMS, St.-Kruis) bekroond. Voor
kamermuziek: St. Fr. Xaveriusspeelschaar (Brugge). Deze laatste groep werd eveneens
bekroond voor zijn mandoline-orkest. De Westvlaamse jeugdmuziek bleek over het

[James Ensor, vervolg]
Droom en verbeelding: door deze dubbele gave is Ensor in de Vlaamse schilderkunst
der XIXde eeuw een absoluut uitzonderingsgeval. Maar die dubbele gave is met zulke
overtuigende levenssappen gevoed, zozeer als een voor iedereen waarneembare en
op het leven betrapte werkelijkheid voorgedist, dat droom én werkelijkheid én
verbeelding een ondeelbare, levende eenheid vormen.
In een onderschrift bij een kleurenafbeelding van ‘De val der opstandige engelen’
(1889) las ik onlangs: ‘Das Sujet ist fast gänzlich vernachlassigt oder kommt - genauer
gesagt - allein durch die beredte Sprache der Farben und Pinselbewegungen zum
Ausdruck. Ensor wird hier zum Herold der ungegenständlichen Maler wie Bazaine,
Hartung oder Pollock’. Zulke beoordeling vanuit de actualiteit betekent een haast
sadistische verminking van de rijkdom en volheid van de taal (de taal: zowel de
erkenbare realiteit der figuratie als het verhalend onderwerp), van de boodschap en
van de expressiemogelijkheden die Ensor in zjin scheppingsdaad betrok. Het
onderwerp is voor hem steeds van wezenlijke betekenis en nooit het gevolg van een
grillige inval. Ik wijs alleen maar, en met opzet, omdat men tegenwoordig bij voorkeur
daarover zwijgt, op de religieuze thema's - en meer bepaald op het Christusthema, die, te oordelen zowel naar de data als naar de kwaliteit van de schilderijen waarin
ze behandeld worden, van doorslaggevende betekenis in zijn leven moeten geweest
zijn: de ‘Christus de storm bedarend’ in 1885, in 1886 een belangrijke reeks, zijn
grootste tekeningen, die hij noemde ‘Les auréoles du Christ ou les sensibilités de la
lumière’; in 1887 de ‘Adam en Eva uit het paradijs verdreven’ en zijn beide Sint
Antoniussen; in 1888 zijn grootste schilderij ‘De intocht van Christus te Brussel’,
ook zijn ‘Gefolterde Christus’, zijn ‘Jeanne d'Arc’; in 1889 zijn ‘Val der opstandige
Engelen’; in 1891 en '92 zijn Ecce Homo's, ‘Christus in de hel’ en een ‘Gefolterde
Christus’: het zijn onderwerpen die de geschiedenis van zijn zieleleven op
bevreemdende wijze belichten.
Ook het masker is wat anders dan louter een middel tot uitleven van de kleur, - al
zal veel later de oud-geworden Ensor zelf wel eens het tegendeel beweren. Het masker
is de brutaalste ontmaskering van de mens, van zijn instincten, van zijn
verwordenheid, van zijn lachwekkendheid, van zijn ontoerekenbaarheld, van zijn
onberekenbare afwijkingen in een voor iedereen begrijpelijke taal.
Maar zelfs de keus van het ene of het andere expressiemiddel heeft bij Ensor een
diepere zin. Hij is zeker een der grootste tekenaars, maar ongetwijfeld verreweg de
grootste etser van de XIXde eeuw. Geen enkel ander expressiemiddel dan de etsnaald
zou hem de kans geboden hebben zich op zulkdanige oververfijnde wijze en in
zodanige volkomen stilte, als 't ware in 't geheim, af te zonderen en over het leven
te buigen: om beurten of tegelijkertijd is hij daar een en al innigheid, fluwelen
zachtheid, poëtische onvatbaarheid, fabelachtige scherpzinnigheid van het oog als
werkte hij met een vergrootglas, lichte of bijtende scherts, sprankelende geest.
Ensor is zo veelzijdig, een zodanig ingewikkelde en raadselachtige verschijning,
dat enkel een zeer uitvoerige studie over hem enige kans tot benaderende volledigheid
biedt. Hier kon ik slechts enkele bedenkingen neerschrijven ter gelegenheid van een
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toevallige tentoonstelling. Vroeger, ter gelegenheid van de Antwerpse retrospectieve
van 1951, daarna in 1957 in een afzonderlijke studie over ‘De intocht van Christus
te Brussel’, en verder nog in mijn boek ‘De Vlaamse schilderkunst van Leys tot
Permeke’ heb ik een en ander over hem geschreven. De Inleiding van A. Hammacher
bij de retrospectieve te Otterlo en in Rotterdam, in 1961, acht ik merkwaardig, omdat
ze ervoor waarschuwt, dat we ternauwernood aan het begin staan van de erkenning
van Ensors betekenis voor de geestesgeschiedenis van het Avondland, zoals ze zich
in de schilderkunst openbaart. We wachten allen op de definitieve catalogus van het
Ensor-oeuvre, waaraan Prof. Dr. M. De Maeyer werkende is. Waarom zou hij niet
meteen de eerste beschouwingen brengen, waarbij eindelijk wordt uitgegaan van een
haast volledige, zakelijke kennis van de stof, van de ‘bronnen’ die het levensoeuvre
van de meester belichten? Of zal Zwitserland, het vaderland van Wölfflin en Jedlicka,
of Duitsland, dat ons reeds zo menig standaardwerk over Vlaamse schilderkunst van
voorbije eeuwen bezorgde, ook nu het lichtende inzicht brengen?
Wat er ook van zij, op deze eerste belangrijke Ensor-retrospectieve die in Duitsland
en Zwitserland getoond wordt, bouwen we grote verwachtingen. Daarom hebben
alle Belgische openbare en privé-verzamelingen onvoorwaardelijk aan het welslagen
van deze opzet medegewerkt.
Walther Vanbeselaere Hoofdconservator van het Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten te Antwerpen.
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ontmoetingen
Bibliografie van Louis Sourie
I. Scheppend werk
Ludwina, Brussel, Uitgeverij ‘Ignis’, 1942, 162 pp., 18,5 × 12,2 cm.
Pro Justitia, Brussel, Uitgeverij ‘De Kogge’, z.j. (1944), 60 + (IV) pp., 18,5 ×
11,8 cm.
Het Hart van mijn Stad, Leuven, Davidsfonds, 1946, 110 + (II) pp., 18,8 ×
12,5 cm. (Volksreeks, nr. 333).
Het Leven gaat voorbij. Roman, St.-Niklaas-Waas, Uitgeverij M. van Haver,
1946, 146 + (II) pp., 19 × 13 cm.

II. Literairhistorisch werk
Basiel de Craene, Kortrijk, Uitgeverij Jos. Vermaut, 1941, 129 + (III) pp., 20,5
× 14,5 cm.
Prosper van Langendonck, Leuven, Davidsfonds, 1942, 211 + (I) pp., 19,5 ×
15,5 cm. (Keurreeks, nr. 28).
Inleiding tot de Geschiedenis van ‘Van Nu en Straks’, Kortrijk, Uitgeverij
Jos. Vermaut, 1942, 186 + (VI) pp., 22,5 × 15 cm.
Stijn Streuvels, Kortrijk, Jos. Vermaut, 1946, 72 + (IV) pp., 27,5 × 18,5 cm.
Jozef Simons. Een Studie, Turnhout, Uitgeverij J. van Mierlo-Proost, 1947,
85+ (III) pp., 24 × 16 cm.
Emiel van Hemeldonck. Een Kunstenaar, Turnhout, Uitgeverij J. van
Mierlo-Proost, 1947, 45 + (III) pp., 24 × 16 cm.
Het Werk van Ernest Claes, Antwerpen, Boekuil en Karveel-Uitgaven, 1948,
101 + (II) pp., 21 × 15 cm.
Vlaams letterkundig Lexicon, Komen, Waastenstraat, 1951, 157 + (I) pp.,
21,8 × 13,5 cm.
Jozef de Vocht, Roeselare, ‘Klimop’, 1953, 62 + (II) pp., 22 × 17 cm.
‘Van Nu en Straks’. Historiek en Betekenis, zonder plaats noch uitgeversnaam,
1953, 184 pp., 19,5 × 13 cm.
Albrecht Rodenbach 1856-1956, Brugge, ‘Klimop’, 1956, 95 + (I) pp., 22 ×
17,5 cm.
Mens en Kunstenaar. ‘Vraaggesprekken met Pieter G. Buckinx, Ernest Claes,
André Demedts, Filip de Pillecijn, Jozef Droogmans, Gaston Duribreux, Maurice
Roelants, Jozef Simons, Urbain van de Voorde, Emiel van Hemeldonck, Valeer
van Kerkhove, Albert Westerlinck’, Turnhout, Uitgeverij J. van Mierlo-Proost,
1956, 239 + (I) pp., 24 × 15,7 cm.
A. Buckinx-Luykx, Brugge, ‘Klimop’, 1959, 16 pp., 21,3 × 13,5 cm.
Prosper van Langendonck (1862-1962), Brugge ‘Klimop’, 1962, 101 + (III)
pp. + 12 pp. illustraties, 17,5 × 11,6 cm.
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III. Populariserend werk
Het heilig Avontuur van Godelieve, Gudula, Kristin en Lutgardis, Mechelen,
Sint-Franciscus Drukkerij, 1942, 98 + (II) pp., 17,5 × 13,2 cm.
Het heilig Avontuur van Godelieve, Gudula, Kristin, Lutgardis en
Amelberga, Tweede, herziene en vermeerderde druk, Mechelen, Sint-Franciscus
Drukkerij, 1948, 114 + (II) pp., 20,5 × 13,3 cm.
Lied en Vlam. Ameet Vyncke, Zouaaf en Godsgezant, Brugge, Secretariaat
der Pauselijke Missiewerken, 1950, 104 + (II) pp., 20,5 × 15 cm.
Ferdinand Verbiest, een groot zendeling, Brugge, E. Vercruysse-Vanhove,
1951, 79 + (I) pp., 20,5 × 15 cm. Met houtsneden van Luc de Jaegher.
Heraut van God, Constant Lievens (1856-1893), Brugge, Uitgeverij E.
Vercruysse-Vanhove, 1952, 127 + (1) pp., 20,5 × 15 cm. Met houtsneden van
Juc de Jaegher.
Slaaf van Maria, Pater Maximiliaan Kolbe, Genval, Uitgave Maria
Middelares, 1953, 143 pp., 21 × 13 cm.
De Bezetenen van Ilfurt, bewerkt door Louis Sourie, Genval, Uitgave Maria
Middelares, 1953, 95 pp., 18 × 11 cm.
Heilige Benedictus Joseph Lâbre, Genval, Uitgave Maria Middelares, 1954,
115 pp., 18 × 11 cm.
Ludovicus van Haecke 1829-1912, Brugge, Drukkerij Graphica, 1956, 138 +
(II) pp., 22,2 × 14,8 cm.
Lapscheure en Pastoor Franciscus Heldewijs, Brugge, Drukkerij ‘Graphica’,
1957, 60 + (IV) pp., 22,5 × 15 cm.
Dominicus Savio, Genval, Uitgave Maria Middelares, 1957, 94 pp., 17 × 11
cm.
Een groot Missionaris, Petrus Donders, Genval, Uitgave Maria Middelares,
1957, 95 pp., 18×12,5 cm.

IV. Mémoires
Wachtposten X Y Z, Dinant, Drukkerij L Bourdeaux-Capelle, 1952, 170 +
(VI) pp., 20 × 15,5 cm.

V
De Belgische Rijkswacht. Een geschiedkundig Overzicht, Met illustraties
van Gen. Ach. Kettelle, Ninove, Uitgeverij ‘De Toren’, 1948, 109 + (III) pp.,
18,2 × 12 cm. (Eveneens in het Frans verschenen).

Dr. Rob. Roemans en Dra. Hilda van Assche
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kunstecho's vervolg
geheel van het festival op een hoog peii te staan.

Oostende
Willem de Meyer-concert
Dit concert, het 30ste van de populaire radiorubriek ‘Vlaanderen mijn land’, ging, in
het kader van het Noordzeefestival van de BRT onder enorme belangstelling door
op 11 juli in het Oostendse Kursaal.
De grootste Westvlaamse koorverenigingen verleenden hun medewerking:
Cantabile (Knokke), Brugs Renaat-Veremanskoor, het Brugs Madrigalenkoor
(Brugge), Richten (Ieper), Gavergalm (Waregem) en Die Booze (Izegem). Solisten,
koren en het Limburgs filharmonisch orkest uit Maastricht zorgden ervoor dat de
avond kon uitgroeien tot een waardige en tegelijk geestdriftige 11 juliviering.

Oostduinkerke
Hugo Verriest-gedenkteken
Te Oostduinkerke werd de Vlaamse priesterdichter Hugo Verriest herdacht. In de
laan, naar hem genoemd, werd een gedenkteken onthuld dat de zeemeeuw voorstelt
en dat vervaardigd werd door beeldhouwer De Bruyn uit Aalst. Mevrouw
Loones-Dewitte, burgemeester van Oostduinkerke, dankte het Noordstarfonds voor
de oprichting van dit moderne monument.

Tielt
Tentoonstelling ‘Eigen Kunstbezit van de Provincie West-Vlaanderen’
In het kader van de Europafeesten werd deze expositie gehouden in de zaal van het
Sint-Jozefscollege aan de Kortrijkstraat van 14 tot en met 21 juli. Zoals bekend,
omvat deze verzameling 49 werken van bekende kunstenaars. De tentoonstelling
werd geopend door ons Redactieraadslid G a b y G y s e l e n .

Waregem
XVIde Frans-vlaamse Cultuurdag
Het programma van deze Cultuurdag, die op 25 oogst te Waregem in de Feestzaal
O.L. Vrouw Hemelvaart, Markt, doorgaat, ziet er als volgt uit:
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te 9 h 30: gelegenheid tot kennismaking; te 10 h: ‘Pourquoi j'apprends le
néerlandais’ (Jeanne Leveugle, Robeke); Optreden van Maurice Legrand (Gelnard)
uit Haze-
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broek met Vlaamse liederen uit de streek; Forum over ‘De uitstraling van de
Nederlandse cultuur’, m.m.v. J o z e f D e l e u (gespreksleider), Frits Niessen, André
Maes, A r t h u r Ve r t h é en Josef Kempen. te 14 h: ‘l'Habitat rural en Flandre
Française et son évolution’ (Nestor Depoers, Hazebroek); ‘Ontmoetingen in
Frans-Vlaanderen’ (Tom Bouws, Hilversum); Jaarverslag over de werking; Optreden
van leerlingen van de Nederlandse leergangen in Frans-Vlaanderen. Leiding: Etienne
Deswarte (Duinkerke); Toneelfragment uit ‘Uitvaart’ van Sutton Vane door ‘Het
Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen’ uit Westouter, o.l.v. Flor Barbry.

Westouter
Muziekfestival
Dit festival groeit uit tot een muzikale gebeurtenis van eerste rangsgehalte. Na het
optreden van het bekende Joegoslavische volksmuziek-ensemble ‘tamburica’ (13
juli) en het clavichord- en orgelconcert door K a m i e l D ' H o o g h e (27 juli), volgt
op 15 september een pianoconcert door F r a n s B r o u w , laureaat van de Koningin
Elisabeth-wedstrijd, terwijl het festival op 10 oktober besloten wordt met een
kamerconcert door het Belgisch Kamerorkest o.l.v. Georges M a e s .
Vermelden wij nog dat, eveneens door de culturele vereniging ‘De Corneblomme’,
terzelfder tijd tal van tentoonstellingen worden ingericht, o.m. van 25 oogst tot 15
september, een expositie ‘Grafiek in Vlaanderen’.

Wilrijk
Prijs voor Schilderkunst en Grafiek
Met de bedoeling de herinnering aan oud-Wilrijk voor de toekomst vast te leggen,
wordt door het Gemeentebestuur van Wilrijk een wedstrijd ingericht voor schilderen
graveerkunst, waarbij merkwaardige gebouwen, pleinen, straten, kastelen, hoeven,
dreven en het landschap, het onderwerp zullen vormen (abstracte transposities
eveneens toegelaten). Prijzen: 50.000 F, 30.000 F en 20.000 F, plus twee eervolle
vermeldingen. Wat de grafiek betreft: zowel tekeningen als gravures komen in
aanmerking; er wordt slechts één prijs, groot 20.000 F, toegewezen.
De bekroonde werken, plus de honderd beste inzendingen, worden van 14 december
1963 tot en met 5 januari 1964 tentoongesteld. Volledig reglement en nadere
inlichtingen; Secretariaat van de Wedstrijd, eerste bureau, Gemeentebestuur Wilrijk
(Antwerpen).

verbondsberichten
Afvaardiging van het C.V.K.V. door de vorsten ontvangen te
Oostende
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Op 9 juli 1963 werd het bestuur van het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond in
het koninklijk verblijf te Oostende door Koning Boudewijn en Koningin Fabiola
ontvangen. De afvaardiging was vergezeld door Ridder P. van Outryve d'Ydewalle,
gouverneur van West-Vlaanderen, en bestond uit Jozef Storme, voorzitter, Z.E.H.
Dr. A. Smeets, geestelijk adviseur, Jozef Hanoulle (muziek), Antoon Vander Plaetse
(dramatische kunsten), André Demedts (letterkunde), Marcel Notebaert (schilderkunst)
en Lucien Dendooven (verbondssecretaris). Aan de koning en de koningin werd een
luxe-exemplaar overhandigd van de ingebonden jaargang 1961 van het tijdschrift
‘West-Vlaanderen’, orgaan van het kunstenaarsverbond. De koning en de koningin
onderhielden zich geruime tijd heel joviaal met de bestuursleden en stelden tal van
vragen over de kunstactiviteiten. Bij het afscheid werden op het terras van de
koninklijke villa enkele kiekjes genomen. Het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond,
dat twaalf jaar geleden gesticht werd, groepeert thans reeds 350 werkende kunstenaars
uit West-Vlaanderen naast enkele uit andere Vlaamse provincies.

verbondsberichten
Jozef Storme gevierd (28 juni 1963)
Onze Voorzitter is op 2 juli j.l. vijftig jaar geworden. Wij hebben van die gelegenheid
dankbaar gebruik gemaakt om hem zeer bescheiden en in besloten kring te vieren.
Vieren betekent letterlijk te zijner eer een vuur aansteken, zoals onze voorvaderen
het deden op de zonnewendedag in de winter voor het licht dat teruggekeerd was en
in de zomer voor de zon die op haar hoogtepunt stond. Louter toevallig hebben wij
Jozef Storme gevierd op de vooravond van Sint-Pietersdag, dezelfde avond dat men
vroeger de Sint-Pietersvuren deed branden en errond bleef zingen en dromen tot de
hemel vol sterren zat.
Wij waren daarvoor naar ‘Ter Doest’ onder Lissewege gegaan, met
honderdentwintig man. Man bij manier van spreken, want ook talrijke dames waren
aanwezig. Het binnenplein van het oud schoon hof, tussen de monumentale schuur
en het woonhuis, stond vol reusachtige blinkende kevers, de auto's aller 's Heren
merken, waarmede nu zelfs de kunstenaars rijden en in het restaurant rond de tafels
met hun geblokte kleedjes, schaarden zich die kunstenaars rond schotels ham en
paling, en dezelfde kitten bier waarover De Laey reeds heeft gedicht. Toen kwam
het ogenblik dat er moest gesproken worden. Mr. Beuselinck deed het namens het
Davidsfonds, Marcel Boeye namens de Vereniging ter Bevordering van de Beschaafde
Omgangstaal, arrondissementscommissaris Botte namens de

West-Vlaanderen. Jaargang 12

287
Provinciale Kamer van Kunsten en Ambachten en Burgemeester Sercu van Ardooie
namens het Algemeen Westvlaams Toneelverbond. Iemand merkte op dat de namen
van alle sprekers met een B begonnen, de B van beter en best, om te eindigen met
de S van Sercu, wat de aanvangletter is van sluiten en slot.
Wat zeiden die heren? Wat schreven de afwezigen, zoals Ridder P. van Outryve
d'Ydewalle, Oudminister Robert Deman, Baron Jozef Ryelandt en romancier Marcel
Matthijs, die een gelukwens gezonden hadden, en beaamden de aanwezigen met de
schalkse glimlach van de vertedering en een glinstering in de ogen, die de innerlijke
ontroering verried? Jozef Storme, in U bewonderen wij de man die in alle
omstandigheden zichzelf gelijk, alles doet wat in zijn vermogen ligt om het culturele
leven te bevorderen en wat niet minder telt om andere mensen te helpen en te
bemoedigen.
In U leeft de oude Westvlaamse traditie, die van Gezelle over Verriest, Rodenbach,
Streuvels, Verschaeve en De Laey tot ons gekomen is, een voortzetter gevonden.
Zoals zij het deden hebt U geloof aan God met nationale overtuiging en sociale
gezindheid verenigd. Als mens en evenzeer als kunstenaar, als schrijver van
godsdienstige toneelspelen en als schilder van talrijke doeken, waarin uw
wereldbeschouwing als bezielend element de vormgeving doorstraalt, hebt U
schoonheid, goedheid en waarheid als blijvende waarden beoefend en verheerlijkt.
Daarvoor onze dank, die meteen een uiting van eerbied en genegenheid is.
Hector Deylgat, de penningmeester van het verbond, overhandigde een chèque
die moet toelaten een T.V.-toestel te kopen en Julien Van Remoortere, de
redactiesecretaris van ‘West-Vlaanderen’, schonk bloemen aan Mevrouw Storme,
witte en rode anjers, gevat in het varengroen van de hoop en de trouw. Toen nam de
feesteling het woord om zijn eigen verdiensten te verminderen; iedereen hoorde dat
wel maar niemand gaf hem gelijk; en ten slotte verzekerde hij dat hij zou trachten
verder te gaan zoals tot vandaag en gelukkig zou zijn als zijn vrienden het waren.
Het licht van de kaarsen streelde zijn handen toen hij weer ging zitten; buiten was
de maan opgegaan en scheen op weiden en bomen. Toch een schone avond, zeiden
wij, op de terugweg naar huis, tevreden omdat onze Voorzitter althans eens één avond
de tijd genomen had voor zichzelf.
André Demedts

verbondsberichten
Hulde aan Jozef Storme
Een lofrede houden over een vriend die vijftig is geworden en nog staat in de volle
branding, heeft dit zoete voordeel voor de panegyrist dat hij niet met lijkredewierook
moet aantreden.
Hij moet niet denken aan ‘de mortuis nihil nisi bene’ en is niet gehouden, voor de
betraande ogen van neerblikkende ingetogenen, een processie van
deugden-bordjesdragende maagdekens te laten voorbijschuiven. Hij mag zoals de
beeldhouwer van de gothische kathedralen, de psychomachie voorstellen, van de
mens die er nog niet ligt.
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Hoe heftiger en meer geëngageerd een leven is, hoe schilderachtiger en boeiender
om bekijken, zijn de facetten van dit levensbeeld.
Nu ik de heer Jozef Storme, amica manu, uitschilderen mag - als
schilder-kunstliefhebber - en mens - en niet in de menigvuldige andere hoge
bezigheden, die buiten mijn sfeer liggen (al kan zijn gedeputeerde handtekening ook
wel eens mijn blik verduisteren) dan voel ik mij verplicht, als requisieten te gebruiken:
een breed penseel, veel verf en een groot formaat.
Want Jozef Storme is een heftig en geëngageerd man, die ruimte nodig heeft voor
zijn armslag. Hij heeft zijn naam niet gestolen. ‘Met storremen geweld’ treedt hij
op.
Als schilder heeft hij, vanaf zijn eerste verfoefeningen, de kleuren in verspreide
atomen gesplitst en geplet, zowel op het doek, als op zijn eigen kleren en gezicht.
Zijn verfexperimenten waren onmiddellijk totalitair.
Op het dreunend rythme van romantische zeesymphonieën poogt hij nog immer
opnieuw, wanneer het gedeputeer het hem niet verbiedt, met een scheppend

vakliteratuur
Dit is West-Vlaanderen
drie delen, 2.286 bladzijden, 22 × 28 cm. Uitgeverij Flandria, Lange Rei, 50, Brugge,
luxe uitgave: 900 F.
Een standaardwerk als ‘Dit is West-Vlaanderen’ voorstellen aan het lezerspubliek
is voor de Westvlaams voelende en denkende recensent niet alleen een aangename
plicht, maar in zekere zin ook een probleem. Een aangename plicht, omdat wij - de
Westvlamingen - nu een werk rijk zijn, waarop geen enkele andere Vlaamse provincie
zich kan roemen; een probleem, omdat de bespreking ervan in een uiteraard zeer
beperkte plaatsruimte inderdaad problemen stelt, want dit groots documentair werk
schittert met zóveel facetten, dat het bijna normaal mag genoemd worden, dat er bij
de recensie enkele ervan in de pen blijven hangen.
Zoals de Uitgevers het zelf zeggen in het Editoriaal, is hun opzet geweest alle
gemeenten van West-Vlaanderen afzonderlijk en langs verschillende zijden te
belichten, bij zoverre dat iemand, die niet bekend is met de localiteit, door de vele
gegevens een vrij duidelijke indruk krijgt van haar wording, haar eventuele bloei en
haar bestaan. Er werd bijgevolg naar gestreefd over de verschillende aspecten van
elke gemeente representatieve gegevens te verzamelen. Wie hier heel even over
nadenkt, zal zich niet verbazen over het feit, dat de totstandkoming van dit werk
verscheidene jaren gevergd heeft. Deel 1 verscheen in 1959, het tweede in 1960, het
derde in 1962. Wanneer wij even overlopen wat onder die ‘representatieve gegevens’
werd verstaan, dan ontdekken wij, dat, voor élke van de 253 Westvlaamse gemeenten
- enkele tientallen belangrijke gehuchten niet meegerekend - volgende gegevens
werden verzameld: een duidelijke, oorspronkelijke wegenkaart, uitgevoerd op volle
bladzijde; de wetenswaardigheden: aantal huizen, afstand tot de steden, aard van de
grond, bedevaarten en processies, bestaansmiddelen, bestuurlijk arrondissement,
bevolking, bezienswaardigheden, folklore, hoogteligging, kermissen,
kloostergemeenten, marktdagen, oppervlakte, scholen, sport en spotnamen;
geschiedkundige gegevens: beknopte, maar volledige schets over het verleden,
betekenis van de gemeentenaam, schrijfwijzen, chronologisch genoteerd,
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geschiedkundige feiten, figuren en herinneringen; nuttige inlichtingen: alles over
administratieve, stedelijke en gemeentelijke instellingen, adressen van inrichtingen
voor openbaar nut (C.O.O., urbanisme, geneeskundige gestichten, parochies,
bibliotheken, e.d.m.); de rubrieken over handel en nijverheid, die melding maken
van alle belangrijke nijver-
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heids- en handelszaken, die bijdragen tot de economische bloei van de gemeente;
het wapen van de gemeente, in kleurendruk op afzonderlijke platen, plus meer dan
1.000 illustraties. Buiten deze gegevens bevat het werk nog vier onuitgegeven
kleurenkaarten van onze provincie, met nuttige opgaven, alsmede een gekleurde
plaat met het schild van West-Vlaanderen.
Bij het overlopen van deze gegevens verbaast het ons zelfs, dat dergelijk werk is
kunnen verschijnen in een tijdspanne van drie jaar. Dat de inspanningen enorm
geweest zijn, ligt zo voor de hand en dat het aantal medewerkers in de honderden
beloopt, valt licht te begrijpen. Aan de basis lag een enquête, waarin alle
gemeentebesturen, parochies en plaatselijke heemkundigen betrokken werden. Dit
onderzoek had tot doel zoveel mogelijk wetenswaardigheden te verzamelen over de
localiteiten. Op die manier werden ook tal van namen van verdienstelijke vorsers
bekend gemaakt aan de redactie.
Wat de geschiedenis, de folkore, de bezienswaardigheden, hernneringen en figuren
betreft, werden zowat 200 medewerkers, verspreid over heel de provincie,
aangeschreven. De bijdragen werden geschikt, soms herwerkt of tot het essentiële
herleid onder de eindredactie van L u c i e n D e n d o o v e n , die, op de oude
abdijhoeve Ter Doest, werkelijk monnikenwerk verricht heeft.
Dank zij deze werkwijze fungeert onder de medewerkers nagenoeg iedereen uit
West-Vlaanderen, die op het gebied van plaatselijke geschiedenis en folklore
gepubliceerd heeft.
Het belang van de rubrieken ‘Handel en Nijverheid’ kan moeilijk overschat worden.
Hiervoor werd een equipe samengesteld, die gedurende ongeveer vier jaar lang alle
instellingen bezocht heeft, ten einde er ter plaatse de nodige gegevens te verzamelen.
Nu weet men wel, dat in onze tijd het nijverheidsleven aan tal van
ontwikkelingsvormen onderhevig is en dat er iedere dag wijzigingen, samensmeltingen
en omschakelingen plaatsgrijpen, maar precies om dié reden was het nodig, dat alles
eens en voorgoed werd vastgelegd, wat de toestand ca. 1960 betreft. Het zal later
blijken, dat ‘Dit is West-Vlaanderen’ op dit gebied baanbrekend werk heeft geleverd.
Vermelden wij nog dat elk deel ingeleid wordt door eminente persoonlijkheden:
voorwoord door Ridder P. van Outryve d'Ydewalle, Gouverneur van onze Provincie
(deel 1), de geschiedenis van het Bisdom Brugge, door wijlen de Archivaris van het
Bisdom, Z.E.H. Michiel English (deel 2) en ‘Diepte- en groeipunten in de
Westvlaamse Welvaart’ door de Directeur van het Westvlaams Economisch
Studiebureau,

[Hulde aan Jozef Storme, vervolg]
geweld, op grote panelen, de kleuren te dwingen, de scheppingsdagen op te roepen.
Is schilderen niet zijn dagtaak, dan roept hem toch voortdurend het schilderen, en
het schilderen kan hij niet laten.
Als kunstliefhebber, lonkt hij naar de letterkunde, nestelt hij zich óp of vóór het
podium van het toneel, luistert hij samen met Mevrouw Storme naar de muziek. Maar
vooral voor de plastische kunsten is hij brandend nieuwsgierig.
Hij kan verzinken in boeken over kunstgeschiedenis en gulzig verzamelt hij
kleur-reproducties in nette mappen.
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Na een ingekeerde retraite bij Fra Angelico, keert hij overeenkomstig het rythme
van ebbe en vloed, het volle gelaat naar Permeke en tijdgenoten, en opereert derwijze
stormachtig, dat West-Vlaanderen een streuveliaanse oogst binnenhaalt van
kunstwerken, waar het buitenland op kan azen. Jozef Storme die ver en hoog mikt,
ijvert enthousiast voor een provinciaal kultuurcentrum, waarvan het bouwen een
dringende aangelegenheid wordt, vermits de reeds verzamelde kunstschatten om een
onderdak roepen. De toekomstige conservator zal echter een oogje in het zeil moeten
houden, wanneer Jozef Storme op bezoek komt, want hij bekijkt niet slechts de
werken, hij betast ze bovendien, en met rood op de kneukel verlaat hij de vernissages.
De mens Storme is navenant, cordiaal-kordaat en actief. Wie zegt dat hij verstrooid
is, heeft gelijk, maar dan in de zin dat hij op vele fronten in de vuurlijn staat. Is hij
hier afwezig en dromerig, dan is hij dààr scherp aanwezig en zeer reëel. Desnoods,
slaande met de vuist op tafel, maar alvast sprekend met een vloed van woorden. Met
zijn wagen vervoert hij zich van de ene bestuurstafel naar de andere en nergens is
hij op zijn tong gevallen. Als voorzitter van het C.V.K.V. werkt hij, opdat de
kunstenaars beter met mekaar overweg zouden kunnen en minder over mekaar kwaad
zouden spreken. Er zijn er die daarom denken dat Storme een utopist is. Maar wanneer
hij 's avonds na versplinterde dagtaak in de ruststoel neerploft en zwijgt, betwijfel
dan niet, dat hij dan de relativiteit der dingen afmeet.
Nu hij halverwege zijn honderdste verjaardag is, is het een zekerheid dat de man,
die van ‘studenten-been’ af werd opgetild door de blauwvoeterie, vooraleer zijn
storm gaat liggen, met harde klop op de schouder, met een schuddende handgreep,
en met een stem die telkens doet verschieten, bij veel mensen nog veel schoons kan
wakker roepen.
Hilaire Gellynck

Onze voorzitter dankt
Het is mij een aangename plicht het bestuur en al de leden van het Christelijk Vlaams
Kunstenaarsverbond oprecht van harte te danken voor de vele blijken van
genegenheid, welke zij mij betuigd hebben, naar aanleiding van mijn vijftigste
verjaardag.
Op mijn beurt breng ik hier hulde aan al de medewerkers van het Christelijk Vlaams
Kunstenaarsverbond en zijn tijdschrift ‘West-Vlaanderen’.
Het C.V.K.V. bestaat nu reeds twaalf jaar en het tijdschrift ‘West-Vlaanderen’ telt
in 1963 zijn twaalfde jaargang.
Veel werd er in al die jaren gerealizeerd. Vooruit en voor alles het tijdschrift, dat
als het beste, het degelijkste, het meest verspreide van alle tijdschriften van dien aard,
in de Nederlandse taal, mag aangezien worden.
Verder de Westvlaamse discotheek, de film over de kunstenaars, de tentoonstelling
in 1958 van de hedendaagse Vlaamse schilderkunst, de uitwisseling en tentoonstelling
Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond en Katholieke Kunstenaarsvereniging in
Nederland, in samenwerking met de Katholieke Radio-omroep van Nederland, de
Servaes-retrospectieve, de kunstavonden van het C.V.K.V., sociale tussenkomsten
ten voordele van bepaalde leden, allemaal verwezenlijkingen van het Christelijk
Vlaams Kunstenaarsverbond ten bate van de kunst, de kunstenaars en ons Vlaamse
volk.
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Dat alles zou niet mogelijk geweest zijn moest er in het C.V.K.V. geen ploeg
toegewijde werkers geweest zijn, die hun talenten en hun vrije tijd in dienst stellen
van het verbond en het ideaal dat zij er dienen.
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Aan allen: secretarissen, penningmeester, leden van het dagelijks bestuur, leden van
de Raad van Beheer en van de Redactieraad, medewerkers aan het tijdschrift, de
discotheek, de tentoonstellingen, de kunstavonden, aan allen, leden van het C.V.K.V.,
welke rol zij ook in ons kunstenaarsverbond vervullen, breng ik hier hulde. Want
wat in al die jaren gepresteerd werd, het aanzien welke het Christelijk Vlaams
Kunstenaarsverbond, de kunstenaars en, langs deze weg, onze provincie op artistiek
gebied, genieten, dat alles is het werk van U allen, die aan verbond en tijdschrift
medewerkt en er uw beste krachten aan besteedt.
Op mijn beurt huldig ik U allen en dank ik U allen van ganser harte en roep U
allen toe: Ad multos annos.
Ik dank hier ook allen, het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond op de allereerste
plaats, maar ook de private personen, de instanties en de cultuurverenigingen, die
ertoe bijdroegen voor het geschenk dat mij aangeboden werd en dat mij veel genoegen
gedaan heeft, vooral omdat ik er in zie een blijk van vriendschap en van waardering.
Zij allen kunnen erop rekenen dat die vriendschap en die waardering over de gehele
lijn wederkerig zijn.
Jozef Storme, Voorzitter C.V.K.V.

Zonnetij te Avelgem
Streuvels' landschap in de Vlaamse schilderkunst
Het landschap zoals Streuvels het in zijn boeken heeft uitgebeeld, heeft ook tal van
kunstschilders, zowel vroeger als nu geïnspireerd. In het kader van de Streuvelsfeesten
te Avelgem wordt door het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond van 3 tot 18
augustus een retrospectieve ingericht van schilderwerken waarin dit thema wordt
behandeld. De tentoonstelling is een rijke illustratie geworden van het uitbundige
zonnethema - zelfs in enkele abstracte werken uitgedrukt - met de arbeid van de mens
in de streek van Leie en Schelde. Kunstenaars met verschillende mogelijkheden en
temperament en uit een verschillende periode zijn er met werk vertegenwoordigd,
zodat de retrospectieve alleen reeds om het vergelijkingsmateriaal ongemeen
belangwekkend is. De geïllustreerde catalogus, die te dezer gelegenheid door het
Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond werd uitgegeven, vermeldt de volgende
namen:
Roger Baert, Camiel Bleusé, Jules Boulez, Emiel Claus, Firmin Colardijn, Lieven
Colardijn, Gies Cosyns, Roger De Backer, Cecile De Coene, Arthur Deleu, Valerius
De Saedeleer, Gust. De Smet, Jozef Desimpele, Georges Dheedene, Modest Huys,
Paul Huys, Emiel Jacques, Arthur Lambrecht, Constant Lambrecht, Magriet Moyaert,
Marcel Notebaert, Jan Patoor, Pol Patoor, Constant Permeke, Rudi Pillen, Rover,
Jozef Seaux, Albert Servaes, Staf Stientjes, Hendrik Sulmont, Suzanne Thienpont,
August Vandecasteele, Leo Vandekerckhove, Emmanuel Vierin, Nelly Windels, Taf
Wallet, Jozef De Coene en Albert Saverys.
De Raad van Beheer en de Redactieraad van het Christelijk Vlaams
Kunstenaarsverbond - Tijdschrift ‘West-Vlaanderen’ - hebben eenparig
een motie gestemd waarbij de Vlaamse senatoren en kamerleden met
aandrang verzocht worden in niets toe te geven waar de rechten van de
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Vlaamse gemeenschap in het gedrang worden gebracht. Zij worden
inzonderheid verzocht de aanhechting van de zes gemeenten bij de
Brusselse agglomeratie niet goed te keuren.

vakliteratuur
dhr. O. Vanneste. Dat deze belangrijke persoonlijkheden niet geaarzeld hebben hun
medewerking te verlenen, is een bewijs te meer voor de ernst en de degelijkheid van
het voorgestelde standaardwerk, dat keurig werd uitgegeven, in vol linnen band met
goudstempel op rug en omslag, gezet in goed leesbare letter op uitstekend papier,
een werk dat wij graag warm aanbevelen en waarvan wij - verwijzend naar de woorden
van de Heer Gouverneur in zijn inleiding - de realisatie volmondig toejuichen, omdat
het ertoe bijdraagt West-Vlaanderen, binnen en buiten zijn provinciegrenzen, beter
te doen kennen, ‘in een tijd, waarin het begrip “public relations” van zo overwegend
belang is geworden’.
j.v.r.

Kunstpockets
Gids voor de kunst in België. Redactieleiding Piet Baudouin. Uitgeverij Het
Spectrum, Utrecht, Prisma 850, 1963; 243 blz., 152 platen en 19 plattegronden en
kaarten; 20 F.
Voor de Noordelijke Nederlanden bestaan heel wat dokumentaire uitgaven, die
het kunstbezit inventariëren en aan het groot publiek op beknopte en ordelijke wijze
voorstellen. Wij denken aan de uitgaven: De Nederlandse Musea (Staatsdrukkerij
en uitgeversbedrijf, Den Haag), Gids der beeldende kunst en bouwkunst in Nederland
(ibidem), Guide to Dutch Art (ibid.), en vooral dan de Prismapocket 500 ‘Gids voor
de Nederlandse kunst’. De Zuidelijke Nederlanden kunnen thans, dank zij de uitgeverij
het Spectrum, eveneens over een dergelijke gids beschikken.
De conservator van het Sterckshof te Antwerpen, Dr. Piet Baudouin, had de leiding
van deze uitgave waaraan volgende competente kunstkenners hebben medegewerkt:
Prof. Dr. R. Lemaire (Univ. Leuven), Dr. G. Gepts (Sch. K., Antwerpen), Dr. W.
Vanbeselaere (Hoofdcons. Sch. K., Antwerpen), graaf Ph. d'Arschot, L. De Pauw-De
Veen (Prentenkab., Brussel), G. Faider-Feytmans (Mariemont); ook Dr. L. Devliegher,
inspecteur van het kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, stond de opstellers ter
zijde.
Er worden hoofdstukken gewijd aan de Bouwkunst (11-74), de beeldhouwkunst
(75-93), de schilderkunst (97-136), de prentkunst (137-146), de kunstnijverheid
(147-158). Verder een overzicht van de belangrijkste musea van het land, een aantal
stadsplattegronden met beschrijving der belangrijkste monumenten en verzamelingen
(Antwerpen, Bergen, Brugge, Brussel, Doornik, Gent, Leuven, Luik, Namen,
Tongeren), en een overzicht van de onderscheiden provincies op gebied van het
kunstpatrimonium. De laat-
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ste hoofdstukken (163-243) hebben dus een nogal nadrukkelijk toeristisch karakter.
Het geheel is uiterst nauwkeurig en betrouwbaar en is wat taal en stijl betreft zeer
zakelijk en wetenschappelijk gehouden; de medewerkers hebben zich volstrekt van
alle lyrisme gewacht; zelfs eenvoudige begeestering is hen volkomen vreemd. De
nuchterheid van de betogen is natuurlijk niet van aard om het kunstgevoel op te
wekken of om zelfs maar artistieke nieuwsgierigheid te scheppen; gelukkig is de
illustratie zeer rijk en spreekt zij voor zich zelf. Zij is, volgens de inleider, slechts
bedoeld ‘als aperitief om u aan te sporen op bezoek te komen’; in feite doet ze niet
alleen als aperitief dienst, maar ook als peper en zout en saus en kaas en wijn en
ijsroom, want dat alles is er nodig om degelijke eetwaren te appreciëren; de opstellers
zelf hebben er slechts aan gedacht degelijke waren op te hopen, het gewone euvel
van lieden voor wie kunst een wetenschap is, of een administratieve sector; in beide
gevallen wordt de kunst-bewondering dikwijls uitgeschakeld.
Een dergelijk werk zou moeten kunnen toevertrouwd worden aan
wetenschapsmensen, die tevens letterkundigen zijn. In Frankrijk zou dit mogelijk
zijn, bij ons niet. Alles samen genomen is het dan bijgevolg toch nog verkieslijk het
door wetenschapsmensen te laten doen; als men nagaat wat letlerkundigen schrijven
als zij het gebied der schone kunsten betreden...
Charles Wentinck, Moderne kunst in Noord en Zuidnederlandse musea. Uitg.
W. De Haan / Standaard, Grote Phoenix Pocket 78, 1962, 136 blz., 68 afb., waaronder
een drietal kleurplaten.
De titel van dit boek is eigenlijk nogal bedriegelijk. In feite gaat het over de grote
Noordnederlandse musea (Stedelijk te Amsterdam, Kröller-Müller te Otterlo,
Gemeentemuseum te Den Haag, Boymans-van Beuningen te R'dam, van Abbe te
Eindhoven, Gemeentemuseum te Arnhem, Groninger Museum, Kasteel Nijenhuis
te Heino) met een supplementje over de musea van Schone Kunsten te Brussel,
Antwerpen en Luik, die samen 32 blz. krijgen van de 136.
Bovendien wordt ons door de auteur, die journalist is, dichter en kunstcriticus
volstrekt geen volledige en nauwkeurige beschrijving gegeven der collecties, die hij
wil presenteren. Hij blijft bij een korte, vage inleiding over het besproken museum,
waarop telkens de bespreking volgt van enkele doeken, die men in dit museum
aantreft, waarbij het de schrijver duidelijk meer te doen is om de frappante zegging
dan om de eigenlijke beschrijving en interpretatie van het werk. De literatuuropgave
herleidt zich tot de geschriften van de heer Wentinck zelf voor wat het Nederlands
taalgebied betreft. De taal is die welke de Nederlanders graag gebruiken als zij het
over kunst hebben; een goochelen met wijsgerige begrippen, met vreemde, vooral
Franse woorden. Laat een Godfried Bomans eens zijn talent aanwenden om de
blaaskakerij van onze Nederlandse kunstcritici te gispen; hij zou voorwaar een goede
dienst bewijzen aan de plastische kunsten in onze lage landen.
En toch, en toch, als men dat alles vergeet, kan men aan dit werkje veel genoegen
beleven omdat het ons in direkt kontakt brengt met waarachtige kunstwerken. Maar
de keuze dezer werken is zo dat precies dié worden behandeld, welke voor de gewone
bezoeker het gemakkelijkst te begrijpen zijn: op een paar Mondriaans na wordt geen
enkel abstract doek besproken; onze Noorden Zuidnederlandse musea bezitten er
nochtans vele. Er komt ook geen enkele Permeke voor in de reeks.
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De uitgever noemt dit boekje een handleiding voor de moderne kunst en een
museumgids. Het is noch het ene, noch het ander, wat het toch niet belet een
genoeglijk boekje te zijn.
J. M. Richards, Moderne Architectuur. Uitg. W. De Haan/Standaard, Phoenix-Pocket
57, 1961; 152 blz., 48 illustraties.
In 1959 verscheen van dit werk de oorspronkelijke uitgave bij de Penguin Book Ltd.:
‘An Introduction to Modern Architecture’ en kreeg onmiddellijk een groot sukses
zoals meerdere andere synthesen, die in deze reeks zijn uitgekomen. Drs C.J. Peeters
bewerkte het boek op pasende wijze voor Nederland, waarbij hij ook enige aandacht
vertoond heeft voor de zuidelijke Nederlanden, o.m. bij de keuze van het
illustratiemateriaal. De voortreffelijke vertaling is van J. Van Nieuwenhuizen.
De structuur van het boek is van zulke aard dat men tot een klaar begrip van de
hedendaagse bouwkunst gebracht wordt door de logische ondergrond en de
chronologische ontwikkeling ervan stelselmatig te bestuderen. Hierbij wordt
afgerekend met het modernisme, het pseudo-moderne, dat de moderne architectuur
zoveel schade doet. Deze kitsch is gebaseerd op het commercieel uitbaten van het
nieuwe, wijl de echte moderne kunst de ware problemen aanpakt, zoals: de nieuwe
materialen, het functionalisme, het streven naar soberheid. Een beknopte maar
degelijke bibliografie vergroot de bruikbaarheid van dit werk, dat de eigentijdse
architectuur als een grote eenheid leert begrijpen, waarvan enkele grote figuren de
grote lijnen hebben weten vast te leggen.
A.S.

Tijdschriften
Biekorf
Westvlaams Archief
3, Lentemaand 1963: De weg terug (A n d r é D e m e d t s vertelt over zijn kinderjaren,
vooral rond de figuren van zijn grootouders en overgrootvader) - Het leen ‘Brischelier’
van het prinselijk leenhof van de Burg te Brugge (J o s d e S m e t ) - Het
volksonderwijs te Pittem. De private scholen of bijscholen van 1810 tot 1872 (Va l .
A r i c k x ) - Het verrijzenisspel te Damme van 1411 tot 1554 (R. Vandenberghe en
A n t . V i a e n e ) - Het gebed van Keizer Karel in de leurhandel te Brugge, 1718
(J o z . G e l d h o f ) - Mengelmaren (o.m. over J. Penninck ‘Het St.-Janshospitaal’,
B. Machiels ‘Kent U Wenduine’, G.P. Baert ‘Heksenprocessen in de Leiestreek’, K.
D e L i l l e ‘'t Manneke uit de Mane’, In memoriam O'Flanders, Ary Sleeks en zijn
Oostendse monografieën, Eg. I. Strubbe ‘De metamorfoses van de Bakelandt-figuur’,
B. Janssens de Bisthoven ‘De abdij van de Duinen te Brugge’).
4, Grasmaand: De Gilde van de schermers te Brugge 1444-1905 met in bijlage een
chronologische lijst van schermersgilden in Vlaanderen (A n t . V i a e n e ) - In
Diksmuide voor de oorlog van veertien (oude Diksmuidenaars aan het woord;
genoteerd door M. C a f m e y e r ) - Jagersmis (E.N.) - Wolven in West-Vlaanderen
in de late M.E. (J.A. Maertens) - Jan-Baptist Dhont van Kruishoutem als soldaat van
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Napoleon gevallen in Spanje 1810 (G.P. Baert) - Laatste koordendraaiers te Oekene
(F.M.W.) - Mengelmaren.
5, Bloeimaand: Alfons Van Hee en Guido Gezelle (zeer interessante gegevens en
anekdoten over deze twee Westvlaamse figuren verzameld door K a r e l M . D e
L i l l e ) - In Diksmuide voor de oorlog van veertien (vervolg en slot der gesprekken
met oude Diksmuidelingen door M. C a f m e y e r ) - De hofsteden Schoeringen en
Trente te Zuienkerke in 1400 (V.D.E.) - Naamgeving in Veurne-Ambacht in 1423
(A n t o o n V i a e n e ) - Lichten op rood. Aantekeningen bij Jacques Toussaert, ‘Le
sentiment religieux en Flandre à la fin du moyen âge’ (belangrijke historische
rectificaties aangebracht door A n t o o n V i a e n e ; in latere nummers te vervolgen)
- Oude grafzerken uit Hemelsdale als bouwmateriaal te Diksmuide in 1580 onder
calvinistisch bewind (E.N.) - Mengelmaren met o.m. een gedicht van R a f S e y s
opgedragen aan M a r c e l Va n d e Ve l d e .
(Red. en beheer: A. Viaene, Annuntiatenstr. 82, Brugge; 125 F, Pc. 2335.37, A.
Viaene).
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Verslagen en mededelingen van de Leiegouw, jg. V, afl. 1, 1963
Inhoud: Priesters in het concordatair bisdom Gent (Drs. L. Preneel); De dispensator
van de graaf van Vlaanderen (Drs. E. Warlop); Flandrina, eerste abdis van Marke,
en het tiend van Bredene (Dom N. Huyghebaert c.s.b.); Een antifeministische cantilene
uit de XVIIde eeuw (Drs. M. Cloet); Door het Kortrijks taalmuseum (Dr. J. Soete en
Drs. F. Debrabandere); Volkssagen in de West-Vlaamse Leiestreek (Lic. C. Speecke);
Het kinderspel in Menen (Lic. E. Verbeke); Een opdracht van Kortrijkse erfscheiders
in 1455 (G. Pottie); Joannes de Neufvillette (J. Delbaere); Het portret van Mevrouw
Katerine Doens (A. Deschrevel); Aantekeningen over de aardappelteelt in Kanegem,
omstreeks het midden van de 18de eeuw (Dr. C. De Rammelaere); De abij van
Zonnebeke en Kortrijk (J. De Cuyper); Een Marialied uit Bissegem (A. Bruggeman);
verder de gewone rubrieken.
Abonnement: 150 F, giro 48.65.04.

Ons Erfdeel
driemaandelijks cultureel tijdschrift, zesde jaargang, nr. 3, maart 1963.
In dit zeer verzorgde en ruim geïllustreerde nummer wordt de aandacht vooral
getrokken door de Franse vertaling van ‘Het Uur U’ van Martinus Nijhoff (Franse
titel: ‘L'Heure H’). Ze is van de hand van de in Parijs woonachtige dichter André
Piot. Naast de Franse werd de originele, Nederlandse tekst van Nijhoffs bekende
vers afgedrukt. Het geheel wordt ingeleid door ‘een klein kommentaar’ van Prof.
Dr. Karel Meeuwesse. André Piot geldt in Frankrijk als een der bekwaamste vertalers
van vreemde poëzie. Na bundels ‘Poèmes d'Espagne’ en ‘Poèmes Russes’ gaf hij
enkele jaren geleden ook een verzameling Nederlandse verzen uit: ‘Poèmes de
Hollande’. Gedurende de laatste drie jaar heeft Piot bovendien in ‘Ons Erfdeel’ ruim
50 gedichten van levende Nederlandse, Vlaamse en Zuidafrikaanse dichters in Franse
vertaling gepubliceerd, o.m. van A.R. Holst, G. Achterberg, A. van Duinkerken, J.
van Nijlen, N.P. van Wyk Louw, J. Engelman, A. Demedts, P. Kemp, D. Opperman,
A. van Wilderode, M. Coole, H. van Herreweghen, J. de Haes, P.G. Buckinx en L.
Vroman. De redactie van ‘Ons Erfdeel’ is van plan ook in de toekomst met deze
reeks vertalingen voort te gaan om daardoor in franstalige gebieden enige
belangstelling voor de moderne Nederlandse poëzie te wekken.
Ons Erfdeel, nr. 4, juni 1963.
Inhoud: ‘Het Eiland der beminden’ (Adr. Roland Holst - vert. André Piot); Het
misverstand omtrent Conscience (Ger. Schmook); Taalstrijd en Vlaamse Beweging
in Frans-Vlaanderen XVI (Luc Verbeke); Quarante ans au service de la Flandre VIII
(Dr. J.E. van den Driessche); Die digteres Elisabeth Eybers (Lorenz Schultz); Enkele
ervaringen van een Duits neerlandist (K.H. Kauls); ‘Picasso’ (Marcel Coole - vert.
André Piot); De Friese Beweging en de Friese taal (Josef Kempen); In de rand (André
Demedts); De hedendaagse muziek in Vlaanderen (Drs. W. Dehennin); De vertaler
André Piot (Jozef Deleu); verder de gewone rubrieken.
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Abonnement: 100 F (steun: 150 F) op giro 58.93.45 t.n.v. Jozef Deleu,
Menensestraat 67, Rekkem (W.-VI.).

Kortrijk
tweede jaargang, nr. 2, mei 1963.
I n h o u d : Editoriaal: Een internationaal Koorfestival (Hubert Sap); Museummeditatie
(Hilaire Gellynck); ‘Singhet’ twintig jaar; Kalender der zomerfeesten; Internationaal
Koorfestival (Maurits Denaux); De Ruiterclub Gulden Spoor jubileert.
Abonnement: 25 F - per nr. 5 F - giro: 10.31.84.

Brugge
eerste jaargang, nr. 2, maart 1963.
I n h o u d : Gesprek met Hugo Claus (J. Vercammen); Van museum tot museum (J.
Fontier); Jeugd en Muziek te Brugge (H. Sabbe); Brugse floraliën (J. Leys); Kroniek
van het Huidevettershuis (A.M. Botte); Uit het dagboek van een toneelkijker (W. De
Becker); Twee publicaties over Brugge (R. Dusauchoit); De vrienden van de Stedelijke
Musea (A. De Jaeger); Toneelleven te Brugge (K. Rotsaert); Logboek en Kalender
van de culturele bedrijvigheid.
nr. 3, mei 1963
I n h o u d : De Broederschap van het H. Bloed, een kaste? (Dr. A. Janssens de
Bisthoven); Van Museum tot museum (J. Fontier); Kroniek van het Huidevettershuis
(A.M. Botte); Rainer M. Rilke te Brugge; Het numismatisch bezit van het
Gruuthusemuseum binnenkort opnieuw ten toon (J. Taelman); Op exploratie door
de jongste aanwinsten van de stadsbibliotheek (J.V.D.); Logboek en Kalender.
Abonnement: 120 F - P.C.R. nr. 1785.28 Kredietbank Brugge, voor rekening nr.
200/13/7000.

Kultureel jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen
Voor kort verscheen het kultureel Jaarboek 1961 van Oost-Vlaanderen, dat uit twee
zware boekdelen bestaat; het is het vijfde van de derde reeks en wordt als naar
gewoonte uitgegeven door de Provinciale Kommissie voor Kulturele
Aangelegenheden, onder de leiding van Dr. Grypdonck.
In het eerste deel van de eerste band is een studie van Prof. Em. De Keyser over
‘Levende folklore’. Het tweede deel bevat o.m. een studie met foto en reproductie
van mooie dierentekeningen van Rome-prijswinnaar Van Meirvenne. Onder de
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bijdragen, die het derde deel uitmaken is de belangrijkste deze van Dr. Paul Huys
over Servaes; zij is goed geschreven en flink geïllustreerd en behandelt naeen:
Sint-Martens-Latem, De landschapschilder, De religieuze kunstenaar, De portrettist,
De mens en de kunstenaar. Deze veel omvattende studie (van blz. 65 tot 198) is een
waardevolle aanwinst voor de Servaeskennis. Het waardevolle dezer studie berust
vooral op het feit dat zij voor een goed deel uitgaat van de verklaringen die Servaes
zelf over zijn werk gaf aan Georges Chabot. Spijtig genoeg was zij reeds in 1961
een beetje verouderd vermits zij geen rekening schijnt te houden met de monografie
van Dr. Stubbe over Servaes, noch met het nummer van ‘West-Vlaanderen’, dat in
1961 eveneens aan Servaes gewijd werd; bovendien schijnt de schrijver niet bekend
met een zeker aantal werken, die hij te Brugge in de Servaes-retrospectieve van het
CVKV had kunnen aantreffen, zoals de tekeningenreeks voor ‘Jean-Luc’ van Ramuz
(verz. Dr. Rombouts, Hasselt). Enkele keurbladzijden van Oostvlaamse schrijvers
sluiten deze bijdragen af. Verder bevat het eerste deel ook nog gegevens over
tentoonstellingen, Kultuurdagen en provinciale prijskampen, enz. ingericht door de
provincie; een overzicht dat blijk geeft van een zeer intense activiteit, die het
provinciebestuur tot eer strekt.
De tweede band van het Jaarboek werd zoals in 1960 gewijd aan de Inventaris van
de Wind- en Watermolens van Oost-Vlaanderen, met een zeer uitgebreide reeks
fotos. De inventaris biedt een rijke schat aan geschiedkundige gegevens en berust
hoofdzakelijk op de opzoekingen van de vriendenkring van het Gentse personeel
van het kadaster. Ook in onze provincie werd reeds veel over dit onderwerp
gepubliceerd, zonder dat een volledige synthese uitgewerkt werd. Een uitgave die
zeker bij de specialisten welkom zal zijn.
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[West-Vlaanderen 1963, nummer 71]
[Editoriaal]
DAT IN ONZE HUIDIGE SAMENLEVING STEEDS MEER EN STEEDS
OPNIEUW de aandacht gaat naar de culturele vorming van de massa, dat dit probleem
tot nieuwe initiatieven aanzet, oude instellingen nieuwe bezieling wil geven, is een
bewijs dat het bewustzijn leeft dat culturele- en kunstzinnige vorming noodzakelijk
zijn.
Indien wij niet in een hoog-conjunctuur leefden, die ook de massa bepaalde vormen
van welstand biedt, zou dit probleem niet zozeer aan de orde zijn. Wij mogen dat
een gelukkig teken noemen.
In dit verband is het verheugend vast te stellen dat een oude zaak, ‘het museum’,
met nieuwe ogen wordt bekeken. Sporadisch is er in ons land reeds aandacht naar
het museumwezen uitgegaan. De musea, die, in hun bestaande vorm, misschien in
de negentiende eeuw aan bepaalde behoeften voldeden, moeten volledig hervormd
worden. Dit besef groeit reeds lang. Zeer verdienstelijke resultaten werden in ons
omringende landen verwezenlijkt in dit opzicht.
De uitgave door het tijdschrift ‘West-Vlaanderen’ van een nummer over het
museumwezen moge een nieuwe aansporing zijn om het probleem ‘museum’ scherp
voor het voetlicht te brengen.
Als men de vraag stelt wat gedaan kan worden voor de musea, zijn er voldoende
antwoorden die erop wijzen dat door de overheid zeer veel kan gedaan worden en
zou moeten gedaan worden, maar ook, dat de achting van het publiek, niet alleen
voor het museumbezit, maar ook voor de interne museumactiviteit, moet groeien.
Een revalorisatie is niet mogelijk, is nutteloos, indien men niet overtuigd is van de
bestaansnoodzakelijkheid van de musea en niet bewust de belangstelling ervoor
voedt.
Uit een opiniepeiling zou enerzijds wellicht blijken dat het grootste deel van de
bevolking met middelmatig ontwikkelingsniveau, niet overtuigd is van deze
bestaansnoodzakelijkheid van de musea; anderzijds zou blijken dat de grote
meerderheid van diezelfde groep, zich zou verzetten tegen de sluiting van de musea,
of tegen de verkoop van ons zo rijk kunstbezit. Sluiting zou alleen maar gelijk staan
met die verkoop. Dat hiertegen protest zou aangetekend worden, is uit sommige
afzonderlijke verkopen van kunstwerken voldoende gebleken. De toestand is nu
echter niet anders. Voor de grote meerderheid van onze bevolking bestaan onze
musea niet. Tegenover die mensen hebben wij de plicht de musea, hun werking en
bezit, te doen kennen en waarderen. Een bloeiend museum-‘bedrijf’ kan de groei
van het cultureel peil in Vlaanderen slechts bevorderen. Het is de taak van het
museum, door wetenschappelijke activiteit, de geestelijke ontplooiing van ons volk
mogelijk te maken. Het belang van de musea ligt dus zowel op wetenschappelijk als
op educatief vlak. De wetenschappelijke activiteit van de musea stelt bijzondere
eisen. De evolutie van curiositeiten-cabinet tot museum is een gevolg van de zich
ontwikkelende maatschappij, die, op elk domein, ingevolge nieuwe behoeften steeds
nieuwe normen aanlegt. De ordenende menselijke geest heeft uit die
curiositeitencabinetten musea gedestilleerd, waardoor tentoonstellingstechniek en
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wetenschappelijk beheer van elk museum een afzonderlijke maar onontbeerlijke
opdracht is geworden. Die opdracht omvat het conserveren en bestuderen van het
museumvoorwerp, het kunstwerk; het bekendmaken, voorstellen en doen waarderen.
Noodzakelijk hiervoor is in de eerste plaats het tentoonstellingsgebouw, bovendien
tentoonstellingsruimte, -paneel en -vitrine, om de kunstwerken in de meest gunstige
voorwaarden te presenteren, te etaleren. Daardoor zal de belangstelling
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voor de tentoonstelling van de kleinere of beperkte eigen museumcollectie gewekt
worden. De grote tentoonstellingen zullen uitgroeien tot manifestaties, waar
kunstwerken van zulk formaat worden samengebracht en aan een zo ruim mogelijk
publiek worden voorgesteld, dat deze tentoonstellingen naast hun educatieve waarde,
naast hun hoog artistiek niveau, op show-business gaan lijken, zonder dat in de eerste
plaats te willen zijn. Dergelijke manifestaties kan men slechts verwezenlijken na de
kunstwerken wetenschappelijk bestudeerd te hebben, wat blijkens de degelijke
catalogi, die bij dergelijke tentoonstellingen worden uitgegeven, ook gebeurt.
Deze vorm van museumwezen is bovendien gerechtvaardigd, daar hij aan de eerste
voorwaarden voldoet om een educatieve functie te kunnen vervullen, die de
conservators er meestal trachten aan te geven - niet kunnen aan geven zonder de
nodige overheidssteun. Zowel de presentatie als de wetenschappelijke verantwoording
zijn vereisten om de museumcollecties en tentoongestelde voorwerpen bij de
opvoeding, de verhoging van het cultureel peil van steeds ruimere bevolkingsgroepen
te kunnen betrekken.
De bewering dat het museum zonder publiek - alleen als wetenschappelijke
inrichting - niet kan bestaan, aanvaardt iedereen. Dat het publiek niet zonder de
musea kan, is nog niet tot het bewustzijn doorgedrongen. Toch moet men hieraan
geloven. Kunstwerken vragen een toeschouwer. Dit ontkennen, is de kunstenaar uit
onze maatschappij verbannen; het is de waarde van de menselijke expressie, van het
menszijn zelf, negeren. Een niet steeds te differentiëren deel van de geestelijke
achtergrond, van de culturele bagage, dat in de opvoeding nodig is, doet men op in
de musea.
Hierbij hebben niet alleen de grote musea, ook de kleine, locale musea hun taak.
Toch moet men vaststellen dat de kleine musea al te vaak nauwelijks het niveau van
de rarotheca of curiositeitencabinetten zijn ontgroeid. Er is nog heel wat te
verwezenlijken, alvorens onze musea hun tweeledige functie onverdeeld kunnen
uitoefenen.
Dat de verschillende aspecten van het museumwezen in het 71-ste nummer van
West-Vlaanderen aangesneden worden is bijzonder verheugend.
Wij drukken de wens uit dat het dynamisch karakter van dit tijdschrift, dat aan de
spits van de culturele actualiteit vecht, met de inhoud van de opgenomen bijdragen
niet alleen de aandacht vestigt op een acuut probleem, maar tevens de overwinning
behaalt ten gunste van onze zo rijke en talrijke musea.
Paul Knapen, Voorzitter van de Kultuurraad voor Vlaanderen.
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Embryonnaire geschiedenis van het museumwezen

De cliches werden bereidwillig ter beschikking gesteld door de Uitgeverij De Sikkel, Antwerpen,
terwijl voor de tekst geput werd uit een studie van de hand van F. Smekens, Conservator van de
Oudheidkundige Musea. Antwerpen: ‘Oorsprong, rol en inrichting van het moderne museum’
Bibliotheekgids, jaargang XXXVI, nrs. 5-6, september-december 1960.

Nu zo ongeveer 2.500 jaar geleden kende onze planeet haar eerste museum:
onzijdige nieuwigheid op een vrouwelijke plaats geïnnoveerd door een man. In zijn
nieuw paleis stelde Nebukadnezar (regerend van 605 tot 562 v. K.), machtig koning
van het tweede Babylonisch rijk, oude en uitheemse curiosa ten toon en toegankelijk.
Men mag aannemen dat veeleer drift naar uitstraling van macht en aanzien tot deze
schepping zal geleid hebben, dan wel de gedachte aan volksopvoeding bij voorbeeld.
In Griekenland, waar steden en tempels uiteraard als musea waren, moet nochtans
reeds een diepere gedachte hebben bestaan: de Atheners stichtten hun Pinacotheek,
in de Propyleeën. De kunstlievende burgers van de Hellenistische periode legden
hun verzamelingen systematisch aan, en Caesar richtte tentoonstellingen in onder
speciaal daartoe op het Capitool gebouwde portieken. Later schonk Caesar zijn eigen
verzameling aan de tempel van Venus Genitrix. Op de drempel der Middeleeuwen
staan dus bij de activa der museologische verworvenheden: publieke toegankelijkheid,
systematisch verzamelen, maecenaat.
Met de middeleeuwen concentreert zich, zoals bekend, alle artistieke bedrijvigheid
hoofdzakelijk rond kerken en abdijen, terwijl later patriciërs verzamelingen gaan
aanleggen tot eigen genoegen en sprekend bewijs van hun welvarendheid, in navolging
van wat kerkelijke en wereldlijke machthebbers hen voordeden. Maar daarmee was
men niet op weg naar het begrip ‘museum’. In Italië werd deze weg terug gevonden:
Cosimo de Medici stelde anno 1445 zijn bibliotheek toegankelijk voor vorsers; anno
1475 stelde Paus Sixtus IV op het Capitool een eerste openbaar museum ter
beschikking van het publiek. Overal ontstonden intussen, aan keizerlijke en
koninklijke hoven, schatkamers. Voor een groot deel zijn zij de kern geworden van
grote musea van nu. Zo ook de schatkamer van Maximiliaan I, mede-grondlegger
van het kunstbezit der Habsburgers, nu te Wenen in de ‘Alte Burg’. Naaststaande
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illustratie toont genoemde schatkamer, getekend door Albrecht Altdorfer (1515) in
zijn ‘Ehrenpforte’.
Rond deze tijd ontstaan ook, vooral in Beieren en in Saksen, de ‘Kunst- und
Wunderkammern’. Ook deze kabinetten liggen vaak aan de oorsprong van een
hedendaags museum. Merkwaardig is wat intussen te Verona gebeurt, waar het onder
Duitse invloed ontstane Museo Moscardo toegankelijk wordt gesteld tegen betaling
van een inkomprijs.
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Langzamerhand wordt dus wel een en ander in de opvatting gewijzigd. In Frankrijk
wordt door Hendrik IV een grote stoot gegeven, wanneer in het Louvre de Salle des
Antiquités wordt ingericht, waarna Lodewijk XIII een Cabinet d'Armes installeert...
en Richelieu zijn persoonlijke verzameling aan de koning legateert ‘pour qu'elle
puisse non seulement servir à sa famille, mais au public’. Nadat Mazarin zijn rijke
verzameling en bilbliotheek heeft geopend voor belangstellenden ‘afin d'épargner à
la jeunesse française les longs voyages qu'il lui faut faire en Italie pour se perfectionner
en la sculpture’, en in 1681 Colbert de opvatting van Richelieu verwezenlijkte door
de installatie van de grote Galerie in het Louvre - alwaar de mooiste schilderijen uit
de koninklijke verzameling waren bijeengebracht - kon men zeggen dat de
verworvenheden van de klassieke oudheid terug waren verworven. Dit was nochtans
lang niet een algemeen verschijnsel: vrijwel alle keizerlijke, koninklijke, hertogelijke
en andere adellijke ‘galeries’ - zoals ook die van Aartshertog Leopold-Willem,
hiernaast afgebeeld in reproduktie van een werk van David Teniers de Jonge
(1610-1690) - waren slechts open voor hoog en voornaam bezoek.

De 18e eeuw bracht de eerste teoretische benadering aangaande het kunstverzamelen:
van C.F. Neickel verscheen anno 1727 te Leipzig een ‘Museographia’ - waarvan
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hierbij het titelblad gereproduceerd -, dat werkelijk een handleiding mag heten voor
het toenmalig museumwezen, en bovendien een paar nieuwigheden bracht. Zo onder
meer voorzag Neickelius in een werktafel in het midden van de expositieruimte, waar
referentiewerken konden geraadpleegd worden. Terwijl musea die meer op de
natuurwetenschappen waren ingesteld, aldus over enige richtlijnen konden beschikken,
ook wat de ordonnantie in de opstelling betreft, was dit niet het geval voor de
kunstmusea, waar de artistieke wanorde estetisch hoogtij vierde.
Alweer is het Italië dat hier een stap dichter zet in de richting van de hedendaagse
museologische beginselen. En Charles de Brosses (1709-1777), literator uit Dijon,
zwaait in zijn ‘Lettres familières sur l'Italie’ het wierookvat over een paar van de
door hem in dat land bezochte musea: ‘car ce n'est point ce fatras de peintures l'une
sur l'autre, mélangée sans ordre, sans goût, sans cadre et sans intervalle, ce qui étourdit
la vue sans la satisfaire’. Men kan aan de bedenking niet weerstaan: hoe lang is dat
niet nog zo geweest? Maar er zijn nog andere lichtpunten in de 18e eeuw. Markiezin
de Pompadour bracht Lodewijk XV er toe een deel van de te Versailles bewaarde
schilderijen en tekenin-
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gen te exposeren in het Paleis de Luxembourg...

en er werd zowaar een gids voor uitgegeven die overigens meerdere herdrukken
beleefde.
Niets nieuws onder de zon, mag wel gezegd worden. Ook niet wanneer in
herinnering wordt gebracht dat op het einde van de 18de eeuw het Museo
Pio-Clementino in het Vaticaan bij gelegenheid ook 's avonds werd open gesteld, en
verlicht door fakkels!
De Franse revolutie brengt een doorbraak op het stuk van overheidszorg. In 1791
wordt besloten tot oprichting van het Musée Central des Arts, in 1793 concreet vorm
gegeven als Musée de la République... waar de drie laatste dagen van elke decade
het publiek gratis toegang heeft. Nadien beveelt Napoleon, in feite om het door
artistieke oorlogsbuit volgepropte Louvre te ontlasten, de oprichting van tientallen
musea in Frankrijk en de veroverde gebieden.
Ook de 19e eeuw brengt enkele apporten op het actief: met de industriële revolutie
komt ook het sociaal aspect aan bod, met een uitgesproken educatief karakter dan
nog, en de overheidszorg zet nu ook definitief door. Zeer merkwaardige mijlpaal in
de geschiedenis van het museumwezen is in dit verband het besluit van het Engels
Parlement ten jare 1835, waarbij een ‘Select Committee on Arts and Manufactures’

wordt gesticht ‘to enquire into the best means of extending a knowledge of the arts,
and of the principles of design among the people (especially the manufacturing
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population) of the Country’. Uit dit initiatief kwam uiteindelijk anno 1909 het Victoria
and Albert Museum te Londen tot stand, dat nu geldt als het toonaangevend museum
in het domein der toegepaste kunsten.
Ook van wetenschappelijke zijde komt een stoot naar moderne museumopvattingen:
niet alleen is wetenschappelijke studie aanleiding tot systematisch verzamelen, doch
ook voor het inrichten van grote tentoonstellingen waar bruikleenbezit uit openbare
en particuliere verzamelingen tijdelijk bijeengebracht wordt - zoals de grote
kunsttentoonstelling te Manchester anno 1857 - en in die geest ook de grote
catalogussen doel ontstaan, die echte studieboeken zijn, waarmee het accent op het
wetenschappelijk karakter van musea en tentoonstellingen nadrukkelijk bevestigd
wordt.
Met dit nadelig gevolg evenwel: dat de musea en de tentoonstellingen, door hun
haast ziekelijk overdreven drang naar volledigheid en hun overladen onrustige
opstelling wel de specialisten en de liefhebbers en desnoods zelfs de snobs aantrekken,
doch de oningewijden, de grote massa
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afschrikken. Op het actief van grote tijdelijke tentoonstellingen meet eerlijkheidsen volledigheidshalve nog vermeld worden dat ook zij meermaals aanleiding zijn
geworden tot de stichting van nu met faam omringde musea.
Het aantrekken van het groot publiek zou een taak worden voor de 20e eeuw. Door
aantrekkelijke, functionele en

duidelijke opstelling. Dat dit niet alleen in kunstmusea noodzakelijk was kan even
aangewezen worden door de illustratie van een oude opstelling van de Salle Albert
Lhomme van de Société d'étude des sciences naturelles d'Elbeuf, en van een nieuwe
opstelling in de Landscape Hall van het Museum of Natural History te New York.
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Zover staan wij nu: dat zelfs kinderen, in het kader van hun onderwijsprogramma,
actief bij het museumleven betrokken worden... maar zover als in het Musée des Arts
Décoratifs te Parijs, met zijn Atelier des moins de 13 ans, neen, zover zijn wij in ons
land lang nog niet.
A.C.
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Radioscopie van het hedendaags museum
Vooraf deze bekentenis: wij houden van het museum-bedrijf en van ons
museumbercep. Het is boeiend te leven en te werken in wat door menselijke
schoonheidsdrang en intellect werd geschapen, en minstens is het even boeiend het
resultaat van dit museumwerk aan de menselijke schoonheidsbehoefte en het
intellectueel genot door te geven. Wij leggen met opzet de nadruk op het menselijk
aspect: wordt echt en volkomen museumwerk gedragen door wetenschappelijke
arbeid, op de eerste plaats beweegt het zich toch op het zuiver menselijk vlak. Dit is
juist ook de grote aanwinst door het museumwezen verworven tijdens de laatste
jaren: dat men is gaan inzien dat een museum er in eerste instantie niet is voor de er
bewaarde verzamelingen, of voor de conservator en de wetenschap, laat staan voor
de architect, dan wel voor de museumbezoeker!
Wij nemen ons voor onze ‘doorlichting’ van het hedendaags museumbedrijf in twee
fases door te voeren, en daarvoor zouden wij dan willen vertrekken van de bepaling
van wat een museum is, zoals het geformuleerd werd in Artikel II, Paragraaf 1 van
de Statuten van de International Council of Museums1 (wij vertalen): ‘...elke - hetzij
door officiële, hetzij door particuliere instanties - in het algemeen belang beheerde
en blijvende instelling die tot doel heeft: het bewaren, bestuderen, bekend maken en
doen waarderen, voornamelijk het ten behoeve van het geestelijk genot en de
opvoeding van het publiek tentoonstellen van cultuurdocumentaire verzamelingen zowel artistieke, historische, wetenschappelijke, technische en andere, inbegrepen
botanische en zoölogische’;. In deze bepaling komen de twee hoofdtaken van een
museum duidelijk naar voor:
1. bewaren, bestuderen,
2. bekend maken en doen waarderen, voornamelijk... tentoonstellen.
Van buitenaf gezien lijkt dit een eenvoudige opdracht, waar men zich zonder veel
hoofdbrekerij en zelfs rustig kan van kwijten. Maar ook hier bedriegt de schijn, hoe
statisch het museum de bezoeker ook voorkomt. Want uiteindelijk zijn de schilderijen
en de beelden, de scheepsmodellen of de ex-voto's, de fetisjbeelden, het
wandtegeltableau, de wiegedruk en zo voort, toch niet zonder meer in de
verzamelingen terecht gekomen, en evenmin zonder meer in de zaal opgesteld, aan
de muur opgehangen of in de vitrine neergelegd... tenminste zou het anno 1963 niet
meer zo mogen zijn. Daar zit het gehele complexe bedrijf achter, dermate ingewikkeld,
zo belangrijk ook, dat de desbetreffende problemen het studieonderwerp zijn geworden
van een aparte wetenschap: de museologie. En zowel voor de museoloog als voor
de buitenstaander zijn de uiterlijke, de direct tastbare aspecten van het museumbedrijf
- architectuur, tentoonsteliingstechniek - natuurlijk heel wat aantrekkelijker dan de
activiteiten in de werkkamers. Doch, laat een bondige uiteenzetting over de
museumadministratie dan een eerder saaie radioscopie gaan worden, zij kan in geen
geval weggelaten worden.
1

Afgekort: I.C.O.M.; dit is een niet gouvernementele internationale vereniging voor het
museumwezen, gesubsidieerd door de U.N.E.S.C.O., voor welke organisatie zij optreedt als
uitvoerder van de programma's die betrekking hebben op of verband houden met het
museumwezen.

West-Vlaanderen. Jaargang 12

Inderdaad is de museumadministratie het belangrijkste onderdeel van het interne
museumwerk, en eist zij het grootste deel op van de dagelijkse werkzaamheden. Op
de eerste plaats komt - en dit niet alleen materieel, ook principieel - de administratie
van de verzamelingen. Deze administratie betekent voor een goed museumbeheer
het fundamenteel apparaat van alle museumactiviteiten... en zij geeft wellicht het
meest onverwachte antwoord op de begrijpelijke vraag van de buitenstaander: wat
doen jullie daar eigenlijk in een museum?
De administratie van de verzamelingen begint reeds vanaf het ogenblik dat zich
ergens een kans voordoet op de tijdelijke of definitieve verwerving van een voorwerp
of een collectie voor het museum. Zowel de inleidende briefwisseling met de eigenaar,
als de correspondentie terzake met de overheidsinstanties2 die de nodige principiële
en definitieve toezegging moeten verlenen, en desgevallend ook studienota's en
adviezen van gespecialiseerde collega's die hebben geleid tot positieve belangstelling
en authenticiteitszekerheid over de voorgenomen aanwinst, dit alles dient bij elkaar
gebracht en gehouden, zodat bij latere administratieve twijfels of wetenschappelijke
herbestudering - waartoe men door verder schrijdende kennis steeds weer genoopt
wordt -, alle gegevens betreffend één bepaalde zaak als een gesloten geheel en zonder
omslachtig opzoekingswerk kunnen ter hand genomen worden. Volgens een sinds
de laatste wereldoorlog vrij algemeen gevolgd administratiesysteem wordt meteen
een naamdossier samengesteld. Dit wil zeggen: een dossier op naam van de persoon
of instelling van wie het museum iets gaat verwerven, en in welk dossier ook de
bescheiden over eventueel nakomende verwervingen van dezelfde persoon of
instelling worden bijgehouden, zodat men desnoods daarin ook een overzicht kan
krijgen van wat die of gene in de loop der jaren voor het museum is gaan betekenen.

2

Wij gaan dus uit van een onder het gezag van een openbaar bestuur geplaatste instelling.
Verder weze ook aangemerkt dat wij deze uiteenzetting over de museumadministratie laten
steunen op de ervaring in een middelgrote instelling... wat niet beduidt dat in grote musea
de situatie steeds naar verhouding het ideale benadert, noch dat het voor de kleine musea
onmogelijk zou zijn een relatief ideale toestand te verwerven.
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Het administratief-wetenschappelijk apparaat van een museumvoorwerp: bovenaan het naamdossier,
met aanduiding van de series, die van de betrokken persoon werden verworven; betreffend blad uit
het aanwinstenregister; stamsteekkaart; rechts daarvan het nummerdossier, de plaatssteekkaart, de
steekkaart uit de sysstematische catalogus onder de rubriek Avalokiteçvara (in welke rubriek dus alle
in de verzamelingen aanwezige Avalokiteçvarabeelden voorkomen) en de diasteekkaart onder de
rubriek Azië; onderaan: fotosteekkaart met negatief, diapositief en drukplaat.
(Foto Veroft, Antwerpen).
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De bergruimte voor de reserveverzamelingen, zoals ingericht in de nieuwe vleugel van het Musée
d'Ethnographie te Neuchâtel, voldoet aan de primordiale eisen van goede conservatie en biedt bovendien
zowel de magazijnbediende als de studerende een optimale werkatmosfeer.
(Clichée Musée d'Ethnographie, Neuchâtel).

Terloops kunnen wij aanstippen dat daarmede reeds meer activiteit van het
museumpersoneel gemoeid is dan men uit de zoëven aangehaalde nochtans vrij
eenvoudige feiten kan opmaken. Inderdaad zal intussen reeds een prospectiebezoek
gebracht zijn en de onderhandelingen ingezet over de voorwaarden van de verwerving;
wanneer het om een min of meer belangrijke aanwinst gaat, zal studie noodzakelijk
zijn teneinde tot een juist en betrouwbaar idee te komen over de artistieke of
iconografische waarde van het stuk; een en ander niet alleen omdat mede daardoor
de waardebepaling beïnvloed wordt, noch alleen maar om de eigen wetenschap of
ter latere verwerking in het museum, doch ook en niet in het minst omdat de
museumambtenaar zich uiteindelijk ook dient te kunnen verantwoorden ten overstaan
van de overheid en van de gemeenschap... tenslotte is het toch de gemeenschap die
de eigenaar is van het door de overheid beheerd en aan de verantwoordelijkheid van
de conservator toevertrouwd patrimonium! Het kan op geweldaandoening lijken,
maar toch is het ook in dit licht te zien dat een museumbiliotheek behoorlijk moet
gestoffeerd en georganiseerd zijn, dat de verantwoordelijke in staat moet zijn door
regelmatig contact met de kunsthandel en de veilingen op de hoogte te blijven van
de marktschommelingen en de modewisselingen. Wij mogen ons echter niet te ver
van onze radioscopie laten afleiden, en dus: sluit de haakjes.
Afgezien van het feit dat een voorwerp of verzameling wel eens voor studie of
gewoon op zicht op het museum verblijft tot voorbereiding van de beslissing tot
verwerving, komt een aanwinst normaal niet vroeger in het museum aan dan op het
ogenblik dat daartoe machtiging werd verleend door de overheid; naargelang de
instanties waaronder het museum ressorteert, doch ook naargelang de grootheid van
het financieel bedrag dat ermede gemoeid is, worden bij deze procedure het College
van Burgemeester en Schepenen, de Gemeenteraad, de Bestendige Deputatie, soms
zelf het Ministerie betrokken, vooraleer door het museumbeheer tot de practische
afhandeling van een aankoop, bruikleen, ruil, gift of legaat kan overgegaan worden;
dit alles vanzelfsprekend gepaard gaand met het bezorgen van de daarbij horende
administratieve bescheiden. Wanneer dan, door de machtiging van overheidswege,
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een aanwinst definitief in het patrimonium wordt opgenomen, en toevertrouwd aan
de zorgen van het museum, dan pas komt de eigenlijke wetenschappelijke
administratie van de verzamelingen voor goed op gang. In het inventarisboek of
aanwinstenregister - in werkelijkheid niet meer dan een noodzakelijk rechtsgeldig
document, en van slechts ge-
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De ‘naakte’ nieuwe vleugel van het Kunsthaus te Zürich: 70 × 18 × 5 m. De zoldering bestaat uit
standaardformaat-roosters van kunststof, bedekt met plexiglas; 250 van deze elementen kunnen
vervangen worden door roosters met ingebouwde, verstelbare spotlights. Bij slechte
weersomstandigheden, evenals bij nacht, kunnen 784 buislampen zorgen voor een algemene verlichting,
die het spectrum van het daglicht zeer dicht benadert.
(Cliché Haus der Kunst, Zürich).

ringe betekenis voor de museumadministratie - wordt het voorwerp of de reeks
voorwerpen ingeschreven met een volgnummer, datum en wijze van verwerving,
mitsgaders bondige aanduiding van het voorwerp ter identificatie. Van deze
administratieve gegevens is het inventarisnummer het meest belangrijke, zeker in
het systeem dat heden door de meeste musea wordt toegepast. Om te beginnen wordt
dit nummer aangebracht op het voorwerp in kwestie... een ogenschijnlijk kinderlijk
simpel tijdverdrijf, dat ons even doet terugdenken aan de vraag waarmede men op
een museum de tijd omkrijgt: diegenen die ervaring hebben in het aanbrengen van
liefst onuitwisbare merktekens, op een plaats die de esthetiek van het voorwerp niet
mag schaden en toch makkelijk vindbaar moet zijn, en dat, zowel op de porseleinen
vaas, het kanten onderleggertje, de oude brandweerhelm, het vlechtwerkmandje, de
vuistbijl van obsidiaan, om bij voorbeeld munten en penningen of juwelen niet te
vergeten, weten er meer van.
Het inventarisnummer is ook de eerste aanduiding die aangebracht wordt op wat
wij plegen te noemen het sleutel-document van de verzamelingen-administratie, met
name de stamsteekkaart; zo genoemd, omdat alle wetenschappelijke en administratieve
documenten in verband met de museumverzameling van deze steekkaart uitgaan.
Op deze stamsteekkaart worden verder volgende gegevens aangebracht: datum en
wijze van verwerving en naam van de oorspronkelijke bezitter, bondige aanduiding
van het voorwerp, afmetingen, herkomst, materiële beschrijving, verwijzingen naar
ermee verband houdende stukken in eigen of andere verzamelingen, literatuuropgave,
aanduidingen over de physische conditie van het stuk en over de eventueel toegepaste
conservatie- en/ of restauratiebehandelingen, plus de verwijzingen naar eventueel
bestaande nummerdossiers, fototheek, diatheek, drukcliché, fonotheek, tentoonstelling.
Deze stamsteekkaart geeft dus op de eerste plaats een volledige identificatie van het
betrokken voorwerp, vooral door de materiële beschrijving die het stuk zo scherp
mogelijk dient te karakteriseren, zodanig dat het voorwerp aan de hand van uitsluitend
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die beschrijving moet te onderscheiden zijn van andere gelijksoortige voorwerpen.
Niet alleen is dit een instrument in handen van het eigen museumbeheer, om gewoon
niet altijd het voorwerp zelf te moeten bijhalen, doch ook voor die vorser die niet in
de mogelijkheid is zijn studie ter plaatse te doen en voor wie een foto nog altijd een
aantal belangrijke vragen open laat; ook is het een steeds opnieuw gebruikt document
bij de opstelling van tentoonstellingscatalogussen, en om collega's en vorsers
nauwkeurig in te
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Ook volkenkundige musea zijn nieuwe wegen opgegaan: waren het eerst de panoplies met wapens
en schilden in bossen, met tussenin opgehangen maskers en voorouderbeelden, daarna de zuiver
artistieke presentatie met weglating van gebruiksvoorwerpen, zo werd nu laatst met de zogenaamd
romantische opstelling geëxperimenteerd volgens het beginsel, dat elk voorwerp maar betekenis krijgt
wanneer het gepresenteerd wordt in zijn verband. Van deze opstellingsmethode is nevenstaande
opname uit de tentoonstelling ‘Souq, markt in Marokko’, enkele jaren geleden gehouden in het
Museum voor Land- en Volkenkunde te Rotterdam, een mooi voorbeeld.
(Cliché Museum voor Landen Volkenkunde, Rotterdam).

lichten zonder steeds de eenmaal gedane studie te moeten hernemen; uiteindelijk
vormt het ook het signalement voor de politionele opsporing in geval van
ontvreemding, waarop, in geval van ongustig resultaat van de opsporing na diefstal,
of bij voorbeeld ook in geval van vernietiging van het voorwerp door brand, tenminste
de wetenschappelijke gegevens bewaard blijven, en waarbij wij ook denken aan het
behoud van waardevolle elementen die nodig kunnen zijn bij de restauratie van een
voorwerp dat ernstig beschadigd werd. Ook is de stamsteekkaart dienstig om
nauwkeurig eventuele veranderingen in de materiële toestand van het voorwerp te
kunnen nagaan, en om, met kennis van vroeger toegepaste behandelingen nieuwe
methodes te beproeven.
Naast de voor elk voorwerp automatisch vervaardigde plaatssteekkaarten, die,
voorzien van inventarisnummer, afmetingen en bondige aanduiding van het voorwerp,
de plaats van het voorwerp aangeven in magazijn, tentoon-
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Grafbeeld van Gastone di Foix, in het heringericht Castello Sforzesco te Milaan. De eenvoud van de
berekende vorm van de steunen en van de tot achtergrond van een ander beeld dienende wand,
illustreren duidelijk hoe het mogelijk is de atmosfeer van een historisch gebouw niet te schaden en
terzelfder tijd het voorwerp zelf volledig in de aandacht te brengen.
(Cliché: Aloi R., ‘Musei Architettura Tecnica’, Hoepli Editori, Milano).

stellingszaal, bij restaurateur of in bruikleen naar een expositie, aangeven, komen
op de eerste plaats de systematische steekkaarten. Ook deze kaarten dragen
inventarisnummer en bondige aanduiding van het voorwerp, doch zijn uiteraard
ideologisch gerubriceerd; zodoende kan men in een wapenverzameling bij voorbeeld
met één oogopslag alle uit een bepaald land herkomstige of door een bepaalde fabriek
vervaardigde wapens bijeen vinden die in de verzameling aanwezig zijn; of in een
kunstverzameling alle marine-schilderstukken; of in een heemmuseum alle
voorwerpen in verband met een bepaalde schuttersgilde. Dit apparaat is op de eerste
plaats natuurlijk voor studie bestemd, alhoewel het ook rechtstreeks hulp verstrekt
bij de voorbereiding van tematentoonstellingen en bij het tegemoetkomen van
bruikleenaanvragen voor elders ingerichte tentoonstellingen, of nog bij het inwilligen
van vragen van vorsers: belangrijk is nochtans ook dat dergelijke systematische
catalogussen het museumbeheer in staat stellen een nauwkeurig idee te hebben over
de inhoud van de verzamelingen, teneinde aldus de lacunes te ontdekken die een
aanwinstenbeleid kunnen helpen bepalen.
Doch vooraleer het zo ver is, dient het wetenschappelijk-administratief apparaat
nog vervolledigd te worden naargelang de mogelijkheden en de noodwendigheden:
foto's van het voorwerp worden ondergebracht in de fototheek van de verzamelingen,
terwijl foto's van bij voorbeeld stijlverwante of functioneel verband houdende
voorwerpen en voorstellingen kunnen samengebracht worden in de dan uiteraard
systematisch ingerichte documentatie-fototheek. Diapositieven, nuttig voor in het
museum of daarbuiten ingerichte voordrachten rond de museumverzamelingen,
krijgen hun plaats in de diatheek. Musea met belangrijke verzamelingen
muziekinstrumenten zullen hun apparaat uiteraard vervolledigen door een fonotheek,
terwijl bij voorbeeld ook volkenkundige musea een geluidsarchief onontbeerlijk
zullen achten.
Verder moet gewezen worden op het feit dat een om wetenschappelijke of
historische motieven zeer belangrijk stuk aanleiding kan worden tot dermate
omvangrijke documentatie, dat ze onmogelijk op de stamsteekkaart kan aangebracht
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worden; in dergelijke gevallen wordt een dossier op nummer van het voorwerp
aangelegd, waarin dan uitsluitend de wetenschappelijke documenten in verband met
het voorwerp worden bijeengebracht, de louter administratieve stukken in het
naamdossier blijvend.
Daar alle hoger genoemde documenten steeds genummerd worden met het
inventarisnummer van het voorwerp, is het mogelijk, van welk document uit
vertrekkend, of op welk terrein ook de vraag stellend, onmiddellijk de hand te leggen
op alles wat over een bepaald stuk of een bepaalde reeks in het museum aanwezig
en geweten is.
Deze schets van een museumadministratie is dan niet alleen een verder antwoord
op de vraag: wat doen jullie daar eigenlijk, doch verrechtvaardigt ook dat wat er
gedaan wordt; immers worden de studerenden en de bezoekers ook door accuratesse
en door vlotheid van bediening gediend.
Eens zo ver, kan men zeggen dat het voorwerp of de collectie definitief afgehandeld
is. Het is echter duidelijk dat dit geen eeuwig bevroren toestand is, en dat het verder
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administreren slechts de vastlegging is van de feitelijke werkzaamheden die echt
veelomvattend zijn. Naarmate de wetenschap vordert moeten bepaalde fondsen
herbewerkt worden; bepaalde materiaalgroepen dienen aan regelmatige controles
onderworpen wat hun materiële toestand betreft - voortdurend dient gewaakt tegen
schimmel, houtworm, corrosie, mot, verkleuring, verdroging en zo voort - en dadelijk
moeten de geëigende conservatie- of restauratiebehandelingen ondernomen worden,
hetzij met eigen middelen, hetzij door tussenkomst van gespecialiseerde vaklieden
of instellingen; sommige stukken zullen in een eigen tijdelijke tentoonstelling
samengebracht worden, of, en dan eveneens begeleid van de nodige documentatie,
ter beschikking gesteld als bruikleen aan een elders ingerichte tentoonstelling, of
voorwerpen zullen ter aanvulling van de eigen collectie elders te leen gevraagd
worden, waarbij toch weer moet gedacht worden aan in- of uitpakken, verzekeringsof verzendingsformaliteiten, mitsgaders eventueel douanebehandelingen. Steeds met
de vraag ‘wat er daar eigenlijk allemaal te doen is in een museum’ in de oren, is de
verleiding groot om een of andere werkzaamheid in het dagelijks museumbedrijf
even in détail te beschrijven, teneinde de omvang van het museumwerk te kunnen
laten aanvoelen, de belangrijkheid van elk werkonderdeel, en niet in het minst om
het enthousiasme en de veelvuldige vaardigheden die van het museumpersoneel - of
dit nu assistenten zijn of administratieve en technische medewerkers - worden geëist,
te onderstrepen. Doch gesteld dat wij in grote lijnen toch reeds antwoord hebben
gegeven, zelfs ook het waarom van veel ogenschijnlijk voor de vorm in ere gehouden
bezigheden hebben aangeduid, is het wellicht van meer belang even deze vraag op
te werpen: hoe staat dat alles dan in een klein museum? Waar de conservator wellicht
een benevolente idealist is, die zijn eigen schrijfmachine gebruikt, en bij de drukker
die de Oudheidkundige Kring tot klant heeft wat papierafval gaat schooien om er
pseudo-steekkaarten van te maken; die niet beter weet dan het gebruik van

De tolosvormige crypte waarin de schat van de Sint-Laurentiuskathedraal te Genua is ondergebracht,
onderstreept nog duidelijker hoe slechts eenvoud van materiaal en van vorm de tentoongestelde
objecten hun volle waarde laat krijgen.
(Cliché: Aloi R., ‘Musei Architettura Tecnica’, Hoepli Editori, Milano).
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huishoudinsecticides om houtworm en mot te bestrijden, en voor studie slechts zijn
eigen mogelijk beperkte bibliotheek ter beschikking heeft. Het is toch duidelijk dat,
waar een voor zijn taak gevormde kracht aanwezig is, dit niets betekent wanneer niet
een minimum materiële middelen ter beschikking wordt gesteld; andersom dient het
tot niets zo men materieel aan alle gewettigde eisen kan voldoen, zonder deze te laten
gebruiken door aangestelden die voor hun specifieke taak zijn opgeleid en behoorlijk
vergoed. Inderdaad komen wij hier tot de ‘cercle vicieux’ die voor de meeste van de
musea, en vooral in ons land, de enige oorzaak is van de bloedarmoede waaraan zij
lijden: zonder een minimum voorziening qua personeel en uitrusting kan een museum
niet tot waarde komen; daar het niet tot waarde komt, wordt het museum niet bezocht,
noch door de studiemensen in hun onderzoekingen opgenomen... waaruit men besluit
dat de instelling wellicht niet loont er veel aan ten koste te leggen... waardoor echter
de verzamelingen niet kunnen gevalorizeerd worden, en dientengevolge verstoken
blijven van elke belangstellig vanwege de gemeenschap, welke laatste partner zich
daardoor overigens niet bewust is van haar eigendom, noch van haar rechten.
Alhoewel het hier niet de plaats is om de betekenis en de functie van het museum in
de hedendaagse samenleving te onderzoeken, kunnen wij toch niet weerstaan hier
wel te onderstrepen hoe onbetwistbaar betekenisvol en nodig ook de musea in kleinere
centra zijn, zo voor de gemeenschap als voor de wetenschap. Doch met deze
bedenkingen zijn wij terecht gekomen in het onderwerp dat voor een andere bijdrage
voorbehouden werd. Nog even moet ons echter van het hart met welke grote achting
en bewondering wij opzien naar de vele collega's die, in een all-round-one-man-show
- en met alle gebrekkigheden door de omstandigheden geïmpliceerd - vaak ondanks
volslagen gebrek aan belangstelling en steun van overheidswege, wonderen presteren.
Om helemaal eerlijk te zijn: echt niet alleen in kleinere provinciesteden, neen, soms
ook wel in hoofdsteden.
Maar misschien is U nog niet geheel tevreden gesteld met de tot hier toe verstrekte
antwoorden op Uw vraag? Goed. Zo bij voorbeeld nog het volgende als illustratie
van het feit dat tal van voor een museumbezoeker normale en niet eens opvallende
dingen in werkelijkheid een zeer gevarieerd werkpotentieel en overvolle arbeidsdagen
veronderstellen. Het onder of naast een Tibetaanse rolschildering aangebracht
bijschrift ‘Tempelschildering: de lamaistische godheid Sadkayavagisvari’ heeft
inderdaad meer gevraagd dan alleen maar de moeite om zevenenveertig lettertekens
op een plaatje aan te brengen; eerst zal men op zuiver iconografisch terrein gepoogd
hebben de hoofdfiguur te identificeren, met eventueel niets meer dan een paar
gissingen als resultaat; door het nauwkeurig onderzoeken van de schildering is men
misschien pas daarna tot de bevinding gekomen dat een erg vervuilde vernislaag
mogelijk veel détails van de schildering verbergt en voor de iconografische
identificatie belangrijke kleuren vervormt; en is men na wegneming van deze
vernislaag bovendien tot de verrassende ontdekking gekomen dat kleine teksten
aanwezig zijn in een schrift en een taal die men helaas niet meester is; waaruit een
brief volgt naar een van de weinige specialisten in Tibetaanse talen, die de tekst
ontcijfert als een persoonsnaam die in de hem bekende klassieke pantheons echter
niet voorkomt; waarna derhalve een brief met foto's gaat naar een specialist in
lamaïstische iconografie aan wie de naam dan blijkbaar welbekend is, mitsgaders de
voorstelling; tot dan uiteindelijk het plaatje met de zevenenveertig lettertekens kan
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vervaardigd worden en in de vitrine geplaatst. Dit is maar een enkel lukraak gekozen,
bijaldien nog betrekkelijk eenvoudig incidentje uit onze eigen ervaring. Waarbij wij
niet mogen vergeten dat de geschetste gang van zaken natuurlijk ook in omgekeerde
zin kan plaats hebben, namelijk wanneer door het eigen museum advies dient verstrekt
te worden in de specialiteit die het zich uiteraard de collecties of de bevoegdheden
van de betrokken persoon heeft eigen gemaakt. Dit althans in de veronderstelling
dat het in de huidige werkomstandigheden van een museum dat op alle terreinen
actief is, en met de al te beperkte personeelsbezetting, nog mogelijk is door
aangehouden studie een gezagspeil in een of andere specialiteit te bereiken. Inderdaad
zijn de activiteiten naar buiten zodanig het museumwerk gaan in beslag nemen, dat
in veruit de meeste gevallen geen de minste tijd nog overblijft voor studie... terwijl
een museum toch een wetenschappelijke instelling is. Daarentegen wordt nochtans,
zowel van de zijde van de overheid als vanwege het publiek een volledige
bevoegdheid van de museumambtenaar geëist, en terecht. Wij stellen ons daarbij
voor dat noch de overheidsinstanties noch het publiek ook maar enig benaderend
idee van de verscheidenheid van de in de practijk voorkomende eisen heeft. Of zou
men het wellicht normaal vinden dat de brief van een
studentin-laatste-jaars-normaalschool, met de naieve vraag om zo ruim mogelijk
gedocumenteerd te worden over het maskerwezen, dit ten behoeve van een
einde-studie-proefschrift, met een galante schouderschok naar de scheurmand wordt
verwezen? Neen natuurlijk, en ofschoon het materieel onmogelijk is volledig aan de
gestelde vraag tegemoet te komen, zal de museumabtenaar zich toch verplicht voelen
tenminste een bibliografie aan te geven, mitsgaders enkele richtlijnen. In dezelfde
geest zullen ook een paar namiddagen dienen gewijd aan de in voorbereiding zijnde
chromo-reeks van een grootindustrie, en zal ook de postzegelverzamelaar met de
specialiteit Peruviaanse archeologie recht hebben op voorlichting wanneer hij meer
wil weten over de zonne-
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1. Het Museum Boymans-Van Beuningen te Rotterdam behoort tot dié m u s e u m constructies, waar
voor het eerst belichtings- en opstellingsproblemen aan de hand van hedendaagse normen en met
moderne middelen werden opgelost: licht, gefilterd door latwerk, sobere presentatie.

2. In de Galleria di Arte Moderna te Milaan is gedacht aan het contact met de buitenwereld. Hier een
tuin, die meteen kan dienst doen als ruimte voor openluchttentoonstelling. Dat de daardoor gestelde
speciale museumeisen voor beveiliging tegen diefstal ook een architectureel elegante oplossing kunnen
krijgen, wordt bewezen door deze opschuivende hekramen.
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3. Het Solomon R. Guggenheim Museum aan de Fifth Avenue te New York: Wright's architecturaal
pronkstuk. Rechts het tentoonstellingscomplex, waarin de bezoekers per lift op de hoogste verdieping
gebracht worden, om vervolgens te voet langsheen de trappenloze spiraal en doorheen de galerijen
af te dalen.
Clichés: Aloi R., ‘Musei Architettura Tecnica’, Hoepli Editori, Milano.
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poort van Tiahuanaco. Evenzeer zal de schrijver van een historisch verhaal dienen
geholpen te worden wanneer hij zekerheid wil hebben over het gebruik van bepaalde
wapens of de samenstelling van een bepaald kledingstuk, en dient een club voor
scheepsmodelbouwers deskundig ingelicht bij de voorbereiding van een prijsvraag.
Verder is het normaal dat medewerking wordt verleend bij de prospectie van een
textielontwerpster op zoek naar inspiratie voor motieven voor de kinderkamer, en
dat de bezitter van een vermeende Rembrandt zekerheid verwerft over de authenticiteit
van zijn ‘schat op zolder’... dat de Dienst voor Openbare Reiniging aan de nodige
documentatie wordt geholpen bij de inrichting van een tentoonstelling naar aanleiding
van zijn 75-jarig bestaan, en zo voort. En nu mag dit alles op museale keukenpraat
lijken, toch is het de dagelijkse werkelijkheid. Tot deze dagelijkse werkelijkheid
behoren trouwens ook de gewone beslommeringen die aan elke instelling vast zitten:
personeelszaken, onderhoudswerken aan gebouw en bemeubeling en uitrusting, de
verkoop van toegangsticketten en documentatiemateriaal, het nazicht van de
klimatologische omstandigheden, en wat al meer.
In de veronderstelling dat wij de eerste hoofdtaak van het museumwezen aldus
voldoende hebben belicht, zijn wij in feite, zij het slechts terloops, toch ook reeds in
aanraking gekomen met wat wij als tweede hoofdtaak hebben vooropgezet: bekend
maken, doen waarderen, tentoonstellen, zonder evenwel de essentiële aspecten
daarvan te hebben onderzocht.
Wanneer men op de zaak niet al te diep ingaat, is men licht geneigd te veronderstellen
dat het bekend maken en doen waarderen reeds gebeurt door het tentoonstellen zelf.
Het is echter precies een van de wezenskenmerken van de vernieuwde denkrichting
in het museumvak, dat de musoumactiviteit naar buiten niet beperkt kan zijn tot het
tentoonstellen zonder meer. Met andere woorden: het tentoonstellen mag geen
passieve verwezenlijking zijn, doch een actieve onderneming.
Dit beduidt om te beginnen dat de tentoonstelling van de museumverzameling niet
meer uitsluitend als een permanente onveranderde opstelling gedacht wordt, doch
wel als een min of meer regelmatig wisselende opstelling van steeds een ander fonds
uit de collecties, of rond steeds andere tema's. Als ideaal is hier natuurlijk voorop te
stellen die oplossing die kan voorzien in beide tegelijk: naast een - dan toch ook nog
maar in beginsel - blijvende opstelling van de meest opmerkelijke stukken, ook een
gedurig aan van onderwerp wisselende tentoonstelling - die uiteindelijk aangewezen
is op samenwerking met andere musea, al dan niet behorend tot dezelfde discipline.
Zo is men gekomen tot wat de directeur van het Musée d'Ethnographie te Neuchâtel
heeft geformuleerd - en ook tot stand gebracht - als ‘le musée statique’ en ‘le musée
dynamique’. Volledigheidshalve dienen wij in dit verband ook nog te vermelden dat
steeds meer zorg wordt besteed aan de niet tentoongestelde verzamelingen, de
zogenaamde reserve; wij denken hier nu niet zozeer aan het geheel der eisen gesteld
omwille van de goede bewaring, doch wel aan de behoeften van diegenen die bepaalde
voorwerpen of fondsen in de reserveverzameling nader wensen te bestuderen, en
voor wie derhalve deze reserve eerder als een in optimale condities toegankelijke
studieverzameling dient ingericht te zijn.
De zoëven aangeraakte mogelijkheden tot verlevendiging van een in beginsel
statische verwezenlijking zijn natuurlijk niet de enige. De algemene tendens streeft
meer en meer naar show; mogelijk is dit iets te profaan uitgedrukt, naar ons gevoel

West-Vlaanderen. Jaargang 12

toch juist; men maakt daarbij gebruik van alle mogelijke visuele en auditieve
middelen, zelfs met actieve deelneming van de bezoeker zelf. Het hoeft wel geen
betoog dat deze tendens meer kans op succes heeft, en ook meer aangewezen is waar
het gaat om bijvoorbeeld technische en volkenkundige, of historische musea, dan
wel in het geval van het typisch kunstmuseum - alhoewel ook het kunstmuseum in
zekere mate enkele van de aantrekkelijke mogelijkheden verwezenlijkbaar moet
achten, zelfs binnen zijn eventueel tot het zuiver esthetisch-educatieve beperkte
opdracht. Op de eerste plaats denken wij dan aan diorama's en beweegbare - al dan
niet door de bezoeker in werking gezette - maquettes, fotomontages, automatische
diapositieven- en filmprojectie, rechtstreekse klankillustratie bij bepaalde voorwerpen
of geluidsachtergrond als tema-sfeer.
Ook de klassieke tentoonstellingscatalogus - met niets meer dan summiere
aanduding van auteur en titel - is het voorwerp van vernieuwing geworden:
beredeneerde catalogussen bewijzen grote diensten aan de studerenden en de ernstige
liefhebbers, terwijl de tentoonstellingsgidsen met doorlopende monografische tekst
eerder tot de gemiddelde museumbezoeker gericht zijn; een hoogst aantrekkelijke
tussenvorm is die tentoonstellingscatalogus die per tentoongesteld object een minimum
wetenschappelijke documentatie verstrekt, doch terzelfdertijd voorzien is van
bevattelijke inleidingen per hoofdstuk of per groep tentoongesteld materiaal.
Het catalogusprobleem kan niet terzijde worden gelaten zonder terloops te wijzen
op de daarmee samenhangende bijschriften. Ook dit is weer een probleem dat
ingewikkelder is dan aanvankelijk mag toeschijnen, en waarover bovendien de
museumbezoeker bij gelegenheid overvloedig kritiek uitoefent. De esthetiek van de
opstelling, vooral in een tentoonstelling die gericht is op het kunstaspect, eist dat de
bijschriften zo onopvallend mogelijk zijn, derhalve, vermits de leesbaarheid
primordiale eis blijft, zo beknopt mogelijk; met het gevolg dat de bezoeker er practisch
niets

West-Vlaanderen. Jaargang 12

311

Binnenzicht in het Solomon R. Guggenheim Museum te New York. - Rijst de vraag: of deze
opdringerige architectuur ook het geestelijk comfort van de bezoeker dient? Hoe dan ook, het gebouw
en de door dit gebouw geimpliceerde presentatiemogelijkheden hebben iets stotends en bovendien is
heel wat nuttige ruimte aan de constructie geofferd, zonder ook maar in het minst de presentatie
gunstig te beïnvloeden.
Clichés Aloi R., ‘Musei Architettura Tecnica’, Hoepli Editori, Milano.

Museo dell' Automobile ‘Carlo Biscaretti di Ruffia’ te Turijn: karaktervolle, volkomen bij het
tentoongesteld materiaal aansluitende architectuur.
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aan heeft - zo hij al niet tot de bedenking komt dat het gewoon een gevolg is van
gebrek aan kennis, of van luiheid. Komt daarbij dat in ons land sinds enkele jaren
voor de grote tentoonstellingen en musea de viertaligheid in de mode geraakt. Verder
is hier ook nog een sociaal aspect aan verbonden dat door sommigen ver gezocht
kan lijken, terwijl de ervaring echter heeft geleerd dat het een realiteit is waar terdege
rekening dient mede gehouden: gesteld dat het museumbezoek in enkele landen, en
ook nog in ons land, nog steeds gesanctionneerd wordt door een toegangsprijs, dan
is het gebruik van de bijschriften tenminste inbegrepen, terwijl een gids of catalogus
een bijkomende uitgave vergt; daartegenover staat het educatief museumstandpunt
dat aanbeveelt de bezoeker zo mogelijk te nopen tot aankoop van een catalogus of
gids - die daarom zo laag mogelijk moet geprijsd zijn -, omdat dit doorgaans ook de
enige manier is om een tentoonstellings-of museumbezoek zo vruchtbaar mogelijk
te maken, althans op een manier die door middel van bijschriften niet te
verwezenlijken is.
Een andere innovatie van het hedendaags museumwezen is ook de korte inleidende
voordracht aan het eigenlijk bezoek voorafgaand, bedoeld om die algemeenheden
of achtergronden kenbaar te maken die eventueel in de opstelling zelf niet tot uiting
kunnen komen, of althans moeilijk vorm kunnen krijgen.
Een en ander doet duidelijk uitschijnen dat men alle mogelijke communicatiemedia
zoekt te benutten teneinde niet alleen de aantrekkelijkheid doch ook de
toegankelijkheid van het tentoongestelde te verhogen. En het zou wel wonder zijn
in het kader van onze tijd, evenwel mede ingegeven door tekort aan bevoegd
personeel, zo men het beproefde systeem van het door een gespecialiseerd medewerker
geleid bezoek niet was gaan mechaniseren. Op meerdere plaatsen opgestelde
magnetofonen zijn al lang vervangen door draagbare bandapparaatjes, zelfs individuele
transistorapparaten; elders heeft men heil gezien in de installatie van centrale
zendposten met ontvangst door individuele draagbare ontvangers via magnetische
kringen. Onderzoek van voor -en nadelen van al deze systemen zou leiden tot een
tractaat dat hier wellicht niet op zijn plaats is, en bovendien voor de beschikbare
ruimte te omvangrijk zou worden. Wel kan gezegd worden dat alle experimenten
ten spijt, rondleiding door een gids of commentator, omwille van het physisch contact
van mens tot mens, nog steeds als de ideale methode wordt gezien. Helemaal apart
dient nog vermeld de nu in meerdere landen reeds op touw gezette en ook in ons
land met zoveel succes verlopende werking van wat ons bekend is als ‘Openbaar
Kunstbezit’.
Wat actieve deelneming van de bezoeker betreft, als middel tot verlevendiging
van het statische van een tentoonstelling, wijzen wij bij voorbeeld op de
mogelijkheden bepaalde maquettes door de bezoeker zelf te laten bewegen - zoals
dat bij voorbeeld uitgewerkt is op een grote Schelde-maquette in het Nationaal
Scheepvaartmuseum te Antwerpen - of zelfs bepaalde apparaturen door de bezoeker
zelf te laten bedienen - wij denken aan de afdeling televerbindingen van het
Postmuseum te Den Haag. Ook moeten wij wijzen op de experimenten met de
museumklassen voor schoolkinderen, en op de speciaal voor blinden ingerichte
tentoonstellingen.
Uit wat voorafgegaan is, blijkt wel hoezeer de aandacht tijdens de laatste jaren is
gegaan naar de uiteindelijk voornaamste partner in het samenspel dat de
museumactiviteit is: met name de museumbezoeker. Tenslotte is men dan gaan inzien
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dat de museumbezoeker ook het voornaamste element vormt waar het gaat om de
richtlijnen voor een logische museumarchitectuur en objectenpresentatie, zij het dat
vanzelfsprekend ook de sinds de laatste wereldoorlog met reuzenschreden
vooruitgaande kennis op het gebied van de conservatietechnieken heeft toegelaten
zeer preciese eisen te omschrijven die noodzakelijkerwijze de hedendaagse
museumarchitectuur en -uitrusting tot een volledige herziening van de voorheen
geldende - van museologisch standpunt uit gezien, nauwelijks bestaande - normen
heeft verplicht.
Wanneer men ons nu verzoekt een beeld te geven van de hedendaagse
museumarchitectuur, moge vooraf onderstreept worden dat, hoe objectief wij ook
het probleem willen stellen en ontleden, er toch rekening moet mede gehouden
worden dat ondertekenende museumambtenaar is, en dat daardoor onze visie wel in
een bepaalde richting zal beïnvloed zijn1.
Ook moet nadruk gelegd worden op het feit dat het besef van het bestaan van een
concreet probleem inzake specifieke museumarchitectuur, van zeer recente datum
is, en dat men op dit gebied anno 1963 nog steeds volop in het stadium van de
experimenten verkeert. Verder dient gewezen te worden op het bestaan, naast het
probleem van de museumarchitectuur, van het daarmede samengaand probleem van
de museumtechniek (conservatie en presentatie).
In het algemeen kan men zeggen dat de hedendaagse museumarchitectuur en
museumtechniek geleid worden door deze grondgedachten:

1

Tot onze spijt was een collega, tevens architect, in de onmogelijkheid in te gaan op ons
verzoek de diagnose van de hedendaagse museumarchitectuur in een speciaal afzonderlijk
voorziene bijdrage te stellen. Wat wij hier dan door de omstandigheden verplicht zijn
daaromtrent mede te delen, steunt op de bijzondere belangstelling die wij zelf in de loop der
jaren voor dit probleem hebben gehad, alsmede op ervaringen tijdens museumbezoek in
enkele Europese landen en op bevindingen opgedaan tijdens een studiebijeenkomst van het
International Committee tor Architecture and Museum Techniques van de ICOM, 1961.
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- architectuur en presentatie moeten er op de eerste plaats op gericht zijn het
tentoongestelde, in verhouding tot zichzelf en tot de bezoeker, zoveel mogelijk
tot zijn recht te laten komen;
- in zijn geheel dient een museum opgevat als een oord van geestelijke
ontspanning, waarmede niet wil gezegd noch bedoeld zijn dat het
positief-educatieve in de schaduw zou geraken door een overdreven accent op
het element show;
- het museumgebouw dient, door zijn uitwendige verschijning alleen reeds, zoveel
als een uitnodiging tot bezoek te zijn, terwijl de inwendige ordening, zonder
afbreuk te doen aan de valorisatie van de tentoongestelde voorwerpen, zoveel
mogelijk rekening wil houden met zowel het lichamelijk als het geestelijk
comfort van de bezoeker.
Tot dusver is nog niets bepaald dat een architect zou hinderen bij de vrije conceptie
van een museumgebouw volgens eigentijdse bouwkundige normen. Tot op zekere
hoogte zal de architectuur aan zich zelf niet gehinderd worden door de eisen gesteld
ingevolge het hedendaags levens-rhythme van een museum, dat moet mogelijk
gemaakt worden door de inwendige omvormbaarheid van het gebouw. Wanneer
echter van museumzijde onverzettelijkheid wordt gemanifesteerd wat betreft de eisen
gesteld door de nieuwe conservatie-en presentatie-methodes, met andere woorden:
wanneer de eis wordt geformuleerd dat een museumgebouw vóór alles
museumpractisch bruikbaar moet zijn, dan pas komt de principieel
bouwkundig-esthetische instelling van de bouwmeester in botsing met de wel bepaalde
- en naar gelang de aard van de verzamelingen ook verschillende ideeën - qua zuiver
museologische werkmogelijkheden van de bouwheer.
Wij mogen echter niet op de gestelde gedachtengang vooruitlopen. Zo willen wij
eerst even de museum-binnenhuisarchitectuur van naderbij bezien. En ook daar
worden wij dadelijk geconfronteerd met een radikale tegenstelling tussen architect
en conservator. De architect staat namelijk op het - in zijn visie overigens begrijpelijk
- standpunt, dat gebouw en bemeubeling tot één en dezelfde conceptie behoren. In
de geest van de architect zijn museumgebouw en museummeubilair, inclusief
museumapparatuur, in de gehele vormgeving wezenlijk onafscheidbaar, en in dit
geheel streeft hij er eventueel zelfs naar de geest van de instelling en haar inhoud
zuiver bouwkundig te concretiseren. De conservator daarentegen gaat uit van zijn
verzamelingen, die moeten tentoongesteld worden, en van de bezoeker, die de
tentoonstelling komt zien; zijn visie is dat de verzamelingen niet een nu eenmaal niet
te ontkomen vulling van het museumgebouw zijn, dan wel kunst- of andere
waardevolle voorwerpen, die hij, al naar gelang zijn temperament, met meer genot,
aandacht, enthousiasme zal kunnen benaderen, als hem dit mede door middel van
de architectuur en de presentatie wordt mogelijk gemaakt.
De vernieuwing in de presentatiemethodes heeft zich voornamelijk geuit, enerzijds
door selectie van het tentoongestelde, anderzijds via dynamische opstelling - waarbij
men niet uitsluitend materieel moet denken en interpreteren, zoals straks overigens
duidelijk zal worden - beide in het kader van een naar soberheid en gezelligheid
strevende architecturale en interieur-omgeving. In kunstmusea is men inderdaad
overgegaan tot aanpassing van de meestal met versierselen en kleur overladen zalen
van de rond de laatste eeuwwisseling opgetrokken kunsttempels, en ook de
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nieuwgebouwde musea streven een volstrekt rustige sfeer na, teneinde het de bezoeker
toe te laten zijn aandacht zonder overbodige moeite tot de tentoongestelde voorwerpen
te laten gaan. Dit streven naar soberheid in de omgeving is gepaard gegaan met een
identisch streven in de tentoongestelde werken: daar is men namelijk drastisch gaan
selectionneren, zowel aan de hand van zuiver esthetische als van wetenschappelijke
normen, en dient men nu niet meer perplex te staan voor een wand vol zwaar
gekaderde meesterstukken of een bos fors gesokkelde sculpturen, doch zich in de
plaats daarvan in verrukking laten meevoeren door een geringer aantal zorgvuldig
uitgekozen en oordeelkundig samengebrachte stukken. Merkwaardig is de resultante
van dit streven naar soberheid en het doorvoeren van selectie: inderdaad is men op
die wijze tot een meer dynamische, op zijn minst een meer aansprekende opstelling
kunnen komen, een meer levendige dialoog tussen museumvoorwerp en
museumbezoeker, een daadwerkelijke museum-levendigheid. Terwijl de selectie in
een rustig kader meer aan bod kan komen in een kunstmuseum, ligt het voor de hand
dat de overige musea, zoals historische, oudheidkundige, volkskundige bij voorbeeld,
meer heil kunnen vinden in een meer rechtstreekse dynamiek; daar is men
terzelfdertijd gaan selectioneren, uiteraard eerder in de richting van het zuiver
esthetische, en meteen een presentatie gaan toepassen die zich laat inspireren door
het spectaculaire begrip dat toch niet uitsluitend een pejoratieve betekenis heeft!
Voor zover wij de evolutie volledig kunnen overschouwen, is op dit gebied de
doorbraak volvoerd door de geniale - bovendien jonge en charmante - ontwerpster
van de tentoonstellingen ‘The Land of Britain’ en ‘The People of Britain’ in het
geheel van de in 1950 op de South Bank te Londen gehouden Royal Festival
Exhibition. Wij herinneren ons nog zeer duidelijk hoe beide exposities ons mateloos
hebben geboeid door zoveel innovaties tegelijk: daar werd de basis gelegd van de
nieuwe museumtaal, van de museumdialectiek. Door wel doordachte en planmatige
opstelling in plaats van geïmproviseerde en pompeuze overladenheid; door het op
gepaste momenten inschakelen van audiovisuele hulpmiddelen in plaats van
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vervelend lange en buitendien wel eens moeilijk verstaanbare teksten; door het
openbreken van de museummuren, en het gevoel van wereldvreemde opsluiting te
vervangen door het besef van het verbonden blijven met het levenseigene; door de
monotone wandeling onder steeds gelijke hoge zolderingen en tussen steeds dezelfde
grijs-fluwelen wanden om te wisselen voor een delicaat spel met volumes en kleuren,
en tussendoor een rustpunt in een gezellige zit of met een verpozende blik op de
vijver buiten, een of ander onder het drinken van een kop koffie niet uitgesloten;
door beperking van het aantal tentoongestelde voorwerpen en opstelling daarvan in
onderling functioneel alsmede in ruimer kultureel verband, op die wijze niet alleen
minder vermoeiend maar vooral veel instructiever en bevattelijker voor de bezoeker
dan de zinloze massale uitstalling van zoveel mogelijk varianten. Daarmede zijn ook
de bijzonderste elementen aangegeven waarmede in de huidige museumtechniek
rekening wordt gehouden, zij het dat nog lang niet iedereen het eens is met deze
radikale manier van breken met een hoe dan ook aftandse traditie.
Een volkomen afzonderlijk probleem vormen natuurlijk de musea ondergebracht
in historische gebouwen. Vernieuwing van opstelling en presentatie zijn in dit geval
wel ingewikkeld. Eerst en vooral omdat de eventuele restauratie en aanpassing van
dergelijke architectuur op zichzelf reeds uiterst delicate zaken zijn, die, vermits de
meeste van deze gevallen onderworpen zijn aan de wetgeving op monumenten en
landschappen, nog bemoeilijkt worden door de in deze optredende technische
administratie, en wel door de eenzijdigheid waarmede men de opdracht vaak bekijkt.
Voorts is de heraanpassing van in historische gebouwen gevestigde musea uiterst
delicaaat als opgave, omdat men verplicht is de normen van de meest authentieke
eenvoud in acht te nemen, zoniet dreigt te vervallen in een esthetische cacofonie. En
een derde moeilijkheid leveren de verzamelingen zelf op, daar in dergelijke musea
doorgaans ook de meest verscheiden collecties aanwezig zijn: zowel
wapenverzamelingen als koper en tin, porselein en klederdrachten, beeldhouwwerk
en schilderijen en zo voort.
Toch zijn deze moeilijkheden op te lossen. Het bewijs werd sinds de laatste
wereldoorlog zowat overal geleverd, nergens echter met een virtuositeit zoals dat in
Italië gebeurd en nog steeds gaande is. Nu moeten wij daar eerlijkheidshalve aan
toevoegen dat Italië steeds toonaangevend is geweest op gebied van verfijnde
vormgeving en esthetisch gevoel. Vooral dienen wij te onderstrepen hoe de
omstandigheden, met name de laatste wereldoorlog, tot een ervaring op gebied van
restauratie en vernieuwde presentatie hebben kunnen leiden zoals - gelukkig of
ongelukkig? - in geen enkel ander land het geval is geweest; immers was de toestand
van honderden musea in Italië, na afloop van de krijgsgebeurtenissen, gewoon
catastrofaal, zodat met het oog op een te verwachten hernieuwing van het toerisme,
de zaken wel krachtdadig en ernstig moesten aangepakt worden; dat dit ook kon
verwezenlijkt worden werd wel mede mogelijk gemaakt door de dollar-hulp, doch
op de eerste plaats toch door een onvergelijkelijk enthousiaste belangstelling van
overheidswege. Tenslotte is het duidelijk dat ruime ervaring, in het geval Italië dan
opgedaan door een aantal langzamerhand in de materie gespecialiseerde architecten
in samenwerking met de onderscheiden museumconservatoren, enorm belangrijk is
tot het spoedig bereiken van stevige en goede resultaten. Stevig en goed zijn evenwel
slechts flauwe adjectieven wanneer men een aantal in historische gebouwen gevestigde
musea in Italië heeft leren kennen. Van hetgeen ons bekend is zouden wij alvast
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Castello Sforzesco te Milaan aan de top wilen zetten, voor een gedeelte althans. De
wijze waarop men in het forse Sforzakasteel grafbeelden, portieken, kruisbeelden,
kapitelen en wat al meer, heeft opgesteld, met niets dan materialen en apparaturen
die even sober zijn gehouden als zorgvuldig uitgekozen, grenst inderdaad aan het
geniale, en laat zich dan ook moeilijk onder woorden brengen. Onder meer werden
wij zeer getroffen door de ‘Sala delle Asse’, waar een discreet accent diende gelegd
te worden op de beschildering van zoldering die het bladerdak van een groep bomen
in het bos voorstelt, accent dat men op een geraffineerd-radikale wijze heeft
verwezenlijkt door opstelling van een aantal elegante bronzen lantaarnpalen met naar
de zoldering gericht licht, op een vloer van groen gespikkeld granito, zodat het geheel
een plaats in het bos suggereert. Deze zaal alleen reeds leek ons een bezoek aan
Castello Sforzesco overwaard. Te meer verwonderlijk was in hetzelfde museum de
vaststelling op de bovenverdieping, waar de toegepaste kunst is tentoongesteld: de
wijze waarop de interieurs zijn opgesteld deed eerder aan een grootwarenhuis denken,
en de gelijkaardige afdeling in het Rijksmuseum te Amsterdam had beslist leerschool
kunnen zijn; ook de tapijtenzaal was er een voorbeeld van hoe een eenvoudige
denkfout, het verwaarlozen van een enkel, nochtans voor de hand liggend beginsel
bij de planning van een opstelling catastrofale resultaten kan voor gevolg hebben:
de wandkleden zijn daar opgehangen tussen monumentale steunen, in zig-zag tussen
de naakte muren... overigens waren de realisators zich van deze fout bewust geworden
onmiddellijk na de opstelling; om maar te onderstrepen dat de voorbereiding van
een opstelling, zeker wanneer het gaat om een permanente presentatie - gepaard
gaande met dus relatief hoge kosten - niet grondig genoeg kan zijn.
Ook het Palazzo Reale van Capodimonte, Napels - waar de Galleria Nazionale,
het Museo delle Arti Decorative en de Galleria del XIX Secolo werden ondergebracht
-, kun-
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Naargelang de te organiseren tentoonstelling, kan de zaal in grotere en kleinere ruimten worden
ingedeeld, wat gebeurt door middel van een aantal schotten (een beperkt aantal standaardbreedten en
-hoogten), die tussen zoldering en vloer geklemd worden en aldus een onbeperkt aantal
opstellingsmogelijkheden toelaten.
(Cliché Aloi R., ‘Musei Architettura Tecnica’, Hoepli Editori, Milano).

nen we rustig tot museologisch bedevaartoord verheffen. De gegevens waarmede de
toenmalige Superintendant Prof. Bruno Molajoli en architect Ezio de Felice aan het
werk konden, zijn kenmerkend voor vrijwel alle 18de eeuwse paleizen en grote hotels
die naderhand tot museum werden omgewerkt: benedenverdieping met vrij intacte
stijlvertrekken, bovenverdieping met dienstlokalen. Waaruit in het geval te
Capodimonte het besluit werd getrokken: de historische interieurs zo getrouw en
verantwoord mogelijk in orde brengen, de bovenverdieping radikaal moderniseren
- met inbegrip van een totaal nieuwe dakbedekking met toepassing van de laatste
vindingen op gebied van museumverlichting. Is het niet zo dat men in de meeste van
gelijkaardige gevallen zou pogen ook de bovenverdieping in een reeks stijlinterieurs
om te werken?... met het gevolg dat men een ‘historische leugen’ te meer op de
wereld helpt, en een unieke kans om de moderne museumtechniek recht te laten
wedervaren mist? In de gemoderniseerde verdieping van dit Palazzo Reale heeft men
het dan bestaan - vrijwel een unicum in de rij der actuele verwezenlijkingen - de
kunstwerken te presenteren niet in een zo neutraal mogelijke omgeving, doch wel
met een ongelooflijk delicaat spel van kleur op de wanden en in de blijkbaar speciaal
voor elk bepaald stuk vervaardigde vloerkleden. Wat zouden wij ook hier proberen
een en ander onder woorden te brengen? Alleen een kleurplatenalbum is in staat een
bezoek aan dit museum te vervangen. Toch kan één enkel feitje nog aangehaald
worden, tot illustratie van de eenvoudige genialiteit van de bij deze verwezenlijking
betrokken technici: waar bijvoorbeeld tekort aan wandoppervlakte en terzelfdertijd
teveel aan zijdelings licht wordt ondervangen door plaatsing van een schot, neen niet
in of vlak tegen venster- of balkondeuropening, doch twee meter er voor, zodat de
bezoeker tijdens zijn wandeling ook nog genieten kan van het prachtige landschap.
Kan er wel eleganter en logischer bindteken zijn tussen de schoonheid van de
schepping en de schoonheid in de kunst?
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Ook wanneer men gelijkaardige verwezenlijkingen in andere landen van naderbij
bekijkt - wij denken bijvoor-
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beeld aan het Hessisches Landesmuseum te Darmstadt -, kan men samenvattend
zeggen dat het succes van de herinrichting van musea in oude gebouwen afhankelijk
is van de graad van sobere esthetiek en logische vormgeving die wordt nagestreefd
of met andere woorden: in die mate dat men er werkelijk mede begaan is het gebouw
te respecteren - maar dan ook niet meer dan dat, en niet meer dan nodig! - en de
tentoon te stellen voorwerpen zo gunstig mogelijk te etaleren - zonder evenwel aan
etalage te willen doen.
Mutatis mutandis gelden dezelfde normen voor nieuw gebouwde en in te richten
musea: men zou dan kunnen spreken van respect voor de architectuur doch dan meer
in de architectuur, en van zo sprekend mogelijk etaleren met meer spreken dan
etaleren. Het is dus inderdaad een kwestie van nuances en accenten, en precies op
dit terrein wordt de grote controverse uitgevochten tussen bouwmeester en
conservator. Aan de ene kant het principe van een gebouw dat uit zichzelf al museum
wil zijn, aan de andere kant een gebouw dat slechts museum moet zijn. Dit laatste
wordt bij voorbeeld goed geïllustreerd door de ontwerpen voor de nieuwe
Trétiakoff-galerie te Moskou: een gebouw dat zich wat zijn vormgeving betreft
zonder meer schaart in de rij van de hedendaagse conventionele architectuur die wij
van Rusland kennen, doch dat daarentegen - eerlijk is eerlijk - op het stuk van
planindeling even onbetwistbare voordelen verdedigt: rond twee vierkante
binnenplaatsen zijn de galerijen in verdiepingen voorzien, wat meteen een zeer
eenvoudige circulatie van het publiek toelaat; in de langsrichting zijn de galerijen
ingedeeld in grote zalen waar de voornaamste werken worden opgesteld, waarnaast
kleinere zalen waar een groter aantal werken voor elke kunstenaar of school of periode
een vollediger kennismaking mogelijk maakt. Er is dus gedacht aan het klassiek
doorgaand bezoek en tezelfdertijd aan het ernstiger studiebezoek, met bovendien de
mogelijkheid van improvisatie op om het even welk moment, en dit zonder dat
bliksemtoeristen en studiosi elkaar gaan hinderen. Ook dit is meteen een voorbeeld
uit de vele, van het feit dat voor de buitenstaander ongekende motieven aanleiding
kunnen zijn tot het voorrang geven aan een bepaald plan dat aanvankelijk fout of uit
de tijd of wat dan ook minder goed zou schijnen; inderdaad moet de directie van het
Trétiakoffmuseum daarmede rekening houden dat op één en hetzelfde ogenblik zich
tot 20.000 bezoekers binnen de muren kunnen bevinden - imperatieven van dergelijke
omvang stellen vanzelfsprekend alle andere mogelijke ideëen in de schaduw, en hoe
dan ook zal men dus in deze nieuwbouw alles uit de presentatie dienen te halen, wil
men toch op een of andere manier met de moderne museumtechniek meegaan.
Dit is nu bij voorbeeld helemaal niet het geval in het intussen beroemd geworden
werk van Frank Lloyd Wright
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In de Civica Galleria d'Arte Moderna te Turijn is klaarblijkelijk de vrije hand gelaten aan de
bouwmeester: de speelsheid van de volumes van de architectuur en van de vormen in de bemeubeling
storen de rust, die voor een ontspannen museum-aandacht nodig is.
Clichés Aloi R., ‘Musei Architettura Tecnica’, Hoepli Editori, Milano.

te New York: het Solomon R. Guggenheim Museum. Revolutionnair kan men deze
schepping nochtans niet noemen, tenminste als idee; immers is het toch niets anders
dan de door ruimtegebrek en kostprijs van grond opgedrongen vertikale versie van
de enkele decennia oudere ideëen van Le Corbusier zoals zij waren geconcretiseerd
in een ontwerp voor een intussen nog nergens uitgevoerd ‘musée à croissance
illimitée’. Dit beginsel was voor Le Corbusier het gevolg van de bedenking dat musea
slechts de hoogst belangrijke dingen dienen ten toon te stellen, een minimum dus,
weshalve een museum helemaal geen ingewikkelde architectuur vraagt; gezien echter
een museum door de tijd toch verplicht wordt zijn verzamelingen uit te breiden,
voorzag Le Corbusier een grondplan in de vorm van een vierkante spiraal die zich
steeds kan uitbreiden zonder het architecturaal aspect te moeten wijzigen - terwijl,
zuiver architectonisch gezien, de planning van een gebouw met latere
uitbreidingsmogelijkheden, een absurditeit is. Vanzelfsprekend dat de conservators
het met dergelijk architecturaal ei van Columbus op hun vaart in de museologische
nieuwe wereld niet kunnen stellen: zij verlangen immers toch iets anders dan een
elastisch pakhuis. En even vanzelfsprekend dat Wright's spiraal-étages geen
uitbreiding tot in het oneindige kunnen verdragen. Zodat de noodzaak aan
uitbreidingsmogelijkheid niet door Wright's systeem wordt opgelost, noch door dat
van Le Corbusier vermits door hem ook een relatief onbeperkte bouwoppervlakte
wordt verondersteld - begrip dat dan weer moeilijkheden schept in
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Het Louisiana Museum te Humlebaek, Kopenhagen, is geheel opgevat als eenheid van omgeving architectuur - tentoonstel - lingsvoorwerp. Bovendien was het de expliciete bedoeling eerder de
huiskamerdan wel de show-hall-sfeer te benaderen, waartoe onder meer elk diffuus licht bewust werd
geweerd.

Nogmaals een beeld uit het Solomon R. Guggenheim Museum te New York. Ook hier valt duidelijk
op, dat wellicht té veel werd opgeofferd aan de architectuur, ten nadele van de zo noodzakelijke rust
en zo begeerde nuttige ruimte.
Clichés: Aloi R., ‘Musei Architettura Tecnica’, Hoepli Editori, Milano.
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het kader van de urbanisatie! Eenvoudig is het, zoals men merkt, dus weer helemaal
niet. En dan hebben wij totnogtoe niet eens aan de bezoeker gedacht: die zich in de
vlakke spiraal van Le Corbusier vermoedelijk eerder in een artistiek tuchthuis dan
wel in een museum thuis zal voelen, terwijl hij in een complex als het Guggenheim
- ondanks alle technische vindingen en uiterst verzorgd comfort - bezwaarlijk zal
kunnen ontkomen aan een gevoel van ‘je moest absoluut eens naar dit stuk architectuur
komen kijken, maar voor het geval je daar niet genoeg zou aan hebben werden er
ook een paar schilderijen gehangen’.
In het licht van deze vaststellingen mag wel bedacht worden dat het in 1936
ontworpen Museum Boymans - nu Museum Boymans-Van Beuningen - te Rotterdam,
en het in 1938 door onze bloedeigen Henri Van de Velde gebouwd Rijksmuseum
Kröller-Müller te Otterlo, de actuele probleemstelling reeds volledig hadden opgelost
- vaststelling waarbij wij de uiterlijke architecturale vormgeving vanzelfsprekend
buiten beschouwing moeten laten. Wanneer wij ons niet verdiepen in détails en
nuances kunnen wij zeggen dat beide genoemde museumcomplexen uitmunten door
duidelijke ruimte-indeling en gezellige atmosfeer - twee zaken die voor een ideaal
museumbezoek uiterst belangrijk zijn -, terwijl ook het - voor goede conservatie en
meest voordelige presentatie even belangrijk - belichtingsprobleem toen reeds een
afdoende oplossing kreeg. Nergens wordt de bezoeker door architectonische stunts
afgeleid van de tentoongestelde kunstwerken, noch wordt hij gehinderd door al te
opvallende licht- en kleuraccenten, noch heeft men het gevoel van afgesloten zijn
van de levende wereld zonder dat daarbij de nodige afzondering wordt te niet gedaan.
Zo men op deze voorbeelden toch kritiek zou willen maken, dan zou het er een
kunnen zijn die nochtans de ontwerpers niet het minste verwijt kan maken, noch de
verantwoordelijke museumdirecteurs. Toentertijd toch had men er nog geen idee van
hoe omvangrijk de museumtaken zouden worden met alle actuele noodwendigheden
op het gebied van museumactiviteit: restauratie, studiegelegenheid, leslokalen,
archieven... Aan het geheel van deze moderne eisen zal bijvoorbeeld wel tegemoet
gekomen worden door het momenteel in opbouw zijnde nieuw Musée des Arts et
Traditions Populaires te Parijs - in het Bois de Boulogne. En ook daar is men uitgegaan
van de museale eisen op de eerste plaats. Waarbij men om te beginnen het principe
heeft gesteld van de scheiding van museum- en administratiecomplex, en terzelfdertijd
een middenoplossing heeft kunnen nastreven tussen de enerzijds omwille van de
tentoonstellingstechniek en -werkmogelijkheden gevraagde grote oppervlakte, en de
anderzijds op concentratie ingestelde urbanisatiereglementen.
Het tentoonstellingsgebouw is derhalve beperkt tot een grote gelijkvloerse zaal,
waarmede niet alleen een belichting van hoofdzakelijk boven uit ten volle kan benut
worden, doch waardoor ook het opstellingswerk ten zeerste wordt vereenvoudigd
(verhandelen van voorwerpen en mobilair over meerdere étages is niet alleen zo maar
ingewikkelder, doch verhoogt ook het beschadigingsrisico en vergt steeds een
uitgebreider personeel). In de onderliggende kelderverdieping is de bergruimte voor
de reserve- en studiecollecties, ook voor vrachtwagens rechtstreeks te bereiken via
een onder de toegang tot het administratiegebouw doorlopende afrit. De in een
torenbouw voorziene administratielokalen zijn van onder naar boven toe gerangschikt
als het ware naarmate zij meer of minder door publiek en bezoekers worden
aangedaan: auditorium en leeszaal, bibliotheek en archieven zal men derhalve
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onderaan vinden, de gespecialiseerde laboratioria helemaal bovenin. In zijn geheel
kan men dit ontwerp - het resultaat van een diepgaande samenwerking tussen de
directeur G.H. Rivière en de architect Dubuisson - wel de meest rationele noemen
voor een up to date museumcomplex, terwijl het, wonder genoeg, ook een maximale
vrijheid laat voor de architecturale conceptie. Waarmede weer eens bewezen wordt
dat waarlijk grote en grootste verwezenlijkingen slechts ontstaan waar de artistieke
verbeelding kan steunen op de logica van het eerlijk gezond verstand.
Met dit alles zijn wij nog lang niet rond in onze radioscopie van het hedendaags
museum. Een van de meest ingewikkelde problemen die wij niet hebben kunnen
aansnijden is bij voorbeeld dat van de vitrines, met hun oneindig aantal meer slechte
dan goede mogelijkheden qua handelbaarheid en presentatie, qua vormgeving en
ver- of belichting. Ook een ander facet van de hedendaagse museumarchitectuur,
althans daar zeer nauw mee verwant, kunnen wij alleen maar even vermelden: de
tentoonstellingsgebouwen; of bij voorbeeld de ambulante musea: niet alleen
museobussen, doch zelfs museoboten.
Heel wat aspecten moeten hier dus onaangeraakt blijven, en zouden wellicht ook
te specialistisch worden. Terwijl het op de eerste plaats toch alleen de bedoeling was
U kennis te laten maken met de veelvuldigheid der materiële aspecten van het
hedendaags begrip museum. Ondanks het feit dat onze uiteenzetting nu eens te veel
analyse was, dan weer handleiding dreigde te worden, durven wij hopen U meteen
een waarheidsgetrouw inzicht te hebben verschaft in het werk van diegenen en de
aanwezigheid van datgene zoals men het tijdens een gewoon museumbezoek niet
kan zien, en alleen maar tijdens een radioscopie te voorschijn komen.
Adriaan G. Claerhout,
Adjunct-conservator bij de Oudheidkundige Musea, Etnografisch Museum,
Antwerpen.
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Museum en publiek
Per definitie is het museum er voor het publiek. De verplichtingen, die het museum
als bewaarder van een gemeenschappelijk kunst- of kultuurbezit tegenover dat publiek
heeft, kunnen evenwel op zeer verschillende wijzen opgevat worden. Onze tijd is
echter de betekenis van de musea als opvoedende en verheffende faktor in de
maatschappij gaan herwaarderen. Men wenst dat de musea vandaag aktief zouden
optreden tegenover het publiek. Men wil vooral het museumbezoek bevorderen en
daartoe de voorwaarden scheppen die de vruchtbaarste en de aangenaamste
museumbezoeken mogelijk maken. Om dit te bereiken zou geen inspanning gespaard
mogen worden. De keurige presentatie der verzamelingen, de documentatie die het
publiek in allerlei vorm ter beschikking staat, de inrichting van tentoonstellingen,
van rondleidingen en voordrachten, zijn enkele der voornaamste faktoren die bijdragen
kunnen tot een vruchtbare en levendige museumaktiviteit.
Laten wij die achtereenvolgens bespreken, echter niet zonder vooraf te beklemtonen
dat een museum er eerst en vooral is voor de stad of streek midden dewelke het
opgericht is. Het zijn de eigen mensen die hun eigen patrimonium voor zich en dus
voor de maatschappij moeten laten renderen. Als daarnaast het museum ook een
toeristisch aantrekkingspunt blijft of wordt, zoveel te beter. Maar het museum en
zijn aktiviteit slechts africhten op het toerisme is fout. Het is niet materieel maar
geestelijk dat het voor de gemeenschap moet opbrengen.

Opstelling en presentatie der verzamelingen
De rommelige opeenhopingen der musea van een halve eeuw geleden hebben over
het algemeen definitief afgedaan. Men heeft meer aandacht voor de vormelijke
kwaliteiten van de museumstukken. Men wil ze dan ook ongestoord kunnen zien,
ofwel geïsoleerd, ofwel in een zinvol verband met andere voorwerpen. Men wil
klaarheid, overzichtelijkheid en verdraagt geen overladenheid meer. Het voornaamste,
het schoonste wil men in de beste belichting smaakvol gepresenteerd zien. Soms zal
men er evenwel rekening moeten mede houden dat bepaalde verzamelingen vooral
als geheel hun volle betekenis krijgen. De tentoonstelling van een keuze keurstukken
uit grotere reeksen kan toch voor gevolg hebben dat al te veel in reservezalen aan
het publiek zou moeten onttrokken worden. In zulke gevallen zou, waar het gebouw
het toelaat, wel een formule kunnen toegepast worden die aan het publiek een dubbele
bezoekmogelijkheid biedt. Langs een goed aangewezen kortere omloop worden de
beste stukken van het museum, het belangrijkste, het meest typische opgesteld. Een
aantal zalen daarnaast, die, zoals de andere, permanent toegankelijk blijven en waarin
het overige en grootste deel van de verzamelingen geschikt staat, stellen de
belangstellenden in de mogelijkheid méér te zien als ze het wensen of er nog tijd
voor hebben. Vanzelfsprekend moet ook in deze zalen de opstelling aantrekkelijk
zijn.
Deze oplossing, die wellicht niet overal kan toegepast worden, biedt evenwel
aanzienlijke voordelen. Voor de bezoeker een beter overzicht van het voornaamste
en de gelegenheid de meesterwerken of de topstukken van de verzamelingen met
grotere aandacht, rustiger te benaderen. Het museum zelf kan bij toepassing van dit
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systeem de inspanningen voor een betere presentatie eerst ten goede laten komen
aan hetgeen waarlijk de meeste belangstelling verdient en aan hetgeen waarop de
faam van het museum vooral is gevestigd.
De presentatie van de verzamelingen is een kwestie van smaak, van verbeelding
en van zin voor de betekenis van de ten toon te stellen stukken en eventueel van hun
onderling verband. Het samen werken van het museumpersoneel met een architekt
of met andere kunstenaars kan zeer goede resultaten geven maar de presentatie mag
geen doel worden op zichzelf. Men kan met allerlei voorwerpen in een zaal
composities en schikkingen uitdenken die bekoren als geheel, die als het ware een
soort kunstwerk op zichzelf zijn geworden, maar in dewelke een goed deel van de
voorwerpen zelf, of een deel ervan, niet meer voldoende de aandacht trekken.
Een verzorgde schikking is onvolledig zonder duidelijke en nette opschriften.
Geen literatuur, tenzij hoogstens enkele regels commentaar bij de allermerkwaardigste
voorwerpen. Op een museum moeten de voorwerpen zelf spreken. Het geschreven
of gesproken woord is een kostbare soms onmisbare hulp, maar die hulp worde liefst
niet door panelen met lange teksten of opschriften aan de bezoeker gebracht... Het
zal efficiënter zijn onder andere vorm.

Catalogi, gidsen, documentatie
Voor de publicatie van gids of catalogus kan het ook soms voordelig uitvallen als
enkele zalen de merkwaardigste stukken groeperen, omdat het wel eens kan volstaan
als in de catalogus of gids slechts de voornaamste stukken der verzamelingen en de
meest representatieve voor het geheel van het museum opgenomen zijn. De opvatting
zelf van de gidsen en catalogi zou dikwijls kunnen gewijzigd worden. Ze beperken
zich meestal tot een korte identificatie, een pedigree van het voorwerp. Wanneer ze
uitvoeriger zijn is het over het algemeen volgens de normen van een wetenschappelijke
catalogus waaraan eigenlijk slechts een klein aantal specialisten en kenners nood
heeft. Deze wetenschappelijke catalogi zijn van kapitaal belang voor een museum.
Zij zouden namelijk het uitgangspunt moeten zijn van de publikaties die voor een
breder
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Op de eerste plaats wordt het museumpubliek door het museum tegemoet getreden door even verzorgde
als rustige, wij zouden durven zeggen: even appetijtelijke als verteerbare opstelling van de
verzamelingen. Hier een poging in deze richting: een vitrine met chinees celadonporcelein, in de
tentoonstelling ‘West-Zuid-Oost’, Antwerpen 1960. (Foto L. Veroft, Antwerpen).

publiek of de jeugd bestemd zijn. Voor de meerderheid der bezoekers, voor de
scholen, zouden echter hetzij onder drukvorm, hetzij gestencild, teksten kunnen ter
beschikking gesteld worden die oningewijden helpen het werk te zien, erin te
ontdekken en aan te voelen wat zijn specifieke artistieke of geestelijke waarde
uitmaakt, eventueel ook door het in verband te brengen met andere werken. Een
betere presentatie en het voorhanden zijn van een aangepaste documentatie zouden
het museum vanzelf al een grotere aantrekking verzekeren. De hoge cijfers in de
statistische tabellen van bezoekersaantallen zijn echter nooit doel op zichzelf. Zij
hebben slechts betekenis als de bezoekers inderdaad aan het museum iets blijvends
gehad hebben. Men zou trouwens moeten bekomen dat de bezoekers waarlijk aan
het museum gehecht worden omdat zij er telkens meer en beter van meedragen dan
enkele vage indrukken. Om een band te smeden tussen museum en publiek, tussen
het museum en de jeugd vooral, bestaan talrijke mogelijkheden. Bepaalde
verenigingen kunnen daar nuttig toe bijdragen. Twee klassieke middelen die daartoe
van grote betekenis blijven, zijn de tentoonstellingen en de rondleidingen.

De tentoonstellingen
Men heeft van tentoonstellingen reeds veel gebruik en misbruik gemaakt. Zodanig
dat het vandaag net is alsof de tentoonstelling hét criterium zou zijn van een
volwaardige museumaktiviteit, hetgeen zeker een dwaling is. Onder de vele
tentoonstellingen van de laatste jaren waren er zeker die men zonder verlies, zoniet
met profijt, had kunnen missen. Het is niet omdat deze manifestaties, dank zij het
rumoer dat er veelal artificieel rond verwekt wordt, een zekere weerklank vinden in
de pers en dat het publiek aldus gelooft aan de aktiviteit van de inrichtende instelling,
dat in die instelling alles volmaakt vlot. Het tegendeel is wel eens waar. Wij zijn
nochtans niet gekant tegen een gezonde en goed overwogen tentoonstellingsaktiviteit.
Men kan er echter geen vrede mede nemen als het museum zelf het moet ontgelden
wanneer tentoonstellingen georganiseerd worden, omdat een in aantal volkomen
ontoereikende museumstaf soms voor lange tijd zo zeer in beslag genomen wordt
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door de tentoonstelling dat de normale aktiviteit van een museum er onder lijdt of
voor maanden volledig gedesorganiseerd wordt. Het gaat ook
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In de verhouding museum-publiek is vooral ook de factor levendigheid van voorstelling van belang.
Deze kan onder verschillende vormen aangewend worden. Eén van deze vormen is bij voorbeeld het
direct aanknopen aan de actualiteit, of het projecteren van het tentoongestelde thema, dat vreemd is
of oud, op het vertrouwde patroon van de eigen cultuur. Zeer aantrekkelijk was in dit opzicht de in
1958 door het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden ingerichte Eskimo-tentoonstelling ‘Wat
doe je in de kou?’.
Clichés Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leiden.

Een gids ter rondleiding of draagbare magnetofoon zijn precieuze hulpmiddelen bij het leggen van
het contact museum-publiek. Zij staan echter enigszins naast de essentie van de museumtaak. Het
moge zijn, dat volkenkundige musea uiteraard meer mogelijkheden hebben, op het gebied van
educatieve werking, het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden ziet zijn opvoedende taak zeer
ruim. Tijdens vakantie-studieweken bij voorbeeld worden oudere leerlingen - hier afgebeeld een scène
uit een bij afloop van zulke week opgevoerd en op verworven kennis geïmproviseerd stukje ‘De vorst
van Benin ontvangt geschenken’ - niet alleen geconfronteerd met, maar als het ware ingeleefd in
vreemde culturen. Een meer efficiënte aanvulling van aardrijkskundelessen, bovendien in de geest
van opvoeding tot breeddenkende wereldburgers, kan men zich nauwelijks indenken.
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niet op dat de permanente eigen verzamelingen soms maanden opgeborgen worden
om plaats te maken voor de bruikleententoonstelling.
De beste tentoonstellingen blijven ons inziens nog, tenminste voor middelgrote
musea met beperkte staf en dito ruimte, deze welke nieuw licht werpen op de eigen
verzamelingen en de aandacht van het publiek weten te boeien voor hetgeen dagelijks
in zijn bereik ligt zonder dat het dit vermoedt. Grote bruikleententoonstellingen die
dikwijls zware uitgaven vergen en heel veel werk kosten, zouden vooral zó moeten
opgevat zijn dat ze vergelijkingen en studiën toelaten die, van kunsthistorisch of
oudheidkundig standpunt uit, van werkelijk nut kunnen zijn, zodat door die
vergelijkingen de tentoonstelling ook een blijvende winst betekent: een betere kennis
van de werken zelf. Hoe meer een tentoonstelling wetenschappelijk verantwoord is,
hoe zinrijker ze meestal ook wordt voor de oningewijde mits men deze de nodige
hulp en toelichting verschaft.

Opvoedende dienst
Die hulp en die toelichting kan voor het bezoek van een tentoonstelling, evenals voor
dat van het permanent museum, de vorm aannemen van een levendig en duidelijk
commentaar. Dit kan soms door middel van individuele apparaten door elke bezoeker
afzonderlijk worden beluisterd. Maar dit is slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk.
Wat nog de beste formule blijft, is het commentaar dat rechtstreeks gegeven wordt
door de leden van een educatieve dienst. Dezen moeten niet alleen de nodige vorming
en kennis bezitten maar ook de gave om enthousiast mede te delen en zich aan te
passen aan het peil van de toehoorders.
Deze rondleidingen, die sommige individualisten veroordelen of storend vinden
in een tentoonstellingszaal, blijven, ook al hinderen zij wel eens de individuele
bezoeker, van zeer groot nut. De honderden rondleidingen, die wij voor de meest
verschillende groepen in musea en tentoonstellingen hebben gegeven vóór wij met
een vaste museumtaak belast werden, en onze verdere ondervinding in de musea
hebben ons telkens opnieuw aangetoond dat het publiek vraagt om geleid en
geïnformeerd te worden. Elkeen die in dit opzicht ondervinding heeft, kan hiervan
getuigen. Een volledige rondleiding hoeft het daarom niet steeds te worden. In vele
gevallen zullen bezoekers er de voorkeur aan geven de gelegenheid te hebben om
een of andere vraag te stellen wanneer die bij hen in de loop van een individueel
bezoek oprijst. Dit wordt echter slechts mogelijk met een echte permanente educatieve
dienst, die in elk middelgroot museum al vlug de tijd van minstens één goed gevormde
kracht volledig zou kunnen opslorpen. Naast zijn prestaties in rechtstreeks kontakt
met het publiek, zou zulke kracht ook kunnen instaan voor de redaktie van
commentaren, folders en notities, zorgen voor de uitgaven van reprodukties,
postkaarten en diapositieven die het publiek zich op het museum moet kunnen
aanschaffen. Naast de rondleidingen, die, na aanvraag, op afspraak gegeven worden,
zullen publieke rondleidingen op goed uitgekozen vaste dagen en uren (die langs
pers en andere middelen moeten bekend gemaakt worden) dikwijls zeer veel bijval
genieten.
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Zulke aktiviteit zou op allerlei wijzen kunnen aangevuld worden. Elk museum
van een zekere omvang zou daarom over een kleine goed uitgeruste voordrachtzaal
moeten kunnen beschikken. Door middel van film en van kleurdiapositieven is het
soms op bijzonder boeiende wijze mogelijk het commentaar van bepaalde stukken
uit het museum in een breder verband te situeren. Men kan ook allerlei variantes en
combinaties uitdenken van zittend aanhoorde voordracht en rechtstreeks commentaar
vóór de werken in de museumzalen. Aangepaste aktiviteiten voor schoolgaande
jongeren, en zelfs in bepaalde gevallen voor kinderen, zouden vruchtbare resultaten
opleveren indien zij, die er de leiding van moeten nemen, geen schoolse lesjes
voordragen maar voldoende verbeelding, pedagogische zin en taalvaardigheid bezitten
om dat wat het museum te bieden heeft aantrekkelijk voor te stellen.
Het is ontgoochelend te moeten vaststellen dat in de meeste musea van ons land de
weg nog lang schijnt te zijn aleer die voorwaarden voor een ware aktieve
museumwerking in de realiteit vervuld worden. Blijven de museumleidingen dan in
gebreke, ontbreekt het hun aan ideeën, aan enthousiaste of eenvoudig aan goede wil?
Zeker niet. Wel is het zó dat men niet zelden gespeculeerd heeft op hun enthousiasme
of op hun gehechtheid aan de taak die zij vervullen... Maar daarmede alleen kan men
het niet halen. Waarheid is dat de musea sinds lang bijna overal tekort hebben aan
goed gevormde krachten. Die krachten zijn nochtans voorhanden of als ze ontbreken
zouden ze op korte tijd kunnen gevormd worden. De verhoging der uitgaven die hun
tewerkstelling zou medebrengen weegt o.i. niet op tegen de resultaten die niet zouden
uitblijven. Men kan het doel niet bereiken als men er de middelen niet toe aanwendt.
Waarom zou trouwens bij ons niet mogelijk zijn wat men over onze grenzen wel
realiseren kan?
Antoine De Schryver
Conservator der Oudheidkundige Musea van de Stad Gent
Docent aan de Rijksuniversiteit te Gent
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Grote tentoonstellingen: show-business?

Bij grote tentoonstellingen horen de ‘grote middelen’: spectakel dus onder alle opzichten. Voor de
tentoonstelling ‘De eeuw der Vlaamse Primitieven’, te Brugge gehouden, werden de van Amerika
geleende schilderijen vervoerd per speciale vrachtwagen, die men hier ziet lossen in de haven van
St.-Nazaire. Voor andere tentoonstellingen worden speciale vliegtuigen gecharterd. Er worden daarbij
vanzelfsprekend allerlei voorzorgen genomen, maar toch blijft het voor de vervoerde kunstwerken
en speciaal voor hun physieke conditie altijd een waagstuk.

Een ware tentoonstellingsziekte heeft ons kunst- en museumleven van de laatste
decennia gekenmerkt. Niet enkel de musea, ook verenigingen en instellingen beijveren
zich om kunsttentoonstellingen op touw te zetten. Men bekommert zich minder om
de rechtvaardiging van deze ondernemingen, die nochtans vanzelfsprekend aan
bepaalde eisen zouden moeten beantwoorden. Initiatieven worden vaak door
liefhebbers genomen, die geen ervaring hebben in het behandelen van kunstwerken.
Deze worden niet zelden beschadigd, hetgeen de misnoegdheid van de uitleners
veroorzaakt. Grote musea nemen tenslotte drastische maatregelen die alle bruiklening
voor de toekomst belemmeren.
Tegen de tentoonstellingsplaag zijn sedert lang gezaghebbende stemmen opgegaan.
Men poogde in dit domein een internationale reglementering te doen aanvaarden.
De tegenwoordige strekking in de bevoegde kringen beoogt meer een coördinatie
van het tentoonstellingswezen op het nationaal en het internationaal vlak te bereiken.
Verantwoorde tentoonstellingen van wetenschappelijk en/of opvoedkundig oogpunt,
die vakkundig kunnen ingericht worden, zouden bevorderd worden. Daarentegen de
loutere shows en zinloze ondernemingen zouden alle steun, althans vanwege de
gevestigde musea, ontberen. Praktisch leveren dergelijke akkoorden of inzichten,
weinig tastbare uitslagen op.
Hoofdzaak is, meen ik, dat men in de verantwoordelijke kringen bewust zou worden
van enkele realia met betrekking tot het nut of het nadeel van tentoonstellingen in
bepaalde omstandigheden.
Het Internationaal Council of Museums (ICOM), een afdeling van de United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) heeft in 1950
een brede enquête ingesteld over de tijdelijke tentoonstellingen die de musea inrichten.
Het Belgisch Nationaal Comité van de ICOM vertegenwoordigt onze
museumbelangen in deze internationale instelling. Evenwel blijkt het, dat ons land
in vermeld onderzoek over het tentoonstellingswezen niet is opgetreden. Een recente
samensmelting van de verschillende conservatorsverenigingen ten onzent, tot één
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Belgische Museumvereniging (overigens op een voorbeeldige wijze ingericht met
twee afzonderlijke afdelingen, volgens het taalstelsel) liet onlangs toe, het eerder
weinig representatief Belgisch Nationaal Comité van de ICOM herin te richten, met
een volwaardige museumkundige - ook Vlaamse - vertegenwoordiging. Evenwel
kwam deze reorganisatie te laat om een ernstig aandeel te nemen in deze
belangwekkende enquête over ‘Museums and temporary exhibitions’. Dit is zeker
betreurenswaardig omdat ons land ter zake kan bogen op een traditie en op
verwezenlijkingen die op zijn minst de internationale aandacht verdienen.
Het is inderdaad onmiskenbaar dat ons tentoonstellingswezen in vergelijking met
het buitenland, een grote levendigheid vertoont, die overigens scherp afsteekt tegen
de onmondigheid van ons museumwezen zelf. Hoe treurig het gesteld is, over het
algemeen, met onze musea, des te heviger woekert de tentoonstellingsziekte. Er zijn
uitzonderingen, ik vergeet het niet, en denk in het bijzonder aan het museumleven
te Antwerpen, dat in de laatste jaren
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een bloeiende ontwikkeling kende.
Men stelt inderdaad vast dat musea waar geen catalogi van de eigen verzamelingen
voorhanden zijn om de gewone bezoeker te gerieven, voor een tijdelijke
tentoonstelling, een pracht van een catalogus in sneltempo blijken te kunnen uitgeven
van kunstwerken die zij voor slechts enkele weken tijd in hun bezit hebben! Musea
waarvan de helft van de secties, bij gebrek aan personeel, één dag op twee
ontoegankelijk zijn, of waar een groot gedeelte van het bezit verwaarloosd blijft,
richten tentoonstellingen in van kunstwerken die zij aan de gehele wereld in bruikleen
durven vragen. De overheid en de conservators verschijnen glorievol op een
cocktail-vernissage. Pers en televisie zijn tegenwoordig. Doch men vertikt het vele
deuren open te duwen waarachter schatten van het nationaal kunstpatrimonium aan
het vergaan zijn. Men heeft miljoenen over om kultuurpaleizen en nieuwe
expositiecentra op te richten en van alle middelen te voorzien, doch de bestaande
museumgebouwen en -diensten worden veronachtzaamd. Ten bate van
tentoonstellingen wordt alles ingezet.
Dan alleen kan men over het nodige personeel beschikken. De onthaaldiensten
werken vlot en vervullen ijverig hun opvoedkundige doch kortstondige taak.
Daarentegen bestaan er geen faciliteiten voor het dagelijks bezoek in de musea. Moet
de vraag dan niet gesteld worden: zijn het alleen show, pralerij en vertoon die
beantwoorden aan de ambitie van de verantwoordelijke overheid en van
vooraanstaande kultuurverdedigers en -raden? Menen zij het ernstig of zijn ze
onvoldoende ingelicht, wanneer zij een betere volksopvoeding voordragen, de
opleiding van de schoolgaande jeugd aanprijzen, ja kulturele verlofdagen gaan
toekennen aan onze jonge arbeiders, wijl zij niet vooreerst, in de musea, tastbare
verbeteringen opeisen. Indien ik het dus betreur dat het tentoonstellingswezen in ons
land niet harmonieert met de toestanden in de musea, moet ik anderzijds vaststellen
dat deze wanverhouding niet zozeer uit een verkeerde aanloop is gegroeid. In den
beginne zijn vele musea, voor hun tijd, voorbeeldige instellingen geweest, waar het
inrichten van bescheiden tentoonstellingen een gezonde bedrijvigheid was. Alleen
de verdere ontwikkeling bleek het tempo van de moderne wereld en de sociale
vooruitgang niet te kunnen bijhouden. In de geschiedenis van de tentoonstellingen
van West-Europa heeft ons land, en meer bepaald Brugge, een hoofdrol vervuld.
Deze geschiedenis is inderdaad niet te schrijven zonder te beginnen met de vermelding
van de beroemde tentoonstelling van de Vlaamse Primitieven, die in 1902 te Brugge
werd gehouden. De betekenis van deze onderneming - het samenbrengen van ca.
400 schilderijen van de Zuid- en Noordnederlandse schilderkunst van de XVe en de
XVIe eeuw - is beslissend geweest voor de studie en de internationale faam van deze
kunstproductie.
Te Parijs werd kort daarop, nl. in 1904, een gelijkaardige tentoonstelling ingericht,
om de Franse schilderkunst van hetzelfde tijdperk even roemvol als de Vlaamse, te
Brugge, in het licht te stellen. De titel ‘Les Primitifs Français’ wijst er voldoende op,
hoezeer het Brugse voorbeeld in Frankrijk naijver had verwekt. Deze twee
verwezenlijkingen van het begin dezer eeuw hebben schitterend bewezen dat het
wetenschappelijk noodzakelijk en technisch mogelijk kan zijn grootse
kunsttentoonstellingen in te richten. Overigens betwist men het niet dat, op een
gegeven ogenblik, grootse tentoonstellingen moeten tot stand worder gebracht om
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het volledig oeuvre van een kunstenaar of de productie van een school te tonen, de
uitingen van een kunstevolutie of soms ook louter om een thema bv. een
geestesstroming te illustreren. Het belichten van een thema kan beantwoorden aan
wetenschappelijke vraagstukken. Ook de opvoedkundige factoren kunnen overwegend
zijn, om in alle ernst een gewichtige tentoonstelling uit te werken, zelfs indien deze
volstrekt overbodig is voor de kunsthistorische navorsingen.
Doorgaans te verantwoorden en soms bepaald noodzakelijk zijn de
tentoonstellingen van moderne kunst. Men denke bv. aan de zo verdienstelijke
retrospectieve tentoonstellingen van het werk van Rik Wouters, Constant Permeke
en Gustave De Smet, in de laatste jaren door het Koninklijke Museum voor Schone
Kunsten te Antwerpen tot stand gebracht, na deze van Henri De Braekeleer, James
Ensor, Henri Evenepoel en Jacob Smits. Het zijn telkens mijlpalen geweest in de
kennis van het oeuvre van deze meesters. Te Brugge verdienen de Henri-Victor
Wolvens-tentoonstelling, door het Groeningemuseum ingericht, en deze van Albert
Servaes, door het Christelijk Vlaams Kunstenaars Verbond verwezenlijkt, zeker
geprezen te worden. Op gebied van moderne kunst werd zeer veel gepresteerd en
kan voornamelijk het Vlaamse land bogen op het innemen van een ruime en
vooraanstaande plaats, in het Europees tentoonstellingsleven. Men zou echter weinig
grote tentoonstellingen van oude kunst in herinnering kunnen brengen, die sedert
een tiental jaren in België werden ingericht en bepaald nuttig waren van
wetenschappelijk of van opvoedkundig standpunt. In de reeks van de min of meer
geslaagde oudekunstshows zijn, meen ik, te plaatsen: De Madonna in de Kunst
(Antwerpen, 1954), Scaldis (Antwerpen, Doornik, Gent 1956) en de drie m.i. ook
betwistbare prestaties van een bankinstelling te Brussel: De Roem der Belgische
Gemeenten (1960), Verzamelingen van de Openbare Onderstand (1961) en Kunst
en Stad (1963).
Beter gegrond, doch ontgoochelend op velerlei gebied waren o.m.: Het Europees
Humanisme (Brussel, 1954-1955), Justus van Gent, Berruguete en het Hof van Urbino
(Gent, 1957) en Dieric Bouts (Brussel-Delft, 1957-1958)... Deze loutere aanwijzingen
bedoel ik allerminst als een
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Sommige steden weerstaan niet aan het ongetwijfeld aantrekkelijk spectakel van grote
show-tentoonstellingen. Voor deze gelegenheden worden forse bedragen en buitengewone materiële
middelen ter beschikking gesteld. Zo ook voor de in 1957 te Antwerpen gehouden expositie ‘Het
schip: sleutel van de wereld’. Helaas zijn de voor deze ondernemingen beschikbare middelen niet
altijd in verhouding tot de middelen waarover de musea normaal beschikken.
(Clichés: Ministerie Nationale Opvoeding en Cultuur).

ook maar enigszins volledig overzicht.
Ik ben evenmin blind voor de Brugse gebreken in het onstuimig
tentoonstellingsleven van het Groeningemuseum. Loutere shows waren Fiamminghi
e Italia (1951), Vlaamse kunst uit Brits Bezit (1956), Vlaamse kunst uit Spaans bezit
(1959); ietwat beter gefundeerd, doch onbevredigend: Het Portret in de Oude
Nederlanden (1953), Het Gulden Vlies (1962)...
Het succes van een tentoonstelling, dat van factoren van zeer uiteenlopende aard
afhangt, is geen maatstaf, tenzij men de zaak op louter toeristisch gebied bekijkt. Het
Gulden Vlies te Brugge, in 1962, werd door 95.000 personen bezocht en werd, vooral
in de plaatselijke bladen en tijdschriften betrekkelijk scherp aangevallen. Evenwel
dwong deze onderneming de eerbied af van vaklui die iets afweten van de
geestesgesteldheid in de musea t.o.v. tentoonstellingen en de omvang kunnen schatten
van het gepresteerd werk. Stelt men zich echter de vraag of het wel zin had in 1960
een tweede tentoonstelling van de Vlaamse primitieven in te richten, dan moet men
onmiddellijk het wetenschappelijk en het opvoedkundig standpunt onderscheiden.
Op het vlak van de kunsthistorische navorsingen gaat de vergelijking tussen 1902
en 1960 niet op. In 1902 was baanbrekend werk te verrichten. De inrichters bereikten
het doel omdat het alsdan nog mogelijk was zonder te hoge onkosten en te zware
moeilijkheden, meesterwerken, - ook op paneel geschilderd - in bruikleen te
verkrijgen. Sedertdien is de
Dr. Alain Janssens de Bisthoven
Directeur voor Kunst en Cultuur van de stad Brugge.
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Conservator van de Stedelijke Musea.
(vervolg op blz. 342)
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Zullen wij de kleine musea opdoeken?
Verlof 1961. Ver van huis en zonder zorgen. Wij rijden door het dal van de Lauterach,
in Oostenrijk, Vorarlberg. Het landschap is machtig, de dorpjes en huizen innig. Ge
voelt U mild aangetrokken tot deze mensen om kennis te maken met hun levenswijze
en hun huisinrichting. Hoe lééft dat volk tussen de bergen en, vooral, hoe hééft het
geleefd?
Het antwoord op de vraag kwam: te Bezau, in het Heimatmuseum. Een oud,
karaktervol huis, dat als museum werd bewaard en van het stemmingvolle, oude
volkskultuurgoed werd voorzien. Wij vergeten dat nooit. De naam Bezau roept een
innig beeld op, dank zij zijn klein museum. Dat was in Oostenrijk.
En dit gebeurde in Vlaanderen, 17 juli 1959. De onverwoestbare Karel Berquin
leidt ons rond in zijn museum te Nieuwpoort. Hij heeft daar een binnenhuisje
samengesteld van een visser. Het erin weergegeven oud paartje heeft zijn plaatselijke
naam en betekenis: het is Kootje en Reintje. De ‘buzestoof’ en de ‘spinde’ zijn er.
Tegen de zoldering hangen de gedroogde ‘plaatjes’ en zeker ook het zeepaardje, dat
voor barometer speelt. Alle innigheden van het oudtijdse vissershuisje zijn er
aanwezig. Kunt ge dat opgedane beeld vergeten?
Een voorbeeld uit Vlaanderen, een voorbeeld uit Oostenrijk. Ik zou allereerst
willen besluiten: ze hebben hun charme, de kleine heemmusea, en ze stichten veel
goed. En als we iets meer van hun wordingsgeschiedenis afweten, winnen ze nog
aan innigheid en waarde. Ze zijn immers er veelal gekomen door het idealisme, de
toewijding, de ontelbare onbaatzuchtige uren werk van één man. Ze zijn aldus een
geschenk aan de gemeenschap. Willen we dan eens onderzoeken...

...Wat de gemeenschap eraan heeft?
Ben ik totaal verouderd, als ik nog durf beweren dat wij een plicht van piëteit
tegenover ons voorgeslacht vervullen, zo wij de herinneringen aan het verleden niet
spoorloos laten verdwijnen? Mij dunkt het nog een steeds inwerkend algemeen
menselijk gevoelen te zijn, dat wij een band willen houden met onze afstamming,
met de wortels van ons leven. Wie oude voorwerpen, uitgediend huisraad,
voorbijgestreefd alaam verzamelt, raapt herinneringen op van een voorbije tijd, die
de tijd is geweest van onze ouders, of grootouders, of voorouders. Met die stoffelijke
getuigen brengen we onze voorgangers nader tot ons. Mij spreekt het aan, als ik kan
zeggen: toen die kist werd gemaakt, is de grootvader van mijn grootvader geboren,
het jaartal op de kist is zijn geboortejaar.
Ja, het schenkt mij geluk, te kunnen rondwandelen in het heemmuseum van mijn
geboortedorp en al die voorwerpen te zien, die eertijds tot de dagelijkse omgang
behoorden
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Te Nieuwpoort is het vissersinterieur een reliek voor de kustbevolking, speciaal voor de vissers.
Buitendien heeft het een onbetwistbare waarde als historisch-volkskundig document. Belangrijker is
wellicht nog de betekenis ervan voor de niet-kustbewoners: in een tijd, die vol is van ‘onderlinge
verstandhouding’ en ‘human relations’ wordt daar een sociaal contact gelegd van eerste orde.

Wat men met geringere middelen, mits enthousiasme en bevoegde leiding kan bereiken, werd enkele
jaren geleden bewezen bij de totstandkoming van het Museum van de Boerenkrijg te Overmere.
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In ons land komen de grotere musea, vooral door gebrek aan staf- en vakpersoneel slechts langzaam
tot een volgens nieuwe museumprincipes doorgevoerde herwerking van hun mogelijkheden. Openbare
besturen en museumbeheren in kleinere centra geven wel eens het voorbeeld: zo te Bouillon, waar in
het ‘Musée des Croisades’ onder meer wetenschappelijk nauwkeurig uitgevoerde maquettes van
middeleeuwse krijgsapparatuur werden vervaardigd en tentoongesteld (rechts). Te Mechelen werd,
in het huis ‘De Zalm’, anno 1959 het ‘Museum van Oude Mechelse Kunstambachten’ op zeer
aantrekkelijke en tevens instructieve wijze ingericht (links).
(Clichés Ministerie Nat. Opvoeding en Cultuur).

van de geslachten die ons op die plaats zijn voorafgegaan. Het heemmuseum legt de
band met het voorgeslacht; het eert leven en werken van hen die hier leefden vóór
ons. Als de menselijke waarden nog niet helemaal op hun kop zijn gezet, zou ik
menen dat hier een grote morele waarde aanwezig is.
De volksmens is vatbaar voor deze dingen. Wij hielden, ter voorbereiding van het
definitief museum in mijn geboortedorp, een tijdelijke tentoonstelling. Zij werd op
3 dagen bezocht door meer dan 3.000 personen. Het was geen onverschillig
voorbijgaan aan de tentoongestelde stukken. Er was vinnige kommentaar en sterk
meeleven. Door de ouderen misschien het meest, maar ook wel door de jeugd. Ik zal
de uitroep van dat meisje niet vergeten, dat de foto van haar grootmoeder (een
moedertje in oude klederdracht) herkende: ‘Daarzie, ons peet!’
Het heemmuseum toont aan de heemzaten de plaatselijke geschiedenis; het worden,
veranderen, groeien van dat stuk landschap dat hen dagelijks omringt en zo vertrouwd
is Dat spreek zowel de volksmens als de intellectueel aan, maar dat materiaal is...
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...Vooral geschikt voor schoolgebruik
Geschiedenis, aardrijkskunde, milieustudie of werkelijkheidsonderricht, hoe het vak
nu ook heet en hoe de strekking van de programma's ook andere nuancies moge
krijgen: van het eigene, vertrouwde, het heem, zal het onderricht voor sommige
vakken immer moeten uitgaan. Gelukkig de onderwijzers en de schoolbevolking die
een (goed opgevat) heemmuseum te hunner beschikking hebben.
We zeggen ‘goed opgevat’ museum en daarmee bedoelen we: didactisch opgevat.
Dat moet o.i. een biezonder kenmerk zijn van de heemmusea. Niet alleen voorwerpen
horen er thuis, maar ook eigengemaakt leermateriaal, zoals opschriften, kaarten,
diagramma's, makettes enz... En wie maakt dat leermateriaal? Een ontdekking van
onze tijd - en het staat fraai erover te spreken - is de ‘vrijetijdsbesteding’. Meent de
lezer nu ook niet dat men al moeilijk beter, waardiger en vruchtbaarder zijn vrije tijd
kan besteden dan te helpen aan de verwezenlijking van een gemeenschappelijk
kultuurbezit voor de dorps-

West-Vlaanderen. Jaargang 12

328

Ook het Heem-museum ‘Die Swane’ te Heist-op-den-Berg illustreert treffend de stelling van de auteur
van onderhavig artikel, nl. dat men de kleine musea niet mag opdoeken, maar ze integendeel moet
vermenigvuldigen. Hiernaast een beeld uit dat museum: de ‘moosbank’ of aanrecht, het pronkstuk
van de boerin.
(Cliché Heem-Museum ‘Die Swane’, Heist-op-den-Berg).

gemeenschap? Een klein groepje mensen kan zich hier blijvend verdienstelijk maken.
Er zijn vele soorten vrijetijdsbestedingen, maar dit is er een van geestelijke, kulturele
aard. Er is veel genoegen en veel vreugde weggelegd voor wie er zich heeft aangezet.
Wij kennen een schrijnwerker die het gans alleen heeft gedaan, een kultuurmonument
op die wijze voor zijn gemeente heeft tot stand gebracht. Wij kennen een ander geval,
waar een geneesheer, handelaar, schoolinspekteur, meubelfabrikant, bediende, en
een half dozijn anderen, er hun liefhebberij hebben van gemaakt. Ook zij presteerden
iets van blijvende betekenis voor de gemeenschap, en de scholen komen er geregeld
hun wetenschap opdoen.

Hebben zulke verzamelingen ook wetenschappelijke waarde?
Ja zeker. Elk oud voorwerp, elk relikt dat zorgzaam wordt verzameld en
geïdentificeerd, heeft wetenschappelijk belang, is een object van wetenschap. Wij
willen er wel de eis bij stellen dat het stuk genummerd weze en zijn beschrijvende
stamkaart hebbe.
Een centraal of nationaal museum, bijv. een voor de volkskunde of voor de
landbouwgeschiedenis, kan moeilijk - om niet te zeggen onmogelijk - alle plaatselijke
varianten en vormen bevatten. Die lokale verscheidenheden zijn wel in de heemmusea
te vinden.
Persoonlijk heb ik kunnen ondervinden, tijdens het stelselmatig bezoek aan de
heemmusea dat ik begonnen ben op zoek naar allerlei huisraad, dat schier elk museum
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wat biezonders en enigs bezit. Voor mijn geval zou het onmogelijk zijn, een voldoende
gedokumenteerd werk te schrijven over ‘Volkshuisraad in Vlaanderen’ zonder al
onze plaatselijke musea te hebben gezien. Zij dienen beslist de wetenschap, onze
heemmusea.
Zij dienen ook het toerisme. Maar dit moeten we niet overdrijven, noch voorop
stellen. Het is een bijkomende zaak. Het is geen hoofddoel. Dat museum maken we
niet voor de toerist, wél voor de eigen mensengemeenschap. Maar zeker zal de
verstandige toerist, die allicht om andere redenen in de streek is, dat museum
bezoeken.

Niet opdoeken, wel vermenigvuldigen
Mijn antwoord op de vraag, die mij als titel van deze bijdrage werd voorgezet, is, na
deze inleiding, niet moeilijk om raden. Dat antwoord luidt: als het mij te doen stond,
zou ik de kleine musea niet opdoeken doch er nog vele bijmaken. In mijn ogen heeft
elke mensengroep in zekere zin recht op een eigen heemmuseum. Welke mensengroep,
vraagt gij mij? We zouden allereerst kunnen denken aan de groep van elk dorp, maar
zulke vermenigvuldiging van de plaatselijke musea is wel niet mogelijk. Als ideaal
mag m.i. gelden, dat elke groep gemeenten die een historische eenheid (bijv. een
oude heerlijkheid), een biezonder natuurlijk gewest (Veurnse Houtland bijv.) of een
administratieve eenheid (kanton bijv.) uitmaken, een eigen heemmuseum zou hebben.
Dat is geen zaak van het centraal bestuur: de gemeenten zelve moeten er de nodige
belangstelling, aanmoediging en geldelijke steun voor opbrengen. Elk dorp heeft
niet alleen een eigen toekomst - dat wordt heden voldoende beseft -, het heeft ook
een verleden. Het is goed, verkwikkend, roerend, belerend, sfeervol, bij dat verleden
even te vertoeven: in het heemmuseum.
Dr. Jozef Weyns
Conservator van het Openluchtmuseum te Bokrijk.
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Museumpanorama West-Vlaanderen
Het lag oorspronkelijk in de bedoeling onder deze hoofding niet alleen een overzicht
te brengen van het museumpotentieel in onze provincie, maar tevens een diagnose
te stellen, wat de tekorten betreft, een vergelijking te maken met wat her en der aan
voornaams en belangrijks bestaat - zij dit ook soms een slechts plaatselijk belang
(dit begrip is trouwens relatief) - en even na te gaan wat ermee zou kunnen gedaan
worden.
Daar de medewerker, die voor dit artikel aangezocht werd, nadien afzag van zijn
opdracht, waren wij genoodzaakt ons te beperken tot onderstaand overzicht.
Alfabetisch gerangschikt per stad of gemeente, brengen wij van elk Westvlaams
museum de juiste benaming, adres, eventueel telefoonnummer, dagen en uren van
openstelling, naam en functie van de verantwoordelijke persoon, alsmede bondige
aanduiding van de bijzonderste verzamelingen en desgevallend ook van de meest
markante stukken van het museum.
De lezer, die van ver of van nabij begaan is met ons Museumwezen, zal niet nalaten
uit dit overzicht de nodige conclusies te trekken. De meest essentiële conclusie mogen
wij alvast zelf voorop zetten: het aanwezig museumpotentieel wordt, in verhouding
tot zijn waarde en betekenis, absoluut onvoldoende gevaloriseerd. Daartoe ontbreken
klaarblijkelijk een voldoende aantal terzake geschoolde krachten, evenzeer als een
minimum aan materiële en financiële middelen. Het lijkt dus noodzakelijk dat de
bevoegde instanties de situatie grondig onderzoeken... waarom zou onze kustprovincie
niet ook op museumgebied baanbreker kunnen zijn?
De Redactie

Brugge
Groeningemuseum (Stedelijk Museum voor Schone Kunsten) Dijver, 12
- tel. 050/325.26
1 april - 30 september: 9.30 h - 12 h; 14 h - 18 h
1 oktober - 31 maart: 10 h - 12 h; 14 h - 16 h

Dr. Al. Janssens de Bisthoven, Directeur voor Kunst en Cultuur.
Voornamelijk de Brugse schildersschool doorheen de tijden tot op onze dagen.
Meesterwerken van Jan van Eyck (Madonna met Kanunnik van der Paele, 1436 en
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Portret van Margareta van Eyck, 1439); Jan Memling, drieluik (St. Christophorus,
St. Gillis en St. Maurus met de schenkers Willem Moreel en Barbara van
Vlaenderbergh) en twee luiken van een ontwrichte triptiek (Maria Boodschap); Hugo
van der Goes (Dood van O.L. Vrouw); Gerard David, drieluik, ca. 1500 (Het Doopsel
van Christus met de schenkers Jan des Trompes, Elisabeth van der Meersch en
Magdalena Cordier) en twee panelen van een diptiek, 1493 (Oordeel van Kambuses);
Hieronymus Bosch (Laatste Oordeel). De XVIe eeuw vertegenwoordigd o.m. door:
Jan Provoost, Adriaan Isenbrant, Ambrosius Benson, Lanceloot Blondeel, Pieter en
Frans Pourbus, Pieter en Antoon Claeissens, Adriaan Key, Abel Grimmer. De XVIIe
eeuw o.m. door: Gislenus Vroylinck, Jacob van Oost de Oude en de Jonge, Nikolaas
Maes, Michiel Sweerts; de XVIIIe eeuw door: Matthias de Visch, Jan Antoon
Gaeremijn, Antonius Suweyns, Benedictus Suvée, Jozef Frans Duck, Frans Jozef
Kinsoen, Jozef Odevaere e.a. De XIXe eeuw en de hedendaagse school: Adriaan
Wulfaert, Antoine Wiertz, Paul Jan Clays, Evarist Carpentier, Emiel Claus, Edmond
van Hove, Eduard De Jans, Emiel Verbrugge, James Ensor, Charles Rousseau, Flori
van Acker, Edgard Tytgat, Constant Permeke, René de Pauw, Henri Victor Wolvens,
Rik Slabbinck, Luc Peire, e.a.

Gruuthusemuseum (Stedelijk Museum voor Oudheidkunde en Toegepaste
Kunst)
Gruuthusestraat - tel. 050/358.94
1 april - 30 september: 9.30 h - 12 h; 14 h - 18 h
1 oktober - 31 maart: 10 h - 12 h; 14 h - 16 h
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Dr. Al. Janssens de Bisthoven, Directeur voor Kunst en Cultuur.
Gotisch paleis van de heren van Gruuthuse, XVe eeuw. Bidtribune van Lodewijk
van Gruuthuse met uitzicht op het koor van de O.L. Vrouwkerk, 1472, in nagenoeg
oorspronkelijke toestand. Belangrijke collectie beelden, meubilair, ijzersmeedwerk,
lederkunstwerken, enz. Beroemde verzameling kantwerk. Borstbeeld van Keizer
Karel door Conrad Meijt. Gildevoorwerpen, waaronder edelsmeedwerk. Keukengerei,
gleiswerk, aardewerk, porselein. Wafelijzers, bronzen vijzels. Wandtapijten waaronder
een fragment van het Brugs atelier van A. Segon, 1543-1544. Pre-historische,
Gallo-Romeinse en Frankische voorwerpen uit de streek.

Stadhuis (Verzameling van het -)
Burg - tel. 050/312.91
1 april - 30 september: 9.30 h - 12 h; 14 h - 18 h
1 oktober - 31 maart: 10 h - 12 h; 14 h - 16 h
Dr. Al. Janssens de Bisthoven, Directeur voor Kunst en Cultuur.
Gotische Schepenzaal met oorspronkelijk kruisribbengewelf op gehistorieerde
consoles (Twaalf Maanden en Vier Elementen). In de voorzaal van de tegenwoordige
schepenkamer: Kaart van het Vrije, Kopie door Pieter Claeissens, 1600-1601, naar
de Kaart van Pieter Pourbus, 1561-1571. In de schepenkamer, gemeenteraadszaal
en gangen: schilderijen, voornamelijk vorstenportretten en Brugse burgemeesters.

Stedelijk Frank Brangwynmuseum
Dijver, 16 - tel. 050/361.33
1 april - 30 september: 9.30 h - 12 h; 14 h - 18 h
1 oktober - 31 maart: 10 h - 12 h; 14 h - 16 h
Dr. Al. Janssens de Bisthoven, Directeur voor Kunst en Cultuur.
Verzameling van ca. vierhonderd schilderijen, etsen en tekeningen van de Engelse
Meester Frank Brangwyn (geb. Brugge, 1868 - overl. Ditchling, 1956).

Potteriemuseum en kerkschat
Potterierei, 79 - tel. 050/338.98
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1 april - 30 september: 9.30 h - 12 h; 14 h - 18 h
1 oktober - 31 maart: 10 h - 12 h; 14 h - 16 h
1. M u s e u m : Jhr. Fr. Joos de ter Beerst, Secretaris van de Gemeentelijke
Commissie van Openbare Onderstand van en te Brugge.
Het museum maakt deel uit van het 13e-eeuws rustoord voor bejaarde vrouwen. In
twee zalen en het kloosterpand zijn tal van schilderijen, oude meubels, antipendia
en gebruiksvoorwerpen (o.a. melaatsenkleppers) tentoongesteld. Onder de schilderijen
zijn te vermelden: een paneeltje van de school van H. Memling, panelen van P.
Claeyssens, J. de Cock en van de 16e-eeuwse onbekende meesters. Verder doeken
van N. Vleys, de Deyster, Van Oost enz. Een merkwaardig stuk uit de verzameling
beeldhouwwerk is een kruisiging van de 16e eeuw in zwarte toetssteen. Naast dit
museum is een bezoek aan de rijkversierde en schilderachtige kerk overwaard. Ze
bevat het mirakuleus beeld van O.L. Vrouw van de Potterie en van O.L. Vrouw van
de Pevelenberg. Daaraan verbonden is de jaarlijkse processie op 15 oogst van uit de
wijk Blindekens met de geloftekaars van 36 pond. Nog in de kerk: de rijve met het
gebeente van de Gelukzalige Idesbald van der Gracht († 1167), derde abt van de
Duinenabdij, schilderijen van Van Oost, prachtige 16e-eeuwse Brugse wandtapijten,
de praalgraven van Nikolaas Despars († 1597) en van Jan de Beer († 1608), beiden
burgemeesters van Brugge en voogden van het gasthuis.
2. K e r k s c h a t : Mevrouw de Overste van het rustoord, Potterierei, 79
De schatkamer is zeer vermaard met een unieke verzameling van liturgisch
vaatwerk van onschatbare waarde, o.m. monstransen, cibories, relikwiehouders,
prachtig verluchte getijdenboeken en Spaanse kruisen.

Hans Memling-Museum (St. Janshospitaal)
Mariastraat, 38 - tel. 050/338.86 en 050/370.08
1 april - 30 september: weekdagen: 9.30 h -12 h; 14 h - 18 h zon- en feestdagen: 10
h - 12 h; 14 h - 18 h
1 oktober - 31 maart: elke dag: 10 h - 12 h; 14 h - 16 h
Jhr. Fr. Joos de ter Beerst, Secretaris van de Gemeentelijke Commissie van Openbare
Onderstand van en te Brugge.
Na belangrijke restauratiewerken te hebben uitgevoerd aan de monumentale en
geklasseerde oude ziekenzalen (13e-15e eeuw), werd in 1958 één ervan in museum
herschapen. Daar worden thans 6 onovertroffen meesterwerken van Hans Memling,
de madonnaschilder bij uitstek, tentoongesteld. (o.a. Het Mystiek Huwelijk van de
H. Katharina, het portret van Maria Moreel ook genoemd Sybilla Sambetha, het
portret van Maarten van Nieuwenhove met de weergaloze voorstelling van O.L.
Vrouw met de appel, het beroemde schrijn van de H. Ursula). Tal van andere
schilderijen en waardevolle kunstvoorwerpen (oude meubels, beeldhouwwerken,
miniaturen, ivoren, tapijtwerk) omlijsten de Memlings op een smaakvolle wijze.
Kunnen verder nog bezocht worden: het oude kloosterpand met zijn verzameling
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oude meubels, de middeleeuwse apotheek met zijn oude mortieren en rijke collectie
Keulse potten en Hollandse kruiken (baardmannetjes genaamd),
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de voogdenkamer met zijn portrettengalerij en tenslotte ook de kerk. Deze bevat o.m.
doeken van Van Oost, een Gothische gebeeldhouwde H. Sacramentstoren, een oude
koperen grafplaat en een gebeeldhouwd koorgestoelte.

Museum van de Kathedraal
St. Salvatorskerk - tel. 050/368.41
10 h - 12 h; 14 h - 16 h
Kanunnik Botte, pastoor van St. Salvators, Brugge.
Belangrijkste schilderijen: Dirk Bouts, Hugo van der Goes, e.a. Retabel van de
Huidevetters, ca. 1400. Grafmonumenten en zeldzame grafplaten. Romaanse kromstaf
van St. Martialis. Gewaden en edelsmeedwerk.

O.L. Vrouwekerk
Mariastraat - tel. 050/319.17
zon- en feestdagen: 14.30 h - 18.30 h
weekdagen: 9 h - 12.30 h; 14.30 h - 19 h
Kanunnik V. Laridon, pastoor-deken van O.L. Vrouw, Brugge.
Praalgraven van Maria van Boergondië en Karel de Stoute, respectievelijk uitgevoerd
in 1505 en 1562 in zwarte leisteen en verguld koper. Vooral het gotische mausoleum
van Maria van Bourgondië is zeer prachtig. Verder schilderijen van Van Dyck,
Isenbrant, Pourbus en van de Keulense school.

Museum voor Folklore
Belfort, Grote Markt
Paasverlof en daarna alleen 's zondags tot 1 juli v.a. 1 juli tot 15 september: dagelijks
10h - 12 h; 14 h - 17 h
M. Cafmeyer, Moerkerkesteenweg, 188, St.-Kruis-Brugge Oude keuken,
kruidenierswinkel en herberg. Rijke verzameling folkloristische voorwerpen en
ambachtsgerief. Privé bibliotheek (enkel voor leden).
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Begijnhuisje

Begijnhof, 1 - tel. 050/326.82
Zomer: 9 h - 18.30 h; Winter: 9.30 h - 17.30 h
Kanunnik R. Hoornaert, ‘De Wijngaard’, Brugge. Interieurs uit 16e, 17e en 18e
eeuwen.

Museum van het ‘Brugsche Vrije’
Gerechtshof, Burg
1 april - 30 september: alle dagen: 9.30 h -12 h; 14 h -18 h
1 oktober - 31 maart: werkdagen: 10 h - 12 h; 14 h - 16 h zon- en feestdagen: 10
h - 12 h
Jooris Geysen, Bode-huisbewaarder, Gerechtshof, Brugge. Vermaarde Schouw van
't Vrije (1529), ter verheerlijking van Keizer Karel. Merkwaardige albasten
schouwfries. Serie koningsportretten.

Kruispoortmuseum
Kruispoort
9 h - 12 h; 14 h - 18 h
Leon Tourlamain, wd. voorzitter
Brugse herinneringen aan 1830, souvenirs aan beide wereldoorlogen en koloniale
sectie.

Koninklijke Hoofd-Gilde St. Sebastiaan
Carmerstraat, 178 - tel. 050/316.26
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9h - 18 h
‘De Eed’, Gilde Royale St. Sebastien, a.s.b.l.
(huisbewaarder Willy Coudeville)
Collectie schilderijen, historische bekers, edelsmeedkunst. Volledig archief van het
Gild sedert 1545. Perkamenten. Souvenirs van het Belgisch Koninklijk Huis en van
het Engels Koninklijk Huis (Charles II, Victoria, Elisabeth II). Schuttersgaanderij
van 1579.

Huidevettershuis
Huidevettersplaats (Kleine Vismarkt)
10 h - 12.30 h; 15 h - 17.30 h
Provinciaal Comité voor Kunstambachten en Industriële vormgeving in
West-Vlaanderen (Secretariaat: Huize ‘De Lelie’, Weidestraat, 79, Assebroek).
Individuele en groepstentoonstellingen van recent werk van de meest vooraanstaande
scheppende ambachtskunstenaars en ‘industrial designers’ uit binnen- en buitenland.

Museum voor Kunstnijverheid
Keersstraat, 1
maandag en donderdag: 18 h - 20 h
Bestuurscomité van het Museum, Rozendal, 4, Brugge.
Zeer interessante bibliotheek staat kosteloos ter beschikking van alle belangstellenden.
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N.V. Zeebrugge Museum
Pieter Troostlaan, 7, Zeebrugge
Gedurende de Paasweek en van 1 juni tot 15 september Oorlogsmuseum 1914-18
en 1940-45.

Damme
Gemeentelijk Oudheidkundig Museum

Cliché Gidsenbond Brugge en West-Vlaanderen.

Stadhuis - tel. 050/333.19
april-september: 9 h - 12 h; 14 h - 20 h
oktober-maart: 9 h - 12 h; 14 h - 17 h
College van Burgemeester en Schepenen, Damme.
Het museum is ingericht in de oude ‘Vierscare’ of gerechtszaal. Tentoongesteld:
Koperen maten met het wapenteken der stad en het jaartal 1665. (Herinnering aan
het privilege, toegekend aan de drie steden Damme, Hoeke en Monikerede, van het
exclusief recht van meten en wegen der koopwaren in het Zwin.) Een ijzeren trommel
die eertijds een wekkerspel in gang stelde vóór het slaan van de uren op het
stadhuistorentje.
Pinnen van ‘goedendags’. Een afgietsel der kist van Oxford waarop episodes uit
de slag der Gulden Sporen afgebeeld zijn. Ring- of maliënkolders. Verzameling
Vlaamse wapens uit de XIVe en XVe eeuw. Verzameling paardegebitten en
stijgbeugels uit de XIVe à XVIIIe eeuw. Panoplie met lansen, pieken en hellebaarden.
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Verzameling merkwaardige oude deursloten, sleutels, scharnieren, deurbekleedsels
en -trekkers. Koperen bedverwarmers. Haardhengsels. Stel pijpen in zilver en tin.
Oud ambachtsgerief. Oude munten. Kruisbogen en pijlen uit verschillende tijdstippen.
Scherprechterszwaard, geselketting, duimschroeven. Een kuisheidsgordel. Maket
van het schavot. Offerandeschotels. Oude wafel- en hostieijzers, e.z.m.
In de nevenliggende raadzaal: In de XVe-eeuwse haard: een reusachtige vuurtang;
twee branders of haardijzers (1465); een haardplaat voorstellend de verheerlijking
van het moederschap. Aan de wand: een Christusbeeld (± 1700).
Schilderijen: Kaïn die zijn broeder Abel doodt. Het stadhuis (naar een ets van
1814). Op de schouwmantel: het stadswapen, Themis en de Vrede (1609).

St.-Janshospitaal (Museum St. Jan)

Cliché Gidsenbond Brugge en West-Vlaanderen.

Kerstraat, 39 - tel. 050/346.21
9 h - 11 h; 14h - 17h
Eerw. Zusters Augustinessen, St.-Janshospitaal Damme.
Verzameling van schilderijen, meubels en oude kunstvoorwerpen in de oudheidkamer,
de gasthuiskapel en de kloostergangen:
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Schilderijen uit de XVe tot XVIIIe eeuw. Portretten van hospitaalvoogden.
Oude documenten betreffende het gasthuis, met zegels van schepenen van Keizer
Karel, van Filips II en Jozef II (oudste van 1306).
Meubilair: Gotische kasten, buffet en kistbanken met briefpanelen (XVe eeuw).
Barokkasten (XVIIe eeuw). Vlaamse tafels 1630 en 1635. Rubensstoelen. Klein
tabernakel in ebbenhout met inlegwerk. Nis met Ecce Homo.
Koper: Gotisch processiekruis. Grafplaat van Jan van der Fonteyne. Armkandelaar.
Samovars, kandelaars, wijwatervaten e.z.m. (XVe en XVIe eeuw).
Tin: Mooie verzameling oude tinnen schotels w.o. een stel met het wapen van de
begiftiger Graaf de Rulle en het huismerk van 't Gasthuis. Allerlei tinnen keukengerief.
Kandelaars. Tinnen kelk gebruikt door weggedoken priester onder de Franse
overheersing.
Keramiek. Liturgische schotel met Christusmonogram. Delftse en Vlaamse
majolica. Plateelwerk, kristal, porselein uit China, Engeland, Doornik, Indische
Compagnie. Wandtegels en tegeltableau's.
Ivoor: twee merkwaardige paxtafels XVe eeuw.
Beeldhouwwerk: Mooi beeldje van de H. Margareta van Antiochië. Eiken
gewelfsleutel met voorstelling van 't Lam Gods. Paneel met de Emmaüsgangers.
Laat-barok Christusbeeld in palmhout.
Edelsmeedkunst: w.o. een mooie cylindervormige monstrans van de Brugse meester
Anthoine Kerckhof (1653). Zilveren Christmatorium, werk van Jan Crabbe. Zilveren
vergulde kelk (± 1650). Huiskandelaars (1784-1838) en tafelgerief.
Monumentale haard in de oudheidkamer met sierlijke oude haardplaat.

Zeemuseum ‘Het Zwin’
Zuidvaartdijk, 3 - tel. 050/321.56
9 h - 21 h

Antoon de Vaere, kunstschilder
Scheepsmaketten. Kaarten van de streek van het oude Zwin. Schilderijen (zee- en
polderlandschappen). Gereconstrueerde visserskapel. Verzameling zeeschelpen
(vooral tropische).
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Diksmuide
Stadsmuseum

Stadhuis, Grote Markt

Pasen - november: 9 h - 12 h; 14 h - 18 h of op aanvraag
Maurice Catteeuw, wd. Conservator.
Het oude Diksmuide, geschiedkundig en folkloristisch gezien (schilderijen, archief,
etsen, foto's, interieur oude Vlaamse keuken, bijzondere afdeling over wereldoorlog
I, met o.m. ‘Kerstnacht aan de IJzer’ van Sam Devriendt en ‘Panorama van de Brand
van Diksmuide in 1914’).

Harelbeke
Museum van Peter Benoit
Marktstraat, 57 - tel. (conservator): 056/724.07
winter: 9 h - 12 h; 14 h - 16 h
zomer: 8 h - 12 h; 14 h - 20 h
voor geleid bezoek: bij voorbaat aanvragen Jeroom Vangaver, conservator, P.
Benoitlaan, 62, Harelbeke.
Het museum is gevestigd in het geboortehuisje van de grote Vlaamse toondichter.
De originele meubilering is bewaard gebleven, evenals de piano, waarop Benoit
leerde spelen.
In een zaal van het gemeentehuis berusten alle documentenen geschriften van de
componist (originele partituren, briefwisseling, boeken over Benoit, zijn
onderscheidingen, foto's en schilderijen e.d.m.).
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Harelbeke: Geboortehuisje van Peter Benoit.

Kunstmuseum
Marktstraat, 36 - tel. 056/724.03-04
alle dagen (best aanvragen)
Schilder- en beeldhouwwerken van Zuid-Vlaamse kunstenaars.

Firmin Colardijn galerij
Marktstraat, 29
Werken van kunstschilder Firmin Colardijn.

Ieper
Stedelijk Museum
Vleeshuis, Neermarkt
Zondag (Pasen - einde september): 10 h - 12 h; 15 h - 18 h
Octaaf Mus, conservator.
Lokale geschiedenis, vertegenwoordigd in foto's, gravuren, tekeningen, beginnende
met de Middeleeuwen tot in de 19e eeuw.

West-Vlaanderen. Jaargang 12

Verzameling schilderijen van Ieperse schilders uit de 19e en aanvang 20e eeuw
zoals Louise Dehem, Louis Delbeke, Theodore Ceriez.
Verzameling ankers (smeedwerk) 17-18e eeuw, voortkomende uit de puinen van de
stad.
Muntverzameling uit de Nederlanden en de omliggende landen.

C.O.O. Museum
Rijselstraat, 38 - tel. 057/205.57
Weekdagen: 10 h - 12 h; 14 h - 16 h
Weekeinde: op aanvraag
Schilderijen o.a. Melchior Broederlam, zilverwerk, borduurwerk, meubels en zegels.
(Uit XIe en XIIe eeuw).

Herinneringsmuseum 1914-1918 Ieper
Lakenhalle, Grote Markt - tel. 057/200.23 (toerisme), 057/200.58 (conservator)
1 mei - 30 september
Dr. A. Caenepeel, Conservator.
Foto's, oorlogsgerei, aandenken van de slagvelden van het Iepers front 1914-1918,
of die ermede betrekking hebben. Een sectie 1940-1945 wordt eerlang opgericht bij
het herinrichten van de verzameling tot museum.

Merghelynck-museum
Merghelynckstraat, 2
10 h - 12 h; 14 h - 17 h
van Renynghe de Voxvrie, conservator.
Hersamenstelling van een herenhuis uit de 18e eeuw, met het meubilair en de
kunstvoorwerpen uit dit tijdperk.

Jabbeke
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Provinciaal Museum Constant Permeke
Bruggesteenweg, 2 - tel. 050/812.88
Elke dag, behalve dinsdag:
van Pasen tot 1 november: 10 h - 18 h
van 2 november tot paaszaterdag: 10 h - 16 h
Provinciebestuur van West-Vlaanderen.
Het Provinciaal Museum Constant Permeke te Jabbeke, bestaande uit zijn woonhuis
‘De Vier Winden’, ateliers en tuin, telt tachtig schilderijen en tekeningen, het
beeldhouwkundig oeuvre van de kunstenaar en een aantal persoonlijke voorwerpen
en dokumenten.

Kaaskerke - Diksmuide
IJzermuseum
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IJzerdijk, 2 - tel. 051/502.86
8 h - 20 h
Rik De Ghein, Secretaris IJzerbedevaartcomité.
Het IJzermuseum is ingericht in de 7 zalen van de Paxpoort: herinneringen aan de
Vlaamse IJzertragedie: geschonden en verbrijzelde Heldenhuldezerken, dokumenten,
foto's der vroegere stellingen. Verder plakbrieven, beelden en maketten, schilderijen
en brokstukken van de IJzertoren. Vooral de oude V.O.S.-vlaggen, in 1939 aan het
IJzermuseum geschonken, zijn ware relieken van Vlaamse strijd. Verder de
aangrijpende schilderijen: de Steen van Merkem (van K. De Bondt); Renaat de
Rudder, sneuvelend in de slijkwoestijn van Merkem; O.L. Vrouw van Heldenhulde
(van E. De Buck) met de Heldenhuldezerkjes: de Begrafenis van een krijgsgevangene
(van Langaskens); de Brand van Ieper (van Reckelbusch); Joe English (van Sam De
Vriendt); het Amnestie-paneel 1937, met de oorlogsdekoraties; de leeuwevlag die
het laatst op de IJzertoren heeft gewapperd.

Koksijde
Wetenschappelijk en Cultureel Centrum van Duinenabdij en Westhoek
Koninklijke Prinslaan, 8 - tel. 058/219.33
9 h - 18 h
P. Schittekat, conservator.
A. O u d h e i d k u n d e u i t d e S t r e e k .
Puinen van de voormalige Duinenabdij.
Markante stukken van het museum: Grafstenen XIVe eeuw. Verzameling
veelkleurige vloertegels (XIIIe eeuw). Standaardvoet (tijdens de opgravingen ontdekt).
Paasmaal (beeld). Maketten van Duinen en Duinenabdij (schaal 1/50). Opgravingen
tussen juni en september, ieder jaar.
B. F a u n a - F l o r a u i t d e s t r e e k .
Diarama's in het museum. Levende vogels in het park. Plantentuin rond de puinen.
C. Bulletin over de werkzaamheden (tot heden vijf nummers verschenen).

Kortrijk
Stadsmuseum
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Broelkaai, 6 - tel. 056/119.92
maan-, woens- en zaterdag: 10 h - 12 h; 14 h - 17 h
zondag: 10 h - 13 h; 14 h - 17 h
Afdeling ‘Oudheden’: ir. A.G. Pauwels, conservator.
Afdeling ‘Schone Kunsten’: E. Deloddere, conservator.
A. O u d h e d e n :
Romeins brons en aardewerk, unieke verzameling Damastweefsels (collectie de
Béthune), beeldhouwwerk, meubelen, keramiek (China, Japan, Duitsland, Frankrijk,
Delft, Brussel, Doornik, Torhout, Kortrijk), koper en brons, ikonografische
dokumenten met betrekking tot Kortrijk.
B. S c h o n e K u n s t e n :
Schilderijen van oude en moderne meesters o.m.R. Savery, Vander Meulen, Sebastiaan
Vrancx, Vinckenbooms, De Ryckere, Vander Horst, Potter, Verwee, De Jonghe,
Carpentier, Deleu, De Coene, Vierin, Saverijs, Jacob Smits, Landuyt, Burssens,
Slabbinck, Bonduel, Malfait, Boel, Vasarely, Permeke.

Museum van Pauselijke Zoeaven
Grijze Zusterstraat - Jozef Vandaeleplein
1e en 3e zaterdag van de maand: 14.30 h - 16.30 h
Leon Defraeye, conservator (Harelbekestraat 96, Deerlijk).
Drie kasten met 12 uniformen van zoeaven: officier, onderofficier en soldaat. Een
bibliotheek met ruim 200 boeken over zoeaven en pausen. Zes tafelkasten met allerlei
dokumentatie. Een grote verzameling foto's, brieven en allerlei herinneringen aan
de campagne der pauselijke zoeaven. Ruim honderd kaders met foto's en
geschiedkundige taferelen uit die periode en uit de tijd der vereniging van
oud-pauselijke zoeaven.

Lissewege
Poldermuseum
Markt, 5 - tel. 050/545.12
doorlopend
Johan Ballegeer, conservator (Van Coulliestraat, 24 - tel. 050/545.39).
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Heemkunde, toponimie, folklore, geschiedenis, vnl. landbouwgereedschappen en
huisgerief.

Lo
Schatkamer
De Schatkamer van Lo, voorheen in de lokalen van de zustersschool, werd gesloten
wegens gebrek aan verantwoordelijk personeel. De voorwerpen werden deels in de
kerk, deels in de sacristie en pastorij ondergebracht.

Menen
Museum Yvonne Serruys
Yvonne Serruysstraat, 42 - tel. 056/514.42
Paasdagen, evenals zon- en maandag na 24 juni en na
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18 oktober: 10 h - 12 h en 15 h - 19 h; ook op aanvraag M. Verbeke (Y. Serruysstraat,
44), secretaris van het Comité Museum Yvonne Serruys.
Schilder- en beeldhouwwerken van Yvonne Serruys, die haar volledig oeuvre aan
haar geboortestad legateerde.

Nieuwpoort
Museum van plaatselijke geschiedenis en folklore
Kokstraat, 18
15 juni - 31 oogst: 10 h - 12 h; 14 h - 18 h
Karel-Romaan Berquin, conservator.
Nieuwpoort vanaf het voorhistorisch tijdperk tot heden. Interieur vissershuisje 1875.

Oorlogsmuseum 1914-1918
Hoogstraat, 2
15 juni - 31 oogst: 10 h - 12 h; 14 h - 18 h
Karel-Romaan Berquin, conservator.
Verzameling wapens, schilderijen, foto's en herinneringen uit Wereldoorlog I.
Bijzondere documentatie over de onderwaterzetting in oktober 1914.

Pieter Braecke-museum
Hoogstraat, 2
15 juni - 31 oogst: 10 h - 12 h; 14 h - 18 h
Karel-Romaan Berquin, conservator.
Maquetten van Pieter Braecke, Nieuwpoorts beeldhouwer (1859-1938).

Museum van vogels en schaaldieren.
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Stadshalle, Markt
15 juni - 31 oogst: 10 h - 12 h; 14 h - 18 h
Karel-Romaan Berquin, conservator.
Verzameling van vogels en schaaldieren van de kust en omgeving, tentoongesteld
in hun gewoon milieu, met als achtergrond een doek van 60 m, ontworpen door
kunstschilder Bastien en uitgevoerd door zijn medewerker Wattecamps.

Oostende
Museum voor Schone Kunsten
Feestpaleis, Wapenplein - tel. 059/761.31
10 h - 12 h; 14 h - 17 h (behalve dinsdag)
Frank Edebau, conservator.
Belgische schilder- en beeldhouwkunst vanaf James Ensor tot op heden.
‘Moederschap’ en ‘Manddrager’ van Permeke, ‘De eeuwige zwerver’ en ‘Bloemstuk’
van Frits Vandenberghe, ‘Zittend naakt op rand van bed’ van Gust De Smet. ‘Meisjes
met witte kousen’, ‘Windstoot’ en ‘De roze hoed’ van Leon Spilliaert, ‘De vioolspeler’
van Edgard Tytgat, ‘Het ijzeren tijdvak’ van Paul Delvaux, ‘Zittend naakt’ van Oscar
Jespers.

Ensor-Museum
Vlaanderenstraat, 27 - tel. 059/761.31
Paasvakantie en juli en oogst: 10 h - 12 h; 14 h - 17 h
Frank Edebau, conservator.
Schilderijen, tekeningen, etsen van James Ensor alsmede tal van herinneringen aan
de meester.
‘Ensor met de bloemenhoed’, ‘Portret van Finch’, ‘Christus bedaart de storm’,
‘Portret van mijn dode moeder’, ‘De gendarmen’.

Heemkundig Museum
Vlaanderenstraat, 66
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Van Pinksteren tot 15 september, op maan-, donder- en zaterdag: 10 h - 12.30 h; 15
h - 17 h
Ook op aanvraag
Frank Edebau, conservator
Dokumenten in verband met de geschiedenis van de stad Oostende. Folkloristische
voorwerpen en prenten. Verzameling van de archeoloog Chocqueel. (voorwerpen
gevonden op het stand van Raversijde).

Oost-Rozebeke
Jozef Lootensfonds ‘Musis Sacrum’
Stationstraat, 20 - tel. 056/660.98
Op aanvraag
Mej. Lootens, conservator.
Beeldhouwwerk van Verschaeve, Verschaeve-archief, Verschaeve in de beeldende
kunst.

Poperinge
Talbot House
Gasthuistraat, 41
Steeds geopend
Brits oorlogsmuseum 1914-1918.

Roeselare
Stedelijk Museum voor Folklore en Plaatselijke Geschiedenis
Polenplein, 15 - tel. 051/228.22 (stadhuis Roeselare)
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Zondagvoormiddag: 10 h - 12 h
andere dagen: voor groepen op aanvraag
Pieter Pruim, stadsbediende.
F o l k l o r e : Plaatselijke gilden en letterkundige verenigingen, brieven van Verriest
en Gezelle, gebruiksvoorwerpen, snijkunst, volkse godsdienstige kunst, ambachtelijke
folklore.
Rodenbachzaal, met herinneringen aan Roeselaarse dichters, schrijvers,
beeldhouwers, musici en schilders.
G e s c h i e d e n i s : Oude Stadskeuren, brieven van Keizer Karel, volledig
geschiedkundig overzicht vanaf einde 15e eeuw tot heden, geïllustreerd met
documenten en voorwerpen uit de bijzonderste perioden.
Evocatie van het oude middeleeuwse stadsbeeld en gildewezen. Oude stadszichten
- kanaal Roeselare-Leie.

Torhout
Museum voor Torhouts Aardewerk
Bruggestraat
Stadsbestuur, Torhout
Momenteel worden de stukken nog op het stadhuis bewaard. Gezien het vrijkomen
van een zeer geschikt lokaal aan de Bruggestraat (het gewezen St.-Augustinusgesticht)
is de overbrenging naar daar thans in voorbereiding en wordt voorzien eventueel nog
dit jaar of zeker begin 1964 daar definitief het museum onder te brengen.

Veurne
Stadhuis
Grote Markt, 27 - tel. 058/315.65
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10 h - 12 h; 14 h - 18 h
(zaterdag en zondag: tot 17 h)
Leopold Terriere, huisbewaarder.
Trouwzaal: muren bekleed met Mechels leder; stilleven van P. de Vos.
Raadszaal: muren bekleed met Mechels leder; meubels van de XVIIIe eeuw.
Schepenzaaltje: bekleed met Utrechts fluweel; Doornikse tapijten van 1636.
Vergaderzaal: muurbekleding met echt Corduaans leder; schilderijen.

Baretta-Museum
Ooststraat, 2 - tel. 058/315.65
van 1 juni tot 15 september: 11 h - 12 h (echter niet op zaterdag en zondag) buiten
genoemde periode: op aanvraag
Stadsbestuur Veurne.
Schilderijen van kunstschilder Baretta.

Museum van de Sodaliteit
Houtmarkt, 1 bis - tel. 058/310.76
enkel op aanvraag
Jozef Sicen (Astridlaan, 8, Veurne), secretaris van de sodaliteit.
Verzameling archiefstukken van de Confrerie: klederen Boetprocessie.

Waregem
Gemeentelijk Museum
Markt, 12
elke werkdag: 9 h - 12 h; 14 h - 17 h
J. Vanthuyne, conservator.
Plastische kunsten (Ensor, Evenepoel, de Braeckeleer, e.a.)
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Wulveringem (bij Veurne)
Kasteel Beauvoorde
Dorpsstraat, 19 - tel. 058/292.29 (huisbewaarder); 058/311.35 (bewaarder)
juli, oogst en september, op donder- en zondagen: 10 h - 12 h; 14 h - 17 h andere
dagen: op aanvraag
L. Lams (Zuidstraat, 13, Veurne), bewaarder.
Verzameling oud mobilair, schilderijen, huisraad e.d. uit de 16e en 17e eeuwen.
Merkwaardige kasten.
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Het bekroonde ontwerp voor het ‘Cultureel Centrum’ te Brugge
Bezinning over eigentijdse architectuurstrekking en juist-aangelegde
architectuurcriteria, moge aan ons oordeel voorafgaan. Dit hoeft dan ook achteraf
niet meer gestaafd, daar de bewijsgronden in deze voorafgestelde principes te vinden
zijn.

1. Eigentijdse architectuurtendenzen.
René Huyghe, lid van de Académie Française, publiceerde een artikel ‘L'Avenir des
Formes’. De gedachtengang van dit artikel kunnen wij deels onderschrijven, maar
moeten wij ook deels rechtzetten.
Ziehier de bondige samenvatting van dit artikel:
De utilitaire kunsten, de architectuur en het meubel, reflecteren op directe wijze
en buiten alle doctrinaire interpretatie om, het dictaat van de moderne eisen. In deze
kunsten openbaart zich een weergaloze revolutie in de vormenwereld. Doorheen
geheel het agrarische tijdperk drukten de vormen stabiliteit uit en bleef de architectuur
gefundeerd op statisch evenwicht van zware

(links)
Bij het aandachtig bekijken van gevels, plans en doorsneden, wordt men getroffen door de grote
eenvoud

massa's: piramide, driehoekig fronton, horizontale latei... Vanaf 1914 rijst een nieuwe
vormenwereld op. Gericht naar de ontdekking van de nieuwe wereld, met name de
energie, geeft zij de eerbied voor de fundamentele vormen van de meetkunde op, ten
voordele van het evenwichtspel tussen verschillende elkaar compenserende krachten.
De architect is aangewezen op de medewerking van de ingenieur, die trouwens de
architectuurvernieuwing sterk beinvloedde. Voor het afgrenzen van vormen en
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ruimten wordt de eenvoudige meetkunde verdrongen door de kegelsneden en de
conoïden. Van het oude concept van de logge zware muur, die door zijn massa
stabiliteit garandeert, komt men tot de uiterst dunne wand, die wegens organische
of dynamische analogie de idee van vlies of zeil oproept.
In deze gedachtengang zijn August Perret en Mies van der Rohe eigenlijk niet
modern, daar ze beiden traditioneel statisch blijven. Le Corbusier daarentegen heeft
- naar R. Huyghe - wel deze dynamische stroming aangevoeld en opgevangen, waar
hij getuigt dat hij een alternatie betracht tussen het ‘poëma van de rechthoek’ en de

(rechts) Alle gevraagde diensten vervallen in twee grote groepen, die zowel samen als elk voor zich
moeten kunnen functioneren: aan de ene kant het groot auditorium, aan de andere kant het geheel van
conferentielokalen, archief, en zo meer.
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Mogen wij de aandacht vestigen op de compositie ‘in de hoogte’, alsook op de grootste eenvoud van
de binnencirculaties en -perspectieven.

krommingen die zich als levende organismen ontwikkelen. In de kapel te Ronchamp
aanvaarden de wanden niet langer vlak te blijven: zij vertonen allerlei buigingen,
terwijl de rechtgezette graten meer de aquadynamische steven van een schip oproepen
dan de eeuwenoude aan het kerkgebouw gewijde geometrie.
R. Huyghe erkent, dat deze moderne tendens van berekening en dynamiek niet
totaal nieuw is: zij werd reeds aangekondigd in onze gotiek (‘Le gothique
annonciateur’). De middeleeuwse architectuur heeft meer meegekregen van de
ingenieur dan van de architect, zij is verwant aan

Een derde groep afdelingen (cafetaria, beheer, enz.) dient te worden verbonden met beide voorgaande.
Het is noodzakelijk deze gemene lokalen naar wens toegankelijk te kunnen maken. Hierop steunt de
ordening en de economie van het ontwerp.

de dynamiek en de houtstruktuur van de scheepsbouw der Vikingen (de benaming
kerkschip herinnnert trouwens aan die verwantschap) en is vrij ten overstaan van
klassieke procédés. Maar de doorbraak van het dynamisme is niet plots gekomen.
Een soort Angelsaksische revanche tegen het eeuwenlang onbetwist overwicht van
de Grieks-Latijnse beschaving, en ermede parallel lopend een algemeen
ontwrichtingsproces met verwerping van alle morele en praktische kaders, zijn nodig
geweest om het dynamisme vrij te maken. De uitroep van Le Corbusier: ‘Et Vignole
enfin est foutu!’ houdt méér in dan een geestige zet: hij is betekenisvol. De toekomst
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zal uitwijzen wat deze agressieve en al te simplistische houding van voorbijgaande
drift bevat en hoe zij tot een vernieuwd humanisme zal kunnen gebreideld worden.
Tot zover het artikel ‘L'Avenir des Formes’.
Persoonlijk onderschrijven wij gaarne volgende stellingen.
1. Qua constructie gaat de architectuur meer en meer van het massieve naar het
skelet over, of met andere woorden van stapelarchitectuur naar architectuur op
trek, of nog anders gezegd: van de statische naar de dynamische architectuur.
2. Deze dynamiek werd reeds in de gotiek aangekondigd.
3. De huidige beweging lijkt te betekenen: bevrijding van klassieke banden, triomf
van de antilatijnse ondergrond, zich uitlevend in een roes van dynamische
anarchie.
4. Een vernieuwd humanisme zal echter maar mogelijk zijn, indien de driftig
opbruisende krachten gebreideld worden.

Doch, wij kunnen niet zonder nuancering alles aannemen, zeker niet een toekomst
voorspellen gelijk R. Huyghe deze ziet in verband met de evolutie van de vormgeving.
Vooreerst is het architectonisch niet verantwoord de architectuur te catalogiseren in
statische en dynamische, in druk of trek, in Euclides of paraboloïden. De architectuur
ontsnapt aan datgene wat en waarmede men iets doet: haar waarde ligt in ‘hoe’ men
het doet.
Vervolgens menen wij dat de woningbouw het nog steeds best stelt en zal stellen
met de oude procédés en de nieuwe formule trek + paraboloïden + dynamiek beperkt
zal
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blijven tot enkele gebouwen zoals overdekte stadions en verzamelhallen waar het
publiek slechts beperkte tijd verblijft. Tenslotte moeten wij erop wijzen, en dit is van
essentieel belang, dat het architectonische ligt in het waardevol begrip van constructie
en compositie, en in de inoefening vooral van deze laatste. Want de compositie is
de ‘raison d'être’ van de architect, met of zonder nieuw vormenvocabularium. Het
moderne ligt ons inziens niet in de verdwijning van de rechthoek en het verschijnen
van gebogen vlakken en structuren, maar in de vernieuwde en gezuiverde sensibiliteit,
in een vernieuwd inzicht betreffende de ruimtelijkheid, de inplanting, de oriëntatie,
of met één woord: de nieuwe relatie tot de natuur.
En langs deze echte weg bekleedt Mies van der Rohe een hoge plaats bij de besten
van de modernen. En Le Corbusier zullen wij dan niet simplistisch klasseren zoals
R. Huyghe dat doet: want de kapel van Ronchamp hoort niet thuis bij de dunne
schalen van de paraboloïden. Haar wanden en kroonlijsten cultiveren veeleer het
drie-dimensionale. De hele kapel is een unicum, een akoestische echo van de
omliggende natuur, een nieuw evenwicht tussen ‘plein et vide’ en vooral een spel
met de natuurlijke lichtinval. Ronchamp is massief zonder zwaar te zijn, werkt niet
als een gespannen zeil maar als een plastisch geheel. Het is zelfs geen constructie in
de traditionele betekenis van het woord.

2. Architectuur-criteria
Uit het voorgaande blijkt dat niet de parabolen, noch de fantasie of de dynamiek,
evenmin de bravour ons bekommeren, maar wel de constructie, de compositie en de
sensibiliteit van de ontwerper.
De constructie is niet beperkt tot de stabiliteit. Zij omvat eveneens de functionaliteit,
de economie, de hygiëne, de oriëntatie, de thermiciteit, de akoestiek...
De compositie is te danken aan een bijzondere oriëntatie van de geest. Laat de
constructie vooral logisch te werk gaan. Dan is de compositie een andere logica, die
o.m.
a) eenheid wil realiseren, of samenwerking van alle onderdelen tot het bereiken
van een algemeen effect.
b) verhouding scheppen, of spanning verwekken onder al de elementen van het
ontwerp, zowel onderling aanschouwd, als in hun verband met het geheel en
t.o.v. de toeschouwer.
c) hiërarchie bereiken; m.a.w. een gewijde rangschikking of subordinatie, waardoor
de diverse elementen niet alleen functioneel naast of bij elkaar geplaatst worden,
maar meteen de naar hun relatieve waardigheid gepaste plaats (in plan en in
hoogte) bemeten krijgen.
d) uit het totaal beeld wil vertrekken, om trapsgewijze tot het detail te dalen.
De persoonlijke belevenis is van node vooral in een representatief ontwerp.
Constructie en compositie kunnen wel aangeleerd worden. Doch zolang de visie, de
sensibiliteit van het ontwerp het geheel niet animeert blijft het werk een maaksel,
waar de kunst niet ademt.
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Het drie-dimensionale, dat uiteraard in elk bouwwerk aanwezig is, krijgt in de
moderne architectuur nochtans een bijzondere betekenis, want de klemtoon wordt
op het driedimensionaal composeren gelegd. De compositeur moet plans, gevels en
doorsneden in één synthetisch ruimtelijk beeld kunnen zien. De complexiteit van de
moderne opgaven dwingt hem zelfs soms zijn toevlucht te nemen tot maketten.

3. Het Cultureel Centrum te Brugge.
Wij spraken boven van het drie-dimensionale als een typisch kenmerk voor de
moderne compositie. Wie het programma leest, dat te Brugge moest verwezenlijkt
worden, zal zich best kunnen indenken, dat het uiterste aandacht en doorzicht vergt
om van een dergelijk groot aantal diensten een organisch geheel op te bouwen.
Noemen wij enkele diensten: een grote zaal (1500 personen) met volledige
accommodatie voor toneel, concert en voordracht; deze zaal moest splitsbaar zijn in
zalen voor 500 en 1000 personen; kleinere zalen voor conferenties, congreszalen,
archief, bibliotheek, bestendig museum, zalen voor tijdelijke tentoonstellingen,
receptie- en administratieve lokalen, cafetaria en restaurants, een klein hotel... en
daarbij alle nodige nevendiensten. Het voorziene bouwterrein was gelukkig
rechthoekig, doch de omgeving zo gewoon, dat zich hier een nieuw probleem stelde:
hoe kan het Cultureel Centrum deze buurt waarde geven?
Bij het aandachtig bekijken van gevels, plans en doorsneden van het project, wordt
men getroffen door de grote eenvoud, of liever de grootse eenvoud van de
voorgestelde oplossing. Eigenlijk een grote rechthoek met vierkant binnenhof,
hoofdzakelijk in betonskelet met module 7, 10 m × 1,10 m en voor de grote zaal
dragende betonwanden. Waarlijk er is constructie, want de dragende, de gedragen
en de overkluizende elementen komen duidelijk tot uitdrukking; er is compositie met
eenvoud, klaarheid, organisatie, hiërarchie, polyvalentie, eenheid vanuit het totale
beeld tot in alle details; er is persoonlijke belevenis in deze doorgedreven eenheid,
eenvoud, verhouding, perspectivische gezichten; er is geest in dit ontwerp, een geest
van stille beheersing, van structuur en ordonnantie, van dynamiek en statiek. Er is
geen uitleving van een roes van tegen elkaar indruisende proporties en massa's, maar
een breideling van alle scheppingsdrift in functie van één doel: het harmonisch en
functioneel geheel.
De ruimtelijke werking van de knooppunten zoals groot
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Zicht langs de Houwerstraat, gezien vanaf 't Zand.

Binnenhof: zicht naar groot auditorium.

Binnenhof: zicht naar het museum.
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foyer en cafetaria enerzijds, en circulatiegangen en trapzalen rond de binnenkoer
anderzijds, getuigt van een drie-dimensionale visie van de ontwerper. Hiervan getuigt
ook de zeer gedifferentieerde lichtinval: in gangen en foyer, in de lokalen met en
zonder claustra, in de laterale of zenitale verlichting van het museum.
Mogen we nog de aandacht vestigen op de gevelcompositie met een primaire
module (7,10 m) en een secundaire module (claustra) alsook de compositie ‘in de
hoogte’ waarbij het gelijkvloers de grote constructie-module vertoont, waarbij de
eerste verdieping de kleinere claustramodule krijgt en de tweede verdieping blind
blijft: differentiatie in de openingen, in de kleuren, ook in de hoogte. Subtiele werking
en eenvoud, maar ook spanning, modulatie en doorgedreven éénheid.
Tenslotte nog een woord over de inplanting: het ontwerp is een gave uitbating van
de beschikbare rechthoek, het houdt perfect rekening met de miserabele omgeving
en blijft gelukkig beperkt in hoogte. Maar de relatieve geslotenheid en het perspectief
op de vestingen, naast de objectieve kwaliteiten reeds boven uitvoerig beschreven,
laten ons inziens ook de mogelijkheid bestaan, dit project elders uit te voeren, zoals
bijv. op het ‘Zand’. Er ontbreekt inderdaad te Brugge een schakel tussen station en
stad. Een groot gebouw zou die bestaande tussenruimte beter scanderen.
Wij staan voor een verrassend eenvoudige architectuur: waardig passend, rijk aan
eeuwenoude traditionele kwaliteiten en verrijkt met moderne zienswijzen en
mogelijkheden. Het opdrachtgevend Bestuur moge gefeliciteerd worden voor zijn
opzet. Het Cultureel Centrum zal meteen Brugge verrijken en vooral tonen dat de
hedendaagse architectuur niet alleen haar recht, maar ook haar plicht krijgt te Brugge,
want ze betekent voortzetting van de vroegere kunstperioden, die niet mogen
afgesloten worden. Aldus zullen de architect, de Bestendige Deputatie en de stad
Brugge bijdragen tot een vernieuwd humanisme.
Ir.-Arch. Br. Urbain
Directeur van het Hoger Instituut St.-Lucas, Gent.

Grote tentoonstellingen: show-business? (vervolg van blz. 325)
wetenschap in het betrokken gebied grotendeels voldaan en zijn de kansen op
bruikleen ten zeerste bedorven. In 1960 werd het alleszins een weddenschap dergelijke
onderneming, al was het op kleine schaal, tot een goed einde te brengen. Zelfs het
voor de zaak geestdriftig ingespannen Ministerie voor Openbaar Onderwijs gaf zich
verloren, vier maanden vóór de opening. Brugge dreef de zaak alleen door, met één
Amerikaanse partner.
Hier heeft het publiek het laatste woord gehad en bewees door zijn opkomst, dat
dergelijke tentoonstelling beantwoordde aan een werkelijke behoefte. Met haar
178.000 bezoekers - een daggemiddelde van 2.274 - en haar drie uitgaven van de
catalogus, waarvan de totale oplage 34.000 exemplaren bedroeg, sloeg zij een record
dat niet enkel het toeristisch belang van het opzet aantoont doch ook de uitzonderlijke
opvoedkundige betekenis. Men heeft het kunnen nagaan: het publiek, de jeugd, de
onderwijsinstellingen beschikken niet over het onontbeerlijk studiemateriaal met
betrekking tot onze nochtans zo vermaarde middeleeuwse Vlaamse schilders. De
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inrichters van de Brugse tentoonstelling zijn ruimschoots beloond geweest door het
tastbaar resultaat dat op gebied van de volksopleiding aldus werd bereikt.
Wanneer een museumconservator die dergelijke tentoonstelling op touw zet,
vaststelt, dat het hoofdzakelijk gedeelte van de succesrijke show tenslotte bestond
uit kunstwerken behorende tot het eigen patrimonium, dringt zich ook voor hem het
feit op, zo hij er zich niet bewust van was, dat geen tentoonstellingen de eigenlijke
museumtaak kunnen overtreffen. Enkel de presentatie, het scheppen van een sfeer,
de toelichting, de diensten en faciliteiten, verwekken voor het kunstbezit een algemene
belangstelling. Men zou deze kijk- en weetlust van de bevolking dagelijks bevredigen
en een merkwaardige kulturele vooruitgang ondervinden, indien de middelen die
men uitzonderlijk voor een tentoonstelling mag aanwenden, eenvoudig zouden ter
beschikking staan van het museum zelf. Hiermede is de kern van de zaak aangeraakt.
Want ook de enquête van de ICOM heeft aangetoond dat tijdelijke tentoonstellingen
nuttig zijn, doch dat men vooreerst moet voorzien in de essentiële museumtaken.
Feit is, op grond van gezegd internationaal onderzoek, dat de Europese musea, enkele
uitzonderingen niet te na gesproken, niet beschikken over het nodige personeel om
de dubbele hoofdzakelijke museumtaak werkelijk naar behoren te volbrengen: het
conservatorschap degelijk en wetenschappelijk vervullen en beantwoorden aan de
normale verwachtingen van het publiek. Het is niet redelijk in deze omstandigheden
tentoonstellingen in te richten. Welnu, indien dit wordt vastgesteld in de meeste
musea van het buitenland, welk besluit moet men dan trekken in ons land, waar de
museumkundige bedrijvigheid vreselijk beneden peil staat en het tekort aan personeel
een schrijnende werkelijkheid is.
Ik meen dat het te betreuren valt dat de schaarse geldmiddelen die voor het kultureel
leven beschikbaar zijn, in te hoge mate voor de spektakulaire shows worden
aangewend, wijl de musea verwaarloosd worden. In de kulturele ontwikkeling van
het volk zijn de musea van hoofdzakelijke betekenis, dit heeft men in het buitenland
sedert lang beter begrepen dan bij ons. Door de thans in ons land doorgezette
hervorming van de Museumvereniging die de gemeenschappelijke museumbelangen
bundelt, zal men er hopelijk toe geraken, samen met de overheid, een museum- en
tentoonstellingspolitiek te bepalen die vooral gericht zal worden op het lenigen van
de plaatselijke museumnoden en de tentoonstellingsziekte zal kunnen beperken tot
nuttige en verantwoorde ondernemingen.
Dr. A.J.d.B.
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kunst en geest
De kunst als dialoog
Lezing gehouden te Rome voor het Ruusbroec-genootschap
Alles wat de mens doet, is een uitdrukking van zijn wezen: de woorden die hij spreekt,
de gebaren die hij maakt, de instrumenten die hij vervaardigt, de cultuur die hij
voortdurend verder uitbouwt, dat alles openbaart ons wat de mens is. De mens is als
een woord, als een gebaar, als een instrument, als een kunstwerk: men zou kunnen
zeggen over de mens dat hij het woord heeft gemaakt naar zijn eigen beeld en
gelijkenis; het woord vertoont inderdaad een lichamelijk aspect, zoals de mens, iets
dat men kan bekijken en beluisteren; het woord is echter ook doordrongen met geest,
evenals de mens: het woord is immers drager van zin, doordrongen en bezield met
betekenis. Aldus vertoont het woord de wondere tweeslachtigheid van ons bestaan:
ieder woord is een bezield lichaam, het vertoont een somatisch en psychisch uitzicht.
Zonder woorden kan de mens niet volwaardig denken; hij moet zijn gedachten
verwoorden om ze te kunnen ontwikkelen; het woord is ook het subtiele instrument
om met anderen te kunnen dialogeren; het woord is tevens het gewone middel dat
door de mens wordt aangewend om zich te richten tot de bron van zijn bestaan. En
wanneer een van de personages van H a m l e t met misprijzen spreekt over het woord
in de bekende passus waarin wordt gezegd: ‘Words, words, words!’, kan men niet
anders dan met eerbied het menselijk woord begroeten als de grootste ontsluiering
van het mysterie van ons bestaan. Dit is niet alleen het geval om reden van de inhoud
die langs het woord om tot uitdrukking wordt gebracht; de mens tracht inderdaad
voortdurend zijn innerlijke belevingen zegbaar te maken, hij tracht ze te verwoorden
om tot klaarheid te komen over zichzelf. ‘Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement’.
Diegene die zijn diepste beleven niet kan inkleden met woorden, zal ook onbekwaam
zijn doorzicht te hebben in zichzelf.
De inhoud van het woord kan ook meegedeeld worden aan anderen: de dieren
schuiven in stilte aan elkaar voorbij, ze spreken niet met elkaar, er is geen werkelijke
ontmoeting waarbij het ene bewustzijn in contact treedt met het andere; bij de mens
is dat wel het geval: de mensen dialogeren met elkaar; zij gebruiken het woord voor
hun wederzijdse ontmoetingen. Vele woorden die de mensen tot elkaar richten hebben
weinig belang; er zijn echter woorden die beladen zijn met een zware betekenis,
omdat zij de richting van het bestaan op beslissende wijze bepalen. Zo is ieder
menselijk bestaan geweven in een net van woorden; de knooppunten van het bestaan
zijn dikwijls verbonden met een woord, de uitwendige vertolking van een innerlijke
beslissing.
Zo zijn er in het menselijk bestaan rijke woorden en arme woorden: er zijn woorden
die beladen zijn met een volle betekenis, woorden waarvan de armatuur tot barstenstoe
volsteekt met zin en inhoud, woorden die de vertolking zijn van de gespannenheid
van een unieke situatie. Er zijn anderzijds ook woorden die inautentisch zijn, die een
holle klank laten horen, die verband houden met de kleine bekommernissen van het
alledaagse leven, woorden die betrekking hebben op de praktische zorgen van iedere
dag. Doch ook het armste woord is een uiting van de menselijke cultuur: de uitvinding
van het woord is de grootste die in de geschiedenis van het mensdom is voorgekomen:
ze brengt ons terug tot de dageraad van het menselijk denken en van de menselijke
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dialoog. De ouders zijn er fier op wanneer het kind begint te spreken: deze fierheid
is volkomen rechtmatig; het eerste spreken is inderdaad een van de grootste momenten
in dat jonge bestaan; het is de openbaring van een ontluikend bewustzijn.
Ieder kunstwerk is als een menselijk woord: het spreekt ons over de mens en over
het onuitputtelijke mysterie van zijn bestaan. Zoals de mens zich voortdurend
openbaart met woorden, zo tracht hij ook het geheim van zijn bestaan te ontsluieren
in de kunst. Dit is niet alleen het geval voor de kunsten die gebruik maken van het
woord, het is ook zo voor de muziek, voor de beeldende kunsten en de schilderkunst.
De geschiedenis van de kunst verschijnt ons dan ook als een voortdurende poging
van de mens om zichzelf te vertolken, zichzelf te verwoorden. Zo kan men ook van
de niet-literaire kunsten zeggen dat zij een poging zijn tot zelfopenbaring, een poging
om de menselijke innerlijkheid uit te drukken of te verwoorden. Deze poging van
de mens is niet toevallig, zij is niet een soort contingent gebeuren in de menselijke
geschiedenis. Boven de tempel van Apollo te Delphi staat de Griekse spreuk: ken
uzelf; zij is de uitdrukking van een eeuwige menselijke betrachting; zichzelf begrijpen
in de wereld waarin men geplaatst is; de geschiedenis van de wijsbegeerte en van
verschillende wetenschappen bieden ons een overwicht van deze ononderbroken
betrachting. Nu zal de mens er niet toe komen klaar te zien in zichzelf door in zichzelf
te kijken; hoe wonder het ook moge lijken, toch is het onloochenbaar dat de mens
zichzelf benadert langs een omweg; hij kan niet rechtstreeks naar zichzelf toe gaan
om de geheime verborgenheid van zijn bestaan te ontsluieren. Zijn bestaan is zo
innig verbonden met de wereld, dat hij zich moet veruiterlijken om tot inzicht te
komen over zichzelf; hij moet zich als het ware in de wereld werpen, om zichzelf te
ontdekken. Het menselijk handelen openbaart ons de bron waaruit dit handelen
voortspruit; de producten van de cultuur ontsluieren ons de verborgen rijkdom van
de menselijke geest. De ontsluiering van de mens vertoont aldus een h i s t o r i s c h
karakter: dit is zo voor ieder mens afzonderlijk genomen, alsook voor de menselijke
gemeenschap. Hierbij kan de term ‘ontsluiering’ of ‘openbaring’ misleidend zijn,
alsof het zou gaan om het oplichten van een sluier, waarachter allerlei verborgen
rijkdommen zouden zichtbaar zijn. In dat geval zou de uitwerking van het
kunstgewrocht helemaal van bijkomstige aard zijn; het inwendig project van de
kunstenaar zou zodanig alles beheersen, dat een gebeurlijke verwezenlijking helemaal
op de achtergrond treedt. Hierbij denkt men onwillekeurig aan het woord dat aan
Racine wordt toegeschreven: ‘Het werk is af: ik heb nog slechts de verzen te
schrijven’. Daarin schuilt een verkeerde opvatting van het kunstwerk, een opvatting
die zelf teruggaat op een dualistische psychologie: zoals het voor een menselijke
psyche niet toevallig is dat zij met een lichaam verbonden is en haar bestaan uitbouwt
in een wereld met anderen, zo is het ook niet bijkomstig voor een kunstwerk te worden
belichaamd in een waarneembare materie. De incarnatie behoort evenzeer tot het
wezen van de kunst, als zij tot de essentie van de mens behoort: de kunst heeft een
taal en zonder die taal bestaat zij eenvoudig niet: zij wordt geboren uit de menselijke
tweeslachtigheid, uit het mysterie van de menselijke ambiguïteit. Was de mens louter
geest, dan zou hij steeds in klaarheid bij zichzelf tegenwoordig zijn, hij zou zijn
bestaan voortdurend beleven in een vlekkeloze doorzichtigheid, hij zou geen probleem
zijn voor zichzelf, hij zou niet rusteloos zoeken naar de ontsluiering van zijn eigen
wezen: hij zou bij zichzelf zijn in een transparante aanwezigheid.
Was de mens louter stoffelijk, dan zou hij zichzelf niet
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kunnen zoeken: dan zou hij zonder meer ingeschakeld zijn in de cosmische evolutie,
dan zou hij geen principe kunnen zijn van zijn daden, dan zou hij zijn persoon kunnen
zijn omdat hij niet bewust bij zichzelf zou tegenwoordig zijn. Er is in de mens een
voortdurende spanning tussen inzicht en opaciteit, tussen klaarheid en duisternis,
tussen begrijpen en ondoorzichtelijkheid: deze spanning komt voort uit de
tweeslachtigheid die het wezen van de mens uitmaakt en die hem maakt tot een
zoeker. Augustinus heeft gezegd dat diegene die zoekt moet weten wat hij zoekt,
anders zou hij eenvoudig niet weten waarop zijn betrachten gericht is; anderzijds
moet hij het ook niet weten, zoniet zo hij het niet kunnen zoeken. Diegene die zoekt
verkeert dus in de ambiguë toestand van weten en niet-weten: aldus zoekt de mens
zich verder en verder te doorgronden: hij kent zich in zekere mate; hij is bewust van
de beperktheid van deze kennis en bevroedt aldus de uitgestrektheid van wat voor
verdere verkenning openligt. De menselijke kennis vindt haar oorsprong in de bewuste
beleving van ons bestaan, met al de aspecten die daarin voorkomen: de bewuste
tegenwoordigheid bij onszelf en bij de wereld is de vruchtbare voedingsbodem waarop
heel onze verdere bezinning zal steunen; dit is een soort oorspronkelijk inzicht, een
soort oerbewustzijn, dat geleidelijk door het vooruitschrijden van de menselijke
kennis zal tot klaarheid gebracht worden. De mens zal trachten deze oerbeleving te
verhelderen, wat allereerst insluit dat hij in deze oorspronkelijke beleving allerlei
aspecten gaat afzonderen: het globaal beleefde zal hij trachten te ontleden, te herleiden
tot allerlei componenten, en deze zal hij aanduiden door een naam. Zo zal de mens
in staat zijn zekere aspecten van dit oorspronkelijk beleven uit te zeggen, ze te
verwoorden, ze te verbinden met een waarneembaar teken, om ze aldus voor zichzelf
en voor de anderen te verduidelijken. Er zijn mensen die een dagboek opstellen, niet
zozeer om aan anderen te vertellen wat er in hun leven is gebeurd, maar om door
deze verwoording klaarheid te brengen in zichzelf: de mens moet zijn inwendigheid
als het ware vertalen in woorden, om de betekenis van zijn bestaan te vatten. Zo is
ieder kunstwerk een soort poging om het menselijk bestaan te verwoorden, d.w.z.
dat het een poging is om een aspect van onze bestaansbeleving uit te drukken, op
zulke wijze nochtans dat deze beleving pas volwaardig zichzelf wordt in deze
uitdrukking. In en door het kunstwerk vindt de mens zichzelf; de kunstenaar moet
zichzelf als het ware vertellen en verwoorden om tot inzicht te komen in zichzelf,
anders gaat hij niet verder dan het ongedifferentieerde van een globale
bestaansbeleving.
Daarom ook is het voortbrengen van een kunstwerk een soort bevrijding ‘eine
Erlösung’ (Goethe); datgene waarmede men vereenzelvigd was, de overkoepelende
bestaansbeleving heeft men onder één van haar aspecten veruitwendigd, geïncarneerd:
deze uitdrukking is niet meer omvangend; hoe welsprekend zij ook moge zijn, zij
doet zich voor als een waarneembare vertolking van een innerlijk beleven. Deze
uitdrukking staat buiten ons, men kan ze benaderen, men kan er ook afstand tegenover
nemen, zij is omgrijpbaar en voor anderen toegankelijk: aldus wordt een
overweldigend levensgevoel tot omvatbare categorieën herleid. Wanneer Händel in
een razende scheppingsdrang zijn ‘Messias’ had gecomponeerd, was het voor de
kunstenaar een bevrijding: niet in deze zin dat het werk hem obsedeerde, totdat hij
het had neergeschreven; het werk bestond eenvoudig niet, het kwam eerst tot stand
in en door de compositie. In die overgang van een globaal levensgevoel tot een
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concrete uitbeelding ligt de bevrijding. Zo was ook de 9e Symfonie voor Beethoven
een bevrijding uit de tragiek van het leven; de ode aan de vreugde wordt aarzelend
geboren in de diepere regionen van een onweerstaanbare levensdrang en groeit uit
tot een jubelende hymne aan het leven: het wordingsproces van deze jubelzang wordt
hier in de muziek zelf weergegeven. Iedere kunst is dialoog met anderen: zij is niet
alleen incarnatie, zij is ook ontmoeting, mededeling, gesprek. De kunstenaar is iemand
die tracht een dialoog te voeren met de anderen langs zijn kunstwerken om: de muziek
wordt gecomponeerd om te worden uitgevoerd en beluisterd, een toneel wordt
geschreven om te worden opgevoerd en genoten door de toeschouwers, een tafereel
wordt geschilderd om te worden bekeken en gesmaakt; zo kan men zeggen van ieder
kunstwerk dat het zich richt tot de anderen. Daarom is het dat ieder kunstenaar streeft
naar oorspronkelijkheid: hij wil komen tot de eigenste vertolking van een originele
boodschap; het komt er op aan iets nieuws te brengen aan de mensen, een inzicht dat
in volle frisheid de mensen aanspreekt als ‘een nieuwe lente en een nieuw geluid’;
de kunstenaar vindt dat het niet de moeite loont eenvoudig te herhalen, wat anderen
reeds vóór hem hebben gezegd. Het allereerste kenmerk immers van elke kunst is
echtheid, autenticiteit: men wil op onkreukbare wijze vertolken datgene wat men in
eigenheid heeft beleefd, men tracht zijn eigen beleving zegbaar te maken opdat zij
ook de anderen kunne aanspreken. In ieder kunstwerk steekt er een boodschap, de
boodschap van een oorspronkelijke bestaansvertolking: de kunstenaar neemt de
andere mensen in vertrouwen, hetgeen hij hen wil mededelen betreft niet de
periferische lagen van het bestaan, maar wel de diepste regionen van de persoon:
diegene die luistert naar de kunstenaar, wordt betrokken in zijn eigenste
bestaansbeleving, hij wordt als het ware opgenomen in zijn intimiteit, hij wordt
deelachtig gemaakt aan het grote drama van zijn levensgebeuren. Daarom is het de
grootste ontgoocheling voor de kunstenaar niet te worden begrepen: het kan gebeuren
dat tussen hem en de mensen waarmede hij leeft, geen werkelijke dialoog tot stand
komt; de mensen begrijpen de taal niet die hij spreekt, noch de boodschap die hij
brengt. Het gebeurt ook dat men de diepere zin pas later ten volle begrijpt: daarin
schuilt de diepste tragiek van de kunstschepping.
Max Scheler heeft erop gewezen hoezeer het tot het wezen van de mens behoort
zich mede te delen aan anderen; het menselijk bewustzijn is naar zijn diepste zijn,
openheid op een wereld in samenzijn met anderen: zelfs diegene die zou eenzaam
leven op een verlaten eiland, zoals Robinson Crusoë, zou niet afgesloten zijn van
deze gemeenschappelijkheid, hij zou de intersubjectieve gerichtheid van zijn bestaan
niet kunnen verloochenen, hij zou tenslotte leven in samenzijn met anderen zonder
ze te kennen, hij zou met heel zijn wezen gericht zijn naar een gemeenschappelijkheid
die hij niet nader kan bepalen. Dat de mens met zijn diepste zelf op de anderen is
gericht komt reeds tot uiting in het woord, waarmede wij onze fundamentele
bestaansbeleving uitzeggen en waarmede wij terzelfdertijd in contact treden met
anderen: onze bewuste tegenwoordigheid bij onszelf en bij de dingen komt eerst ten
volle tot ontplooiing, wanneer ons denken is verwoord en uitgedrukt in een oordeel.
Prof. Dr. Gerard Verbeke.
Hoogleraar aan de Universiteit, Leuven. (vervolg in ons volgend nummer)
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poëtisch bericht
[Als tussen heuvels opent]
Als tussen heuvels opent
de zon haar licht
en vogels heel voorzichtig
aan hun lichaam komen,
en plots een heuvel
aan het water drinkt,
zalf jij mijn hand mijn hand
pers je een witte druif
die ruikt,
terwijl mijn lichaam
priester wordt.
José de Poortere

poëtisch bericht
Theater
de zetels wachten
rood.
dra donkeren de lampen;
wachten,
tot ergens uit haar web
de spin met bronzen poten stort.
zo vol stond nooit
één jaar
als dit één ogenblik
en ergens zingt
een stem voor oude leisen
tot de gordijnen hoog
en hol
een nieuwer angst
verkonden.
wachten,
tot ergens uit haar web
de spin met stalen poten stort.
Paul Vanderschaeghe

poëtisch bericht
[Ik min die sleutelbos van huisgeluiden,]
Ik min die sleutelbos van huisgeluiden,
hun schakelgang, hun kommervolle tred,
als specerijen die de stilte kruiden
en in mijn stappen klimmen tot mijn bed.
Ik min die sleutelbos van huisgeluiden,
die 's avonds manen tot een warm gebed,
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ik gis naar hun verlangens, hun beduiden
in porseleinen beeldjes saamgezet.
Dan brandt de avond als een kleine wiek
en trippelt verder op hun vroom muziek,
ontladen van 't getob om dwaze zorgen.
En in ons welt een lied van dankbaarheid,
in kortgeknipte tonen rondgespreid
als klokgelui in een besneeuwden morgen.
Klaus R. Evers

poëtisch bericht
[Ik had mij een huis willen bouwen]
Ik had mij een huis willen bouwen
aan de rand van de duinen, in maart,
als de stranden verlaten zijn en een grauwe
schimme van schuim op de branding waart.
Om trekvogels wild in hun gaan en keren
en de onrust der golven ga te slaan,
en van strandjutter wind het geheim te leren
van elk spoor in dit zandig en zilte bestaan.
Maar hopend, vooral, eens mezelf te vinden:
zo zoekend, alleen, tussen zeewier en zand,
langs de vloedlijnen dwalend... men waant zich weer kind en
houdt plots zichzelf als een schelp in de hand:
zo broos en zo hard als uit zeeschuim geboren
en zon, altijd zon, en verstuivende zand,
en de bijtende wind die z'n merkteken brandt
van heimwee, en 't ruisen in 't wijdschone land
tussen hemel en zee en de duinen verloren.
Roger Verkarre

poëtisch bericht
Ach, vreemde vriend...
We zaten samen
Op de boot
Aan de bar
Op hoge krukken
Langs de stroom
We keken dwaas
Met vissenogen
Naar elkaar.
Toen zei je:
- 'k Trek eruit.
Ik zei je:
- Hou Je remmen klaar
Het Is zo donker
Het is zo naar
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Op de weg
Van haven
Naar haven.
Nu ben je dood.
Paul Brondeel

poëtisch bericht
Handeling
Tot grote kruimels mist
heb ik mijn angst gewreven;
hun grijze as gestrooid
over de grond
waarin mijn leven
als een zwarte mond
zich sluiten zal,
om tot het been
ontdaan te worden
van dit vlees.
Jozef Deleu
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op korte golf
Opnieuw achten wij ons gelukkig langs deze weg een aantal nieuwe leden te
verwelkomen:
R o g e r B a e r t e n P a u l H . C a r b o n (beiden plast, kunsten), O s w a l d
M a e s (dramatische kunsten) en Te r e s a M e s t d a g (muziek).
Op 22 september werd de t.v.-bewerking van ‘De Filosoof van 't Sashuis’ van
Maurits Sabbe uitgezonden door de Vlaamse Televisie. Deze opvoering kende een
zeer groot succes en ‘West-Vlaanderen’ feliciteert van harte zijn leden, die aan deze
realisatie hun medewerking verleenden: realisator M a u r i t s B a l f o o r t , R i t a
L o m m é e , in de rol van Mietje Casteels, en L u c W i l d e m e e r s c h , die de rol
van Van Dorselaer vertolkte.
R o g e r B o n d u e l behaalde onlangs een Gouden Medaille voor edelsmeedwerk
op de Biënnale van Salzburg. De bekroonde werken behoren thans toe aan het college
van Wevelgem (Tabernakel) en aan de kerk van het H.-Graf te Turnhout (Monstrans).
Zojuist vernemen wij dat hij de prijs voor het reliëfwerk gewonnen heeft, met een
tin-reliëf, op de internationale expositie voor Kunsthandwerk 1963 te Stuttgart. Het
prijswerk werd aangekocht door het Landesgewerbeamt van Baden-Württemberg.
In een van onze volgende nummers wordt een bijdrage gewijd aan deze kunstenaar.
Het Brugse St. Lutgardiskoor hield op zaterdag 19 oktober een geslaagd geestelijk
Barokkoncert in de St. Annakerk te Brugge. De leiding berustte bij koorleider
Marcel Bossaer.
Tijdens de maand augustus stelde kunstschilder B e r n a r d B o s s c h a e r t zijn
werken ten toon in het Parochiaal Centrum aan de Violierstraat te Brugge.
Kunstschilder R e n a a t B o s s c h a e r t uit Brugge nam deel aan de tentoonstelling
‘Jonge Westvlaamse Schilderkunst’, die van 16 tot 19 augustus gehouden werd in
de Boterhalle te Diksmuide. Van 19 oktober tot 3 november exposeert hij in de Brugse
Korrekelder; te dezer gelegenheid ging op 23 oktober, eveneens in de Korrekelder,
een kunstavond door onder auspiciën van ons Verbond. L u c i e n D e n d o o v e n
had de algemene leiding, R i t a L o m m é e en Luc Reynaert declameerden en
Te r e s a M e s t d a g gaf een klassiek guitaarrecital.
Op Ter Speelbergen, zijn heem te Bokrijk, werd onze medewerker Dr J. We y n s
door het Verbond voor Heemkunde gehul-

ontmoetingen
In memoriam Dr. Ach. Stubbe
Op 5 september II. werd ons Verbond andermaal getroffen door het verlies van een
zijner meest eminente leden, de essayist, kunstcriticus en -historicus Dr. Ach. Stubbe.
Als kenspreuk voor het essay ‘Profaan-Religieus’, waarmede hij in 1961 de Prijs
voor het essay van de provincie West-Vlaanderen zou behalen, had hij gekozen: ‘In
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labore quies’ (Rust door de arbeid). Deze spreuk karakteriseert zijn gehele leven en
beantwoordt trouwens aan de levensfilosofie van het stoere ras van de Westvlaamse
polderboeren, waaruit hij stamde. Het is gelukkig dat hij zijn groot werk over
hedendaagse religieuze kunst bijna volledig af had, toen de dood hem kwam verrassen.
Het boek zal in elk geval kunnen verschijnen en belooft een degelijke studie te
worden, die alle aspecten van het zo ingewikkelde probleem zal behandelen.
Naar aanleiding van zijn bekroning in 1961 mochten wij in dit blad een volledige
analyse brengen van het zeer uitgebreide werk van deze wetenschapsman, die tevens
een fijnzinnig esteet en stilist was (‘West-Vlaanderen’, 1962, nr. 61, blz. 42 vv). Het
weze ons daarom toegelaten hier enkel zijn menselijke gaven te beklemtonen. Wij
mochten Dr. A. Stubbe herhaaldelijk onmoeten in menigvuldige gelegenheden, in
werkcomités voor tentoonstellingen, in juries voor plastische kunst, in het atelier van
een of ander artiest, in zijn woning te Lovendegem, of als medewerker van
‘West-Vlaanderen’. Welnu wat wij steeds het meest bij hem bewonderd hebben is
zijn geestesopenheid, zijn roomse ruimheid van gedachte, zijn begrip voor het nieuwe
en het originele. In tegenstelling tot zovele universitair geschoolde kunstkenners, die
hopeloos verstard zitten in verdorde, gefossiliseerde kunstopvattingen, heeft hij steeds
het levende contact met de nieuwste kunst kunnen behouden. Met groot gezag wist
hij in de hedendaagse kunstwereld het waardevolle té onderscheiden van het
eendagsverschijnsel, de soms ontmoedigde en aan zich zelf twijfelende artiest tot
nieuwe inspanningen aan te zetten, nog totaal onbekende talenten door raad en steun
tot ontplooiing te voeren, de wegen te effenen die de artiest tot erkenning en
waardering van het publiek moeten brengen. Zovelen zijn hem voor een goed deel
het welslagen van hun artistieke loopbaan verschuldigd; zij zullen er hem steeds
dankbaar om blijven.
Ook aan West-Vlaanderen, de gouw waarin hij geboren werd en zijn kinderjaren
doorbracht, bleef hij steeds verknocht, hoewel hij het grootste deel van zijn leven
elders doorbracht. Hij telde er zeer vele vrienden en Westvlaamse artiesten hadden
steeds recht op zijn speciale aandacht en waardering.
Dr. Albert Smeets

ontmoetingen
Urbain Van de Voorde zeventig
Toen onlangs Henry de Montherlant zijn entree-rede hield in de schoot van de
Académie Française noteerde hij dat het lot - roem of afwijzing - die de werken van
de geest en van de kunst beschoren wordt, in grote mate afhankelijk is van wat hij
noemt ‘la plus vaste entreprise de faux-monnayage international que le monde ait
jamais connue’. Zonder daarom mij zo drastisch te willen uitdrukken als de franse
académicien, durf ik toch beweren dat, ook in de nederlandse - meer bepaald de
vlaamse - literatuurgeschiedenis, sommige waardeverhoudingen verkeerd zijn
voorgesteld. Men kan enkel hopen dat de toekomst de juiste rangorde zal herstellen.
Zo blijf ik vast ervan overtuigd dat het prominente lyrische werk in Vlaanderen,
onmiddellijk na de eerste wereldoorlog niet het ‘Boek van Schmoll’ is, maar wel
‘De Haard der Ziel’. Toen ik, na de tweede wereldoorlog, mijn opinie ter zake hierover
aan Dirk Coster mededeelde, trad de hollandse essayist mij volmondig bij. Hij had
trouwens Urbain van de Voorde, reeds bij diens debuut, als een gelijke van Karel
van de Woestyne, begroet.
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Ik wil even stilstaan bij mijn bewering. In ‘De Haard der Ziel’ treft men
indrukwekkende beelding en gestuwd door een dynamisch ritme, bepaalde thema's
verwoord die, in de vlaamse letteren, tot dan toe, niet zo vaak werden behandeld,
zoals: de verrukkingen der liefdeshartstocht, de wrange nasmaak van
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het zinnengenot, en vooral de religieuze en metaphysische angst ‘voor het fataal
geheim van Gods figuur’. Van de Voorde heeft niet gewacht op het opduiken der
Sartriaanse mode, om de existentialistische klacht te slaken:
we hebben niets van God dan de eenzaamheid;
we hebben niets van 't Leven dan 't vergaan!...

Helaas! Deze aangrijpende verzen waren klassieke sonetten en dit feit volstond opdat
de expressionistische nieuwlichters ze radikaal zouden afwijzen, zonder dat zij zich
even hadden bedacht dat op Urbain van de Voorde misschien de bevinding toepasselijk
kon gemaakt worden: ‘Comme l'Antique il est nouveau!...’ Van de geest en de
bezieling van het opdagende expressionisme kon wie aandachtig luisteren wilde,
heel wat teruggevonden worden in ‘De Haard der Ziel’ en in ‘Diepere Krachten’:
het humanistische meevoelen met ‘de soldaten van den Grooten Oorlog’, met ‘alle
kampers voor Ideaal... treurend achter getralied glas’ - meer speciaal waren hiermede
bedoeld de vervolgde vlaamsnationalistische voormannen, wier bestrevingen de pas
afgestudeerde Blankenbergse student met veel geestdrift was bijgetreden. En dan
deze grandioze gil van wanhoop en vermaledijding ‘Verwoeste Steden’, opgedragen
aan Ieper en Diksmuide, die inzet met vox magna:
Wij zijn vermoord. Maar over de aarde ons vloek
hangt Noodlot-zwaar tot straf der barre zonde...

Ik ken in onze vlaamse letteren geen poëem dat zulk een pragnante beklemming
veroorzaakt. Luister even naar de twee slotstrofen die verdienden gebeiteld te worden
op het voetstuk van Zadkine's monument voor het verwoeste Rotterdam, en waarin,
25 jaar voor Hiroshima, als het ware, als een bijbels vermaan, de atomistische
ondergang van de mensheid wordt geprofeteerd:
Op ons puin, waar het Kruis stortte in met de torens
rijst dan donkere Galg als Gods nieuw Testament,
wijl de stervende zon, als een stierkop, haar horens
bloedig strekt in het koud firmament.
't Verst geslacht zal bij God geen woningen hebben:
De aarde, nààkt, zij zijn krocht. Alle zegen zij vloek
Gods liefde als een zee begint eindelooze ebbe:
want ons bloedige dood staat gewraakt in zijn Boek.

In de verdere evolutie van zijn lyriek zou Urbain van de Voorde speciaal de thema's
van liefde en dood, die, mag men Freud geloven, nauw met elkaar verwant zijn, op
het voorplan brengen. Een van deze bundels draagt trouwens de titel ‘Eros-Thanatos’
en, in zijn twee laatste dichtbundels ‘De Gelieven’ en ‘Metamorfozen’, wordt een
gedurfd opzet: liefdesdialogen van historisch beroemd geworden minneparen, met
een verrassend welslagen uitgewerkt.
Dat dergelijke poëzie gehoor en weerklank zou vinden bij de experimentelen was
uiteraard niet te verwachten. Maar uiteindelijk vertonen zich nu tekenen ener nakende
kentering bij de allerjongste generatie. Symptomatisch, in dit opzicht, is het fel
opgemerkte rekwisitorium dat de jonge vlaamse dichter Jan Berghmans zo pas op
de Zesde Biënnale der Poëzie te Knokke hield, waarbij de experimentelen, zowel
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van Vlaanderen als van Holland, hun ‘bewuste zelfverdoving’ verweet en een pleidooi
leverde voor ‘bewustzijn bij de dichters’.
Zo goed als algemeen wordt daarentegen het gezag van de literaire critikus Van
de Voorde bij het lezend publiek erkend. De enquête ingesteld door Rik Lankrock
heeft dit duidelijk aan het licht gebracht. Dit gezag is in alle opzichten gefundeerd,
want met een bewonderenswaardig geduld spoort de kroniekschrijver van ‘De
Standaard’ alle literaire prestaties op, die aandacht verdienen en alle, ook deze die
regelrecht indruisen tegen zijn eigen ideologische, esthetische of ethische princiepen,
behandelt met prijzenswaardige objectiviteit en met een angstvallige bezorgdheid
om hen recht te laten wedervaren. Nooit zal men hem er op betrappen zich van een
aanvaarde opdracht met een Jantje van Leiden af te maken. Is het niet treffend dat
een roman zoals ‘De Verwondering’ van Hugo Claus die, in Holland, veeleer onbegrip
en afkeuring oogstte zo lovend door Urbain van de Voorde werd besproken, al wordt
de dichter van ‘De Gelieven’ bepaald niet door de ‘Tijd en Mens’-generatie in het
hart gedragen...
Van de Voorde's categorische stellingname in zake plastische kunsten is algemeen
bekend. Vooral zijn strenge veroordeling der abstracten. Ik kan dit best begrijpen;
ook al onderga ik vaak de charme die uitgaat van sommige non-

op korte golf [vervolg]
digd. Hierbij sprak op de akademische vergadering o.m. de Brugse folkloriste M a g d a
C a f m e y e r over koewachtersroepen.
De letterkundige A n d r é C l a e y s spreekt op 10 februari 1964 over Bijgeloof en
zwarte magie in Congo, in de galerij Beatrijs te Eeklo.
Kunstschilder R i c h a r d C l a e y s uit Kuurne stelde in zijn geboorteplaats tentoon
in de zaal Van Wonterghem. Hij werd ingeleid door kunstcriticus G i l b e r t
Dewilde.
Letterkundige F e l i x D a l l e werd benoemd tot nationaal redacteur van het weekblad
‘Kerkelijk Leven’ te Antwerpen, waar hij thans gevestigd is.
Van 20 tot 22 september greep te Minden in Westfalen de jaarlijkse ‘Kogge-Tagung’
plaats, die dichters uit Duitsland, België en Nederland samenbrengt. Als Vlaamse
auteurs, die aan deze bijeenkomst deelnamen werden o.m. opgemerkt: K l a u s R .
E v e r s , M a r c e l Va n d e Ve l d e , L i e v e Va n D a m m e e n J a c k
Ve r s t a p p e n . Door deze dichters en schrijvers werden in de scholen zeer
opgemerkte lezingen gehouden. Ook de pers hechtte groot belang aan deze
letterkundigen; in een plaatselijk blad werd o.m. werk van J a c k Ve r s t a p p e n in
Duitse vertaling gepubliceerd.
In het Schuttershof, Dorp 24, te Deurle exposeerde G e o r g e t t e D e
G r o o t e - Ta n g h e email en tekeningen, van 5 tot 18 oktober.
Het befaamde Brugse koor ‘Cantores’, voorbereid door haar leider A i m é d e
H a e n e , trad in het Kursaal te Oostende op in de Negende Symfonie van Beethoven,
o.l.v. André Vandernoot.
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De kunstschilders H e n r i D e J a e g e r e n M a u r i t s D o u s s e l a e r e namen
deel aan de expositie, die van 20 juli tot 2 augustus werd ingericht door de kunstkring
‘Horizon’ te Heist aan Zee.
In september verscheen de bundel ‘Proweezie’, een proeve tot proza en poëzie. De
bundel is een gezamenlijke uitgave van drie jonge Westvlamingen, die hiermee hun
literair debuut wagen, en omvat gedichten, korte verhalen en een novelle,
respectievelijk van T h i e r r y D e l e u (Wevelgem), L i o n e l D e f l o (Wevelgem)
en M a r g o (Ieper). Met een fragment uit de novelle werd aan de schrijver een
aanmoedigingsprijs toegekend in de poëziewedstrijd 1963 van Heist-Duinbergen.
De uitgave, typografisch uiterst verzorgd, is verlucht met lino's van de Harelbeekse
kunstschilder en graficus André Deroo.
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De bundel is verkrijgbaar door overschrijving of storting van 60 F op prk. 9006.75
van Lionel Deflo, Kapellestraat 24, Wevelgem.
Ons medelid K a r e I M . D e L i l l e gaf een boek uit, getiteld ‘Alfons Van Hee’
(180 blz.). Dit werk kan verkregen worden mits storting van 125 F op p.c.r. nr.
6171.09, t.n.v. de auteur, Cartonstraat 40, Ieper. Hij organiseerde op 5 mei jl. een
Alfons Van Hee-hulde te Lo. Op 30 juni werd hij, over de BRT, zender
West-Vlaanderen, geïnterviewd door Va l è r e A r i c k x .
Het verhaal ‘Water 44’ van L u c i e n D e n d o o v e n , door de provincie
West-Vlaanderen geprimeerd in 1961 en verschenen in ‘Dietsche Warande en Belfort’,
werd thans geselecteerd voor opname in de bloemlezing ‘Literair Akkoord’. Dit is
een uitgave door de A.W. Bruna en Zoon's Uitgeversmij N.V. te Utrecht, in opdracht
van de Conferentie der Nederlandse Letteren.
Dr. L u c D e v l i e g h e r leidt de opgravingen en ermede gepaard gaande
wetenschappelijke opzoekingen, die doorgaan bij gelegenheid van de
herbouwingswerken van de gouvernementsgebouwen op de Burg te Brugge.
De B.R.T. West-Vlaanderen zendt volgende jeugdluisterspelen uit van de Kortrijkse
auteur J o r i s D e w a e l e , telkens te 17.03 h; ‘De Witte Wolf’ (8 oktober), ‘Het
Paardje Falada’ (5 november) en ‘Boerke Naas’ (3 december).
Teater Antigone brengt vanaf 4 oktober de uitvoering van ‘De Ernst van Ernst’ van
Oscar Wilde in de regie van B e r t D e W i l d e m a n .
Zoals steeds was het programma van de befaamde orgelist K a m i e l D ' H o o g e
zeer druk bezet. Hij concerteerde o.m. te Bern (6 augustus), Sankt Gallen (27
augustus), Den Haag (5 september), Heerswijk en Helmond (8 september),
Sinaai-Waas (Tinel-hulde, 15 september) Dordrecht (2 oktober) en Antwerpen (11
oktober).
De Oostendse organist S t e f a a n D o m b r e c h t concerteerde op 26 september op
het orgel van de O.L. Vrouwekerk te Roeselare.
In de loop van september werd door de kring ‘Iris’ te St. Kruis een
groepstentoonstelling gehouden, waaraan o.m. M a u r i t s D o u s s e l a e r e en
D e n i s e S c h a e v e r b e k e hun medewerking verleenden.
Orgelist C h r i s D u b o i s concerteerde op het positieforgel van de B.R.T. op 6
augus-

[Urbain Van de Voorde zeventig, vervolg]
figuratieve voorstellingen. Maar het interpreteren van de betekenis dezer doeken en
plastieken ligt boven mijn begrip.

West-Vlaanderen. Jaargang 12

Het essayistisch werk van Urbain van de Voorde - het moge nu zijn boeken zijn
over westeuropese culturele stromingen als ‘Het Pakt van Faustus’ en ‘Frankrijks
dubbel Aangezicht’, waarin de lijn van graaf de Gobineau wordt uitgewerkt, of zulke
over meer specifieke vlaamse problemen, als de Gezellestudies - heeft meermalen
deining veroorzaakt. Gedurfd was meer bepaald de m.i. gefundeerde ontleding van
‘Gezelle's Eros’. Ik verheug mij dan ook hier, terloops, te kunnen aanstippen dat
onlangs, in een vergadering van de Koninklijke Vlaamse Academie te Gent, de bij
uitstek deskundige in Gezelle-aangelegenheden, professor Frank Baur verklaarde
dat de ontdekking van nieuwe dokumenten hem er toe hadden gebracht zijn afwijzende
houding tegenover Van de Voorde's theorie op te geven.
Omvangrijk en vruchtbaar is het drievoudig oeuvre dat de nu zeventigjarige
letterkundige met onverzwakte ijver en onwankelbare overtuiging, onverpoosd laat
aangroeien tot zegen van ons patrimonium, waarvoor de gehele Nederlandse
Cultuurgemeenschap hem dank moet weten.
Raymond Brulez

ontmoetingen
Hulde aan Maurits Denaux
Laat ons toe u te begroeten met een parafrase van de dichter:
Wij willen een lied van lof voor u zingen
van ons aller lof, passend en groots.

Wat u met uw koor ‘Singhet ende weset vro’ gepresteerd hebt in de voorbije twintig
jaren en tijdens deze dagen verdient van ons allen een eresaluut en een luidruchtig
bravo.
Wij zeggen: uw koor. En wijzen daarop vooreerst op de leden, en heel in het
bijzonder op de nog aktieve stichtende leden van uw zangvereniging, die heden met
rechtmatige fierheid opzien naar de dankbare schittering van onze blik. Wij wijzen
op de bewonderenswaardige leden van uw koor, die met offerbereidheid en liefde,
jaren aan een stuk, de inspanningen en de ontberingen opbrengen om te worden
datgene wat zij zijn.
Wij zeggen: uw koor. Want zonder u zou het koor gewoon niet bestaan. De
gebondenheid, de orde, de aanhang en de samenzang is uw werk, uw meesterlijk
werk. De veelvormigheid en de veelkleurigheid der stemmen van de leden tot een
orde-eenheid en een glanzende harmonie opvoeren is uw werk. Wij voelen het aan:
wanneer U als dirigent de stroom van muziek ontlokt, leeft u in uw element als een
vis in het water. Daar zijt u uzelf. En u doet het prachtig.
Niemand, die het niet heeft meegemaakt, kan beseffen wat al kommer, zorg, tijd
en last het instandhouden van dit merkwaardig koor heeft meegebracht. Niemand,
die het niet heeft medebeleefd, kan ook maar in de geringste mate bevroeden wat
een berg van organisatieproblemen door u en uw medewerkers is verzet geworden,
doorheen de jaren en doorheen deze laatste maanden. Wij buigen diep voor deze
belangloze inspanningen. Iemand heeft eens de kultuur gedefinieerd als de zin voor
het nutteloze, bedoelend dat niet het utilitaire de drijfveer is van het kulturele werk
maar het schoonmenselijke, dat met geen maat van nut te meten is. De grootheid van
de mens straalt uit zijn meer geestelijke prestaties; het nuttige is slechts het middel
opdat hij schoonmenselijk zou kunnen worden.
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Om dit alles zijn wij u erkentelijk en huldigen wij u.
U hebt meteen begrepen en u bewijst dat ons Vlaams-zijn niet louter de blijdschap
is om het eigene, niet enkel de beperktheid van het wij-zijn en van de wij-kring. Het
is tevens de vreugde van het mede-opstappen in de tred en de stijl van 1963. U en
uw koor toont aan ons en aan de anderen, dat wij waardig zijn mede op te marcheren
in de rij van de volkeren en dat wij tot internationaal-waardevolle dingen in staat
zijn. Kwalitatief met onze eigen vlag gelijk worden aan wie met een grotere vlag
opstapt in de algemeen menselijke kultuur van onze tijd. Ook dàt hebt u gedaan.
Om dit alles huldigen wij u. Het past niet dat wij ons op heden zouden beperken
tot een zwijgen, het zwijgen van Hamlet (the rest is silence) hoe groot dit zwijgen
ook kan zijn. Wij moeten het u vandaag zeggen. Opdat u zoudt weten
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dat wij fier op u zijn: fier om wat u zijt, om wat u presteert en omdat wij allen,
inwoners van Kortrijk en van de ommelanden, mede deelachtig zijn in de roem, die
u en uw koor niet enkel in den lande maar tevens over de grenzen is ten deel gevallen.
Misschien hebt u in het verleden de indruk gehad, dat wij niet voldoende aan uw
zijde hebben gestaan, niet voldoende uw moed en kommervolle doortastendheid
hebben gesteund.
Wij beginnen als volk slechts de eerste treden van de algemene kultuur te betreden;
wij hebben het steunen van onze kultuurdragers nog niet tot een vanzelfsprekende
verworvenheid gemaakt.
Het inzicht en het doorzicht begint echter ook op dit stuk door te breken.
Kultuurbeleid is geen vreemd woord meer.
Vandaag beseffen wij beter dan op andere dagen, dat wij aan u schatplichtig zijn.
Houdt u vol: wij zullen volgen.
Aan Singhet ende weset vro en aan dirigent Maurits Denaux onze dank en onze
hulde. Moget het ons gegeven zijn deze dankzegging en deze huldeblijken in de
toekomst te herhalen.
Michiel Vandekerckhove, Voorzitter van het Kultureel Komitee. Kortrijk.

ontmoetingen
Het Internationaal Koorfestival 1963 te Kortrijk
Kortrijk heeft, met enorme bijval, zijn eerste bijdrage geleverd in het nu van Limburg
tot West-Vlaanderen gespreide ‘Festival van Vlaanderen’. Stilaan wint de beweging
tot algemene kultuurverheffing veld. En wanneer de officiële instanties overal
onomwonden het evengroot belang zullen inzien van de spirituele ontwikkeling en
standing van de mens, tegenover de materiële zorgbesteding, dan zal de grote weg
afgelegd zijn.
Mensen zoals Maurits Denaux hebben een enorme verdienste. Dank zij hem bezit
Kortrijk sinds twintig jaar een koor, dat door stage groei en bloei wijd bekendheid
verwierf. Zo is ‘Singhet ende weset vro’ op dit ogenblik het schoonste sieraad aan
Kortrijks muzikale kroon.
Het twintigjarig bestaan van’ de chorale gaf dan aan dhr. Denaux de schitterende
inval tot het houden van een internationaal koorfestival. Stad Kortrijk bood daartoe
een enige gelegenheid, want dit ‘nieuw geluid’ kon geplaatst worden in het kader
van de Guldensporenfeesten. Het moet gezegd dat er een publieke honger bestaat
naar goede muziek. Anders is het massale bijwonen van de zes concerten niet te
verklaren. Dit zal zeker de stimulans zijn om verder te werken aan de bestendigheid
van het koorfestival.
Laat me toe een retrospectief beeld op te hangen van deze concertenreeks. Het
openingsconcert op 6 juli werd verzorgd door de Scola Cantorum ‘Cantemus Domino’
uit Izegem o.l.v. Robert Depicker. Dit koor noemt haar eerste taak: het Gregoriaans.
De uitvoering van deze eeuwige muziek kan alleen verkregen worden door beleven
en technisch begrijpen. Het Gregoriaanse ‘Jubilate’ waarmee dit concert opende in
de Gotische zaal van het stadhuis, gaf deze Scoladoelstelling weer, en was een
jubelende festival-inzet. In enkele polyfonische motetten o.a. het ‘O Salutaris’ van
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de Kortrijkse Pierre de la Rue kon men de soepele evenwichtigheid van het
mannenkoor bewonderen. Na de pauze kwam het eerste deel van het nog in wording
zijnde oratorium ‘Kersthallel’ op gedichten van Albe, en muziek van ondergetekende.
Dat het publiek mijn schamele klanken op zich liet inwerken stemde mij zeer
dankbaar, en ik draag alle succes dan ook over op de vertolkers: Jessie Maes,
mezzo-sopraan; Geert Claeys, tenor; Roland Coryn en René Hostyn, piano; André
Bouckaert, slagwerk; de ganse Scola en de begeesterde dirigent, Robert Depicker.
Het tweede concert zag de Engelse ‘London Bach Society’ in de St. Maartenskerk,
in samenwerking met het kamerorkest van de B.R.T. o.l.v. Paul Steinitz. Was de
ruimte van de kerk niet overal zeer goedklinkend, dan mochten koor en orkest in de
twee Bachwerken en het ‘Salutatio Angelica’ van de aanwezige Engelse Komponist
A. Milner bewonderd worden. De vokale zuiverheid

op korte golf [vervolg]
tus, met werk van Oud-Duitse, Braziliaanse, Engelse en Nederlandse meesters.
Op St.-Michielsfeest ging een schitterend koorkoncert door in de Brusselse kathedraal,
waaraan vier koren deelnamen, waaronder de Gavergalm uit Waregem, onder de
leiding van haar dirigent Dr. jur. A l b e r t F r a n ç o i s . Er werd o.m. het ‘Ave Maria’
van baron Jozef Ryelandt gezongen.
Op 20 november wordt het luisterspel ‘Dossier Bakelandt’ van F r e d G e r m o n p r e z
door de BRT, zender West-Vlaanderen, uitgezonden. De uitvoering werd aan het
toneelgezelschap Antigone toevertrouwd, onder regie van B e r t D e W i l d e m a n .
Van 21 september tot 15 oktober exposeerde kunstschilder F e r n a n d G e v a e r t
zijn werken in zijn eigen atelier, ‘Vogelzang’. Torhoutsteenweg 463, te Sint-Andries.
Ons redactielid G a b y G y s e l e n sprak de gelegenheidsrede uit op de plechtige
uitreiking der diploma's van de school voor bestuursrecht. Hij handelde over ‘De
ambtenaar tegenover het kultureel beleid van provincie en gemeente’.
Op 17 oogst trad de musicerende jeugdgroep ‘Ons Dorado’ van Brugge op in de
Nederlandse T.V., onder de leiding van P a u l H a n o u l l e .
In het maandblad ‘Open Kring’ verscheen een lezenswaardige studie van G a s t o n
H o m b l é over de Westeuropese culturele samenwerking.
Van 10 tot 30 oogst exposeerde kunstschilder J a n H o o g s t e y n s uit Paal (Limburg)
in het Klubhuis ‘De Warande’ (Open Kring), Maaltebrugpark, Kortrijkse Steenweg
413, te Gent. Van 5 tot 19 oktober nam hij deel aan een groepstentoonstelling te
Harlingen (Friesland).
Kunstschilder J o r i s H o u w e n , die thans te Tielt gevestigd is, exposeerde tot 27
september in de galerij Vyncke-Van Eyck te Gent.
Men meldt ons het verschijnen van een Algemene Muziekencyclopedie ‘Die Musik
in Geschichte und Gegenwart’ bij ‘Bärenreiter’ te Kassel - Basel - Londen -
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New-York. In dit belangrijk werk komt o.m. een ‘curriculum vitae’ voor van ons
medelid B r o e d e r I l d e f o n d s (componist J u l i e n R o t s a e r t ).
Van L o d e S t ë v e n b e r g verscheen onlangs: ‘Klein, maar dapper’, een inleiding
tot het leven van de microben (uitgave reeks
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Wijsneus speurt) en ‘Tjiep, de Mus’, éénakter voor meisjes (uitgave Toneelfonds
Britto te St.-Andries-Brugge).
Het Nationaal Kamerorkest concerteerde einde oogst in het Kursaal te Oostende,
onder de leiding van dirigent G e o r g e s M a e s . Koningin Elisabeth woonde de
uitvoering, die een ware triomf werd, bij.
Op het concert werden werken van Mozart uitgevoerd.
De glazenier J o o s t M a r é c h a l uit Eeklo, leraar aan het Hoger Instituut voor
sierkunst te Gent, hield op 14 september een voordracht over religieuze kleinkunst
in de moderne woning. Hij toonde er ook zijn film ‘Klei wordt keramiek’. Dit greep
plaats in het jeugdcentrum te Hekelgem, voor de Affligemstichting. Er ging tevens
een keramiek-tentoonstelling door met werk o.m. van R o g e r B o n d u e l , M a r e
d e B r u y n en M a u r i c e W i t t o u c k .
In het raam van de Landelijke Open Kringdagen, ingericht door V.Z.W. ‘Open Kring’
te Gent, werd letterkundige M a r c e M a t t h i j s op 20 oktober gehuldigd.
B r o e d e r M a x , Broeder van Liefde, stelde van 27 juli tot 9 oogst zijn schilderijen
ten toon in het Spaans paviljoen, Ooststraat 2, te Veurne. Het openingswoord werd
uitgesproken door Kan. A. Vandenberghe, pastoor-deken van Veurne.
Bij gelegenheid van de jubelviering in de Congregatie der Zusters van Liefde te
Heule, werd op 21 en 22 september aldaar het Oratorium ‘De Caritate Christo’
uitgevoerd met solo-koor en instrumentaal ensemble. Dit werk werd gecomponeerd
door H e r m a n R o e l s t r a e t e , die tevens ook optrad als dirigent. Declamator
G e r a r d Ve r m e e r s c h verleende eveneens zijn, medewerking.
De tweede culturele prijsvraag voor de jeugd, ingericht door de Hobby-Club Brugge,
kende een zeer groot succes. Ons Redactieraadslid A l b e r t S e t o l a maakte deel
uit van de jury voor de afdeling schilderkunst en R o g e r Va n s e v e n a n t zetelde
als jurylid voor de fotografische compositie.
Op 3 augustus jl. ging te Koekelare voor de tweede maal de historische en
folkloristische stoet ‘Koekelare, waar is de tijd?’ uit. De inhoud van deze optocht is
ontleend aan het gelijknamige werk van R a f S e y s , boek, waarvan eerlang een
nieuwe druk verschijnt.
Ons medelid L e o S i m o e n s uit Gentbrugge - momenteel leraar te Elisabethstad
- hield op de eerste zes vrijdagen van

[Het Internationaal Koorfestival 1963 te Kortrijk, vervolg]
deed denken aan zingende engelen uit een oud-vlaams schilderij, vooral in de kantate
‘Ich hatte viel Bekümmernis’ en in ‘Salutatio Angelica’. A. Milner heeft in dit werk
de eenvoud gehuldigd, gegroeid uit de sfeer van Gregoriaans bidden. Het ‘Magnificat’
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van Bach stond wel niet helemaal op ditzelfde niveau. Onder de solisten weze vooral
de alt Janet Baker vermeld met doorleefd muzikaal aanvoelen.
Singhet ende Weset Vro trad, in het derde concert, zelf aan in de stedelijke
schouwburg, met de koren en het groot orkest van de B.R.T. Voor een paar jaar
schreef Jan Decadt op tekst van Jan Vercammen zijn Permekesuite, in opdracht van
onze provincie. Een nieuwe versie zette het deklamatorisch gedeelte om voor
sopraan-solo. De meningen over de beide versies waren uiteenlopend. De tweede
uitvoering van dit werk werd dus enigzins een hercreatie. De sopraan Raymonde
Severius kon bijwijlen bekoren in het expressieve van haar moeilijke rol.
Krachtsontplooiingen in koor, en orkest kwamen in de schouwburg echter niet altijd
tot klankevenwicht (dit deed ons het tekort aanvoelen van een concertzaal). De
toondichter schijnt de stoere bonkigheid van Permeke als basis genomen te hebben
voor zijn kompositie. Leonce Gras liet niet na deze basis uit te bouwen tot soms
donderende explosies.
Het populaire werk van Carl Orff ‘Carmina Burana’ sloot het concert af. Leonce
Gras, die ‘Carmina’ werkelijk bezit beleefde een triomf. Alles in de uitvoering was
bezield; koren, orkest, én de drie solisten: E. Verlooy met zilveren sopraanstem,
Lode Devos in zijn goochelachtige tenorrol, en de bas Robert Titze met rijke
interpretatie. Een fameus concert!
De ‘Cercle choral les trente’ uit Rijsel verzorgde het eerste deel van het vierde
concert. Dit massamannenkoor (85 leden) kende niet de koorverfijning zoals wij die
huldigen; daarentegen zongen alle leden met hart en ziel; en paar vlaamse liederen
bezorgde hen onvoorwaardelijk de simpathie van het publiek. In antipode van het
Rijselse koor stond het optreden, na de pauze, van de ‘Agrupacion coral de camara
de Pamplona’ met een a capella-programma gespreid van XIIIe tot XXe eeuw, en
gewijd aan Spaanse muziek. Het duurde even voor men ging wennen aan de uiterste
soberheid van hun stijl en hun binnenmonds hangende wijze van zingen. Ze hebben
hun eigen sfeer, als koor zeer homogeen.
Het groot omroepkoor en het orkest van de Nederlandse Radio-unie brachten een
Bruckner-Beethovenprogramma. Weeral: de schouwburgzaal is niet aangepast bij
uitvoeringen met groot koor en orkest. Dit schaadde het meest in de negende Symfonie
van Beethoven. De persoonlijke interpretatie van dirigent Henk Spruit maakte het
beluisteren soms verrassend. De solisten met M. Tyler, sopraan; W. Matthès, alt; en
de bas G. Hoekman waren zeer goed terwijl de tenor F. Bongers tekens van
vermoeidheid vertoonde, zeer normaal overigens na de dramatische inspanning in
het ‘Te Deum’ van Bruckner, waar het solistisch gedeelte beheerst wordt door de
tenor. Bruckner's Te Deum kreeg een zeer gave en begeesterde uitvoering. Het is
echter opvallend dat Bruckner bij ons nog niet helemaal tot het publiek doordringt.
Het niet vertrouwd zijn met de strengere Brucknersfeer is de grond daarvan. Het is
een niet geringe festival-verdienste dat buiten het gekende repertorium onze mensen
kunnen luisteren naar minder gekend werk.
De bekroning van het festival, en meteen van het twintigjarig bestaan van Singhet
ende Weset Vro kon niet waardiger besloten worden dan door de heerlijke uitvoering
met de jubilerenden zelf van Händel's ‘Messias’ in de met twee duizend gevulde St.
Maartenskerk op 15 juli. Een eerste woord van bewondering geldt ons enig vlaams
beroeps-simfonisch orkest ‘de Philharmonie van Antwerpen’ die zich liet kennen
met een bezieling, virtuositeit en orkest-discipline die we van andere Belgische
orkesten niet gewoon zijn. Ere aan de Antwerpenaren die we benijden om en
gelukwensen met hun orkest. De solisten
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Wij vestigen er de aandacht op, dat ons nummer 67 (Italiënummer) volledig
uitverkocht is. Nieuwe abonnees hoeven bijgevolg slechts 125 F te betalen voor de
resterende vijf nummers van de huidige jaargang. Indien zij het wensen, kunnen zij
echter, in plaats van het Italiënummer, de aflevering over het Expressionisme (nr.
66) bekomen; zij dienen in dat geval vanzelfsprekend het normale abonnementsgeld,
zij 150 F, te storten.
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waren dit slotconcert overwaardig: J. Vyvyan, sopraan; M. Thomas, alt; D. Galliver,
tenor; en Roger Stalman, bas. Men voelde de stilte spannend wegen over de
luisterende hoofden bij de respektievelijke soli. Ten slotte het koor: men kon vrezen
dat ze te veel hooi op de vork namen door het uitvoeren van drie lastige brokstukken
in de tijdspanne van één week. Maar die vooraf geopperde mening zonk weg bij het
aanhoren van Händel's gewrocht. Singhet ontroerde, Singhet begeesterde. Kroon op
het eerste koorfestival, kroon voor Singhet ende Weset Vro, kroon op het werk van
Maurits Denaux, spil van het gepresteerde.
We wensen het festival bestendigheid, Singhet ende Weset Vro verder groei en
bloei, en Maurits Denaux nooit versagende bezieling, en stimulerende kracht in zijn
edel kultuurwerk.
Herman Roelstraete

ontmoetingen
José de Ceulaer te gast bij vlaamse auteurs
Het interview is een der kwalen van onze tijd, zou men soms wel geneigd zijn te
zeggen. Kranten, Radio, Televisie, weekbladen staan er vol van, en men droomt er
zelfs van, gefingeerde interviews te maken, waarin historische figuren als Socrates,
Willem de Zwijger, Savonarola en noem maar op, zouden ondervraagd worden over
hun werking en hun toekomstplannen. Maar laten we niet al te zeer badineren,
eigenlijk is het interview al veel ouder en (dus) ook eerbiedwaardiger dan velen
denken. Laten we maar herinneren aan bv. Goethes gesprekken met Eckerman, of,
dichter bij ons, aan het interview dat August Vermeylen van Pieter Breughel afnam
naar aanleiding van de roman die Timmermans over hem had geschreven. Het
interview is eigenlijk een der verworvenheden van de democratie, en men stelt zich
niet goed een Leopold de tweede voor, die een interview zou afstaan in verband met
zijn Congopolitiek. Er is ook een andere soort van interview: zo laten politici soms
bewust interviews afnemen (op eigen aanvraag) om op die manier a.h.w. onvrijwillig
en zijdelings drukking uit te oefenen op mensen of op de openbare opinie.
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Zulke achterbakse bedoelingen heeft José de Ceulaer natuurlijk niet gehad, toen
hij voor zijn krant zowat heel Vlaanderen ronddoolde met zijn 12 paarden, om
schrijvers in hun eigen huis te gaan interviewen. Een der redenen is wel dat schrijvers
ook niet zoveel te vertellen, of liever, niet zoveel ‘te zeggen hebben’, en bij ons weten
heeft geen van die interviews het regime of de regering in het gedrang gebracht.
Maar hij had goede voorbeelden: laten we maar even terugdenken aan ‘Sprekende
schrijvers’ van G.H. 's Gravensande, ‘Mens en kunstenaar’ van de betreurde L. Sourie,
ten dele zelfs aan ‘Vlaamse Bloei’ van Bert Ranke. Zulke publicaties zijn belangrijk
omdat ze een gedroomde bron zijn voor realia en personalia, die toch belangrijke
middelen zijn om de auteurs beter te begrijpen, en om een inzicht te krijgen in de
achtergrond van hun werk. Men vreest alleen een beetje dat de mensen liever de
interviews lezen waar ze de ‘vent’ kunnen horen spreken, dan hun boeken. De
Ceulaers geregelde bijdragen werden nu door de uitgeverij ‘De Garve’ gebundeld,
ten minste een goed deel
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dit jaar, vóór de micro van de B.R.T. Brussel, radiocauserieën over ‘Het Midden- en
Zuidamerikaanse Nationale Lied’. Eerlang verschijnt van hem een boek over het
Europese volkslied.
H e r v é S t a l p a e r t verzorgt, samen met A n t o o n V i a e n e , een biografie van
Dr. J o s D e S m e t in het Hulde-album, dat door het Westvlaams Verbond voor
Heemkunde zal worden aangeboden aan de Brugse ererijksarchivaris.
Van 26 oktober tot 7 november stelt kunstschilder G a s t o n T h e u n i n c k zijn
werken ten toon in het Concertgebouw te Brugge.
Op de 20ste Vlaamse Poëziedagen te Wemmel (5 oktober), hield L u c Va n
B r a b a n t een referaat over ‘Een amoureuze dichteres uit de XVIe eeuw: Louise
Labé’.
Bij Verlag Ludwig Auer, Donauwörth, Westduitsland, verscheen een studie over de
Chinese Communistische Partij en haar leiders (104 p.) van P a t e r D r i e s Va n
C o i l l i e . Het werk dat oorspronkelijk in het Duits verscheen onder de titel:
‘Rotchina: die Partei und ihre Führer’ werd uit het Nederlands vertaald door Georg
Hermanowski en kreeg algemeen in Duitse pers en radio gunstige besprekingen.
J a n Va n D a m m e uit Brugge, van wie vroeger een essay over Alain Fournier
verscheen en die onlangs een ander boekje liet verschijnen over Charles Péguy, sprak
op 1 september voor de micro van B.R.T. West-Vlaanderen over zijn jongste werk,
waaruit hij een fragment voorlas.
Van 6 tot 13 oktober stelde kunstschilder L e o Va n d e k e r c k h o v e zijn werken
ten toon te Oostkamp, in de Raadszaal van het gemeentehuis.
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Van de hand van Remi De Cnodder verscheen een rijk geïllustreerde studie over
kunstschilder L u c i e n Va n D e n D r i e s s c h e : ‘Sublimering van het plastische
element’.
Als nr. 10 in de pocketreeks van de Literaire Tafelstonden (Verwersdijk 8, Brugge)
verscheen van M a r c e l Va n d e Ve l d e , onder de titel ‘Heimelijkheden uit het
Brugse Vrije’, een nieuwe serie ‘verborgen sproken en volkse verbeeldingen’ (prijs:
30 F).
Op 9 januari gaat in de Korrekelder te Brugge de creatie in België door van ‘De
Burgemeester’ van Hoffman, in de regie van R e m i Va n D u y n .
Op 1 september werd in de Sint-Laurentiuskerk te Wielsbeke het nieuwe orgel
ingewijd. Te dezer gelegenheid voerde A l b e r t Va n h a u t e , orgelist op
St.-Maartens te Kortrijk,
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een recital uit, tijdens hetwelk hij o.m. een eigen werk ‘Apparitio’ ten gehore bracht.
Kunstschilder Fr. Vanthomme exposeert vanaf 13 oktober in het stadhuis te Ardooie.
De inleider bij de vernissage was onze beheerder-penningmeester H e c t o r
Deylgat.
In de loop van november 1963 verschijnt, bij de Arbeiderspers te Brussel, een sociale
roman van J u l i e n Va n R e m o o r t e r e , ‘Gloed en Gensters’.
Op 5 oktober werd te Ieper in de Galerij Britanique een grote retrospectieve E u g e e n
Va n s t e e n k i s t e geopend door een toespraak van ons redactielid Drs H i l a i r e
G e l l y n c k , die onze voorzitter verving. Op 18 oktober werd in dezelfde zaal een
gespreksavond gehouden van vrienden van de betreurde schilder, met de deelname
o.m. van declamator A n t o o n Va n d e r P l a e t s e .
Onder de titel ‘Indrukken uit Tunesië’ stelt R o g e r Va n s e v e n a n t , van 19 oktober
tot 1 november, een reeks werken tentoon in de galerij 't Schuttershof, Dorp 24, te
Deurle.
Twee radio-uitzendingen van de B.R.T. vestigden opnieuw de aandacht op het
Westvlaams Kamerorkest en zijn dirigent D i r k Va r e n d o n c k :de eerste ging op
22 september over de antenne van Brussel, de tweede werd door zender
West-Vlaanderen geprogrammeerd.
Op 8 november leidt D i r k Va r e n d o n c k zijn orkest bij een geestelijk concert
in de H. Hartkerk te Knokke, in samenwerking met het plaatselijk koor Cantabile.
Op 6 oktober leidde H i l m e r Ve r d i n het mannenkoor Rhetorica bij de uitvoering
van de missa Octava van A l f o n s M o o r t g a t in de Jezuïetenkerk. Ook het
Madrigalenkoor zong er enkele motetten. Dit gebeurde bij de viering van enkele
Jezuïetenjubilarissen. Dit koor kende ook een groot succes met de concertavond van
22 oogst in de St.-Rochuskerk te Blankenberge, eveneens onder de directie van ons
redactielid H i l m e r Ve r d i n , die er tevens als organist optrad.
Naar aanleiding van zijn zeventigste verjaardag wordt de tweede symfonie van
R e n a a t Ve r e m a n s gecreëerd in het Kon. VI. Conservatorium te Antwerpen op
maandag 9 maart. Zijn ‘In Memoriam Felix Timmermans’ werd op 3 oktober
uitgevoerd door radio Limburg. Liederen van hem werden gezongen op de 36ste
IJzerbedevaart te Diksmuide.
G e r a r d Ve r m e e r s c h trad op te Kortrijk als recitant ter gelegenheid van het
Eu-,

[José de Ceulaer te gast bij vlaamse auteurs, vervolg]
want er zijn nu al drie bundeltjes verschenen. Het is wellicht goed, ter informatie de
namen op te sommen van mensen wier interviews al opgenomen werden: In bundel
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I: Johan Daisne, J.L. de Belder, André Demedis, Paul Devree, Fred Germonprez,
Raymond Herreman, Karel Jonckheere, Paul Lebeau, Frank Liedel, Marcel Matthijs,
Maurice Roelants, Gerard Walschap. Men vindt hier een generatie terug, en dat zal
wel het ordeningsprincipe van dit eerste deel geweest zijn, maar de duivel mag weten
waarom Frank Liedel dan bij deze (relatief) ouderen is terechtgekomen. Te meer
daar bundel II wel enkele andere mentoren bevat: Raymond Brulez, Libera Carlier,
Ernest Claes, Filip de Pillecyn, Adriaan de Roover, Gaston Duribreux, Bernard Kemp,
Hubert Lampo, Ward Ruyslinck, Lia Timmermans, Bert van Aerschot, Anton van
Wilderode. In band III vinden we tenslotte (?): Lode Baekelmans, Pieter Buckinx,
Marcel Coole, Bert Decorte, Valère Depauw, Maurice Gilliams, Leo Mets, Bert
Peleman, Maria Rosseels, Paul Snoek, Jos Vandeloo, Emiel van Hemeldonck. In
beide laatste bundels lijkt de ordening eerder willekeurig, en toch ware het misschien
interessant geweest, wat systematischer te werk te gaan volgens generatie. (Al biedt
de toevallige rangschikking ook het genoegen van de verrassing en van het contrast).
En toch ware die ordening gewenst geweest, vooral met betrekking tot de
synthetiserende beschouwingen op het einde van elke bundel. De rekensommetjes
hebben o.i. weinig waarde, gezien de willekeurige samenstelling en samentelling,
terwijl precies per generatie andere en duidelijker conclusies hadden kunnen getrokken
worden. Maar kom, de uiteindelijke synthese, (na, naar we hopen, nóg enkele bundels)
zal misschien positiever resultaten opleveren dan deze toevallige fragmenten.
Misschien groeit daaruit de grote ‘enquête’ die de auteur in laatste instantie wel lijkt
beoogd te hebben. Doch de interviewer had ook andere, misschien meer bescheiden
doeleinden, en dié lijkt hij zeer goed te hebben bereikt. Zo schrijft hij in zijn inleiding:
‘De bedoeling van deze reeks uitgaven is ‘documentatie’ te bezorgen. Ze heeft
uitsluitend een ‘informatief’ karakter en wil dienen als ‘uitgangspunt’ voor verdere
studie en nadere kennismaking. Ik meen niet dat het tot de taak van de interviewer
behoort een oordeel uit te spreken, wél het de lezer mogelijk te maken zelf een oordeel
te vormen. Hoezeer hun opvattingen, hun smaak, hun karakter, hun levensstijl en
hun talenten ook mogen gedifferentieerd zijn tengevolge van geaardheid, opvoeding
en levensomstandigheden, ieder van de geïnterviewde auteurs heeft het recht benaderd
te worden met de eerbied, het begrip en de waardering die hem als mens toekomt.
De auteur kan belangrijk zijn of niet, de mens is het altijd. - Wie zou het met dit
verheven standpunt niet ééns zijn?
De methode die de auteur gevolgd heeft biedt interessante aspecten. Zo wordt elk
interview voorafgegaan door een persfoto, een trefwoord, - waarin de auteur zelf
zijn eigen visie op de literatuur weergeeft. Volgt dan het interview zelf over oeuvre
en kunstopvatting, waarbij het vooral treft dat de bezoeker reeds een goede kennis
van het oeuvre en van de ‘vent’ bezat. Elk interview wordt dan gevolgd door een
‘steekkaart’, met biografische realia, waarbij men het alleen spijtig vindt dat niet alle
werken van de auteurs opgenomen zijn. De bruikbaarheid voor eventuele studie zou
daardoor merkelijk verhoogd zijn, terwijl de ruimte toch reeds ingenomen werd, nu,
door een ‘eerste’ en een ‘jongste’ werk, dat de lezer veel minder zal interesseren.
Volgt dan de lijst van schrijvers voorkeur voor auteurs en werken in binnen- en
buitenland. Hier ware het wellicht ook instructiever geweest, de schrijvers te vragen,
niet naar de vijf grootste namen der wereldliteratuur, er zit daar zo weinig speling
in, maar naar de vijf namen die volgens hen bij die groten horen, terwijl ze er door
de anderen niét bijgerekend worden.
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Interessant is ook wel, dat ook de steekkaart van een motto vergezeld gaat: dat is
niets anders dan de zin uit zijn oeuvre waar de auteur het meest aan gehecht is. Enkele
voorbeelden. Demedts: ‘Het is niet nodig de mensen te willen veranderen, het is
voldoende ze te helpen’. Walschap: ‘Het relatief geluk is toch beter dan zelfs een
absolute waarheid’. De Pillecijn: ‘Als gij wilt kan niemand u blijvend ongelukkig
maken tenzij gijzelf’. Van Wilderode: ‘Ook in de poëzie kan men de naam van God
ijdel gebruiken’. Van Hemeldonck: ‘Het leven is schoon, en alle mensen zijn goed’.
Men merkt al hoe, voor vele Vlaamse schrijvers, levenswijsheid eigenlijk de kern
uitmaakt van hun schrijverschap. Een Vlaming is, als de Fransman, een moralist.
Tot daar deze willekeurige lijst van wijsheden. Men sla zelf de drie boekjes na, het
zijn schatten van informatie en van inzicht. Tenslotte leert men niet alleen de
geïnterviewden, doch ook de interviewer kennen: discreet, met een kennis en een
inzicht, open en ruim, zoals men zich een gedroomde interviewer droomt. Iemand,
die ook van het interview een levenskunst heeft gemaakt.
Bernard Kemp
José de Ceulaer: Te gast bij Vlaamse auteurs. I, II en III reeks. De Garve Antwerpen,
1962-1963.

ontmoetingen
Jonge Westvlaamse Schilderkunst
De IJzerbedevaart brengt telkenjare grote volksmassa's naar Diksmuide. Het
Jong-Davidsfonds van Diksmuide heeft in 1961 voor het eerst deze kans willen te
baat nemen om bij deze gelegenheid een kunsttentoonstelling in te richten. Het werd
een retrospectieve Gaston Theuninck, die werkelijk allure had.
Dit jaar kwam de werkgroep Kunst van J. DF. met een nieuw initiatief voor de
dag, een tentoonstelling over de jongste stromingen in de Westvlaamse schilderkunst.
Zij ging door in de ruime en zeer stijlvol door arch. Rik Serraris ingerichte zalen van
de Boterhalle. Bij de opening werd het woord gevoerd door de voorzitter van
J.-DF.-Diksmuide en door Schepen Crombez, namens het gemeentebestuur dat het
initiatief zijn volledige steun had toegezegd. Dr. Marcel Grypdonck,
adjunkt-kabinetchef en afgevaardigde van de Heer Van Elslande, Minister van Cultuur,
onderlijnde het belang der regionale kunstactiviteiten, die vooral in West-Vlaanderen
zeer talrijk en zeer vruchtbaar zijn en die op dit ogenblik meer en meer de waardering
van het centraal bestuur schijnen te wekken. Drs Leirman gaf een zeer opgemerkte
inleiding op het werk der onderscheiden kunstenaars, waarbij hij niet alleen de genese
der tentoonstelling schetste, maar tevens elk schilder raak wist te typeren en de zin
van zijn picturale experimenten poogde te verklaren. De keuze der schilders kan
representatief heten voor wat op dit ogenblik gedaan wordt in onze provincie en bood
een vrij gevarieerd beeld, waarin aan geen enkele der aanwezige strekkingen een
voorkeur werd gegeven, die de objectiviteit der selektie kon schaden. Klaarblijkelijk
hebben de samenstellers ook geen enkele factor van politieke of levensbeschouwelijke
aard laten spelen, aldus het voorbeeld volgend dat door ons provinciaal bestuur
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herhaaldelijk gegeven werd en dat ook door het centraal bestuur zou dienen overwogen
te worden.
Wet gezegd over de exposerende schilders? A n d r é Va n d e v o o r d e lijkt ons
een zeer beloftevolle schilder, die emotie en kleurenrijkdom weet met elkaar te
verbinden. R e n a a t B o s s c h a e r t gaat de weg op van de schilders, die getuigen
van hun tijd willen zijn. G o d f r i e d Ve r v i s c h is een subtiel schilder, met een
sterk aanvoelingsvermogen en reeds een benijdenswaardige zelfstandigheid. R o g e r
Va n S e v e n a n t biedt een weloverwogen, sterk decoratieve kunst, van goed
uitgebalanceerde kleurenvlakken. P o l P a t o o r houdt van het experimenteren met
allerlei technieken en doet het zonder slaafsheid of snobisme. R o g e r B a e r t bezit
een spontaan schilderstemperament, dat hem toelaat met eenvoudige middelen een
sterk decoratief effect te bekomen. C y r F r i m o u t lijkt ons meer en meer bevrijd
van de drukkende Landuytsfeer, wat niet van enkele onder de exposanten kan gezegd
worden, die we niet wensen te vernoemen om niemand aanstoot te geven. Het zevental
namen dat wij vooropgezet hebben bewijst voldoende dat de tentoonstelling alle
interesse waard was.

op korte golf [vervolg]
ropees Koorfestival op 6 juli, te St. Michiels-Brugge als declamator op de
11-juliviering en te Ieper als presentator en algemene leider van het 11-julifeest.
Aan het literair Radiokabaret ‘De Pruttelpot’ verleent hij zijn medewerking als
auteur en acteur. Voor de schoolradio speelt hij de rol van Lucifer in ‘Adam in
Ballingschap’ van Vondel.
‘Karnaval van het woord’ is het nieuwe, succesvolle, avondvullend programma
van de bekende declamator. Dit programma, waarin hij een recital brengt van humor,
kolderhumor, galgenhumor, ironie, parodie en sarcasme in de Nederlandse letteren,
brengt hij te Oostende, St. Lucas-instituut Gent, Davidsfonds Koolskamp, St. Denijs,
Wervik en Vogelzang te St. Michiels. In een wedstrijd voor ‘Chansonteksten’ werd
de globale inzending van G e r a r d Ve r m e e r s c h bekroond. Hij is ook vast lesgever
aan de toneelklasse van de Korrekelder te Brugge, waaraan o.m. ook R i t a L o m m é
verbonden is.
Bij de uitgeverij Sanderus te Oudenaarde verscheen van J a c k Ve r s t a p p e n een
volkskundig werk, getiteld ‘Zo leefden onze vissers’.
Kunstschilder G o d f r i e d Ve r v i s c h exposeert in de Galerie Vyncke-Van Eyck
te Gent, van 27 oktober tot 8 november.
De Bruegelstoet te Wingene en de Reiefeesten te Brugge kenden onder de leiding
van F r a n s V r o m m a n groot succes. Hij werd tevens aangesteld als ontwerper
van een licht- en klankspel dat men te Oostende in 1964 hoopt tot stand te brengen
in mei, juni en september.
Bij het Davidsfonds verscheen zopas, in de guldenreeks, de roman ‘Kroon der liefde’
van de Kortrijkse auteur J a a k Wa l s c h a p .
Bij de uitgeverij Arcade te Brussel verscheen, van de hand van Georges Marlier, een
prachtig werk over H e n r i - V i c t o r Wo l v e n s , de bekende kunstschilder uit
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Brugge. Het boek telt 320 bladzijden, er zijn 52 reproducties in quadrichromie, 160
in zwart-wit en 22 tekeningen. Een onuitgegeven catalogus omvat 1282 doeken,
aquarellen en tekeningen.
Naar aanleiding van het verschijnen van dit werk werd op 25 oktober een receptie
gegeven op het Brugse Stadhuis, door het College van Burgemeester en Schepenen.
Vele leden hebben de spannende strijd meegeleefd van onze redactiesecretaris als
Koning Weetal in het T.V.-programma ‘Een tegen Allen’. Hij overwon tegen
Oudenaarde en Herentals, maar sneuvelde tegen Aalst.
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kunstecho's
Antwerpen
Prijsvraag voor essays van KVHU
Het bestuur van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding meldt, dat twee
prijzen door de vereniging worden uitgeschreven, waarvan er elk jaar één wordt
toegekend. Ze zijn bestemd voor onuitgegeven nederlandstalige essays, die
oorspronkelijkheid paren aan geschiktheid voor een ruime verspreiding. Omvang:
ongeveer deze van de gekende ‘Verhandelingen’, d.w.z. 64 bladzijden à 1800
lettertekens. Prijs: 5.000 F, plus uitgave in de reeks der Verhandelingen.
Niet-bekroonde stukken kunnen uitgegeven worden in de gewone voorwaarden.
Dit jaar wordt een Sint-Berlindisprijs uitgeschreven. Handschriften ten laatste
tegen 31 december a.s. te zenden aan Dr. R. Sterkens, Kasteeldreef 119, Schilde (bij
Antwerpen). Gevraagd worden: studies over exact-wetenschappelijke, economische,
politieke en sociologische onderwerpen.
In 1964 komt een Jules Persyn-prijs aan de beurt: studies van letterkundige,
historische, kunsthistorische, godsdienstige of wijsgerige aard.

Bachte-Maria-Leerne
Expositiezaal ‘Het Molenhuis’
De Heer Claude Vanhoucke, lic. germ. fil., Maaygenhoek, 2 B, te
Bachte-Maria-Leerne (Nevele - O.-VI.), deelt ons mee, dat in het stemmige
Leiedorpje, in een oude molen, een zeer mooi expositiezaaltje werd opgericht: ‘Het
Molenhuis’, met een ‘capaciteit’ van 20 doeken van middelmatige grootte. Deze zaal
staat ook open voor Westvlaamse kunstenaars. Daartoe hoeven de artisten drie foto's
van hun werken, samen met referenties, in te zenden op bovengenoemd adres. De
kunstenaars hoeven enkel in te staan voor de uitnodigingen en een erewijn en zullen
tien procent afstaan van de verkochte werken.

Openluchttentoonstelling beeldhouwwerken
In de maand juni 1964 wordt, te Bachte-Maria-Leerne, in de hovingen van het kasteel
Oydonck, een openluchttentoonstelling van beeldhouwwerken ingericht. Alle
Westvlaamse beeldhouwers worden vriendelijk uitgenodigd. De inschrijvingen
moeten vóór 31 december a.s. binnenkomen op het adres van de Heer Claude
Vanhoucke (zie vorig bericht).

Brugge
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Korrekelder - Toneelseizoen 63-64
Voor het komende seizoen plande de Korrekelder de opvoering van een aantal uitge-

ontmoetingen
Eigen kunstbezit van de Provincie West-Vlaanderen
Zaterdag 6 oktober werd in het Provinciaal gebouw te Brugge de tentoonstelling
‘Eigen kunstbezit’ geopend door Ridder P. van Outryve d'Ydewalle, Gouverneur der
provincie. Men kende reeds het vroeger ensemble van de provinciale kunstschatten;
thans werd voor de eerste maal de verzameling getoond zoals zij er op dit ogenblik
uitziet, nadat ze aanzienlijk verrijkt werd door aankopen uit de nalatenschap Gustave
Van Geluwe. Tevens werd een prachtig wetenschappelijk verantwoorde cataloog
opgemaakt door dhr. Gaby Gyaelen, Dr. Devliegher en Dra Sepulcre, met een lay-out
van J. Zutterman. Wij brengen hier hulde aan onze voorzitter Best. Afgevaardigde
Jozef Storme, aan wiens initiatief en doorzettingsvermogen het tot standkomen van
deze verzameling grotelijks te danken is; dank zij hem beschikt onze provincie thans
over een onvergelijkelijk geheel, waarvan de weerga in geen enkel museum te vinden
is. Wat volgt is de inleiding, waarmede ons redactielid G. Gyselen, Hoofd van de
Dienst voor Culturele Aangelegenheden van West-Vlaanderen, de nieuwe aanwinsten
toelichtte.
Het oudste schilderij in de verzameling is ‘Het kind in de wieg’ van Jan Brusselmans,
met het jaartal 1911. Het is een klein doek, zelden tentoongesteld, een voorlopertje
in brede verftoetsen waarin men gemakkelijker de jonge tijdgenoot van het fauvisme
herkent dan de latere classicus van het Vlaams Expressionisme. Moeizaam heeft
Brusselmans daarheen zijn weg gevonden en is hij, zoals André De Ridder het noemt,
‘gedegen tot de sterke ruige personaliteit’ die wij aantreffen in onze andere vijf
werken alle ontstaan tussen 1934 en 1938. Wij bevinden ons voor een ‘rustig
overlegde, wijs geordende, zonder veel hartstocht geconcipieerde en uitgevoerde,
daarom spijt de degelijkheid van de compositie, de concrete stevigheid van de vorm
en de beeldende kracht van de verf, soms ietwat schraal en koel aandoende kunst’
die zich tot een volkomen eigenaardig aspect van de expressionistische beweging
heeft ontwikkeld. Van de bedachtzame aarzelingen van de schilder getuigt af en toe
een ogenschijnlijk dubbelganger zoals ‘De tuinen’, uit 1934, het jaar daarop hernomen
met varianten waar men gemakkelijk over heen kijkt en waarmede Brusselmans, in
dit geval, meer zijn koloriet dan zijn compositie heeft willen herzien.
Brusselmans heeft zich gebonden geacht aan de wetmatigheid van het beeldend
vermogen in de geest van Cézanne. Dat constructivisme maakt hem meer verwant
aan Gust De Smet dan aan Constant Permeke. Wanneer hij zich zoveel moeite geeft
om de enorme krachten die in de natuur schuilen, plastisch aan banden te leggen,
betoont hij zich wel degelijk de geestesgenoot van de Latemmers. Hij herinnert er
ons nochtans ook aan dat wij het Vlaams Expressionisme niet tot de Latemse groep
mogen beperken.
De biografen van Gust De Smet hechten veel belang aan zijn terugkeer naar Deurle,
omstreeks 1927. Zijn nieuw werk sluit dan weer prachtig aan bij het oudere, uit zijn
Hollandse tijd. Het is rijper en inniger geworden, en het betaamt wat de schilder in
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1923 in een Duitse publikatie liet afdrukken: dat hij het innerlijk leven wilde vertolken
met de grootst mogelijke eenvoud, expressief door de vorm en door de kleur.
Van de zes schilderijen uit onze verzameling behoort een, het groot ‘Vissersdorp’
uit 1920, tot die Hollandse periode. De andere vijf zijn ontstaan tussen 1931 en 1941,
en men kan er inderdaad de bezonkenheid van de kunstenaar uit aflezen, uit zijn tere
tonaliteiten en uit het stille evenwicht van elk figuurtje.
De kontrasten tussen de persoonlijkheid van Gust De Smet en deze van Constant
Permeke staan vandaag ook hier in 't licht. De ‘reus van Jabbeke’ spreekt met luide
stem uit het ‘Boerengezin met kat’, geschilderd in 1928, zes jaren na het monumentaal
‘Over Permeke’ waarmede wij het voortaan zo gemakkelijk zullen kunnen
confronteren, en van hetzelfde jaar als ‘De Woonwagen’, het vereerd bezit van de
Erven Van Geluwe.
Met dit en de andere werken hier en in ons provinciaal museum heeft Permeke
eindelijk iedereen verplicht te onderschrijven wat hij zelf neerschreef in een brief
aan zijn zoon Paul: ‘We werken en het werk omvat en declareert of getuigt van ons
zijn’. En dan in hoofdletters: ‘To be or not to be’. Er zijn in de laatste eeuw drie
gevaarlijke problemen in de schilderkunst, verschijnselen liever, geweest - Cézanne,
Van Gogh en je vader - die hebben er hun eigen zienswijze op (na) gehouden en
hebben heel den boel op zijn poten recht gezet en gever-rechtvaardigd. Veel, oneindig
veel is er over gekletst en geschreven geweest,
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geweldige tegenstanders ontketend. Niets heeft gehinderd zijn werk te voltrekken.
De tijd was met hem en hij was van zijn tijd. Een eerlijk standpunt dat eeuwig klopt!’
Uit de zelfzekere taal van Permeke resoneert een waarschuwing tegen een
overdreven systematisering van de kunstverschijnselen; tegen wat Frits Van den
Berghe smalend noemde: de kosteloze uitleg van het spektakel; tegen de neiging
voor alles altijd een gewichtige uitleg te willen vinden en het mirakel zelf van de
menselijke creativiteit, gelijk het zich heeft afgespeeld in de artiest, over het hoofd
te zien. Hun werken zijn tekenen die tot ons komen en die wij, ieder naar zijn eigen
levensschaal, moeten zien te benaderen en in ons op te nemen. Als zij dat niet waard
zijn, zullen zij allicht vanzelf afsterven en geen gewichtig-doenerij of financiële
goocheltoeren kunnen ze tegen dat fatum beschermen.
Zo onbevangen te staan tegenover schilderijen is misschien nog meer nodig met
kunstenaars als Tytgat en Van den Berghe. ‘Over Tytgat schrijven is vlinders vangen’
zegt Langui ergens, ‘Negen kansen op tien dat men er naast slaat en als men ze plomp
verloren treft, zijn het geen vlinders meer’. Hoe dan de wijdingsvolle atmosfeer van
zijn ‘Vaarwel van Antoon aan Zenobie’, toch even met de lichte glimlach der
voornamen overtrokken, willen thuis wijzen naast de amechtige ‘Spreekkamer’, acht
jaar later geschilderd, in 1932, of met de goedbevolkte ‘Verovering van Troje’, uit
1950, een losse compositie uit het post-expressionisme, gekruid met malle humor
en met een palet vol impressionistische herinneringen. Mag ik toch nog attent maken
op de jaartallen die met enig voorbehoud prijken naast de vier werken van Frits Van
den Berghe, zodat zij gesitueerd zijn in de belangrijke periode van de overgang van
het expressionisme naar het onorthodoks surrealisme van de Gentse meester. Hij
verlaat dan ‘voorgoed de begane wegen, 's levens natuurlijk schouwspel, om in een
andere wereld, zuiver van fictie en droom, binnen te dringen’ met al de picturale
kwaliteiten en de vreemde schepselen der verbeelding welke die latere periode hebben
bevolkt.
Het tijdvak van het Vlaams Expressionisme is thans voorgoed afgesloten. Van
Servaes bezit de Provincie slechts één tekening, uit 1936, zodat wij in het ensemble
slechts een glimp van zijn persoonlijkheid te zien krijgen.
Daarna wordt de bonte waaier ontplooid van de hedendaagse stromingen en van
de opeenvolging der generaties, vertegenwoordigd door bij de veertig artiesten,
meestal schilders, met een of meer werken, ieder getekend door eigen problematiek,
schatplichtig aan voorgangers, soms invloedrijk op de jongeren.
Van de omstandigheden waarin het merendeel van die werken het bezit zijn
geworden van de Provincie, heeft Dr. Walter Van Beselaere verleden jaar, bij de
eerste voorstelling van de collectie een indringend beeld gegeven. Zijn tekst kunt U
vinden in de eerste cataloog die alsdan werd gepubliceerd.
Dank zij de aanwinsten uit de Verzameling Van Geluwe hebben wij de afdeling
hedendaagse Belgische kunst op wezenlijke punten kunnen aanvullen zodat zij
gewonnen heeft aan overzichtelijkheid. De portretstudie van de verzamelaar door
Baron Opsomer, een tweede Saverijs naast de diepblauwe die er reeds was, een Paul
Maas en een Ramah onder de ouderen, - en een tiental schilderijen uit de Jeune
Peinture-groep, hebben de bloemlezing nog meer inhoud, het panorama meer reliëf
geschonken.
Wij weten allen dat de tijd en de ontwikkeling van de kunstsmaak vooral in die
tweede afdeling nog een schifting hebben door te voeren. De Provincie kent het risico
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dat verbonden is aan het aanleggen van een verzameling van levende kunst; zij
verkiest het boven de onverschilligheid en het onbegrip. Leemten die zich vandaag
aftekenen zullen bovendien op tijd en stond moeten aangevuld worden. Bij het
vervullen van deze taak zullen de glans van het Vlaams Expressionisme en de
hoofdlijnen van de hedendaagse stromingen een leidraad blijven. Deze immer levende
uitingen van wat Paul Valery genoemd heeft ‘de nobelste der hartstochten’ zullen
onze bevolking helpen het geheim te benaderen dat ook hun beeldend werk aan het
spreken brengt.
Gaby Gyselen

kunstecho's [vervolg]
Iezen toneelstukken. Wij citeren: ‘Asmodée’ (F. Mauriac), ‘Honingsmaak’ (Shelagh
Delaney), ‘De Burgemeester’ (G. Hofmann), onder de regie van R e m i Va n
D u y n , ‘De Kale Zangeres’ (Ionesco), ‘De Beestentrein’ (J. Christiaans) en ‘De
Schaduw van de Scherpschutter’ (O'Casey). Algemene leiding heeft Roger De Wilde.
Buiten reeks zal o.a. opgevoerd worden: ‘Wachten op Godot’ (Beckett).
Toegangsprijs: 60 F. Studenten en militairen: 40 F. Abonnement 200 F voor de
eerste vijf vertoningen. Plaatsbespreking: Korrekelder Brugge, tel. 388.50 van 10
tot 12 en van 14 tot 18 h. Secretariaat: Canadasquare, 3, tel. 158.09.

Concert op grammofoonplaten
Door het Stadsbestuur worden tijdens het winterseizoen 63-64 opnieuw platenaudities
ingericht, met medewerking van dhr. Louis Priem en de muziekinitiatie L'Orféo.
Deze audities hebben plaats in het Stedelijk Concertgebouw, St.-Jacobstraat 36,
telkens te 10.30 h, op de eerste en de derde zondag van de maand (van oktober 63
tot en met maart 64). Toegang kosteloos.

Provinciaal Toneeltornooi 1963-64
Onlangs werd door het Provinciaal Bestuur de kalender van het Toneeltornooi 63-64
gepubliceerd. In eerste afdeling zullen niet minder dan 17 toneelkringen mededingen.
Opmerkelijk is dat de lijst van de op te voeren stukken niet minder dan driemaal het
werk ‘Valstrik voor man alleen’ (Robert Thomas) bevat. Het tornooi nam in oktober
een aanvang en zal pas in maart 1964 eindigen.

Expositiecentrum Huidevettershuis
In dit centrum werd van 21 september tot 13 oktober een opgemerkte tentoonstelling
gehouden, onder de titel ‘Vormen uit Finland - Nanny Still’. De vooropening had
plaats in aanwezigheid van de Heer Olavi Murto, Ambassadeur van Finland. Het
inleidend woord werd uitgesproken door de Heer K.-N. Elno.
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Gidsenbond Brugge en West-Vlaanderen
Op 9 oogst jl. werd door de Heer Gouverneur het officieel brevet overhandigd aan
de Raad van Beheer van de Gidsenbond Brugge en West-Vlaanderen, waarbij de
genoemde vereniging ertoe gemachtigd werd voortaan de koninklijke titel te voeren.
Ons Verbond en Tijdschrift wensen de Gidsenbond langs deze weg van harte geluk
en hopen vast dat deze hoogste erkenning en waardering van de veelvuldige en
verdienstelijke werking en initiatieven het uitgangspunt zal zijn voor een vernieuwde
en geestdriftige activiteit.
Intussen publiceerde de Gidsenbond het pro-

West-Vlaanderen. Jaargang 12

356
gramma van zijn ‘School voor Gidsen - Elfde Cursus 1963-64’. Belangstellenden
kunnen alle nadere inlichtingen verkrijgen op het adres: Gidsenbond Brugge,
Keersstraat 1, Brugge (mondeling: iedere zaterdag en maandag, tussen 18 en 19 h).
Deze normaalleergang voor Kunstvorming en Kennis van Brugge en
West-Vlaanderen is een uitmuntende ontwikkelingscursus voor elke intellectueel,
vervolmaakt de kennis van de reeds gediplomeerde gidsen en is een voorbereiding
tot het examen van Gids, dat naderhand door het Ministerie van Nationale Opvoeding
en Cultuur zal uitgeschreven worden.

Prijskamp voor esthetisch verantwoorde grafzerken
Ten aanzien van de heterocliete en doorgaans smakeloze aanblik, die onze kerkhoven
bieden en teneinde de voor ons cultureel peil beschamende achterstand op dit gebied
tegenover het buitenland in te lopen, tevens met het doel de terzake betrokken
kunstambachten te bevorderen, richt het Provinciaal Comité voor Kunstambachten
en Industriële Vormgeving in West-Vlaanderen een prijskamp in voor het ontwerpen
van esthetisch verantwoorde grafzerken. De wedstrijd staat open voor al dezen, in
West-Vlaanderen geboren of er minstens vijf jaar woonachtig. De beschikking wordt
voorzien van een bedrag van minimum 30.000 F voor de bekroning van de
waardevolle inzendingen. De ontwerpen worden uiterlijk tegen 1 december a.s.
ingewacht. Het volledige reglement kan bekomen worden op het Secretariaat van de
wedstrijd, Weidestraat, 79, te Assebroek (Brugge).

9e Provinciale Declamatiewedstrijd
Op 1 september ging, in de balkonzaal van het gouvernementsgebouw te Brugge, de
9e provinciale wedstrijd in voordrachtkunst door, ingericht door het A.W.T. Twintig
deelnemers lieten zich daarvoor inschrijven. Na een welkomwoord door Michel
Stevens, secretaris van het A.W.T.-gewest Brugge, vingen de beurtoptredingen aan.
Elke mededinger werd ingeleid door mevrouw Jacqueline Hinderyckx. Na de wedstrijd
besprak Carlos Van Hooreweder, voorzitter van de jury, de geleverde prestaties. Hij
zei o.m. dat de wedstrijd 1963 niet op zo een hoog peil stond als de voorgaande jaren.
Ook de uitspraak en de interpretatie lieten tewensen over. Er dient vooral meer
beheerst voorgedragen te worden. Ten slotte drukte dhr. Van Hooreweder de wens
uit, dat de 10e wedstrijd volgend jaar iets speciaals moge zijn, wat
deelnemingsvoorwaarden en optredenden betreft.
Daarna werd de officiële uitslag geproclameerd, gevolgd door de prijsuitreiking.
Lieve Pattijn uit Ieper werd als laureate uitge-

ontmoetingen
Het ‘Kreisheimathaus’ te Tecklenburg (Westfalen)
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Dank zij de culturele contacten tussen Westfalen en West-Vlaanderen, werd i.v.m.
het te bouwen Cultureel Centrum te Brugge, een bezoek gebracht aan vier Westduitse
Cultuurhuizen. Het betrof hier: Die Insel (te Marl), de Stadthalle (te Ahaus), het
Kreisheimathaus (te Tecklenburg) en het Kulturzentrum (te Wolfsburg). De diverse
benamingen zinspelen op de uitgebreidheid en de eigen geest van die centra. De
bezoeken gingen door onder leiding van Architect Dipl. Ing. Karl Brunne, die meteen
de ontwerper is van Tecklenburg. Zijn stille prestatie aldaar trof dermate de Bestendige
Deputatie van West-Vlaanderen dat zij besloot tot de publicatie van de plans van het
Kreisheimathaus over te gaan.
Om een klaarder inzicht in de zaak te krijgen, weze er voorafgaandelijk aan herinnerd
dat de architecturale compositie diverse procédé's volgen kan, a.d.z.: 1. het rechthoekig
‘parti’, weleens Latijnse methode genaamd, leidend tot klaarheid en overzichtelijkheid,
tot stille massa's die - althans bij belangrijke opgaven - rondom een vierkante
binnentuin kunnen worden geconcipieerd. Dit parti (met binnenkoer) werd bij het
bekroonde ontwerp te Brugge gekozen. Te Marl is het atrium eveneens aanwezig.
Te Ahaus alleen het rechthoekige procédé.
2. het scheefhoekige ‘parti’, weleens Germaanse methode genaamd, uitgaande
ofwel van een vrije keuze, ofwel van de situatie, ofwel bedoeld om de ruimtelijkheid
en het perspectief van binnen naar buiten te vermeerderen. Dit geschiedde te
Tecklenburg.
3. het gemengde ‘parti’, zoals te Wolfsburg.
4. het zeldzame procédé van de hyparschalen (hyperbolische paraboloïden). Als
voorbeeld ervan: het Inlichtingsbureau op het Brouckèreplein te Brussel.
5. het z.g. vrij composeren, met gebogen wanden en overkluizingen, met het vrij
spel van deur- en vensteropeningen. Dit procédé staat bekend onder de benaming
‘plastisch’ of ‘organisch’ bouwen. De plastische oplossing werd in de kapel van
Ronchamp geïllustreerd; de organische vindt men bij de jongste kerken van Hermann
Baur terug. Te Birsfelden (Basel) bijv. en nog meer in zijn ontwerpen voor bedehuizen
in de Elzas. Zijn leidend principe, in zake sacrale architectuur, luidt als volgt: alle
conventionele plans vaarwel zeggen, en aan alle schminck verzaken. Daarom geen
symmetrische ontwerpen, met de bedoeling iedere functie organisch en plastisch te
kunnen uitdrukken. Zodoende brengt men een meer viriele architectuur tot stand in
de onvervalste taal van de ruwe bouwmaterialen.
Doch niet zoveel ‘wat’ de architect doet, maar wel ‘hoe’ hij het doet is van belang.
Als de constructie, de compositie, de sensibiliteit (en derhalve de economie, de
functionaliteit en de kunst) er maar mee gediend zijn. De ontleding van de diverse
gevallen vereist dan ook een niet exclusieve en sectaire visie op de hedendaagse
architectuur, maar wel de eerbied voor de pluraliteit der waarden en voor de
vreedzame coëxistentie.
Ieder procédé biedt voor- en nadelen!
Indien maar gezorgd wordt voor het oude trio: commoditas, firmitas, delectatio.
Voldoende gerieflijkheid, voldoende duurzaamheid en welbehagen of (juister gezegd)
harmonie en uitstraling van spirituele waarden.
Het Kreisheimathaus te Tecklenburg had een programma te realiseren ten dienste
van de Landkreis, van de gemeente en van diverse culturele activiteiten. Polyvalente
functie, op een bepaald hellend terrein, aansluitend bij het hele stadsbeeld en
inzonderheid bij de naburige gebouwen en bij het park.
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Het programma voorzag verder hoofdzakelijk:
- lokalen voor vergaderingen, congressen, voordrachten en volkshogeschool.
- polyvalente grote zaal (concerten, theater, film, recepties)
- bibliotheek en leeszaal
- Heimatmuseum en tentoonstellingen
- keuken en bijhorigheden.
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De winnaar van de beperkte prijsvraag verkoos het scheefhoekige parti, vooral (menen
wij) wegens het hellende terrein, de integratie en de perspectiviteit. Een ogenblik
aandacht gewijd aan plans en foto's, zal de diverse kwaliteiten van het werk
verduidelijken, a.d.z.: de doorgevoerde gebondenheid tot in de details toe, tal van
uitzichten zowel rondom als binnen het gebouw, en vooral de geslaagde aansluiting
bij de naburige gebouwen en bij het totale stadsbeeld. Deze integratie is vooral aan
het herhaaldelijk verspringen-in-plan te danken. Aldus wordt een logge en
aanmatigende massa vermeden, aldus ontstaat een spel van verticale facetten, samen
met een subtiele werking van licht en schaduw, terwijl de horizontale afdekking zich
in zigzag-vorm op de hemel profileert.
Het functioneren is eenvoudig. De hoofdingang mondt uit op de tweede verdieping
die het zwaartepunt van het gebouw uitmaakt. Daar vindt men o.m. de
tentoonstellingshalle en de keukeninrichting.

De grote eenheid die alles bindt, kent nochtans vrijheid en contrasten. - midden: Aldus wordt een
logge en aanmatigende massa vermeden, aldus ontstaat een spel van verticale facetten... terwijl de
horizontale afdekking zich in zigzag-vorm op de hemel profileert... - onder: ...buitentrap, aërisch
geconcipieerd en onafhankelijk van het hoofdgebouw...

kunstecho's [vervolg]
roepen met 85% der punten. Tweede werd Michel Vermeersch (Brugge) met 83%
en derde Katrien Donck (Roeselare) met 80%. Deze eerste drie geklasseerden
ontvingen een diploma A.W.T., daar ze minstens 80% der punten behaalden.
De jury was samengesteld als volgt: Carlos Van Hooreweder, leraar M.O.; Fernand
Etienne, letterkundige, en Juliaan Declercq, redactiesecretaris ‘toneelecho’.
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Toneel voor Allen
De v.z.w.d. ‘Toneel voor Allen’ richtte, speciaal voor de jeugd, twee
toneelvoorstellingen in te Brugge: ‘Alibaba en de Rovers’ (6 oktober), opgevoerd
door het Nat. Schooljeugdtheater uit Brussel, en een middeleeuws mirakelstuk
‘Marieken van Nijmegen’ (16 oktober) door het Reizend Volkstheater. ‘Toneel voor
Allen’ dient gelukgewenst met deze lofwaardige initiatieven.

Muziekfestival
Het Muziekfestival van Brugge startte in het Groot Seminarie met een Barokconcert
door het Barokensemble uit Brussel. De muziek van Schütz, Purcell, Couperin,
Pergelosi, Quantz en enkele minder bekenden, kwam goed tot haar recht in de refter
van het Seminarie, zodat men er beslist mag aan denken ook dergelijke concerten in
te richten in het kader van de voormalige abdij van Ter Duinen. De inrichters, die
met een reeks van drie concreten het bewijs trachtten te leveren, dat Brugge rijp is
om in het Festival van Vlaanderen te worden opgenomen, namen bovendien het
initiatief een tentoonstelling van de seminarie-schatten te organiseren, voornamelijk
een merkwaardige verzameling miniaturen en wiegdrukken. Als tweede in de reeks
concerteerde het Westvlaams orkest in de gotische zaal van het St.-Janshospitaal,
met medewerking van het koor ‘Cantores’.
Om dit festival te besluiten kregen wij op 13 oktober het optreden van het Nationaal
Orkest van Monaco in de Stadsschouwburg.

De Wieg van Brugge
Deze tentoonstelling zal omvatten het uitzicht van Brugges oudste deel door de
eeuwen heen, met een schat van materiaal, verzameld door de bekende kunstschilder
en folklorist Guill. Michiels: het Brugs forum of markt, het Burgplein of de wieg
van de stad, de Wollestraat, de ‘Braamberg’ of huidige Vismarkt, de Steenhouwersdijk
en de romantische Groene Rei, het Huidevettersplein met de beroemde kleine
Vismarkt, de Rozenhoedkaai of de ‘zoutdyc’ en de Dyver, met zijn oude markt. Deze
tentoonstelling zal de pracht, de kunst en de poëzie van het vroegere Brugge
weergeven. Talrijke schilderijen, gravures, tekeningen, foto's en allerhande
documenten zullen een
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getrouw beeld geven van de evolutie, die de twee meest beroemde stadspleinen van
Brugge hebben doorgemaakt. De evolutie en de verschillende bouwfazen van het
Belfort zullen op treffende wijze worden tentoongesteld.

Limburgse Kunst 1963.
Reeds meerdere malen werden Westvlaamse kunstensembles in Limburg vertoond
ten gevolge van de vlotte samenwerking, die steeds tussen de provincies
West-Vlaanderen en Limburg, en hun onderscheiden culturele diensten, bestaan
heeft.
Voor de tweede maal verscheen Limburgs werk thans te Brugge. Men zal zich
herinneren dat reeds in 1956 een grote tentoonstelling over de naoorlogse kunst in
Limburg in het Brugs provinciaal gebouw werd gehouden. ‘West-Vlaanderen’ gaf
bij deze gelegenheid een aflevering uit, die aan het Limburgs kunstleven gewijd was.
De tentoonstelling ‘Limburg 1963’, die in de maand september in het provinciaal
gebouw doorging, overtrof zeker in waarde de vorige. Zij bewees duidelijk dat dhr.
Prov. Griffier Van Bockryck, voorzitter van de Limburgse kunstfederatie, gelijk had,
toen hij in zijn inleidingsrede wees op de grote vooruitgang van de plastische kunsten
in deze provincie, vooruitgang waaraan de actie van het Provinciaal Hoger
Kunstinstituut niet vreemd is.

XIVe Provinciale cultuurdagen 1963.
Zopas maakte ons Provinciebestuur zijn programma bekend van de XIVe Provinciale
Cultuurdagen.
Over ‘Eigen Kunstbezit van de Provincie West-Vlaanderen’ wordt in een
afzonderlijk artikel gehandeld door Gaby Gyselen.
Onder de rubriek ‘Kunstambachten en industriële vormgeving’ treffen wij aan,
een culturele uitwisseling tussen de Landschaftsverband Westfalen-Lippe en onze
Provincie. De ‘Werkkunstschulen’ uit Bielefeld, Dortmund en Münster stellen tentoon:
Brugge, in het Huidevettershuis (19 oktober - 3 november), Ieper, in het
Hotel-Museum Merghelynck (9-24 november) en Kortrijk, in het Stedelijke Museum
(30 november-15 december).
Wat het toneel betreft, hielden, op 26 oktober, in de Torhoutse Normaalschool,
drie toneelkringen uit de provincie een open repetitie van een fragment uit het werk,
dat zij voorbereiden: het Conservatoriumtoneel uit Oostende (regie: Martin Van In),
de Toneelkring St.-Rembert uit Torhout (regie: Guido Cafmeyer) en de Toneelkring
Taal en kunst uit Kortrijk (regie: Antoon Vander Plaetse). Meegaande had ook de
proclamatie plaats van de provinciale prijzen voor letterkunde (jeugdboek en toneel).
In verband met de architectuur heeft op 9 november, in het Vormingsinstituut,
Noordstraat, 107 te Roeselare, een studienamiddag
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[Het ‘Kreisheimathaus’ te Tecklenburg (Westfalen), vervolg]

De integratie is vooral aan het herhaaldelijk verspringen-in - plan te danken...

Erboven de polyvalente grote zaal met relatief kleine, doch flink voorziene
accommodaties voor theater en film.
Eronder de kleinere lokalen, de bibliotheek en de leeszaal.
Gaat men speciaal aandacht besteden aan de trappen, dan treft hun afwisseling: grote
binnentrap, delikaat afgewerkt; circulaire en elliptische diensttrappen; buitentrap
(meteen nooduitgang) aërisch geconcipieerd en onafhankelijk van het hoofdgebouw.
Kijkt men ook naar andere details, zoals afwerking van deuren en ramen, van
vloeren en plafonds, van verlichting en verwarming... overal treft de doorgevoerde
degelijkheid en de ongestoorde beheersing.
De grote eenheid die alles bindt, kent nochtans vrijheid en contrasten. Oost- en
Zuidkant staan wijd open; de Westkant daartegenover is meer gesloten. Enerzijds
domineert de glazen wand, anderzijds de zandstenen muurbekleding.
Als besluit kunnen we zeggen: buiten alle literatuur en slogans om, eist ieder
architectuurprobleem (vooral wanneer opgave en inplanting boven het gewone
uitstijgen) een specifieke oplossing en een totale inzet vanwege de ontwerper. Het
Kreisheimathaus van Tecklenburg is een architectuurbrok met eenheid en karakter,
met gelukkige inplanting en stedebouwkundige integratie. Een nederige en gedrongen
bouw, en meteen een efficiënt en rijk cultuurhuis.
Accent in de gemeenschapsbouw, dat meteen het kader van de gemeenschapshuizen
siert zonder het te storen of te breken. Dienende architectuur, harmonische integratie:
dat is de les van Tecklenburg.
Ir.-Arch. Br. Urbain
Directeur van het Hoger Instituut St.-Lucas, Gent.
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P.S. - Over het Kreisheimathaus van Tecklenburg, zie B a u m e l s t e r 1961, nr. 2,
alsook B a u w e l t , 52e jaargang, nr. 30, 24 juli 1961.

West-Vlaanderen. Jaargang 12

359

ontmoetingen
De Stadsbibliotheek van Oostende
Het is een goede eeuw geleden, dat de pas benoemde burgemeester van Oostende,
Jan van Iseghem, in samenwerking met zijn broeder, Karel van Iseghem, de
noodzakelijkheid inzag zijn stad met een Stadsbibliotheek te verrijken. Deze kwam
na enkele tribulaties in 1861 tot stand, maar had aanvankelijk slechts als doel de
seizoengasten, die in de opkomende badstad Oostende hun verlof doorbrachten, aan
wat lectuur te helpen. De vroegere Stadsbibliothecaris Frank Edebau schreef hierover
in zijn proefschrift ‘Geschiedenis van de Stadsbibliotheek van Oostende’ (Antwerpen,
De Sikkel, 1944) op blz. 13: ‘De gedachte is eerder van binnen uitgegroeid, als gevolg
van een vrij snelle ontwikkeling van Oostende van bescheiden visschershaven tot
rendez-vousoord van het mondaine Europa, en van een daaruit voortspruitend
meerderwaardigheidsgevoel, gepaard gaande met een tikje eigenliefde: de
gemeenteoverheid zag in een bibliotheek een middel, dat zou meehelpen de ‘standing’
van Oostende op te voeren en in de oogen van haar zoo talrijke als bonte bezoekers
een eerbiedwaardige figuur te slaan’.
Het baart dan ook geen verwondering dat dergelijke bibliotheek enkel gericht was
op een tamelijk academisch geschoold publiek. Het eerste fonds omvatte: 1500
banden, 12 kaarten en 42 penningen. Tientallen jaren heeft de Stadsbibliotheek van
Oostende de stempel gedragen van het principe, dat een bibliotheek enkel de
verzamelplaats is van waardevolle verzamelingen. Dit viel dan ook steeds in het
nadeel van de ‘openbare’ bibliotheek uit.
Oorspronkelijk was de gedachte enkel een bewaarbibliotheek te stichten, doch het
Schepencollege vaardigde in 1862 een reglement uit, waarbij zij, mits haar eigen
voorafgaande toestemming, toelating kon geven boeken ten huize te ontlenen. Het
waren natuurlijk meest Oostendenaars die tot de bibliotheek kwamen en het waren
ook meest de Vlaamse werken die uitgeleend werden.
Het ambt van Stadsbibliothecaris werd pas in 1875 ingesteld. De eerste
bibliothecaris, August Janssens, was tevens Inspecteur der Baden geweest! Zijn
opvolger, August de Jumné, bleef gedurende een kwarteeuw aan het hoofd van de
bibliotheek. De derde bibliothecaris was Edouard Patte. Hij bleef in dienst van 1900
tot 1907.
Inmiddels was er in 1881 door de lokale afdeling van het Willemsfonds een
bibliotheek opgericht geworden, die ook een toelage uit de Stadskas ontving. Dit had
voor gevolg dat bijna alle Vlaamse boeken uit de Stadsbibliotheek verbrand werden.
Het aantal uitleningen liep dan ook aanzienlijk terug. Deze
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Stadsbibliotheek van Oostende: algemeen zicht.

kunstecho's [vervolg]
‘Wonen in deze tijd’ plaats.
Op 24 november na een Artiestenmis, opgeluisterd door ‘Ons Dorado’, grijpt te
Brugge de proclamatie plaats van de uitslag van de provinciale prijs voor architectuur:
openingsrede door Bestendig Afgevaardigde Jozef Storme en colloquium rond het
thema van de prijskamp. Gesprekpartners zijn: Prof. Lemaire, Ir.-Arch. Broeder
Urbain en E.P. Bekaert, s.j., terwijl Dr. Albert Smeets als moderator fungeert. De
Heer Gouverneur zal het slotwoord uitspreken, waarna de opening van de
tentoonstelling van de ontwerpen van de wedstrijd plaatsgrijpt.
Onder de hoofding ‘Muziek’ vinden wij ten slotte nog, op 1 december, in de Brugse
Stadsschouwburg, het XIe provinciaal tornooi voor zangkoren, en het XVIe provinciaal
muziektornooi voor harmonies en fanfares, dat te Roeselare en te Kortrijk doorging.

Eeklo
Het Kunstseizoen in Beatrijs
Het befaamde Kunstsalon Beatrijs te Eeklo publiceerde onlangs haar programma
1963-1964.
Dit jaar werden vijf tentoonstellingen gepland: Fernand De Cock (22 sept. - 6
okt.), Hilde Timmermans (13-27 okt.); Robert Arens (3-17 nov.), René De Lannoy
(24 nov.-8 dec.) en van 14 dec. tot 12 jan. een collectieve van schilder- en
beeldhouwkunst, grafiek en keramiek, t.g.v. Kerstmis en Nieuwjaar. Als voordrachten
zijn voorzien: A. Van Wiemeersch over ‘De Mens en zijn woning’ (24 sept.), E. Br.
Meinraad over muzikale expressie (26 nov.), André Claeys over ‘Bijgeloof en zwarte
magie in Kongo’ (10 februari) en Staf Weyts over eigen werk (23 maart). Deze
voordrachten zijn kosteloos toegankelijk.
De jaarlijkse verbroederingsdag ‘Met kunstenaars aan de dis’ heeft ditmaal plaats
op 9 november in het Hotel Groene Boomgaard, Koning Albertstraat, 18, Eeklo.
Naast korte toespraken door Drs. Albert de Poortere en dhr. A. Coppieters, schepen
van Schone Kunsten van Eeklo, zal dhr. Waterschoot handelen over het kunstleven.
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Er is ook voordracht en tafelmuziek voorzien. Inschrijven mits storting van 110 F
op p.c.r. 4727.16 t.n.v.M. Tuytschaevers, Patersstraat, 50, Eeklo.

Gent
Fondsprijzen Kon. VI. Academie.
In de loop van 1964 zal de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde
de volgende prijzen toekennen:
1) August Beemaertprijs 1962-63 (10.000 F): beste werk, zonder onderscheid van
genre - inzenden vóór 1 februari 1964. 2) Nestor de Tiereprijs 1962-63 (7.500 F):
beste toneel-
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werk - inzenden vóór 10 december 1963. 3) Jozef van Ginderachterprijs 1960-63
(5.000 F): beste geschrift ter verheerlijking van Brabant - inzenden vóór 1 februari
1964. 4) Joris Eeckhoutprijs 1962-63 (7.500 F): beste letterkundig essay over een
auteur - eveneens vóór 1 februari 1964 inzenden. 5) Lode Baekelmansprijs 1961 63 (7.500 F): beste letterkundig werk gewijd aan de zee of het zeebedrijf in het
algemeen - vóór 1 februari 1964. 6) Arthur Merghelynckprijs 1961-63 (tweemaal
5.000 F): beste prozawerk en poëziewerk - 1 februari 1964. 7) Leonard Willemsprijs
1962-63 (30.000 F): studie over de Middelnederlandse letterkunde - inzenden vóór
31 december 1963.
Manuscripten in dubbel exemplaar aan de vaste Secretaris van de Academie,
Koningsstraat 18, Gent, toe te zenden. Op de omslag vermelden naar welke prijs
medegedongen wordt. Reglement is kosteloos op bovenvermeld adres te verkrijgen.

Geraardsbergen
Van 17 oogst tot 22 september jl. werd in Geraardsbergen, door de actieve Kunsten Cultuurkring een zeer opgemerkte tentoonstelling op touw gezet in de
Sint-Adriaansabdij. In de grote zaal waren werken geëxposeerd onder het moto ‘Het
Landschap in Vlaanderen’. In zaal 2 kwamen twintig moderne schilders aan de beurt,
met elk vijf werken. In de gaanderij werd modern beeldhouwwerk vertoond.

Hasselt
Westvlaams kunstbezit
In het Provinciaal Begijnhof te Hasselt werd gedurende de maand september het
eigen kunstbezit van de provincie West-Vlaanderen vertoond, echter zonder de
werken uit de verzameling Van Gheluwe, waarvan de vertoning op dat ogenblik nog
niet mogelijk was. Dergelijke uitwisselingen tussen Vlaamse provincies zijn ten
zeerste wenselijk en kunnen slechts beide tot baat strekken.

Knokke
Tweede Europese Beker voor Gemengde Koren
Deze wedstrijd zal op 4 en 5 juli 1964 in het Gemeentelijk Casino betwist worden.
De gemengde koren - beroepsverenigingen uitgezonderd - die minstens 30 en
maximum 65 leden tellen, kunnen deelnemen. Er zijn vijf prijzen voorzien: 50.000,
30.000, 20.000, 15.000 en 10.000 F. Volledige documentatie omtrent deze bijzondere
kunstgebeurtenis kan aangevraagd worden aan dhr. D. Shipley, Directeur van het
Festival, ‘Europese Beker voor Gemengde Koren’, Parmentierlaan, 199, Knokke.
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[De Stadsbibliotheek van Oostende, vervolg]

Stadsbibliotheek van Oostende: de studieleeszaal.

toestand bleef voortduren tot 1907, toen voor het eerst een niet-Vlaamsonkundige
bibliothecaris benoemd werd. Onder het impuls van bibliothecaris Eugeen Everaerts
werden zelfs de twee bibliotheken in één gebouw verenigd, hetgeen ongetwijfeld
een unicum is in de bibliotheekgeschiedenis van ons land.
Met de wet op de openbare bibliotheken van 1921, werd de Stadsbibliotheek van
Oostende onmiddellijk als ‘openbare erkende bibliotheek’ gerangschikt.
Een woordje over de lokalen. Van 1861 tot 1900 beschikte men enkel over de
ruimte van een kamer op het Stadhuis zelf. Van 1900 tot 1940 was de bibliotheek
met het archief ondergebracht in het gebouw de ‘Hoge Wacht’ dat gelegen was aan
de overzijde van het Stadhuis op het Wapenplein. Ingevolge het berucht
luchtbombardement, dat de Duitsers in de nacht van 27 op 28 mei op Oostende
hielden, brandde de Stadsbibliotheek totaal uit.
Gedurende de eerste oorlogsmaanden werd een fonds samengebracht om de
bevolking gedurende de lange wintermaanden van lectuur te voorzien. De bevolking
uit het spergebied, waartoe ook Oostende behoorde, mocht zelfs gedurende de eerste
oorlogswinter na 20 h. niet meer op straat komen. Een burgerhuis aan de Rogierlaan,
14, werd als noodbibliotheek ingericht. Twee belangrijke feiten waren hiervan het
gevolg. Ten eerste kreeg het publiek toegang tot de rekken. Van het fonds, dat
inderhaast, meestal uit giften, was samengebracht, had men geen cataloog kunnen
opmaken. Alzo werd voor het eerst het open-kaststelsel toegepast. Ten tweede kreeg
de jeugd toegang tot de bibliotheek, wat haar voorheen ontzegd was.
In 1945 volgde Frank Edebau, de bibliothecaris Carlo Loontiens op. Deze was
bibliothecaris van 1919 tot 1944 geweest.
Met de benoeming van deze jonge kracht kreeg het uitleenstelsel voor het eerst
een modern aspect. Deze werd veel logischer gemaakt. Daar waar de lezer vroeger
zelf de door hem ontleende boeken op een kaart moest inschrijven, werd het praktisch
systeem van boekkaart en lezerskaart ingevoerd. De leesvaal nam een merkwaardige
uitbreiding.
Ondertussen bekwam de zwaargeteisterde bibliotheek enkele zeer belangrijke
giften. Om enkele te vernoemen: het Ministerie van Openbaar Onderwijs, de Provincie
West-Vlaanderen, de Ambassades van de V.S. en Canada, de stedelijke bibliotheken
van Antwerpen en Mechelen. Ook enkele kleine lokale bibliotheken verdwenen en
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hun fonds werd aan de Stadsbibliotheek overgemaakt, o.a. de syndicale bibliotheek
van het 8-Urenhuis en de Koloniale van de Kust.
Meer en meer was de plaatsruimte onvoldoende. Oudere werken werd in een loge
van de Koninklijke Schouwburg, alsook in de kelders van het Gerechtshof
ondergebracht. Dientengevolge gingen zeker 8.000 banden met de overstromingsramp
van 1 februari 1953 verloren. Alle kelders van het Gerechtshof waren een paar dagen
onder water gebleven.
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Stadsbibliotheek van Oostende: door de open-shelf krijgen de lezers een beter inzicht in de voorradige
lectuur.

Deze nieuwe ramp kon niet beletten dat de bibliotheek een steeds grotere vlucht
nam. In 1954 werd de verhuizing ondernomen naar het lokaal ‘Chez Pan’, een
hoekgebouw van de Koninklijke Schouwburg dat vrijgekomen was nadat het
voorlopig Casino in het heropgebouwde Kursaal was overgebracht. De
Stadsbibliotheek van Oostende kreeg voor het eerst een keurig uitzicht.
Een paar jaar later besloot het Stadsbestuur een nieuw Stadhuis te bouwen op de
plaats van het opgevulde derde handelsdok, terwijl op de plaats van het oude Stadhuis
(eveneens afgebrand in mei 1940) aan het Wapenplein, een Feest- en Kultuurpaleis
zou gebouwd worden. Dit kompleks zou omvatten: Feestzaal, Officieel Bureau voor
Toerisme, Museum voor Schone Kunsten en Stadsbibliotheek.
Tegen 1958 was dit reusachtig kompleks klaargekomen. Wegens technische
redenen duurde het nog tot het midden van 1962 eer de Stadsbibliotheek als laatste
van al de voormelde diensten, haar intrek in het Feest- en Kultuurpaleis kon nemen.
De opening, met academische zitting, had plaats op 2 juni 1962.
De nieuwe lokalen omvatten thans: uitleendienst, open-shelfbibliotheek,
studieleeszaal, afdeling voor het raadplegen van wetboeken en staatsbladuitgaven.
dagbladleeshoek, jeugdafdeling, twee ruime magazijnen, archiefkamer, werkkamer
(voor herstellen en plastificeren van boeken), bureau voor bibliothecaris, vergaderzaal
voor de Raad van Beheer en een personeelskamer. In de kelder zijn er zeer ruime
bergplaatsen voor oudere minder geconsulteerde periodieken, zoals week-illustraties.
Moderne lokalen en een degelijk fonds zijn natuurlijk de oorzaak dat alle
statistieken een verhoging van cijfers kenden. Een kleine vergelijking met vorige
jaren toont dit voldoende aan (1e semester):

ingeschreven
lezers
uitleningen

1960
2317

1961
2316

1962
2362

1963
2931

34946

33447

30253

42885

Men kan verwachten dat het aantal ingeschreven lezers in de loop van 1963 bijna de
4.000 zal bereiken.
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Daar waar vroeger alleen de inwoners van Oostende boeken ten huize konden
ontlenen, besloot de Gemeenteraad in het begin van dit jaar dat alle inwoners uit het
arrondissement Oostende van dit voorrecht konden genieten. Hetzelfde werd
toegestaan aan studenten, regelmatig ingeschreven in een Oostendse
onderwijsinstelling.
Het boekenfonds bedraagt thans ruim 40.000 banden, de ingebonden periodieken
niet inbegrepen.

kunstecho's [vervolg]
Tentoonstelling Zadkine
De expositie van de beeldhouwwerken van de wereldberoemde kunstenaar kende
een succesrijk slot tijdens het congres der poëten. Inderdaad, tijdens deze laatste
dagen was het aantal bezoekers zó hoog, dat alle andere voorgaande dagen werden
overtroffen. Het moet gezegd, dat de inrichters ook speciaal de tentoonstelling tot
het einde van de biënnale hadden opengesteld, met het oog op de grote massa
deelnemers. In zijn geheel beschouwd, mag men besluiten, dat deze expositie het
grootste aantal buitenlandse bezoekers trok.

Experimentele films
In december zal te Knokke een wedstrijd doorgaan voor experimentele films. De
prijzen zijn: 200.000 F. geschonken door de diensten van de t.v. en 100.000 F,
beschikbaar gesteld door de firma Gevaert. De films worden vertoond in het stedelijk
Casino en moeten voldoen aan zekere normen. Er wordt een zeer grote belangstelling
verwacht.

Kortrijk
Hoger Instituut voor Vreemde Talen
Het Hoger Instituut voor Vreemde Talen, Plein, te Kortrijk, richt, naast de
avondcursussen voor Frans, Engels, Duits, Italiaans, Russisch, Latijns en Grieks,
een Centrum voor Taaltraining (C.T.T.) op. Dit Centrum zal heel de dag - uitgenomen
tijdens de avondcursussen - voor iedereen toegankelijk zijn. De magnetoprof traint
voor Nederlands, Frans, Engels, Duits, Italiaans, Spaans, Russisch, Portugees, Zweeds,
Latijn, modern Grieks en, bij aanvraag, ook voor andere talen. De pers zal daaromtrent
nader inlichten.
Wij vestigen er de bijzondere aandacht op, dat dit Centrum het allereerste is in
onze Provincie, en wellicht in heel het land, daar Brussel gelijktijdig met Kortrijk
startte. Wij hopen, met de Directie, dat West-Vlaanderen een dergelijk initiatief zal
weten te waarderen.
Wie nadere inlichtingen wenst, kan zich wenden tot Directeur L. Peene, Plein, 26,
Kortrijk, tel. 056/118.58.

West-Vlaanderen. Jaargang 12

St.-Jozefsharmonie
De St.-Jozefsharmonie, Plein, Kortrijk, trad, met overdonderend succes, op in Southall,
Willesden, Battersea en Londen (Engeland). Een volgend optreden werd reeds
aangevraagd.

Vijf eeuwen Kortrijkse Schilderkunst
Kortrijk is door de eeuwen heen een vermaard schildercentrum geweest, vooral wat
betreft de dierenstudie. De oudheidkundige
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en historische maatschappij ‘De Leiegouw’ zal eerlang haar eerste lustrum vieren
en richt te dier gelegenheid een expositie ‘Vijf eeuwen Kortrijkse schilderkunst’ in.
(Stedelijk Museum, Broei 6 - 5 oktober tot 4 november).

Opgravingen in de O.-L.-Vrouwkerk
Een felgeschonden grafmonument, daterend uit het begin van de 16e eeuw, jaren
geleden in een muur ingemetseld, werd nu uitgenomen en ligt in de koorommegang.
Het is vermoedelijk het eerste mooie grafmonument van de beroemde musicus Pieter
de la Rue of Van der Straeten, die stierf op 20 november 1518. Mogelijk werd het
reeds ten tijde van de beeldstormerij - dus einde 16e eeuw - geschonden.

Lo
‘'t Manneke uit de Mane’
Op 14 juli jl. vergaderden te Lo de erfgenamen van ‘'t Manneke uit de Mane’, samen
met oude getrouwe bewonderaars en enkele Westvlaamse folkloristen en
letterkundigen. Doel van deze bijeenkomst was, de heropstanding van de bekende
jaaralmanak te verwezenlijken. Deze almanak werd destijds door Z.E.H. Alfons Van
Hee en later door Achiel Denys opgesteld. De vergadering besloot dadelijk de
vereniging ‘'t Manneke uit de Mane’ te stichten, die de almanak zal uitgeven. Als
leden van de raad van beheer werden gekozen: Willem Denys uit Roeselare (de
bekende schrijver van ‘Peegie’), Karel De Lille uit Ieper (de auteur van het boek
over Alfons Van Hee) en Roger Rossey uit Nieuwpoort.
‘'t Manneke uit de Mane’ 1964 zou reeds in oktober 1963 verschijnen. Luimige
vertellingen, koddige tekeningen en een prettige dagklapper zullen de almanak vullen.
Letterkundigen, o.a. Boschvogel, en folkloristen met grote naam hebben hun
medewerking toegezegd.
Op de stichtingsvergadering waren o.m. nog aanwezig: Jozef Camerlynck,
beheerder-directeur van de Bank van Roeselare en West-Vlaanderen, S. Aerbeydt,
Directeur van dezelfde Bank, Mr. Alain de Caluwe, Apotheker Fraeyman, Raf Seys,
Dokter Spyckerelle, Marcel Van de Velde en Godfried Verlende, neef van Alfons
Van Hee. Verbondssecretaris L u c i e n D e n d o o v e n vertegenwoordigde het
CVKV, dat dit interessant initiatief ten zeerste aan onze lezers aanbeveelt.

Wakken
Herdenkingsdagen
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Op 19 en 20 oktober werd te Wakken een drievoudige herdenkingsplechtigheid
gehou-

[De Stadsbibliotheek van Oostende, vervolg]
Het aantal abonnementen op periodieken bedraagt 270, waarvan een 30-tal dag- en
weekbladen. Dit is een van de grote redenen, waarom de leeszaal dagelijks door
tientallen personen bezocht wordt. In de studieleeszaal bevinden zich, naast de
tijdschriften, eveneens een 1000-tal naslagwerken.
De Stadsbibliotheek heeft het op zich genomen een drietal bijzondere fondsen op
te richten, nl. ‘Ostendiana’, ‘Oceanografie en Zeevisserij’ en ‘Hotelwezen’.
Het fonds ‘Ostendiana’ omvat alle boeken en tijdschriften gepubliceerd of gedrukt
te Oostende, boeken handelend over Oostende of Oostendenaars en boeken
geschreven, ingeleid, vertaald of verlucht door Oostendenaars. Het fonds ‘Ostendiana’
is zo ruim mogelijk opgevat, zodat de boeken i.v.m. de andere gemeenten uit het
arrondissement Oostende en de ganse kuststrook er ook in ondergebracht worden.
Het tweede fonds ‘Oceanografie en Zeevisserij’ is wederom zeer ruim opgevat.
Hierin worden opgenomen boeken over oceanografie in het algemeen, zeefauna en
-flora, aquaria, havens, kusten en rivieren, zeevaartkunde, scheepsbouw, zeevaartrecht,
bebakening en redding op zee, zeevisserij- en aanverwante vakken van de zeevisserij,
yachting en andere watersporten, zeereizen en zeegeschiedenis. Zoals men ziet heeft
men hier een reeks boeken samengebracht die met de zee in de ruimst mogelijke zin
te maken hebben. Het derde fonds, dat eigenlijk op het einde van 1963 zal starten,
is dit van het ‘Hotelwezen’. Hierin zullen opgenomen worden werken die handelen
over hotels, restaurants, pensions, motels, homes en campings in het algemeen, maar
ook over hotelbouw en -inrichting, hoteluitbating en -boekhouding, dranken en
spijzen, kookkunst, bereidingsmethodes en tafeldienen in het bijzonder.
Zoals men heeft kunnen vaststellen is een moderne bibliotheek er niet alleen op
afgestemd om een letterkundig en historisch fonds te bewaren, maar ook met het oog
op het economisch en sociaal belang van de streek. Het is dat laatste doel dat de
Stadsbibliotheek in de jongste jaren vooral nastreeft, zonder evenwel het
cultuurhistorisch belang te verwaarlozen. Het is daarom dat wij ook persoonlijk
menen dat er nooit genoeg de nadruk kan gelegd worden op de betekenis van de
openbare bibliotheek als documentatiecentrum. Veelal worden de oude bibliotheken
aanzien als een plaats waar men gaat om een letterkundig (ontspannings-) werk te
ontlenen. Heden ten dage is het echter helemaal anders. In een moderne bibliotheek
worden door de bezoekers om heel wat inlichtingen verzocht, die men alleen maar
kan beantwoorden als men over modern documentatiemateriaal beschikt.
Zelfs een middelmatige gemeente zou over een kleine leeszaal moeten beschikken.
Al stonden er maar 2 of 3 tafels en een 8-tal stoelen. Het beginfonds zou o.i. als
minimum moeten omvatten: 1. Belgische codex; 2. Abonnement op het Belgisch
Staatsblad; 3. Kamer- en Senaatsverslagen. Bestuursmemoriaal; 4. Verklarende
woordenboeken; 5. Vertalende woordenboeken; 6. Encyclopedieën; 7. Een degelijke
atlas; 8. Adresboeken, zoals een gids der ministeries; 9. Catalogussen van grote
bibliotheken en een abonnement op de Belgische Bibliografie; 10. Naslagwerken
van allerlei aard, zoals muzieklexicons, kunstencyclopedieën, enz. Het is immers
een feit dat, van het ogenblik waarop een bibliotheek over een leeszaal beschikt, al
is die maar 2 a 3 uur per dag toegankelijk, men bijna alle werken uit andere grote
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bibliotheken kan opvragen. Zelfs tijdschriften die onder geen voorwendsel uit de
Koninklijke bibliotheek uitgeleend worden, kunnen naar een degelijk ingerichte
leeszaal gestuurd worden om daar geraadpleegd te worden.
Tenslotte kunnen wij nog een paar woordjes gewagen over de blijvende
belangstelling voor de openbare bibliotheek. Een drietal middelen heeft de
Stadsbibliotheek hiervoor aangewend. Ten eerste wordt de bibliotheek door meerdere
klassen van het lager onderwijs onder leiding van het klashoofd eens in het jaar
bezocht. Aldus leren de kinderen het bestaan van de openbare bibliotheek kennen.
Ten tweede wordt om de veertien dagen een lijst van circa 40 titels der laatste
aanwinsten aan de verschillende lokale weekbladen gestuurd. Deze nemen integraal
deze lijst op. Ten derde worden er geregeld gelegenheidsten-toonstellingen gehouden.
Sinds de opening van de nieuwe lokalen werden volgende tentoonstellingen gehouden:
‘Ostendiana’, ‘Ary Sleeks’, ‘Michel de Ghelderode’, ‘Gaston Duribreux’, ‘Publicaties
over de Belgische zeevisserij’, ‘Schelpen van onze kust’. Wij menen dat ieder
Oostendenaar heeft kunnen vaststellen dat de Stadsbibliotheek er in de laatste 15
jaar flink op vooruit gegaan is.
Omer Vilain
Stadsbibliothecaris te Oostende
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Uitslag van de Provinciale Wedstrijden 1963
Architectuur
De prijs, groot 25.000 F, werd toegekend aan Marc Dessauvage uit Moorslede.
Er werden drie premies van 5.000 F verleend: Jan Tanghe (Oostende), Bernard
Missine (Lichtervelde) en Yvan Claeys-Hendrik Scherpereel (St. Andries).
De jury was samengesteld als volgt: G. Bekaert, s.j., Prof. Dr. R.M. Lemaire, Arch.
W. Nolf, Dr. Alb. Smeets, Prof. Ir.-Arch. Broeder Urbain, Arch. Max Winders en
Arch. R. Braem.

Toneel
De prijs werd niet toegekend.
Een eerste premie van 6.000 F ging naar Guido Van Zeir (St.-Andries) voor zijn
werk ‘Berthe’. Een tweede premie, 5.000 F, werd behaald door Maurits De Clercq
(Ieper) voor ‘Barak 321, kamer 17’, en twee derde premies - elk van 4.000 F - werden
toegekend aan Daniël Everaert (Meulebeke) voor ‘Het failliet’ en aan Julien Van
Remoortere (Oostende) voor ‘Hallo, 7-15-4!’.
Als juryleden fungeerden: Flor Demedts, Victor De Ruyter, Andries Poppe, Bert
Van Kerckhove en Bernard van Vlierden.

Jeugdboek
Ook hier werd geen prijs toegekend.
Ria Scarphout (St.-Andries) behaalde met haar werk ‘De jongen Ra’ een eerste
premie van 10.000 F. Aan het boek ‘Justus’ van Roger van Keirsbilck (Meulebeke)
werd een tweede premie, groot 7.000 F, verleend. Twee derde premies - elk van
5.000 F - gingen naar Fernand Verhee (Oostende) voor ‘De avonturen van Koloko’
en naar Julien Van Remoortere (Oostende) voor ‘Gers grote reis’.
Juryleden waren: Raymond Brulez, Albe, Yvonne Wagemans, Hendrik Jespers
en Jan Peeters.
In elke jury zetelden Jozef Storme, Bestendig Afgevaardigde, als voorzitter en üaby
Gyselen als secretaris, beiden zonder stemrecht.
Verbond en Tijdschrift wensen bekroonde en geprimeerden, onder wie zich
verscheidene leden bevinden, langs deze weg van harte geluk.

Statutaire Vergadering
Op zondag, 8 december a.s., houden wij te Ieper de jaarlijkse statutaire vergadering
van ons Verbond. Na de H. Mis, die te 12 h gecelebreerd wordt ter nagedachtenis
van onze in het verlopen jaar overleden leden, gaat het noenmaal door in Hotel
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Britannique, maal, tijdens hetwelke de jubilerende en bekroonde leden zullen
gehuldigd worden. Vervolgens zal de eigenlijke statutaire vergadering plaatsgrijpen.
Wij zetten onze leden-kunstenaars met aandrang aan, reeds thans de datum van
zondag 8 december vrij te houden.

kunstecho's
den: Cartograaf Judocus Hondius, dichter-rederijker Petrus-Judocus de Borchgrave
en de stichting van de Koninklijke Aloude Rederijkerskamer ‘De Lelie’ in 1688.
Deze plechtigheden werden gekenmerkt door een academische zitting, tijdens
dewelke verscheidene eminente persoonlijkheden het woord voerden, door de
plechtige onthulling van twee bronzen plaketten om de gedachtenis van Hondius en
de Borchgrave te vereeuwigen, alsmede door de creatie van het toneelwerk ‘Hemel
en Aarde’, geschreven door ons Redactielid J o z . Va n d a e l e .

Waregem
De schildersgilde ‘De Vierschare’ richtte van 5 tot 13 oktober een welgeslaagde
ledententoonstelling in, in het lokaal op het stadion. De geëxposeerde schilder- en
keramiekwerken hebben beslist de belangstelling van de kunstminnaars gewekt.

Frans-Vlaamse Cultuurdagen
Te Waregem werd op 25 oogst de 16e Frans-Vlaamse Cultuurdag ingericht. De
bijeenkomst had plaats in de feestzaal van het Instituut O.L. Vrouw-Hemelvaart. Te
10 h werd de dag geopend door voorzitter André Demedts. Jeanne Leveugle (Robeke)
sprak over ‘Pourquoi j'apprends le néerlandais’. Vervolgens droeg Maurice Legrand
(Gelnard) enkele Vlaamse streekliederen voor, waarna een forum plaatshad over ‘De
uitstraling van de Nederlandse Cultuur’, met als gespreksleider Jozef Deleu en met
medewerking van Frits Niessen, André Maes en Pater Verthé.
's Namiddags handelde Nestor Depoers (Hazebroek) over ‘L'habitat rural en flandre
francaise et son évolution.’ Na het jaarverslag, voorgebracht dor secretaris Luc
Verbeke, sprak Tom Bouws (K.R.O., Hilversum) over ‘Ontmoetingen in
Frans-Vlaanderen’.
De dag werd besloten met een toneelavond. Het Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen
uit Westouter voerde ‘Uitvaart’ (Sutton Vane) op. Deze Cultuurdag stond onder de
bescherming van en werd gesteund door een twintigtal cultuurbewegingen, waaronder
het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond.

Westende-Lombardsijde
Davidsfonds viert met C.V.K.V.
De bloeiende Davidsfondsafdeling Westende-Lombardsijde vierde op 28 en 29
september jl. haar 10-jarig bestaan. Op de feestver-gadering van de eerste dag werden
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toespraken gehouden door Voorzitier H. Tratsaert, Secretaris G. Bloes en door Remi
Braeckeveldt, afgevaardigde van het Hoofd-
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[West-Vlaanderen 1963, nummer 72]
De Vlaamse Houtsnijkunst
Van de aanvang tot de 19de eeuw

Houtsnede van Jan-Frans Cantré.
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De houtsnede, die bestaat in het verheven uitsparen van die delen van een blok die
de inkt op het papier, of op een andere aangepaste stof, moeten overdragen, is de
oudste onder al de grafische uitdrukkingswijzen. Zij dankt haar ontstaan, rond het
einde van de 14e eeuw, aan de toen steeds stijgende behoefte om de tot dan toe met
de hand uitgevoerde beelden of (en) geschreven teksten vermenigvuldigend te
drukken.
Indien dit slechts kon gebeuren van het ogenblik af dat het daartoe vereiste papier
in voldoende hoeveelheid geproduceerd werd, dan nog moesten sociale en
godsdienstige toestanden dit noodzakelijk maken. De kerk had, inderdaad, gemakkelijk
te vermenigvuldigen beelden nodig. Zij moest daarmede de godsdienstzin van de
massa levendig houden en tegen het opduikende individualiteitsgevoel beschermen.
Zij moest daarmede de eredienst aanmoedigen van een ongemeen grote schaar heiligen
die aangeroepen werden tegen alle mogelijke onheilen: ziekten, epidemieën en plagen,
zoals de regelmatig opduikende pest, schielijke dood, onweersrampen, enz. Voor het
verlenen van aflaten, kon zij moeilijk zonder prenten waarop naast het stichtende
beeld, de te volbrengen voorwaarden en de te lezen gebeden gedrukt stonden. In de
kloosters, priorijen en abdijen had men behoefte aan verkorte bijbels, aan
meditatieboeken, aan mystisch-theologische werken, enz. voor de geestelijke opleiding
van de novicen en om als leidraad te dienen bij de sermoenen en andere
onderrichtingen. Van onze prilste schooljaren af, heeft men ons onderwezen dat tot
de merkwaardigste - ‘heilzaamste en meest te duchten’ - ontdekkingen en
veroveringen uit de tijd van het Humanisme en van de Renaissance, de uitvinding
van de boekdrukkunst moet gerekend worden. Hoezeer men daarbij het genie van
het menselijk vernuft ook wil roemen, toch begaat men daarbij eert niet te
verrechtvaardigen, historische lichtzinnigheid. Inderdaad, de drukkunst met losse
lettertypen die in dit verband bedoeld wordt, is slechts een evolutieve vorm van de
drukkunst wier ontstaan moet teruggevoerd tot de vroegste beoefening van de
xylografie, i.t.z. de houtsnede, met of zonder in reliëf uitgesneden teksten.
Dit is een onbetwistbaar geschiedkundig feit dat niet langer zou mogen over het
hoofd gezien worden, omdat daarbij de mens verrijkt werd, niet alleen met een
bepaalde artistieke uitdrukkingswijze waarmede hij zijn diepste gemoedservaringen
heeft mogen bestendigen, doch bovendien met een middel om met het
vermenigvuldigde beeld te stichten, te onderwijzen, te documenteren, twijfel op te
wekken, te overtuigen, de verbeelding - in het goede zoals in het kwade, in het vroede
zoals in het zotte - onuitwisbaar in beslag te nemen. Zonder, in welke mate ook, de
geestesontwikkelende betekenis van het ‘woord’ te willen verminderen, toch zou het
onverantwoord zijn moest men, steeds maar door, de macht van het ‘beeld’ in de
beschavingsgeschiedenis van de mens blijven ignoreren. Waaraan dankt de
doorsnee-mens het meest van wat hij ‘blijvend weet’, waartoe gevoelt de
doorsnee-mens zich het meest aangetrokken, wat wekt in hem het geredelijkst zijn
belangstelling, zijn nieuwsgierigheid en zijn bewondering op? Het woord? Het beeld?
Vraag het aan het kind dat tekent wat het nog niet schrijven of zeggen kan; vraag het
aan de televisiekijker die naar zijn radiotoestel niet meer luistert; vraag het aan de
miljoenen verslinders van weekbladen en andere magazines die zonder hun beelden,
voorwaar, geen afzet zouden vinden; vraag het aan de raadplegers van woordenboeken
in beelden; vraag het aan de uitgevers; vraag het aan de inrichters van voordrachten
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zonder lichtbeelden of filmen; vraag het aan de fotografische reporters die niet zelden
hun leven wagen voor een ‘snapshot’; vraag aan de reizigers met hun fotografisch
toestel om de hals bengelend; vraag het... vraag het... Eenieder vrage het zichzelf af,
om er zich van bewust te worden dat het ontstaan van de houtsnede als eerste vorm
van drukkunst een gebeurtenis is die in de geschiedenis van de menselijke
verworvenheden zou hoeven in het licht gesteld te worden wanneer men de
typografische drukkunst roemt als een der merkwaardigste ‘uitvindingen’ van het
menselijk vernuft.
De vraag waar en wanneer juist de houtsnede ontstaan is, kan vooralsnog niet
precies beantwoord worden. Wel kan men stijlcritisch de allervroegste houtsneden
- zij zijn trouwens niet zeer talrijk en stammen alle uit dezelfde jaren - enigszins
localiseren. Niet voldoende overtuigend, evenwel, om alle twist daaromtrent stop te
zetten. Wat er dan uiteindelijk toe noopt te besluiten - wijl het dan toch niet gaat om
een uitvinding in de eigenlijke zin van het woord - dat de beoefening van de
houtsnede, omstreeks dezelfde tijd - t.w. rond het uiterste einde van de 14de eeuw in verschillende landstreken van Europa een aanvang nam. Het kan nochtans
onbetwistbaar bewezen worden aan de hand van archivalische documenten, evenzeer
als aan de hand van de stijl en andere eigenschappen der vroegste xylografische
prenten, dat de houtsnede in de Nederlanden ten minste even vroeg als waar ook
beoefend werd, zonder te moeten aanvaarden, zoals sommige specialisten het
vooropstellen, dat deze kunst van uit het Oosten, waar zij reeds eeuwen vroeger
bekend was, in West-Europa zou ingevoerd geweest zijn. Men heeft dit verondersteld
naar analogie van het fabriceren van het papier waarvan wij de werkwijze wel aan
het Oosten verschuldigd zijn. Onderhavige stelling kon tot heden toe niet b e w e z e n
worden. Des te minder daar het onomstootbaar bevestigd kan worden dat men in
West-Europa - sedert eeuwen - over de technische middelen beschikte om deze aan
te passen aan het drukken van beelden op papier eens dat de noodwendigheden zich
daartoe zouden doen gevoelen. De aard van de vroegste, West-Euro-
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pese xylografieën steunen volkomen deze zienswijze. De eerste houtsneden bestaan
hoofdzakelijk uit de omtreklijnen van de figuren en dingen, waarvan de
binnentekening, behalve enkele afgeronde slaphangende plooien, moest aangevuld
worden door met een patroon of met de losse hand aangebrachte kleuren. Deze
omtreklijnen zijn breed decoratief en harmonisch zwierig behandeld; zij zijn er op
berekend om de plastische bouw van de uitgebeelde figuren en groepen een stevige
monumentaliteit bij te zetten. Ontbreekt in veel gevallen nog alle achtergrond of
andere omgeving, dan zijn deze prenten, wier stijl overwegend Vlaams-Bourgondisch
aandoet, des te roerender wegens hun eenvoudige, diep geestelijke en directwerkende
uitdrukkingskracht.
Hoe verrassend het ook zou kunnen schijnen, toch mogen deze eerste hout- en
metaalsneden onder de schoonste prenten van dit aanvangstijdperk van de geschiedenis
der graveerkunst in Westeuropa gerekend worden. Verrassend, doch lang niet
onverklaarbaar vermits zij klaarblijkelijk door dezelfde handen ontworpen werden
als die waaraan wij ook de nog meestendeels naamloos gebleven cartons van de
gelijktijdige tapijten, glasramen, grafplaten e.d., danken. Ook moeten daartoe geroepen
geweest zijn de kunstenaars wier vak het was de tekeningen te leveren voor de door
de steenkappers uit te voeren beeldhouwwerken.
Wat in dit verband nog veel uitvoeriger en gedetailleerder zou kunnen ontwikkeld
worden, moet hier, hoe kunst- en cultuurhistorisch boeiend ook, in het midden gelaten
blijven. Toch past het er even nog op te wijzen dat de evident populair stichtende
bestemming ook van de vroegste houtsneden niets afdoet aan hun waarachtige
kunstwaarde. Wezenlijk zijn zij niet ‘populair’, vermits zij de vrucht zijn van de
bewuste scheppingswil van een artiest en dus een verkennelijk individueel karakter
in zich dragen. Eens dit aanvangsstadium voorbijgestreefd, zal dit niet meer uitsluitend
het geval blijven wat de xylografische produktie tijdens de 15de eeuw betreft. Wel
zullen steeds nog zeer kunstzinnige reliëfpreriten gecreëerd worden, toch zullen
daarnaast de meer commercieel aangelegde vaklieden evenzeer als de ijverige
kloosterlingen en geestelijken er ontelbare ‘sanctjes’ op nabootsen die wegens hun
onpersoonlijkheid werkelijk ‘populair’ zullen zijn, zo naar de vorm als naar de geest.
Daarbij zullen dan geleidelijk recetten aangewend worden om door arceringen
allerhande de binnentekening aan te vullen en ten slotte de opkleuring te vervangen.
Naar deze en nog andere eigenschappen kan doorheen de talloze houtsneden uit de
15de eeuw een chronologie worden opgesteld, waarbij kan vastgesteld worden hoe
de grafische kunsten in menig opzicht gelijke tred hielden met de overige
kunstuitingen.
Het onmiddellijkst kan het verband van de houtsnede met de andere kunsttakken
van de 15de eeuw waargenomen worden in de zgn. blokboeken i.t.z. boeken waarvan
elke bladzijde op een blok uitgesneden werd en daarna door middel van deze blokken
gedrukt werd.
De vroegste blokboeken of xylografische boeken - die als de schakel uitmaken
tussen het met de hand geschreven en verluchte boek en de typografische
wiegedrukken of incunabelen - waren uitsluitend beeldenboeken. De teksten die er
eventueel in voorkomen waren er met de hand bijgeschreven. Vandaar hun benaming
chiroxylografische boeken. Naarmate de houtsnijders handiger werden, sneden zij,
samen met het beeld, ook de teksten verheven uit. Wat niet betekent dat er geen
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chiro-xylografische boeken gecreëerd werden nadat men reeds integrale blokboeken
kent uit de tijd dat ook reeds de typografische drukkunst in voege was. Het zou veel
te ver leiden daarover in meer bijzonderheden te treden. Er weze hier slechts bij deze
xylografische gewrochten met een paar woorden stilgestaan om op hun betekenis in
de geschiedenis der houtsnede te wijzen. Wat de Nederlandse betreft zijn de meest
bekende: ‘Apocalypsis Johannis’ (De openbaring van de H. Johannes), ‘Exercitium
super Pater Noster’ (Oefening op het Onze Vader of het Gebed des Heren), ‘Spirituale
Pomerium’ (Den Boomgaard der Gewercken Gods), ‘Biblia Pauperum’ (De Bijbel
der Armen, d.w.z. van de arme predikers en niet het arme volk over 't algemeen),
‘Historia beatae Virginis ex Cantico Canticorum’ of, kortweg, ‘Canticum Canticorum’
(Het Hooglied), ‘Speculum humanae Salvationis’ (de Spiegel der menselijke
Behoudenisse), ‘Ars Moriendi’ (Dat Sterfboeck), de ‘Sint-Servatiuslegende, enz.
Ten slotte werden er blokboeken zonder voorstellingen - dus alleen bestaande uit
teksten - gedrukt, zoals de Latijnse spraakkunsten naar Aelius Donatus, ‘donaten’
geheten.
De esthetische en kunsthistorische betekenis van deze blokboeken - om niet te
gewagen van hun cultuurgeschiedkundige waarde - is niet alleen gelegen in de
bijzondere schoonheid die zij danken aan de harmonische eenheid van al hun
bestanddelen, doch ook aan de verheven geestelijkheid en de talentrijke uitvoering
van de ontworpen composities waarin men onmiddellijk de uitstraling van de kunst
zoals die beoefend werd in de ateliers van onze roemrijke, vijftiende-eeuwse meesters,
kan waarnemen. Sommige onder hen zou men zelfs enigszins kunnen groeperen naar
gelang zij bij de kunst en de stijl van Jan Van Eyck en zijn opvolgers enerzijds, of
bij die van Rogier Van der Weyden, Dirk Bouts en hun uitlopers anderzijds,
aanleunen. Ware het in dit verband niet voldoende te wijzen op een der bladen van
de Sint-Servatiuslegende waarop wij een der panelen - dit van de zgn. Vroede Rechters
- van het Lam Gods terugvinden, dan zouden wij daarbij kunnen inroepen dat wij
elders reeds omstandig bewezen hebben dat de twee blokboeken: Exercitium Super
Pater Noster (tweede uitgave) en Spiri-
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tuale Pomerium - wier geestelijke auteur Henric Utenbogaerde, alias Pomerius is tussen de jaren 1447-1450 ontworpen werden door Vrancke Van der Stockt, de
medewerker en opvolger als stadsschilder te Brussel van Rogier Van der Weyden.
Technisch geven deze xylografische boeken blijk van een geleidelijk toenemende
vaardigheid, verfijning en gevoeligheid die de Nederlandse illustrators - niet zelden
zelf drukkers - van typografische incunabelen verder zullen ontwikkelen van het jaar
1485 af. In dit alles kan, over 't algemeen, waargenomen worden dat de houtsnijder,
gaandeweg, zijn messen en gutsen rationeler aanwendt. Hij varieert - veelal naar
stielmatige recepten weliswaar - de aanleg van zijn lijnen en arceringen, en, vertrekt
hij steeds van een vóórtekening, toch zal hij deze trachten aan te passen aan de geest
van zijn werktuigen evenzeer als aan de mogelijkheden van de reliëfdruk. Aldus zal
hij allerhande elementen van de voorgelegde composities vlakmatig uitsparen, met
het gevolg dat hij een levendig en decoratief contrastenspel van wit en zwart zal
weten tot stand te brengen. Een vaste ontwikkelingswijze is daarin - zonder in hier
niet gepaste bijzonderheden uit te wijden - moeilijk te trekken. Alles wijst erop dat
de ongemeen stijgende vraag naar houtsneden, met tot dan toe nooit behandelde
onderwerpen, een begrijpelijk verwarde - vaak stijlloze - produktie moest veroorzaken.
Al schoot deze ongetwijfeld, en over 't algemeen, aan een bepaalde bekoorlijkheid
lang niet te kort, toch zou daaraan weer een artistiek scheppende richting gegeven
worden wanneer talentrijk bewuste kunstenaars zich met het vak zouden inlaten en
hun inzichten opdringen. Die kunstenaars zullen dan echter weer geen praktiserende
houtsnijders zijn en hun getekende modellen zullen dan doorgaans weer verder de
natuurlijke drang van de naar de geest van zijn uitdrukkingswijze werkende xylograaf,
verdringen. Het geldt hier een dualiteit die de houtsnede zal beheersen tot op het
einde van de 19de eeuw, te onzent zelfs tot bij het begin van de 20ste eeuw.
De aanvang van de 16de eeuw luidt voor de graveerkunst, onder haar verscheiden
uitdrukkingsvormen, een even productieve als veelbetekenende periode in. Niet
alleen wegens haar artistieke bloei, maar ook wegens het feit dat zij van die tijd af
meer en meer verbonden is aan de geestelijke, intellectuele, sociale en zelfs politieke
stromingen, die zij trouwens documentair zeer ruim dient.
Ook van dit tijdstip af wijdden zich haast alle schilders - de Vlaamse minstens
evenzeer als die uit andere landen - rechtstreeks of onrechtstreeks aan het
verwezenlijken van prenten, om vrij en persoonlijk evocaties, composities en
documenten - ‘inventiën’ aller aard - te scheppen waarin de eisen en mogelijkheden
van de gravure, als specifieke kunstvorm, hun bijzondere belangstelling opwekten.
Zo kwam het dat de prent, gedurende de 16de eeuw, steeds nauwer moest deelnemen
aan de opeenvolgende of gelijktijdige stromingen, bepaald door de esthetische
richtlijnen en door de intellectuele strevingen van de tijd. Meteen moest haar
inspiratiegebied zich aldus oneindig uitbreiden. Zonder voorbehoud noch begrenzing,
zal zij zich van dat ogenblik af geleidelijk toewijden aan de uitbeelding van de meest
uiteenlopende - religieuze, mythologische, fabelachtige, allegorische, historische,
geografische, topografische, iconografische en wetenschappelijke - onderwerpen,
zonder noch de louter artistieke schepping te verwaarlozen, noch de
ontspanningsprent, waarin de mens - individueel en collectief - zich gaarne terugvindt
en herkent, en waarin de kunstenaars ons de spiegel van het leven - van gans het
leven - van hun tijdgenoten overleverden.
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Aan dit alles nam de Vlaamse houtsnede gedurende de eerste helft van de 16de
eeuw een aanzienlijk deel. Minder dan elders, kan in de toenmalige Vlaamse
boekillustratie een vaste evolutie waargenomen worden. Wij willen er van afzien dit
hier in verdere bijzonderheden te verklaren, om vooral te wijzen op het feit dat het
Albrecht Dürer is die voor het eerst door de vaklieden niet aangevulde
kunstproblemen, volkomen grafisch wist op te lossen. Dürer zou aldus de gevolgde
richting aangeven en over alle kunstscholen zijn invloed laten gelden. Ook over de
Vlaamse school. Evenwel niet zodanig dat zich in de door onze kunstenaars ontworpen
houtsneden geen faktuureigenschappen zouden handhaven die veel zouden bijdragen
tot hun bijzondere aantrekkelijkheid.
Een algemene oogslag op de Nederlandse houtsneden - Zuid en Noord zijn op dat
ogenblik nog niet volkomen uit elkander te houden - tijdens de eerste helft van de
16de eeuw, verraden, wat de oudste hunner ontwerpers betreft, een niet te onkennen
bekommernis om aan hun xylografische werken effekten van picturale gebondenheid
- met al wat dit aan technische breedheid en vrijheid insluit - te verlenen. Een
aanzienlijk deel van deze houtsneden beoogt klaarblijkelijk een decoratieve
bestemming. Zij zijn onverwacht groot van afmetingen en bestaan niet zelden uit
meerdere bladen die, aan elkander gekleefd, lange friezen of grote panelen vormen.
Het ligt voor de hand dat dergelijke grote composities technische eisen stelden, wat
betreft de brede behandeling van de tekening en van de daaraan aangepaste
xylografische transpositie, die niet zonder de talentrijke scheppingskracht en
handigheid van zeer bekwame kunstenaars kon bereikt worden. Hoe verwonderlijk
dan ook, toch moeten wij vaststellen dat sommige dezer houtsneden - spijt al onze
opzoekingen - nog steeds naamloos gebleven zijn. Om bij de Zuidnederlandse
houtsneden te blijven, weze hier - slechts als voorbeeld - daarvan geciteerd, het
‘Algemeen gezicht op de rede van Antwerpen’ ‘Actum 1515 Vlaenderen’ staat er
op te lezen en in haar geheel meet deze prent 2 m 20 breed en 0,63 m hoog.
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Van andere dan weer wordt de auteur bekend gemaakt in een soort van colofon die
erbij hoort. Dit is bij voorbeeld het geval wat betreft de grote fries in 1553 uitgegeven
door Maria Verhulst, weduwe van Pieter Coecke van Aelst en betiteld ‘Moeurs et
fachons de faire des Trucs avec les regions y appartenantes...’ waarvan de gewaande
leermeester van Pieter Bruegel de oude de tekeningen had meegebracht van een reis
in Turkije die hij in 1533 ondernam op kosten van de Brusselse tapijtwever, Van der
Moeyen, om aldaar de Oosterse kleurtechnieken van wol en zijde, te gaan bestuderen.
Andere dan nog, konden geïdentificeerd worden aan de hand van een stijlcritisch
onderzoek of naar analogie van bepaalde elementen der compositie die ook in de
schilderijen van bekende meesters aanwezig zijn. Ten bewijze, een algemeen gezicht
op de stad Jerusalem - ‘Civitas Hierusalem’ - toegeschreven aan Jan van Scorel en
een ‘Bekroning van de H. Antonius’ door Max Friedländer toegekend aan Jan Wellens
de Cock, de uit Leiden stammende Antwerpse Maniërist, vader van Hiëronymus
Cock, de beroemde prentenuitgever die zijn ‘zaak’ onder het veelbetekenende adres
‘In de vier winden’ te Antwerpen, nabij de Nieuwe Beurs, rond 1545-1547 vestigde.
Kortom, steunend op dergelijke vergelijkingen en andere gegevens - zoals eventueel
voorkomende monogrammen en naamtekeningen - kan vastgesteld worden dat de
meeste der toenmalige, scheppende kunstenaars, zich onledig hielden met het
ontwerpen van houtsneden allerhande. Frans Crabbe van Espleghem (een Mechels
kunstenaar, ook bekend onder de benamnig van de ‘Meester met de Krab’ (de kreeft),
Jan Gossart Mabuse, Jan Swart, Dirk Vellert, Robert Peril, Pieter Bruegel de Oude
en zoveel andere, nog ongeïdentificeerde meesters, hebben zich met het creëren van
houtsneden onledig gehouden. Daarbij mag niet vergeten worden dat zij deze
xylografische werken, als zodanig, niet zelf hebben uitgevoerd. Zij beschikten daartoe
over vaklieden en uitgevers zoals - om de grenzen van Zuidnederland niet te
overschrijden - Willem en Hans Liefrinck, Jan Mollijns, Silvester van Parijs, Joos
Lambrechts (uit Gent), - hij leverde een meesterlijke copie van de grote ‘Trionfo
della Fede’ naar Titiaan, - Hubert de Croock, (uit Brugge) - van wie slechts een
merkwaardige copie van één van Dürers houtsneden bekend is - en, last but not least,
Jost De Negker (De Necker, Dienecker) die, van uit Antwerpen naar Augsburg in
de dienst van Keizer Maximiliaan, onder de leiding van Hans Burgkmair, is gaan
werken. Dit legt voldoende getuigenis af van de onovertroffen vakkunde waarmede
hij - zoals trouwens zijn bentgenoten - de houtsnede beoefende. En laat het nu zijn
dat in de grafische produktie de Nederlanden rond de twintiger jaren van de 16de
eeuw in sommige opzichten de invloed van Albrecht Dürer onbetwistbaar
waarneembaar is, dan hebben de Vlaamse kunstenaars daaraan toch de vrije
oorspronkelijkheid van hun eigen aard niet prijsgegeven. Was de faktuur van hun
houtsneden wel enigszins minder streng, minder berekend volmaakt, dan was zij
daartegenover milder en breder, vaak stouter geaccentueerd, met krachtigere,
levendigere alhoewel kernachtige effekten die hun xylografiën geen de minste
vernedering deed ondergaan. Zij lieten hun handen tekenen onder de spontane drang
van hun persoonlijk temperament en schiepen aldus ontwerpen even verscheiden als
merkwaardig groot. Aan de vakkundige houtsnijders daarna om deze ontwerpen
verheven op het blok uit te snijden.
Dank zij hun bewonderenswaardig meesterschap waren deze bereid om de meest
onverwachte moeilijkheden op te lossen. Zij konden lichamen en figuren modeleren

West-Vlaanderen. Jaargang 12

met door elkander gekruiste en over elkander gelegde arceringen zonder aan de
beweeglijke soepelheid van hun vormgeving in het minste te schaden. Zij waren bij
machte om een levendige omtreklijn gevoelig te accentueren. Zonder schokkende
onderbrekingen waren zij in staat om de verschillende plannen van een compositie
in elkander te doen smelten en de begoochelende perspectief in harmonie met de
verscheiden lichtintensiteiten naar de gezichtseinder te leiden. Hun behendigheid
liet hun zelfs toe - zoals b.v. in de prent van Jan Gossart Mabuse: ‘De Broedermoord’
- naar het voorbeeld van de burijngravures van de Italiaanse burinist, Marcantonio
Raimondi, het lijnen- en arceringsspel tot zijn recht te brengen. Het is een wonder
hoe zij, met hun messen en gutsen, de illusie van de vrij getekende lijn, tot bv. in het
gebladerte der bomen, konden waarborgen. Hadden zij niet onderworpen geweest
aan de tucht van de hun door scheppende kunstenaars opgelegde - ‘getekende’ modellen, zo zouden zij ook ongetwijfeld bekwaam geweest zijn directer te werken
naar de geest en de mogelijkheden - naar de specifieke oorspronkelijkheid - van de
houtsnijkunst. Nu en dan, hier en daar laten zij dit blijken wanneer zij in hun
xylografische prenten een of ander element vlakmatig oplossen. Hoe verrassend dit
ook moge schijnen, toch kan dit best waargenomen worden in de volksprent, waar
de houtsnijder naar eigen ontwerp en zonder de dwang van een opgelegde
vóórtekening, vrij met zijn tuigen kan werken.
Naar gelang van de gezichtshoek uit dewelke men de 16de eeuwse - en ook de
latere xylografische produktie tot op het einde van de 19de eeuw - beschouwt, kan
men beweren - zulks werd trouwens geredelijk gedaan - dat deze kunst ten slotte
hoofdzakelijk een vak was, beoefend om tekeningen allerhande in reliëf uit te sparen
en drukmatig te vermenigvuldigen. Is dit in aanzienlijke mate waar, dan nog zou het
onoordeelkundig zijn het verschil tussen de specifieke eigenschappen - ja zelfs
hoedanigheden - van een getekende en xylografische lijn, of vlak, niet naar hun
onderscheidelijke schoonheid te waarderen
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en aan te voelen. Een uitgesneden en gedrukte lijn of vlak werkt anders voor het oog
dan hun getekende gelijken, zij hebben verschillende, zintuigelijke waarden die niet
mogen miskend worden. Het blijft evenwel een feit - zulks neemt aan de verdiensten
van de houtsnede vóór zij in onze 20ste eeuw haar integrale oorspronkelijkheid mocht
veroveren, niets af - dat ook haar ontstaan en haar ontwikkeling te danken is aan de
bekommernis en aan de noodwendigheid om getekende modellen na te graveren en
te vermenigvuldigen. Ook is het, trouwens, daaraan te wijten dat bij het begin van
de 16de eeuw een nieuwe soort van houtsneden werd in het leven geroepen, t.w. de
zgn. clair-obscure of camaïeuhoutsnede, waaruit zich de kleurenhoutsnede zou
ontwikkelen.
Zonder ongepast chauvinisme, mogen wij doen gelden dat het een Vlaming - een
Antwerpenaar - is, nl. de reeds vermelde Jost (Jobst) De Negker, die aan het
vertrekpunt ligt van de beoefening van deze bepaalde soort houtsneden. Wat Lucas
Cranach daartoe heeft kunnen bijdragen en hoe het gebeurde dat de Italiaan Ugo da
Carpi ook gemeend heeft daarop, in het jaar 1516, aanspraak te mogen maken, moet
hier verder onbesproken blijven. Laten wij, om onze vooruitzetting te staven, slechts
aanvoeren dat Jobst De Negker in een brief die hij tot Keizer Maximiliaan in het jaar
1512 richtte, zich terloops beroemde de kleurendruk aan de Duitsers te hebben
aangeleerd. Uitgaande van een categorie van tekeningen die in Duitsland ten dien
tijde uitgevoerd werden met wit en zwart krijt op divers getinte papieren - blauw,
groen, rood-bruin en zelfs zwart - had hij ingezien dat hij deze xylografisch kon
omzetten en drukmatig kon vermenigvuldigen. Om dit te bereiken sneed hij evenveel
blokken uit als er kleuren aanwezig waren, met dien verstande dat hij in het grondblok,
aangewend om de kleur weer te geven van het papier waarop de tekening werd
uitgevoerd, de daarop met wit krijt of met witte dekverf (gouache) aangebrachte
lichtpartijen, uitholde om ze aldus ongekleurd - i.t.z. wit - bij het overdrukken te
doen verschijnen. Hij steunde hierbij op de dubbele uitdrukkingsmogelijkheid die
aan de houtsnede verstrekt wordt: enerzijds om wit in het zwart - of in de kleur - te
graveren en anderzijds om uit te sparen wat zwart - of gekleurd - kon overgedrukt
worden. Het is trouwens deze dubbele uitdrukkingsmogelijkheid die aan de grondslag
ligt van de esthetiek der moderne - algeheel oorspronkelijke - houtsnede.
Behalve in een boek van Chr. Plantijn kende deze soort houtsneden te onzent geen
beoefenaars buiten Crispijn Van den Broeck. Hendrik Goltzius zou ze later - in
Noordnederland - naar het einde van de 16de eeuw toe - bewonderenswaardig
aanwenden, zoals ook, tijdens de 17de eeuw, Boëtius à Bolswert en, te Antwerpen,
Christoffel Jegher, zonder de zeldzame camaïeu-houtsnede ‘De Dood van Absalon’
van Adriaan Thomas Key onvermeld te laten. Rond het midden van de 16de eeuw,
breekt voor de houtsnede over 't algemeen, een lange periode van onverschilligheid
aan. Zij wordt al langs zo meer verdrongen door de burijngravure en door de ets.
Zelfs op het gebied van de boekillustratie, waar zij zich moeilijk vermag te handhaven,
tenzij wat betreft decoratieve elementen, zoals versierde aanvangsletters, sluitstukken,
e.d.m. Dit belet niet dat zij tijdens de 17de eeuw te Antwerpen één harer hoogtepunten
bereikte dank zij de geniale tussenkomst van P.P. Rubens die aan Christoffel Jegher
de gelegenheid bood om zijn artistiek assimilatievermogen en het meesterschap van
zijn technisch talent te bestendigen. P.P. Rubens had zich, onmiddellijk na zijn
terugkeer uit Italië, te Antwerpen, van de jaren 1609-1610 af, ingespannen om het
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meesterlijk picturaal clair-obscuur van zijn schilderijen, grafisch te vertolken. Hij
was daar, na verschillende, opeenvolgende proefnemingen sedert ongeveer 1619 in
geslaagd dank zij de medewerking van burijngraveurs zoals Lucas Vorsterman,
Paulus Pontlus, de gebroeders Boëtius en Schelderic à Bolswert en hun opvolgers.
Ondertussen had hij, ter gelegenheid van zijn bezoeken bij Balthazar Moretus, de
opvolger van Christoffel Plantijn, de ongemeen sterke begaafdheid van één der in
de aartsdrukkerij werkende houtsnijders, t.w. Christoffel Jegher, waargenomen en
gevolgd. Dit bracht Rubens ertoe, naar onze mening rond de jaren 1633-1635, om
ook de houtsnede aan te wenden tot het grafisch omzetten van enkele zijner
composities en dit aan Christoffel Jegher toe te vertrouwen. Slechts een tiental
dergelijke prenten werden aldus tot stand gebracht. Zij volstaan om te gelden als een
der toppunten in de geschiedenis van de houtsnede en, derhalve, een bijzondere
vermelding te mogen opeisen. In hun intense en kleurrijke kracht worden - en zonder
daarom ook maar iets prijs te geven van de oorspronkelijke eigenschappen van hun
eigen wezen - indrukwekkend schoon en aangrijpend direct aanvoelbaar gemaakt al
de heroïsche grootheid, al de bewogen macht, al de vormelijke weelderigheid van
het genie van Rubens. Jan Christoffel Jegher, zoon van Christoffel, werd dezes zeer
bedreven opvolger en werkte ondermeer - en op zeer karakteristieke wijze - naar
Antoon Sallaert die enkele xylografische prenten met zijn monogram ondertekende,
zonder dat het uitgemaakt is, of hij ze zelf gesneden heeft.
Na deze merkwaardige prestaties, viel, in de Nederlanden zoals elders, de houtsnede
in de handen van enkele vaklieden - van een Pieter Kints bijvoorbeeld - die haar
getrouw bleven hoofdzakelijk op het gebied van de boekversiering. Zo ontmoeten
wij ook nog, in 1695, in de Liggeren van het Sint Lukasgilde van Antwerpen de naam
van Gonzalès - Frans Van Heylen als drukker, houtsnijder en koperen plaatsnijder.
Behalve vignetten, illustraties en een figurehalfabet, kennen wij van hem een mooi
‘Image de la Confrérie de Saint Luc’ door Godfried Maes gete-
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Houtsnede van Joris Minne.
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kend. Er bestaan vier staten van deze houtsnede, die mag aangezien worden als het
eerste werk van G. Van Heylen. Opmerkenswaardig is het slechts in 1754 dat op één
dezer staten de naam van de graveur aangebracht werd. Tot deze categorie van
houtsnijders behoort ook Jan-Laurens (Jan Lauwrijn) Krafft (vroeger, maar ten
onrechte, Jan-Lodewijk Krafft genaamd). Hij werd te Brussel, uit Duitse ouders,
geboren op 10 november 1694 en overleed er in 1776. Tegelijkertijd burijngraveur,
etser, houtsnijder en schrijver, overschreed hij nooit de grenzen van de behendige
vakman. Het Rijksprentenkabinet te Brussel bezit een verzameling van zijn gravures
dagtekenend van 1717 tot 1750 en, waarschijnlijk, rechtstreeks afkomstig uit het
atelier van de kunstenaar zelf. Op het gebied van de houtsnede bevat deze verzameling
talrijke illustraties, vignetten, lettrinen en wapenschilden, naast enkele zeldzame
onafhankelijke platen, waaronder een portret van de Poolse koning, Jan Sobieski,
met op de achtergrond een gezicht van de stad Wenen. Zij dagtekent uit het jaar 1712
en herinnert aan de bevrijding van deze stad, op 12 september 1683, na haar belegering
door de Turken.
Behalve geschiedkundig, heeft dit alles niets bijzonders te betekenen, noch in
technisch, noch in artistiek opzicht. Op een bepaald gebied bleef de houtsnede immer
in ere, t.w. op het gebied van de volksprent. Laat staan, dat deze soort prenten, van
een hoger esthetisch standpunt uit wel minder belangstelling opwekken, dan toch
mag men lang niet ongevoelig blijven voor hun specifieke bekoorlijkheid en vooral
dan voor hun frisse en levendige spontaneïteit, die ook haar weerklank vond in hun
technische eigenschappen. Het is inderdaad in de volksprent, waar niet gestreefd
werd naar een ingewikkelde en kunstige techniek, waar de houtsnijder zich niet moest
onderwerpen aan een opgelegde tekening, waar, integendeel ontwerper en snijder in
dezelfde persoon verenigd waren, dat wij meermaals de gezonde opvatting der
houtsnede kunnen waarnemen.
In grote mate - en dan vooral te onzent - werd van het einde der 17de eeuw af,
uiteindelijk de graveerkunst slechts nog aangewend om de eigenschappen van het
schilderij - met al zijn subtiliteiten, met al zijn kleurenpracht en sierlijkheid, met al
zijn licht- en tinteffekten, zo volledig en treffend mogelijk te vertolken, te
reproduceren. Dit streefde de toenmalige mogelijkheden van de houtsnede
onmeedogend voorbij. Was men in Engeland, - en ook wel, toch in mindere mate,
in Frankrijk - het vak getrouw gebleven, toch waren hun beoefenaars daarom niet
zeer hoogstaand in artistiek opzicht. Verwonderen mag het ons dan ook niet, dat men
van lieverlede gezocht heeft naar het middel om op hout de effekten te bereiken, die
tot dan toe voorbehouden bleven aan de diepdrukprent, i.t.z. aan de burijngravure
gecombineerd met de ets. Het middel werd gevonden en veroorzaakte een
omwenteling zoals wellicht geen grafische uitdrukkingswijze er ooit een moest
boeken.
Integraal werd de nieuwe manier voltrokken en toegepast door de Engelsman,
Thomas Bewick, in 1775, die voor de, volgens een nieuwe techniek uitgevoerde
xylografische prent - ‘Een jachthond’ - een prijs van negen guinea's won. Hoe de
Fransman, Jean Papillon, deze werkwijze ook bestreed, en wat hij zijnerzijds ook,
trouwens zeer smaakvol en belangrijk, mocht presteren, heeft de opgang van deze
nieuwe richting van de houtsnede niet kunnen stuiten.
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Om het tot het essentiële te reduceren en, met inachtneming dat daarbij heel wat
bijzonderheden over het hoofd gezien worden, kan de hier vermelde innovatie als
volgt begrijpelijk gemaakt worden. De tot dan toe gebezigde houtsoorten: palm,
perelaar, kriekelaar, e.d.m., werden vervangen door beukelaar. Het hout, in plaats
van langsdraads, werd dwarsdraads gezaagd. Het mes en de guts werden afgedankt
en vervangen door graveerijzers en steekbijtels allerhande. Aan de specifieke grafische
h o u t s n e d e - die hoofdzakelijk uit lijnen en vlakken bestond - werd verzaakt, om
de voorkeur te geven aan de h o u t g r a v u r e , bestemd om tinten en andere picturale
eigenschappen weer te geven, om een totaal fotografisch beeld - clichématig - uit te
werken.
Het is ongetwijfeld begrijpelijk dat, van het ogenblik af dat dit doel trouwer en
spoediger bereikt kon worden door de later uitgevonden fotomechanische
reproductieprocedés, de oorspronkelijk scheppende kunstenaar deze bepaalde
houtgravure moest verguizen. Oordeelkundig en koel beschouwd, is dit evenwel niet
in alle opzichten te verrechtvaardigen. Wie zou, inderdaad, durven te beweren dat
deze houtgravure geen grote, ja onmisbare rol heeft vervuld - illustratief,
reproducerend, historisch documenterend, enz.?
Grondig beschouwd - en dit werd even onoordeelkundig als ondankbaar over 't
hoofd gezien - draagt zij in zich een technische werkwijze die ten slotte aan de
grondslag ligt van de rationele behandeling van de moderne houtsnede, t.w. wit
snijden - of graveren - in een oppervlakte waarvan de verheven uitgespaarde partijen
zwart op het papier worden gedrukt.
Inderdaad, alles steunt hier op - en wordt, tot in de verst uitgerefelde licht- kleuren stofnuanceringen, bereikt door de wisselwerking van dicht bij elkander aangesloten
witen zwarte lijnen, arceringen en zelfs vlakken. Wat deze categorie van houtgravures
in de ogen van de hedendaagse kunstenaars veroordeelt, is hun reproducerend en
niet oorspronkelijk scheppend karakter. Van hun standpunt uit, hebben zij overschot
van gelijk, al mag daarom de verdienste van de 19de eeuwse xylografische produktie
in meer dan één opzicht niet miskend worden. Het zou onverantwoord zijn haar niet
te waarderen, voor wat zij was
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en blijft. Wat zij eigenlijk wilde zijn, werd door Hendrik Conscience in een artikel,
verschenen in het ‘Kunst- en Letterblad’ van het jaar 1844, als volgt betoogd: ‘De
hedendaagse houtsnede komt de kopersnede zeer dicht in zachtheid van toon en in
magt van kleuring nabij; zij is oneindig goedkoper en veel beter tot de versiering der
boeken geschikt, om rede dat zij op de eigene teekening van den kunstenaar werkt
en aan dezelve tot den minsten trek van zijn hand laet, zonder tot de stelselmatige
lijnen van de kopersnede haeren toevlugt te moeten nemen. Hieruit volgt dat de
houtsnede aan hare voortbrengselen meer eigenaardigheid bewaert en als het ware,
in ieder afdruksel eene eigenaardige teekening van den kunstenaar aflevert’. De
bijdrage - die ongetwijfeld als een oproep bedoeld was - vermeldt verder de
veelbelovende onderneming van J.E. Buschmann op het gebied der boekdrukkunst
en eindigt aldus: ‘Indien onze woorden iets konden bijbrengen om de schaerscheid
van de houtsnêkunstenaers te doen ophouden, zouden wij tot sommige ouders zeggen:
- Gij zoudt uwen zoon tot het vak der kunsten willen bestemmen, doch de onzekerheid
der toekomst van eenen schilder en het groot getal studiejaren schrikken U af. Waerom
doet gij hem de houtsnede niet leren? In den tijd van twee jaren zal hij genoeg
gevorderd zijn om zijn eigen bestaen verzekerd te zien; hij zal kunstenaer zijn, een
vrij en breed leven genieten en nooit zich blootgesteld gevoelen aan de
wederwaardigheden der andere vakken’. Spijt al de tegenstrijdige onzin die in deze
passus uit de romantische pen van de man die ‘zijn volk leerde lezen’ is gevloeid,
toch kan er duidelijk uit opgemaakt worden welke de toenmalige opvatting van de
houtgravure was en hoe weinig schitterend ze in ons land werd beoefend.
Verwonderlijk is dit trouwens helemaal niet. België was toen een zopas gestichte,
onafhankelijke staat. Alles moest er toen op- en ingericht worden, niet het minst het
kunstonderwijs. Bovendien mag niet uit het oog verloren worden dat te dien tijde de
houtgravure haast uitsluitend in dienst stond van grote uitgevers van boeken, weeken maandbladen en dat te onzent dergelijke uitgevers al te zeer ontbraken. Hoe had
men er dan ook kunnen in gelukken ‘de schaerschheid van de houtsnêkunstenaars
te doen ophouden’? De toestand was nu zo, dat de Belgische houtsnijders hun heil
moesten gaan zoeken in het buitenland, hoofdzakelijk in Frankrijk, nadat zij hier te
lande gevormd geweest waren door vreemde - Franse en Engelse - vaklieden. Want,
het onderwijs in de graveerkunst - in casu van de houtgravure - werd geenszins
verwaarloosd bij het inrichten van onze academieën en andere kunstinstituten. Werd
daartoe geen beroep gedaan op inlandse krachten, dan was dit ten slotte omdat zij
op dit bepaald gebied onvindbaar waren.
Een eerste poging - kort na onze onafhankelijkheidsverklaring - om de graveerkunst
in België in te voeren en aan te leren is uitgegaan van Louis-Etienne Bougon, een
Fransman, die zijn diensten aan de officiële overheid aanbood tegen de jaarwedde
van 6.000 F, ongetwijfeld een zeer hoog bedrag voor die tijd. Doch hij mislukte eerst
en het was slechts een paar jaar later - in 1836 - dat er aan het toen bestaande
lithografisch instituut, bestuurd door de Wasm-Pletinckx, een school voor
houtgraveerkunst werd toegevoegd waarvan de leiding dan toch toevertrouwd werd
aan de reeds vermelde L.-E. Bougon, die later zou opgevolgd worden door Henry
Brown - een Engelsman - wiens zoon, William, ook na hem nog aan het hoofd
derzelfde school zou fungeren. Het is Henry Brown, die het titelblad van de eerste
uitgave van Hendrik Consciences ‘Leeuw van Vlaanderen’ in 1838 zou graveren,
naar een ontwerp getekend door G. Wappers. Het is, trouwens, deze zelfde Henry
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Brown die zich ook zeer verdienstelijk zou maken inzake de bevordering der
xylografie. Immers in 1842 - hij was toen directeur van de Acamedie voor Schone
Kunsten te Antwerpen - richtte hij aldaar lezingen in over dit kunstvak.
Aan onderrichtingsmogelijkheden ontbrak het dus eigenlijk niet zozeer. Er werden
ten andere heel wat goede krachten gevormd. Daaronder kunnen houtgraveurs vermeld
worden zoals A. Ligny, A. Doms en Ad. Fr. Pannemaker, die met zijn zoon, Stefaan
Pannemaker, een grote faam verwierf te Parijs.
Het gebied waarop deze xylografen werkzaam waren - wij hebben het reeds
gesuggereerd - was het geïllustreerde boek en niet minder het geïllustreerde tijdschrift.
Waren deze weinig talrijk in België, dan toch mag hier gewezen worden op het zeer
belangrijk en belangwekkend werk - De Geschiedenis van België, door Théodore
Juste - waarin wij voor het eerst verscheidene namen ontmoeten van jonge kunstenaars
die daarvoor als tekenaars of schilders de romantisch-ingebeelde voorstellingen
ontwierpen. Of daarmede een voldoende belangstelling voor de houtsnede, als
zodanig, vanwege het publiek mocht opgewekt worden, zou bezwaarlijk kunnen
beweerd worden. En of wij daarmede over voldoende bekwame illustrateurs
beschikten, zou evenmin kunnen aangewezen worden. Met Hendrickx en Huard
hebben wij op dit gebied de bijzonderste genoemd. En wat betekent dit in vergelijking
met wat er in dit verband geproduceerd werd in Frankrijk, Engeland en Duitsland?
Om meer dan een paar jaar een geïllustreerde periodiek in het leven te houden, ontbrak
het ons aan voldoende krachten. Zo zien wij beurtelings in het jaar 1845 ‘L'Album
National’, in 1848 ‘Le Musée populaire de Belgique’ en in 1852 ‘La Constitution
belge illustrée’ verschijnen en verdwijnen. Ook Vlaamse boeken - zoals die van
Hendrik Conscience, b.v. - en Vlaamse tijdschriften - zoals o.m. het reeds vermelde
‘Kunst- en Letterblad’ - werden met enkele houtgravures getooid.
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Over 't algemeen werd deze xylografische produktie gekenmerkt door een streven
naar het weergeven van de tot in het uiterste geschakeerde tint- en lichtwaarden zoals
die in de natuur waargenomen worden, naar het zo getrouw mogelijk, nagenoeg
fotografisch nabeelden van portretten, monumenten, gebouwen, landschappen,
reisindrukken, actualiteiten en, vanzelfsprekend ook, tekeningen, schilderijen,
sculpturen en andere kunstwerken meer. In de volledige zin van het woord werd dus
de houtgravure te onzent gedurende de 19de eeuw reproducerend aangewend. Het is
als zodanig dat ze dan ook moet gewaardeerd worden, wat niet belet dat men kan
betreuren dat ze tevens niet oorspronkelijk scheppend beoefend werd, zoals Hendrik
De Braekeleer het in een paar kleine houtsneden merkwaardigerwijze gewaagd heeft.
Er doemde echter van de tweede helft der eeuw een mededinger op, die veel
trouwer en oneindig veel vlugger, ja ook goedkoper een reproductie van wat ook zou
kunnen uitvoeren en die op hopeloze manier de houtgravure moest voorbijstreven.
Wij bedoelen de fotografie en de daaruit ontwikkelde fotogravure, heliogravure,
fototypie en andere fotomechanische procédé's meer. En het mag nu ongetwijfeld
waar zijn, dat deze fotomechanische procédé's het in opzicht getrouwheid van
weergave, snelheid van uitvoering, voordeligheid in prijs, gemak van verkleinen of
vergroten, enz. op de houtgravure winnen, toch heeft deze op de fotogravure
ontegenzeggelijk vóór een zekere gevoeligheid in de reproductie te kunnen leggen
die in een mechanische reproductie volkomen afwezig is. Dit komt evenwel slechts
neer op een verschil van graad tussen twee grafische procédé's die uiteindelijk dezelfde
reproducerende bestemming aanvaardden.
Dat de fotomechanische reproductieprocédé's het in dit opzicht moesten halen,
had meer dan één gelukkig gevolg. Beschikken wij daarmede, enerzijds, over steeds
toenemende en steeds volmaaktere mogelijkheden om onze behoefte aan beelden
allerhande, aan reproducties, aan iconografische documentatie, aan illustraties, aan
concreet bewijsmateriaal, aan decoratief platenwerk, enz. te voldoen, dan heeft dit,
anderzijds, de kunstenaars doen inzien dat er voor de houtsnede geen andere redding
overbleef dan haar rationeel, naar haar specifiek-eigen wezen, op te vatten en haar
oorspronkelijk scheppend te behandelen naar de geest van de daartoe aangewende
tuigen en stof, naar de eigenschappen van de reliëfdruk, naar haar direct expressieve
echtheid. Zo zou ze dan, na een vijf-eeuwenlange evolutie, uiteindelijk en integraal
haar artistiek scheppende oorspronkelijkheid veroveren. Een gebeurtenis die, in de
geschiedenis van de graveerkunst over 't algemeen en in die der houtsnede in het
bijzonder, als een mijlpaal zal geboekt blijven.
Hoe dit te onzent verliep, heb ik elders en zo dikwijls reeds, breedvoerig
uiteengezet. Het wordt hier door andere medewerkers tot in de ontwikkeling van de
huidige kunstkoncepties verder behandeld. Daarbij mocht, vanzelfsprekend, een
overzicht van wat de houtsnede betekent op het gebied van de zo aantrekkelijke en
even belangwekkende als belangrijke volksprent, niet ontbreken. Zeer gelukkig zal
dit ook hier op bijzonder bevoegde wijze in het licht gesteld worden.
Prof. Dr. Louis Lebeer
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Houtsnede van Jos Leonard (1923).
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De Periode 1918-1930

Houtsnede van Jozef Peeters (1920).

In het monumentale werk, gewijd aan Jan-Frans Cantré, schrijft Jos Philippen:
‘Toch zal men nooit de geschiedenis onzer houtsnijkunst naar waarheid kunnen
schrijven zonder er het Lumière-, het initiale tijdvak uit de jaren 1920-1923, mede
in verband te brengen’. De Lumièregroep heeft inderdaad voor de houtsnijkunst
dezelfde rol in ons land gespeeld als ‘Sélection’ voor de schilderkunst. Hoe het
gekomen is? Ik heb die geschiedenis reeds verteld in mijn ‘Herinneringen uit het
Kunstleven 1918-1940’. (I. Het avontuur van de Lumière-groep, 1952). Tegen het
einde van de oorlog smeulde een geest van opstand onder de jongeren, het ‘défaitisme’
had hen te pakken, ze droomden van vrede en verbroedering, een nieuwe wereldorde
zou uit het oorlogsgeweld groeien en deze zou, vanzelfsprekend, gediend worden
door nieuwe geluiden in de kunst. Bezield met zulke ideeën was er geen toenadering
mogelijk met de ouderen. Waren zij niet beladen met een onvergeeflijke schuld? Zij
hadden de oorlog niet weten te vermijden? Antwerpen was onder de bezetting een
brandpunt van deze gedachten. Het is gewis hieraan te wijten dat, na de
wapenstilstand, enkele tijdschriften verschenen die alle op vernieuwing aanstuurden.
Zo ontstonden, naast ‘Lumière’, ‘Ruimte’, ‘Ça ira’, ‘Sélection’, ‘Het Overzicht’, e.a.
Onder de invloed van Romain Rolland, die in 1919 zijn ‘Déclaration d'indépendance
de l'esprit’ had gepubliceerd, en van Henri Barbusse, de stichter van de Clarté-groep,
bedoeld als een Internationale van de gedachte, nam ‘Lumière’ van stonde af een
internationalistisch standpunt in. De volkeren moesten verbroederen en, om het
voorbeeld te geven, zouden de artiesten dan maar beginnen. Of we nu werkelijk
hoopten met ons maandblad, 16 blz. in 4o, de wereld te hernieuwen, kan ik niet meer
met juistheid zeggen, maar de wil was er alvast.
Naast de literatoren die de strijd met de pen voerden, moesten de kunstschilders
eveneens deelnemen aan de vernieuwing, want de beeldende kunsten mochten niet
ten achter blijven. Hier stuitten we evenwel op een probleem. Een schilderij
reproduceren door middel van een similigravure scheen ons een verraad. Dat was
schijn in plaats van werkelijkheid. Het procédé was niet zuiver en de zuiverheid
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bekommerde ons ten zeerste. Bovendien kostte het geld en we hadden er niet veel.
En zó zijn we aan de gravure gaan denken. Hoogdruk. Het blok rechtstreeks gedrukt,
samen met de typografie, dat was zuiver.
Er werd toen nogal veel in linoleum gesneden, een ersatzmiddel gesproten uit de
beperkingen van de oorlog. Het was een goedkoop materiaal en gemakkelijker te
bewerken dan hout. Dus, vooruit maar! Degenen die de techniek niet kenden werden
vriendelijk verzocht ze onverwijld aan te leren. Dit was o.m. het geval met Joris
Minne, die zich tot dan toe slechts als schilder had betuigd, doch hij was een van de
stichters van ‘Lumière’ en de juistheid

Houtsnede van Edmond van Dooren (omstreeks 1922).
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van die gehuldigde doctrine beaamde hij gewillig. Hij, die later een van de
belangrijkste figuren onder de Vlaamse houtsnijders zou worden, heeft heel wat
gezwoegd alvorens het tot enig resultaat te brengen. Zijn eerste plaat, een
linoleumsnede, werd afgedrukt in ‘Lumière’ (eerste jaargang, nr. 5, december 1919).
Jan Cockx, Frank Mortelmans en Frans van Haver figureren eveneens in die eerste
jaargang. Geen enkele onder hen heeft het echter volgehouden. Jan Cockx gaf
weliswaar een album uit, getiteld ‘Negen Houtsneden’ (z.d.), doch zei ook de
schilderkunst vaarwel om zich uitsluitend aan het pottenbakken te wijden. Frank
Mortelmans is pastelschilder geworden en Frans van Haver verdween vrij vroeg uit
de beweging. Hij illustreerde nochtans met vier linoleumsneden een werkje van René
Vaes: ‘Nuances’ (Uitg. Lumière, 1920).
Vervolgens zou er nog grafisch werk afgedrukt worden van Jozef Peeters, met
zuiver abstracte gravures - een zeldzaamheid voor die tijd! -; Edmond van Dooren,
Karel Maes, eveneens met abstract werk; Albert van Hove en Edward Moreels. Jozef
Peeters (1895-1960) was de leider van de Antwerpse groep ‘Moderne Kunst’, en
stond als schilder in het eerste gelid van de avant-garde. De huidige vogue van de
abstracte kunst heeft hem de gestalte van een pionier gegeven. Edmond Van Dooren,
lid van dezelfde groep, heeft als schilder niet gehouden wat hij in den beginne
beloofde. Hij gaf in 1921 een ‘Map’ uit met acht abstracte linoleumsneden (Uitg.
Het Overzicht) en het is daarbij gebleven. De drie anderen hebben vrij vroeg verzaakt.
Van al de voornoemde kunstenaars heeft trouwens geen enkele, als graveur, werk
van enige betekenis gepresteerd. De drang naar vernieuwing is duidelijk, doch de
techniek schiet jammerlijk te kort. Het is opvallend dat geen enkele dezer jongeren
aanleunt bij een Max Elskamp, die toch, buiten de traditie om, oorspronkelijk werk
presteerde zonder daarbij de stiel te verwaarlozen. De reden ligt voor de hand: zij
wilden beslist van geen meesters weten.
Weldra gaat zich echter de figuur opdringen van Frans Masereel en dit zal
beslissend worden voor de evolutie van de houtgravure in ons land. Hij vertoefde
toen te Genève, was bevriend met Romain Rolland en werd ons bekend door de
houtsneden die hij leverde voor ‘Les Editions du Sablier’ die zijn vriend René Arcos
te Genève leidde. Deze keurige boekjes bekoorden de ‘Lumière’-mensen, zo naar
vorm als naar geest. Masereel toonde op slag wat de moderne houtgravure zijn kon,
zijn moest. Hier was geen sprake van dit ongebreideld kerven in een plaat, waar de
jongeren zich ten onzent aan bezondigden. De houtblokken van Masereel lieten niets
aan duidelijkheid te wensen over. Ze waren goed getekend, goed gecomponeerd,
niets was aan het toeval overgelaten en wat kracht ging er niet uit van die rake
contrasten van wit en zwart! Bovendien verkondigde dit werk de gedachten die ons
lief waren: pacifistisch, humaan en internationalistisch... Het duurde dan ook niet
lang of we konden Frans Masereel onder onze medewerkers tellen. Ik meen wel dat
het houtblokje, verschenen in de tweede jaargang, nr. 10 (mei 1920), het eerste werk
van hem is dat in België werd afgedrukt, terwijl het artikel dat ik aan hem wijdde
(derde jaargang, nr. 1, 15 september 1921) zoniet het eerste, dan toch een van de
eerste is, dat hier over hem verscheen. Intussen was een nieuwe ster opgedaagd:
Henri van Straten. Hij had op eigen krachten een album uitgegeven, getiteld naar
Mallarmé ‘L'Après-midi d'un Faune’: zes linoleumsneden gehoogd met aquarel,
tegen de schappelijke prijs van 8 frank! Het bleek niettemin geen schitterende
financiële operatie te zijn geweest en de man zat erg in 't nauw. De ‘Lumière’-mensen
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spanden er zich voor in, zodat er weldra een tweede uitgave op de markt kon komen.
Henri Van Straten werd bovendien in de groep ingelijfd en de leiding van de grafische
afdeling werd hem toevertrouwd.
Kort daarop kwamen we in betrekking met de Gentse beeldhouwer Jozef Cantré,
die toen nog in Holland, te Blaricum, verbleef. Hoe we er achter kwamen dat hij
houtsneden graveerde weet ik niet meer. In ieder geval, een werd er afgedrukt in het
tijdschrift (tweede jaargang, nr. 4) en hij zou ook van de partij zijn als we
tentoonstellingen gingen inrichten. Daar hij vóór alles beeldhouwer was, leunde hij
echter meer aan bij ‘Sétection’. Kort nadien kwamen we in betrekking met zijn broer
Jan (die zich enkele jaren later Jan-Frans zou noemen). Reeds de volgende maand
drukten we een plaat van hem af (tweede jaargang, nr. 5), juist nadat een andere plaat
in ‘Ruimte’, het tijdschrift van Eugeen de Bock, was verschenen. Dit bleef evenwel
een toevallige medewerking. Met ‘Lumière’ verliep het geheel anders. Jan Cantré,
terstond ingelijfd, werd een van de trouwste medewerkers. Op afstand, want het heeft
heel wat geduurd, alvorens we deze schuchtere Gentenaar eindelijk eens te zien
kregen.
Onze ideeën van verbroedering hadden ons inmiddels over de grenzen doen kijken.
Net als de literaire bijdragen die zeer vlug een Internationaal karakter verwierven In de eerste jaargang zijn reeds vijf nationaliteiten present - zo moest ook het grafische
gedeelte dezelfde weg inslaan. In het oktobernummer van 1920 (tweede jaargang,
nr. 3) verscheen een houtsnede van Felix Müller, weldra gevolgd door twee andere:
Hans Orlowski (tweede jaargang, nr. 5) en Walter Grammaté (tweede jaargang, nr.
6). En de reeks zou worden voortgezet met Jehan Humbert, Roger Duval, Louis
Bouquet, Fokko Mees, Antoine-Pierre Gallien en Lucien-Jacques.
Voortgaande op de ingeslagen weg zouden we nu ook tentoonstellingen inrichten.
Van houtgravures, natuurlijk. Aan schilderijen of beeldhouwwerken konden we niet
den-
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Houtsnede van Jan-Frans Cantré.
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ken, dat kostte te duur. Al wat er gebeurd is alvorens we onze eerste internationale
tentoonstelling konden openen heb ik in mijn hoger aangehaalde ‘Herinneringen’
verteld. Ze greep eindelijk plaats te Antwerpen in de zaal van de ‘Cercle Artistique’
en telde zestien deelnemers, waaronder zes Belgen, vier Duitsers, vier Fransen, een
Rus en een Zweed. Niet alleen oogstte ze een onverhoopt succes vanwege het publiek,
doch werd bovendien een zeer leerrijke confrontatie. Tegenover de nogal brave
Franse deelname, met Antoine-Pierre Gallien, Jehan Humbert, André Lhote en Joseph
Quesnel, stonden de Duitsers Walter Grammate, Felix Müller, Hans Orlowski en
Max Pechstein, die, sterk beïnvloed door het expressionisme, allen een brutale
techniek huldigden. Vermelden we hier terloops, want het is een trek van de geest
welke de ‘Lumière-groep bezielde, dat deze vier Duitse artiesten de eerste waren die
na de oorlog in België exposeerden, en dat we zulks deden uit zuiver
Internationalistische overwegingen. Tussen Fransen en Duitsers namen de Belgen de twee Cantré's, Jan Cockx, Frans Masereel, Joris Minne en Henri van Straten reeds de plaats in die ze later met zoveel meesterschap zouden verdedigen, esthetisch
meer gedurfd dan de Fransen, minder brutaal dan de Duitsers, het alles gedomineerd
door één enkele plaat, de eerste grote plaat van Frans Masereel ‘Les Fumées’ (1920),
toonaangevend voor gans de richting.
De vernieuwing die, nagenoeg overal, tot uiting kwam, was veeleer technisch dan
esthetisch. De kunstenaars, meestal schilders, hadden zich aan het graveren gezet
zonder iets van de stiel af te weten. Hun werk getuigde dan ook vaak van een niet te
loochenen onbeholpenheid die, door haar primitief karakter, een zekere charme bezat.
Deze techniek is gebaseerd op contrasten van wit en zwart, met een dominante van
zwart. Dit maakt een treffend verschil met de traditionele houtgravure die zich
vermeide in moeizame arceringen. Men denke aan de boekillustraties uit de 19de
eeuw, o.a. aan de ambachtelijke virtuozen die werkten naar de tekeningen van Gustave
Doré, de man die een slaafse weergave eiste en bekwam. Het uitschakelen van deze
gedweeë vertolkers en het opdagen van een schaar frisse barbaren bracht niet alleen
de hernieuwing, maar een ongekende bloei van de oorspronkelijke houtgravure. Op
het esthetisch vlak bleef echter de verwarring groot. De modernistische strekkingen
die te Parijs hoogtij vierden sedert het begin van de 20ste eeuw laten het oude
kunstambacht onverlet. Toevallig zullen Raoul Dufy en André Derain zich wel eens
aan een illustratie-werk wagen, doch de xylografische hernieuwing, ingeluid door
Auguste Lepère, is al even traditioneel als het werk van de Antwerpenaar Edward
Pellens. Bovendien beperkte het arbeidsveld zich uitsluitend tot de illustratie van het
boek, waardoor de mogelijkheden voor meer modernistische experimenten nog
verminderden, gezien de conservatieve geest van vele bibliofielen.
Bij de Duitsers stelde het probleem zich geheel anders. Met ‘Der blaue Reiter’ en
‘Die Brücke’, later ‘Der Sturm’, brak het expressionisme door en beheerste de jonge
kunst van het land. Hier is geen sprake van illustratiewerk, alleen wandplaten, en de
uitvoering is niet minder brutaal dan de tekening.
Deze uiteenlopende opvattingen zullen zich bevestigen, naarmate het aantal van
de deelnemers groeit, in de volgende tentoonstellingen door ‘Lumière’ ingericht zo
te Antwerpen als te Brussel, te Rotterdam en te Amsterdam; deze laatste twee in
samenwerking met het Vincent van Gogh-genootschap. Buiten de reeds voornoemde
landen, steeds door nieuwe elementen aangevuld, zijn Nederland Oostenrijk er
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bijgekomen, zonder dat hierdoor de algemene orientering zou beïnvloed worden.
Het is duidelijk, en de navorsingen in gans Europa en in Amerika bevestigen het, dat
de hernieuwing zich in hoofdzaak concentreert in vier landen: België, Duitsland,
Frankrijk en Nederland. Het is even duidelijk dat de Vlaamse houtsnijders in dit
proces een markante rol hebben gespeeld.
In Frankrijk, waar de houtgravure opeens een enorme vogue kent, blijft ze gebonden
aan de boekillustratie. Ze is gewis modern van uitzicht, door het overwegend belang
van de zwarte vlakken, doch blijft traditioneel in de tekening. Buiten Raymond
Thiollière is er niemand te vinden die expressionistische invloeden verraadt, zelfs
Gromaire niet, de typisch Franse expressionist. De Duitsers daarentegen, die zelden
boeken met houtgravure illustreren, blijven trouw aan de ruw gesneden blokken en
hun stijl blijft expressionistisch. Kunstenaars als Lovis Corinth, Schmidt-Rottluff,
Nolde, Pechstein, Rohlfs, Heckel en menig andere snijden uitsluitend wandplaten.
Hans Orlowski is nagenoeg de enige van deze generatie, die tevens boeken illustreert
en zijn stijl zal dan ook mettertijd naar een modern classicisme evolueren. De meeste
Nederlanders - N. Eekman, Hildo Krop, Jo Bezaan, e.a. - staan vrij dicht bij de
conceptie van de Duitsers, terwijl Fokko Mees, hun beste vertegenwoordiger, veeleer
bij de Vlamingen aanleunt. Als we van de Vlamingen gewagen dan bedoelen we in
de eerste plaats de vijf die de houtgravure het best hebben gediend: Frans Masereel,
Jan-Frans Cantré, Jozef Cantré, Henri van Straten en Joris Minne. Zij zijn de meest
representatieve vertegenwoordigers van de houtsnijkunst in hun land, maar zij zijn
de enige niet. Zonder te gewagen van de traditionalisten, zijn er modernistische
strekkingen te ontwaren bij enkele Walen, zoals Charles Counhaye en
Lempereur-Haut, (‘Cinq planches dessinées et gravées par Lempereur Haut’ 1920).
Enkele andere namen dienen nog vermeld te worden: Edgard Tytgat, die in de
houtgravure net als in de schilderkunst, een eigen visie, zo schalks als naïef-pervers,
weet uit te drukken. Gedurende zijn verblijf in Engeland vervaardigde hij drie boeken
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met tekst en platen: ‘Le petit Chaperon Rouge’ (1915-1916), ‘Quelques images de
la vie d'un artiste’, deze roerende hulde aan de nagedachtenis van zijn vriend Rik
Wouters (1916-1917) en ‘Carrousels et Baraques’ (negen kleurenhoutsneden, C.
Beaumont, Londen, 1919). Later zou hij nog ‘Promenades Foraines’, dezelfde
houtsneden in het zwart publiceren. (Uitg. La Vache rose, 1925, Brussel), verder
enkele illustraties voor boeken van Ramuz, Ernest Claes, e.a. De Antwerpenaar
Victor Delhez, die zijn debuut deed in 1925 met ‘Vijftien houtsneden’ (Uitg.
Buschmann) en die nu meer dan dertig jaar in Argentinië woont en steeds de
houtgravure trouw is gebleven, zij het dan in een stijl die hoe langer hoe meer naar
de gecompliceerde virtuositeit van de 19de eeuw overhelt. De lang niet
onverdienstelijke houtsnijders Victor Stuyvaert en Maurice Brocas die getuigden
van grote stielkennis en veeleer aanleunden bij de Franse boekillustrators. Tot dezelfde
richting behoren eveneens Desiré Acket en Pierre de Vaucleroy. Een paar toevallige
graveurs, zoals Maurits Lambrechts, met de vrij onbeholpen sneden in het album
‘Tien Linos’ (z.d.) en... Felix Timmermans, door de genade van ‘Lumière’ graveur
geworden, en die onder dit uitgeversmerk zijn eerste en wellicht enig album
publiceerde: ‘Jours pieux - vrome dagen’ (zes linoleumsneden, 1922). Ten slotte
dient nog vermeld te worden de zeer eigenaardige platen die Jean de Bosschère
vervaardigde ter illustratie van zijn niet minder oorspronkelijke verzen. (‘Job le
Pauvre’, éd. ‘La Cible’, Parijs 1922).
De stijl van de vijf dominerende Vlamingen onderscheidt zich door de zuiverheid
van de conceptie. Instede van gebaseerd te zijn op impressionistische lichteffecten,
zoals het vaak bij de Fransen voorkomt, ontstaan de verhoudingen van wit-en-zwart
uit zuiver compositorische overwegingen. Het realistisch tafereel wijkt voor simultane
beelden wier expressieve kracht hoog wordt opgevoerd én door de tekening én door
de dominante van het zwart op het wit. Zij die het meest doctrinair voelen, verwerpen
zelf de lijn als zelfstandig element: lijnen zijn niets meer dan de begrenzing van het
vlak.
Frans Masereel, geboren te Blankenberge in 1869, verhuisde zeer jong naar Gent
waar hij gedurende korte tijd de Academie voor schone Kunsten bezocht. Vanaf
1909 reisde hij gedurende verscheidene jaren. Gedurende de oorlog 1914-1918
verbleef hij te Genève om zich nadien te Parijs te vestigen. Thans woont hij sedert
geruime tijd te Nice. Hij is dus meer dan vijftig jaar uit zijn land verwijderd, doch
heeft het contact nooit verbroken.
De eerste periode, kort na de wapenstilstand van 1918, is wellicht de schitterendste
van zijn carrière. Voor de uitgeverij ‘Le Sablier’, waarvan hij de exclusieve illustrator
is, levert hij plaatjes voor werk van Romain Rolland, René Arcos, P.J. Jouve, Georges
Duhamel, Walt Whitman, Andreas Latzko, Henri Barbusse, Emile Verhaeren, Maurice
Maeterlinck. Dit beduidt 254 houtblokjes in een tijdspanne van drie jaar: 1919-1921,
onafgezien van enkele opdrachten voor andere uitgevers, o.a. voor Kurt Wolff te
München (Charles-Louis Philippe) en het Insel Verlag te Leipzig (Stefan Zweig en
August Vermeylen), Jeheber te Genève (Tolstoï). Het is ook in die tijd dat hij zijn
eerste romans zonder woorden uitgeeft: ‘25 images de la passion d'un homme’ (25
houtsneden, eigen uitgave, 1918); ‘Mon livre d'heures’ (167 houtsneden, eigen
uitgave, 1919), ‘Le Soleil’ (63 houtsneden, 1919, ‘Le Sablier’); ‘Un fait divers’ (8
houtsneden, ‘Le Sablier’, 1920); ‘Histoire sans paroles’ (60 houtsneden, ‘Le Sablier’,
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1920); ‘Idée’ (83 houtsneden ‘Le Sablier’ 1920); ‘Visions’ (8 houtblokken, ‘Lumière’,
1921); ‘Souvenirs de mon pays’ (16 houtsneden, ‘Le Sablier’, 1921).
De volgende jaren zijn niet minder vruchtbaar, doch het is in voormelde periode
dat zijn stijl de hoogste uitdrukking bereikt. Trouw aan een strenge wit-zwart techniek
zonder enige arcering slaagt hij er in, ondanks de beperking van de middelen, gans
een wereld uit te beelden: mensen en dieren, planten en steden, het gewoel van de
menigte net als de jungle, de droom van het liefdespaar net als de drukte van de
grootstad, want hij is een ‘geengageerd’ kunstenaar. Zoals hij jarenlang het
oorlogsgeweld heeft aangeklaagd, zo onmeedogend is hij voor de kapitalistische
maatschappij. Men denke slechts aan de tekeningen - een duizendtal - die hij tussen
1917 en 1920 gepubliceerd heeft te Genève in het tijdschrift ‘Les Tablettes’ en het
dagblad ‘La Feuille’. Soms ontsnapt hij aan deze obsederende gedachten om zich
over het innerlijk leven van de mens te buigen, en hij legt ook zijn gewone scherpte
af als hij aan zijn land terugdenkt. En toch is hij geen pessimist, veeleer een realist
met klare blik die geen appelen voor citroenen wil aanvaarden. Hij is geen man die
zich neerlegt bij het noodlot. Hij klaagt niet hij klaagt aan. En de aanklager, men
weet het, is vaak een idealist die van beter droomt.
De volgende periode, die samenloopt met zijn vestiging te Parijs, is niet minder
vruchtbaar. Tussen 1925 en 1928 verschijnen weer drie belangrijke werken, zg.
romans zonder woorden: ‘La Ville’ (100 houtgravures); ‘Figures et Grimaces’ (60)
en ‘L'Oeuvre’ (60); onafgezien van talrijke illustratiewerken, waaronder er enkele
reusachtige prestaties zijn: naast boeken die slechts met een plaat worden verlucht
(voor Kasimir Edschmid, André Gybal, Rabindranath Tagore, P.J. Jouve, Franz
Werfel) ontstaan tal van series: 16 platen voor ‘Chronik von den Zwanzigsten
Jahrhunderts Begin’ van Carl Sternheim (Drie Masken Verlag, Munchen), 24 voor
‘Das Bein der Tiennette’, 9 voor ‘Die gute Madeleine und die arme Marie’, 12 voor
‘Der alte Perdrix’, drie teksten van Charles-Louis Philippe (Kurt Wolff, Munchen),
15 voor Holitzer (‘Der Narrenbaedeker durch Paris und London’, Uitg. Fischer,
Berlijn); 666 voor
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‘Jean-Christophe’ van Romain Rolland (Albin Michel, Parijs); 150 voor ‘Die
Geschichte von Ulenspiegel und Lamme Goedzak’, de Duitse vertaling van het
meesterwerk van Charles de Coster (K. Wolff, Munchen); onafgezien van kleinere
opdrachten: ‘Les Pâques à New York’ van Blaise Cendrars (8 platen); ‘Participations’
van Joseph Billiet (6); ‘Découverte de Longview’ van Luc Durtain (18); ‘Le boy de
Sa Majesté’ van Pierre Humbourg (7); ‘Swane’ van Emmanuel de Bom (6) (voor
‘De Sikkel’ te Antwerpen); ‘Sire Halewyn’ van Charles de Coster (13 voor I.S.A.D.
Brussel); ‘Le Horla et autres contes’ van Guy de Maupassant (30); ‘Le Petit Poucet’
van Perrault (1); ‘Kerstwake’ van Stijn Streuvels (8 voor L.J. Veen, Amsterdam);
‘Médard de Paris’ van René Arcos (9); ‘Das Werkbuch einer Handpresse’ van Die
Officina Bodoni (12); ‘Cyriel Buysse’ van Achilles Mussche (2 voor van Rysselberghe
en Rombaut, Gent); ‘Le Testament’ van Françoys Villon (12); ‘Notre-Dame de Paris’
van Victor Hugo (24); ‘Der Herr und sein Knecht’ van Leo Tolstoï (14). Aan deze
verbluffende productie die loopt tot en met 1930, dienen nog toegevoegd te worden
de grote wandplaten. Van 1920 tot 1930 inbegrepen, ontstonden er niet minder dan
44, in oplagen variërend van 12 tot 50 exemplaren.
Het merkwaardige in het geval Masereel is wel dat hij zich zo volkomen in de
houtgravure heeft kunnen uitleven. Alhoewel hij schildert, aquarellen, lithografieën
en tekeningen maakt, is het de houtgravure die hem het best ligt. Zijn eerste sneden
staan nog zeer dicht bij de satirische tekeningen die hij gedurende de oorlog te Genève
publiceerde. Hiervoor gebruikte hij uitsluitend oostindische inkt. Dit leidde hem tot
een eigen stijl, die zo sterk zou ageren op zijn verre confraters. Zijn invloed is
bijzonder sterk geweest op Henri van Straten en op Joris Minne, minder op Jan-Frans
Cantré, terwijl Jozef Cantré, onder de bekoring van het expressionisme, er volkomen
vrij van bleef. Het is wellicht door deze invloed, die ze trouwens elk wisten te
verwerken tot een persoonlijke uitdrukking, dat deze kunstenaars de verbondenheid
vertonen die aan de Vlaamse houtsnijkunst haar oorspronkelijk karakter geeft.
De tweede in ouderdom is Jan-Frans Cantré, geboren te Gent in 1886, waar hij
overleed in 1931. De oudste van de twee broers was schilder en zou, volgens André
de Ridder, het graveren hebben geleerd van Jozef. Wat er ook van zij, hun stijl is
zeer verschillend en die van Jan-Frans wordt gekenmerkt door een sterkere evolutie.
Zijn grafisch oeuvre is trouwens veel omvangrijker. In het monumentale werk dat
Jos. Philippen samen met Frank van den Wyngaert hem hebben gewijd (Pro Arte,
Diest, 1941) wordt melding gemaakt van 332 nummers, hetgeen wijst op circa 400
werken, want de boekillustraties werden slechts voor een nummer geteld.
Het oudste plaatje dat daarin wordt gereproduceerd dagtekent van 1918. Het is
conventioneel en onbenullig, maar wanneer Jan Cantré in 1920 in voeling treedt met
‘Ruimte’ en ‘Lumière’, heeft hij reeds een eigen, persoonlijke stijl verworven, zoals
blijkt uit de twee onuitgegeven suites van die tijd: ‘Narinnenspiegel’ en ‘Bronnen
van Illusie’. Zijn mooiste periode loopt samen met die van ‘Lumière’ 's grootste
activiteit. Hij snijdt dan enkele grote platen, die tot het fraaiste behoren van wat te
onzent werd gepresteerd. Bovendien is hij de man die wellicht het puurst de doctrine
van het vlak huldigt en, ondanks een vaak ingewikkelde compositie, geen beroep
doet op de geïsoleerde lijn, iets wat niemand hem met zulk rigorisme nadoet. In dat
harmonieuze spel van wit-en-zwart schiet de uitdrukkingskracht wel enigszins te
kort ten gunste van het decoratief aspect, hetgeen niet belet dat sommige grote platen
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als hoogtepunten kunnen beschouwd worden van de moderne xylografie, nl. ‘De
Hovenier’ (1921).
De verdere evolutie van Jan-Frans Cantré brengt hem tot een meer realistische
conceptie. De mens, die meestal behandeld werd als een detail in een geheel, treedt
hoe langer hoe meer op de voorgrond en het accent wordt nu gelegd op de uitdrukking
van zijn gelaat. Er spelen daarbij Breugeliaanse reminiscenties: boerenkoppen,
grijsaards, kreupelen, landlopers. De techniek verandert meteen en de eens zó
geweerde arceringen komen nu veelvuldig voor, de lijn wordt in ere hersteld en het
spel van wit-en-zwart gaat hoe langer hoe meer over naar lichteffecten. Over die
evolutie van Jan-Frans Cantré is toen veel gediscussieerd. Sommige aanzagen ze als
een verloochening van de modernistische principes. Gewis werd de boodschap van
Jan-Frans Cantré erdoor gewijzigd. Zijn al te vroeg verscheiden heeft een einde
gesteld aan de controverse, zonder dat vermoed kan worden hoe hij verder zou
geëvolueerd hebben.
Buiten zijn grote wandplaten, die het ruimste gedeelte van zijn oeuvre uitmaken,
heeft hij enkele albums in het licht gezonden en tal van boeken geïllustreerd. De
albums: ‘Cinq chansons païennes’ (5 linosneden, 1921) en ‘Visages’ (6 houtsneden,
1927), werden beide door ‘Lumière’ uitgegeven. Hij sneed platen voor ‘Poèmes’
van Augustin Habaru (10 platen, Brussel 1920); ‘Les Saisons’ van A. Perreteau (18
platen, Niort 1921); ‘L'Abdication des pauvres et le couronnement des cadavres’ van
Louis Emié (8 platen, ‘Lumière’ 1922); ‘Eroïnes van Maurice Wullens (14 platen,
Rijsel 1925); ‘Le pot de fleur’ van André Baillon (7 platen, ‘Lumière’ 1925);
‘Menschelijk Inzicht’ van Maurits de Doncker (5 platen, Gent 1926); ‘Moderne
Kunststrekkingen’ van Roger Avermaete (1 plaat, Antwerpen 1927); ‘Gedoofder
Vuren-as’ van Maurits De Doncker (5 platen, Kortrijk 1929); ‘De Doedelzak, Jaarboek
van Vlaamse Jongeren’ (18 platen, ‘De Goudkever’ Gent 1929); ‘Wij, stemmen van
Jongeren’ (8 platen, ‘De Goudkever’, Gent 1929); ‘De Witte Vijand’ van Frans de
Backer (4 platen, ‘Lumière’ 1930); ‘De Gouden Diste!’ van Pol de Mont
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‘Antwerpen’, houtsnede van Joris Minne.
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(9 platen, Ruys, Zeist 1930); ‘De Dood in het dorp’ van Gerard Walschap (1 plaat,
‘Het Kompas’, Mechelen 1930); ‘Volk’ van Gerard Walschap (2 platen, Het Kompas,
Mechelen 1930); ‘Mensen’ van René L. Ide (7 platen, ‘De Goudkever’, Gent 1931);
‘Blauwbaard’ van Filip De Pillecyn (15 platen, ‘Het Kompas’, Mechelen 1931);
‘Geneviève de Brabant’ van Jean Tousseul (15 platen, ‘Lumière’ 1931) en
‘Nederlandsche Volkskunde’ (38 platen, Noordhoff, Groningen 1931).
Jozef Cantré werd geboren te Gent in 1870 en overleed aldaar in 1957. Hij
studeerde aan de Academie voor Schone Kunsten van zijn geboortestad en werkte
in verscheidene ateliers voor hout- en steenbeeldhouwwerk. Van 1918 tot 1930
verbleef hij in Nederland en vindt daar zijn weg, samen met Gustave de Smet en
Frits van den Berghe. Hij, de beeldhouwer, en zij, de schilders, geraken uit hun
tastend zoeken los langs de weg van het expressionisme. Zijn positie heeft hij zelf
verduidelijkt in een verklaring door Frank van den Wijngaert gereproduceerd in de
‘Moderne Vlaamse Houtsnijkunst’: ‘Mijn eerste houtsnede is uit het jaar 1908. Het
is een klein blokje, gesneden in palmhout, langshout, met de St.-Martens-Laethemsche
geest zoals ik hem voelde in dien tijd. Een theorie verkondig ik niet. Wel gehad toen
ik teeken leeraar was. Lang over boord gegooid. Een zucht naar eenvoud en een
uitbeelden van een innerlijk gevoel’.
Zoals reeds gezegd ontsnapt Jozef Cantré geheel aan de invloed van Masereel
terwijl zijn werk esthetisch zeer dicht bij dit van Gustave de Smet en Frits van den
Berghe staat. Men kan hier moeilijk gewagen van een Hollandse invloed, doch wel
van een samenvoelen van drie uitgeweken Vlaamse kunstenaars. Waar Masereel en
zijn volgelingen immer strikt de vorm van het houtblok laten ‘spreken’, wordt dit
principe door Jozef Cantré en zijn makkers niet zo streng gevolgd. Het evenwicht
van wit en zwart wordt minder nagestreefd, vaak verdwijnt het wit als vlak en
identificeert zich met het papier. Dit is vooral duidelijk in het illustratiewerk van
Jozef Cantré. Hij heeft ook nooit verzaakt aan zij het dan brutale arceringen. De
figuren zijn altijd simplistisch en soms naïef. Is de technische uitvoering gewild
summier, toch blijft de uitbeelding ver verwijderd van het Duits expressionisme, dat
veel meer accent legt op de figuren zelf. Zoiets ligt niet in de bedoeling van Jozef
Cantré. Hij schept zeker meer behagen in het zuiver plastisch aspect van zijn werk
dan in het nastreven van iets typisch humaans. Hij beeldt gewis mensen uit, doch het
konden evengoed planten of dieren zijn.
Buiten de reeks ‘Regenboog’ (1918) bestaande uit vignetten, initialen en 1 plaat,
en de belangrijke suite van 20 platen in album uitgegeven: ‘Geel zaad of Tijdzoom’
(Blaricum, 1920) of ‘La graine jaune ou en marge du temps’ (‘Sélection’, Brussel
1921), heeft Jozef Cantré tal van boeken geïllustreerd: ‘De Kom der Lotering’ van
Maurice Roelants (De Nieuwe Boekhandel, Brussel 1918) met bandplaat, vignetten
en 7 linoleumsneden; ‘De Tuinspiegel’ van Laurens van der Waals (De Waelburgh,
Blaricum 1920) omslagplaat, titelvignet en 3 initialen; ‘Opgangen’ van Wies Moens
(‘De Sikkel’, Antwerpen 1921), omslag, titelvignet, 4 sneden; ‘La Lumière’ van
Georges Duhamel (‘La Voile rouge’, Antwerpen 1921), 15 houtsneden waarvan
enkele in twee kleuren; ‘Het Ventje van onze Lieve Heer’ van Camille Lemonier (V.
Loghem, Slaterus-Visscher, Arnhem 1921), omslag, 2 vignetten, 6 platen; ‘Instincts’
van Francis Carco, 11 driekleurige blokken - een unicum in de Vlaamse productie bleef onuitgegeven, behalve een plaat, gereproduceerd in ‘La gravure sur bois moderne
de l'Occident’; ‘Visioenen van Hadewijch’ (‘De Sikkel’, Antwerpen 1922) 1 vignet
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en 6 initialen, 4 illustraties; ‘Christophorus’ van Karel van de Woestijne (‘De Sikkel’,
Antwerpen 1926) 2 initialen en 6 illustraties; ‘Les sorciers de Borght’ van Georges
Eekhoud (‘Les amis de l'Institut supérieur des arts décoratifs’, Brussel 1927) 4
initialen en 4 illustraties; ‘De Vliegende Hollander’ van Hendrik Marsman (‘De
Gemeenschap’ Utrecht 1927) omslagvignet, 3 initialen en 3 illustraties; ‘Lucas
11-1-14, Kerstevangelie’ (C. Nypels, Maastricht, 1927), monogram, initiaal en 4
illustraties; ‘Seven manieren van Minne, van Beatrijs van Nazareth’ (‘De
Gemeenschap’ Utrecht 1928), 7 initialen, 1 band- en titelplaat; ‘Litanie’ van J.C. van
Schagen (‘De Gemeenschap’, Utrecht 1928), 6 illustraties; ‘Tyl’ van Antoon van de
Velde, 13 houtsneden, deels gepubliceerd. De gekleurde houtsneden voor ‘Jaakske
met zijn fluitje’, gesneden in de jaren 1920 en 1930, verschijnen slechts in 1932 (‘De
Sikkel’); hetzelfde geldt voor de illustraties van ‘De oude Viking’ van Stijn Streuvels,
gesneden in 1930, terwijl het boek dagtekent van 1931 (Paul Brand, Hilversum). Na
1930 kwamen nog illustraties tot stand voor verschillende andere auteurs: Jozef De
Coene, Goethe, Karel van de Woestijne, Elizabeth Augustin, de Teirlinck-versie van
‘Elckerlyc’.
Henri van Straten werd geboren te Antwerpen in 1892 en verdween spoorloos in
1944 met de bevrijding van de stad. Als leerling van Edward Pellens aan het Hoger
Instituut voor Schone Kunsten, leerde hij platen snijden die de trawanten van Dürer
niet zouden verloochend hebben. Gedurende de oorlog 1914-1918 verbleef hij in
Nederland als geïnterneerd soldaat. Eens opnieuw vrij, vestigde hij zich een poos te
Kalmpthout. Het is daar dat hij, in volkomen afzondering, zich tot het modernisme
bekeerde. Voor hem was het niet de zaak een onbekende techniek aan te leren, hij
beheerste ze immers volkomen, het kwam er op aan de traditionele werkwijze te
vergeten en, in de plaats, een nieuwe manier van uitdrukking te vinden. Aldus
ontstonden de platen van de twee albums die hij weldra zou uitgeven: ‘l'Après-midi
d'un faune’ en ‘La tentation de
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Houtsnede van Frans Masereel.

Saint Antoine’. Deze kentering is een teken des tijds. Ze staat in nauw verband met
die van andere kunstenaars: Jozef Cantré, Gust de Smet en Frits van den Berghe, in
het Noorden; Permeke, die in Engeland op zijn eentje ook het expressionisme ontdekt.
Sterk geïntellectualiseerd als hij was, ondergaat Henri van Straten tegenstrijdige
invloeden, waarvan het realistisch kubisme wellicht de belangrijkste is. Eens in de
‘Lumière’-groep opgenomen, zal Masereel een tijd sterk op hem ageren, doch hij is
een totaal ander mens, met een volkomen andere levensbeschouwing en dat zal, van
stonde af, hun werk differenciëren. Op zeldzame afwijkingen na blijft Masereel
immers trouw aan dezelfde hoofdthema's en hij leeft zich uit in een bepaald, wellicht
vrijwillig beperkt register, terwijl Henri van Straten zich ontplooit als de virtuoos bij
uitstek, die raffinement en perversiteit verkiest boven de mense-
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lijke onderwerpen van zijn confrater en zich daarbij vermeit in tal van pittige details.
Wanneer hij belandt in al te gekunsteld werk, speelt die virtuositeit hem wel eens
parten, want hij kan een houtblok doen zeggen al wat hij wil. Hij snijdt ook letters
en titels en weet zelfs aan het aloude blokboek een nieuwe glans te geven.
Henri van Straten heeft tal van grote platen gesneden, en ze getuigen alle van een
verbluffende technische vaardigheid. Hij speelt met lijnen, vlakken en arceringen.
Van het jaar 1920 dagtekent ‘Het Toilet’ (dat in ‘Lumière’ verscheen, tweede jaargang,
nr. 11), nog realistisch van opvatting; het volgend jaar enkele platen met
expressionistische inslag, een verwante reeks ontstaat in 1923. Met ‘De Bokser’ en
‘De Spaanse Danseres’ (1924) schijnen de aarzelingen verdwenen, en wordt het
meesterschap van 1925 aangekondigd: ‘Het zelfportret met het fototoestel’,
‘Music-Hall’, ‘Jeu de Massacre’, ‘Russische Danseres’, ‘Javaanse danser’, met als
uitblinker, de prachtige ‘Don Juan’. Nu heeft hij zijn eigen manier gevonden, een
spel van taferelen rondom een hoofdfiguur die het geheel beklemtoont. Typisch is
de perverse geest die hierbij tot uiting komt. Henri van Straten interesseert zich vooral
voor de decadente zijden van de maatschappij, voor de nachten de onderwereld, dit
alles gekruid met een sterk uitgesproken erotiek. Van een nachtbar-exotisme vlucht
hij wel eens naar het verleden, zoals met de reeds geciteerde ‘Don Juan’. Een ander
hoogtepunt zal hij in dezelfde richting bereiken, enkele jaren later, met ‘La Boudeuse’
(1931) ter ere van Bougainville. Inmiddels heeft hij trouwens een serie platen
gesneden, die raak bij de vorige aansluiten... Als boekillustrator getuigt hij van een
verbluffende verscheidenheid. Voor ‘De Sikkel’ sneed hij in 1921 7 platen voor de
‘Gulsigheydt’ van Willem Ogier; in 1922, 6 platen voor ‘Voyage’ van Bob Claessens
en 6 voor ‘Quand les enfants se battent’ van Roger Avermaete, beide
‘Lumière’-uitgaven; een titelblok voor ‘Het open Luik’ van Karel van den Oever en
4 platen voor ‘Europa-Hotel’ van Lode Baekelmans, beide uitgaven van ‘De Sikkel’;
in 1923 voor laatstgenoemde firma, 6 gravures voor ‘Het gesprek in Tractoria’ van
F. Toussaint van Boelare, 9 stuks voor ‘De Pastoor in den Bloeyenden Wijngaerdt’
van Felix Timmermans, alweer voor ‘De Sikkel’; in 1924, een paar titelblokken voor
‘De Sikkel’; in 1925, 6 gravures voor ‘Le paradis des conditions humaines’ van
Jean-Richard Bloch (‘Lumière’).
Buiten tal van illustraties voor werken, die nooit het licht zagen, dient nog de
activiteit onderstreept te worden van Henri van Straten als ontwerper van blokboeken.
Hij is altijd een zeer vaardig lettersnijder geweest en dit verklaart waarom hij zo
menig titels leverde, nl. voor ‘De Sikkel’ en ‘Lumière’. Reeds in ‘La Tentation de
Saint Antoine’ figureert de tekst in het blok zelve. In ‘Boksmatch’ van Frank van
den Wijngaert (9 gravures, 1925) zal hij het veel verder drijven, en dan vooral in de
gedichten uit de ‘Ulenspiegel’ van Charles de Coster (Uitg. ‘De Sikkel’ 1927). Later
zal hij nog enkele malen hetzelfde procédé toepassen: (‘Ballade’ van Villon en
‘Carnaval’ van Joachim du Bellay). Zijn schalkse geest vindt hier de gepaste thema's
om zich uit te leven terwijl het historisch milieu toelaat van te spelen met geraffineerde
klederdrachten en oude decors.
Joris Minne is geboren te Oostende in 1897, doch kwam zeer jong naar Antwerpen
waar hij steeds is blijven wonen. Hij begon zijn carrière met de lessen te volgen aan
de Academie van Berchem, waar terzelfdertijd Frans van Haver en Frank Mortelmans,
reeds geciteerd als sporadische graveurs, zijn makkers waren. De toenmaals
impressionistische schilder heeft zich geheel gevormd in het klimaat van ‘Lumière’.
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Hij is altijd een van de ijverigste leden van de groep geweest en heeft aan al hare
activiteiten, niet alleen druk, doch hartstochtelijk deelgenomen. Zijn eerste werken
getuigen van een moeizaam zoeken. De zes plaatjes van ‘Sabbat’ (‘Lumière’ 1920)
zijn nog zeer verward. De mogelijkheden schieten te kort tegenover de intenties. De
29 gravures voor ‘La Conjuration des Chats’ van Roger Avermaete (‘Lumière’ 1920)
nopen tot hetzelfde commentaar, doch, iets later, kondigen de zes platen van ‘De
derde Nacht’ van Frank van den Wijngaert (‘Lumière’ 1920) heel wat beters aan.
Het jaar 1921 is beslissend voor zijn evolutie. Door het heilzaam voorbeeld van
Masereel heeft hij de goede richting gevonden. Weldra beheerst hij volkomen zijn
vak en verwerft een eigen stijl, zonder nog iets verschuldigd te zijn aan de grote
voorman. Voor deze stijl getuigen zowel de wandplaten als de illustratiewerken.
Joris Minne is op zijn best in het landschap als hij met grote, door zwierige curven
afgebakende vlakken, lucht geven kan aan een onloochenbaar lyrisme. Hiervoor
getuigen zowel grote platen als ‘Transat’ (1921), ‘Aquaduct’ (1922), ‘Brabants
Landschap’ (1923), ‘Viaduct’ (1924), ‘Het dorp’ (1926), ‘Kabels’ (1926), ‘Het
gehucht’ (1929) en menig andere, net als de knappe illustraties voor ‘Comédiens en
tournée’ van Marcel Millet (‘Lumière’ 1921) en ‘Belijdenis’ van Frank van den
Wijngaert (‘Lumière’ 1921), en het titelblad voor ‘Petits écrits’ van Armand Henneuse
(‘Lumière’ 1921). In ditzelfde jaar verschijnen nog het album ‘Cornemuse’ (6
gravures) en ‘Le Miracle de Vivre’ van L. Charles-Baudouin (met gravures versierd),
beide ‘Lumière’-uitgaven. In zijn composities met personages doet Joris Minne veel
drukker en de tekening is minder expressief, doch ook hier zal een kentering plaats
vinden, zoals op te merken valt in de 9 gravures voor ‘Een voorbeeldige vrouw’ van
Roger Avermaete (Prometheus, Amsterdam 1924) en ‘L'Enfant de Margueline’ van
Gaston Picard (6 platen, ‘Lumière’ 1925); ‘Van de glorioser Maghet Marien vier
exempelen’ van Maurits Sabbe (6 platen, Buschmann, Antwerpen 1925); ‘Het sla-
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Houtsnede van Karel Maes.

pende huis’ van Camille Lemonnier (6 platen, Prometheus, Amsterdam 1926); ‘Dix
vieilles chansons du beau pays de Flandre’ met tekst van Roger Avermaete (10 platen,
‘Lumière’ 1928); ‘Intermezzo’ van Paul van Ostayen (3 platen Bibliofielenvereeniging
‘Thyl’ Antwerpen 1929); ‘Het kindeke van de Dood’ van Guido Gezelle (37
houtsneden. Uitg. van de vrienden van het Hoger Instituut voor Decoratieve Kunsten,
Brussel 1930). Vermeldenswaardig is alvast het ‘Alphabet’, 26 zeer mooie lettrines
(Uitg. De Wilde Roos, 1925). Eindelijk dient onderlijnd te worden de rol die
Antwerpen in het oeuvre van Joris Minne speelt. Het album ‘Atmosfeer van
Antwerpen’, 33 houtsneden, uitgegeven door het Gemeentebestuur van Antwerpen
(1930) geeft een geslaagd en veelzijdig beeld van stad en haven, dat wordt aangevuld
door een evocatie van het verleden in ‘Loftriptiek van Antwerpen’ (1929). Dit alles
wordt bezegeld door een blokboek: ‘Ons ghenaket die Avontster’, zeven bladen tekst
en beelden met de hand gehoogd (‘De Spieghel’, Amsterdam en ‘Het Kompas’,
Mechelen, 1930). Alhoewel Joris Minne nooit aan de houtgravure zal verzaken, valt
er toch een verflauwing van zijn activiteit in dit vak op te merken, naarmate de
burijngravure en later het beeldhouwwerk hem meer zullen gaan boeien.
Het is ongetwijfeld door een technisch-esthetische eenheid, die gerust als stijl mag
worden begroet, dat de Vlaams houtsnijkunst een eminente plaats heeft verworven
aan de spits van de Westerse produktie. Ongetwijfeld is het te danken aan het werk
van het kleine groepje graveurs, die vijf die door hun noeste arbeid die plaats hebben
veroverd. Tegenover de zeer disparate produktie van de andere landen, vertonen zij
onloochenbare affiniteiten. Wij noemen die vijf, omdat die volhard hebben, terwijl
andere kunstenaars, ofwel slechts toevallige graveurs zijn geweest - men denke aan
Gustave de Smet en aan Frits van den Berghe - ofwel helemaal niet aansloten bij
dezelfde conceptie (Edgard Tytgat), ofwel te traditionalistisch waren gebleven (Victor
Stuyvaert, Victor Delhez), of te Frans (Brocas en de Vaucleroy).
De verrassende bloei van de Vlaamse houtsnijkunst heeft wellicht twee oorzaken.
Enerzijds de persoonlijkheid van Frans Masereel en die is van overwegende betekenis
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geweest voor de oriëntering; anderzijds de actie van de ‘Lumière’-groep, beslissend
voor de expansie van de nieuwe houtgravure in ons land. De betekenis van Frans
Masereel werd genoegzaam belicht. Het tijdschrift ‘Lumière’ werd hier herhaaldelijk
aangehaald, de tentoonstellingen werden opnieuw voor de geest geroepen, doch de
uitgaven vormen wellicht het belangrijkste gedeelte van deze bedrijvigheid. De
meeste werden reeds geciteerd. Ook van vreemde kunstenaars werd werk
gepubliceerd. Van de volgenden verschenen albums met houtgravures: André Lhote
(‘Grand Largue’), Fokko Mees (‘Soirées de pêcheurs’), Raymond Thiollière (‘O ville
d'oppression et de meurtre’), Jean Lebedeff (‘Les cinq sens’). Voor de boek-Illustratie
werd ook beroep gedaan op kunstenaars die niet tot de groep behoorden, zoals Pierre
de Vaucleroy en Victor Stuyvaert, op jongeren zoals Claire Pâques en Marcel
Schuermans.
Bovendien mag worden vermeld dat twee leden van de groep, Frank van den
Wijngaert en ikzelf, jarenlang over de Vlaamse houtgraveurs hebben geschreven.
Buiten tal van losse opstellen publiceerde eerstgenoemde het reeds geciteerde werk
‘De moderne Vlaamse Houtsnijkunst’ bij ‘De Sikkel’, Antwerpen, alsmede de studies
gewijd aan Joris Minne en aan Henri van Straten, in de verzameling ‘Monografieën
over Belgische Kunst’ (Uitg. De Sikkel), en werkte mee aan de ‘Jan-Frans Cantré’
van Jos. Philippen. Ik publiceerde, behoudens talrijke artikels in binnen- en buitenland,
‘La gravure sur bois en Belgique’ (La Revue d'Art, Van Oest, Brussel-Parijs 1926),
‘De houtgravuur in België’ (Onze Kunst, Antwerpen 1926) en ‘La gravure sur bois
moderne de l'Occident’ (Dorbon Aîné, Parijs 1928). Na 1930 begint de deemstering.
De vogue van de houtgravure gaat voorbij. Het verschijnsel is niet eigen aan ons
land. Wel integendeel. De liefhebbers - ze zijn weliswaar nooit zeer talrijk geweest
- blijven trouw aan de houtgravure, doch onder de beoefenaars zelve schijnt er een
soort verzadiging te ontstaan. Begrijpelijk is dit wel als men denkt aan de beperktheid
van de geboden middelen. Bovendien zijn er van de vijf, die we telkens in één adem
noemen, slechts twee overgebleven en Joris Minne is met hartstocht gaan
beeldhouwen. Alleen Frans Masereel, die ook wel schildert en tekent, is toch vóór
alles houtsnijder gebleven.
Het blijft in ieder geval een mooie bladzijde uit de kunstgeschiedenis van ons land.
Roger Avermaete
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De Vlaamse Houtsnijkunst vandaag
Hoe staat het met de hedendaagse houtsnijkunst in ons land?
Is deze houtsnijkunst ten dode opgeschreven, zoals sommigen beweren? Stemt
deze pessimistische konklusie met de werkelijkheid overeen? Of ligt de waarheid,
zoals dit vaak gebeurt, in het midden?
Nuchter bekeken, geloven we dat de traditionele gulden middenweg ons het best
zal toelaten de huidige situatie van de houtsnijkunst te benaderen. Wat de hedendaagse
houtsnijkunst in ons land betreft bestaat er géén reden tot overdreven entoesiasme.
Maar het zou beslist fout zijn te beweren dat er niets bewéégt, dat er niets wordt
gedaan, dat er géén talent en géén stielliefde zouden aan te wijzen zijn.
We gaan akkoord dat de situatie van de hedendaagse houtsnijkunst vér van briljant
kan genoemd worden. Om te beginnen lijdt de houtsnijkunst onder het gebrek aan
interesse van het zogezegde groot publiek. De houtsnijkunst - zoals de graveerkunst
in 't algemeen ten andere - heeft nooit een zéér ruime belangstelling genoten.
Momenteel echter is deze betrekkelijke belangstelling nóg geslonken, als gevolg van
verschillende tijdsgebonden omstandigheden en van de alles-overheersende positie
van de schilderkunst.
In deze tijd van televisie-vulgarisatie, van verbazende technische ontwikkeling,
van vlugge verbindingen, Barnumreklame en stunts op elk gebied, wordt de aandacht
van het doorsnee-publiek méér dan ooit op de schilderkunst toegespitst, omdat deze
voortdurend in het nieuws komt en zich als de meest-spektakulaire artistieke uiting
heeft opgedrongen. Ook de critici, de kunstliefhebbers, de verzamelaars, - tot de
officiële milieu's toe - kijken in de eerste plaats naar de schilderkunst.
Nog een ander aspekt is tekenend voor de artistieke oriëntatie in onze wereld:
haast al de beschouwingen over moderne kunst werden, sinds het begin van deze
eeuw, aan de schilderkunst gewijd, terwijl de andere ‘beeldende’ kunstuitingen in
de schaduw bleven. Dit illustreert genoegzaam het drukkend overwicht van de
schilderkunst, onder meer op de graveer- en houtsnijkunst.
We gebruiken met opzet de termen graveer- en houtsnijkunst samen, omwille van
hun enge verbinding. Herhaaldelijk zijn de moeilijkheden, waarmee de houtsnijkunst
te kampen heeft, niet te scheiden van de problemen die zich, maar dan méér algemeen,
voor de graveerkunst stellen.
Wanneer we o.a. vaststellen dat onze doorsnee-kunstliefhebber de graveerkunst
als een minder interessante nevenaktiviteit katalogiseert - dit in tegenstelling met de
toestand in landen als Engeland en Duitsland, waar de graveerkunst in bredere kring
wordt geapprecieerd -, dan geldt dit eveneens voor de ‘onderafdeling’ die
houtsnijkunst heet.
Er komt nog heel wat meer om de hoek kijken, aangezien de bestaande
perspektieven voor de beoefenaars van de graveer- en houtsnijkunst onvoldoende
waarborgen insluiten. In verschillende vreemde landen ligt voor de grafische
kunstenaar een intensief en lonend werkterrein open, dank zij de opdrachten van
publiciteitsfirma's, van grote handels- en industriële ondernemingen.
In ons konservatief landje zijn we nog niet zo modern ingesteld. Op enkele
uitzonderingen na, laten onze grote ondernemingen zich nog altijd leiden door de
smaak van de straat, door een stoffige routine, door versleten typevormen en wordt
er niet aan gedacht grafische kunstenaars te werk te stellen tegen... deftige honoraria.
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Bij het verzorgen van brochures, prospektussen, pamfletten, tijdschriften, publicitair
drukwerk en gelegenheidspublikaties; bij het ontwerpen van affiches, boekomslagen
en dergelijke, blijft er eveneens een gevoelige achterstand te overbruggen en krijgen
onze grafische kunstenaars véél te weinig échte kansen op het vooruitstrevend plan.
Aan de andere kant vormt juist de fantastische technische vooruitgang een zoveelste
belemmering voor de verdere beoefening van het artistiek handwerk en voor zijn
afzet. Het valt immers niet te loochenen dat sommige nieuwe middelen,
mogelijkheden, systemen en materialen, inherent aan onze tijd, resultaten en
oplossingen bevorderen die vlugger en voordeliger uitvallen dan de eertijds
aangewende methodes.
Het is te verstaan dat men - uit kommerciële en utilitaire overwegingen - het
artistiek handwerk terzijde laat, om de meer renderende en steeds meer
geperfektioneerde technische vondsten en procédés toe te passen, die een goedkopere
verspreiding op grotere schaal toelaten.
Wat de houtsnijkunst betreft heeft dit zijn weerslag op de gelegenheidstoepassingen,
de wandprent, de tijdschrift- en boekillustratie. Met de reusachtige aangroei van de
pocketreeksen, met het gebruik van nieuwe reproduktieprocédés, loopt een afglijden
van het klassiek-geïllustreerde boek parallel. Tevens konstateert men een teruggang
van de uitgaven voor bibliofielen, die toch al niet te talrijk waren. ‘Wat vroeger’,
noteert Prof. Lebeer in ‘Hedendaagse Graveerkunst in België’, ‘de grafische
kunstenaar - op hout, metaal of op steen - met de hand en niet zonder kunstzin ten
bate van 's mensen verzuchtingen schiep, wordt thans naar de werkelijkheid en
onmiddellijk, door fotomekanische technieken de wereld over verspreid’. Als gevolg
daarvan is het niet te verwonderen dat zowel de aankomende als de gevestigde
kunstenaars zich, minder en minder, aan de graveer- en houtsnijkunst gelegen laten,
of - wat erger is - een totaal andere artistieke richting kiezen om hun brood te
verdienen.
Binnen het artistiek milieu zélf, heeft de manier waarop de hedendaagse abstrakte
kunst zich heeft ontwikkeld, zekere ongunstige omstandigheden geschapen voor de
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artistieke nevendisciplines met sterke ambachtelijke inslag, zoals graveer- en
houtsnijkunst.
We stellen dit gewoon vast, want in princiep zijn we niet tégen de abstrakte kunst,
maar wél tégen haar uitwassen. De abstrakte mode heeft een laisser aller veroorzaakt,
die in hoge mate het métier heeft ondermijnd en vele jongeren bedorven. Op zulke
wijze, dat deze jongeren zich de roem hebben voorgesteld langs de gemakkelijke
weg van toevalseffekten, anti-peinture, buitenissigheden, monotonie en andere
experimenten.
Zulke geestesgesteldheid - waardoor ook ouderen werden aangetast - is natuurlijk
niet bevorderlijk voor de extensie van de artistieke disciplines die hard labeur eisen
en voor de rekrutering van nieuwe krachten in dat domein. Het vraagt immers heel
wat minder inspanning een doek, of een plaat, of een plank met verf vol te smeren,
- desnoods vol te... spuiten -, dan een moeilijk te bewerken blok palmhout met mes
en beitel een artistieke vorm te geven. Nog steeds binnen het zuiver artistiek klimaat,
maar dan op een heel ander plan, bevinden de meeste houtsnijders zich, sedert méér
dan dertig jaar, in een gehandikapeerde positie.
Hun handikap is te wijten aan - en we konstateren dit zonder enige kwade intentie
- Frans Masereel, de gebroeders Cantré, Henri Van Straten en Joris Minne. Of de
houtsnijders die men, met een naoorlogse term, als de ‘big five’ heeft betiteld.
Het is historisch onweerlegbaar dat deze vijf de renaissance van de houtsnijkunst
in Vlaanderen hebben ingeluid en dit genre op een internationaal peil gehesen. Met
hun verscheiden, maar authentiek talent als bijdrage, heb; ben deze vijf een
gemeenschappelijke aktiviteit aan de dag gelegd, waarvan een stimulerende invloed
is uitgegaan en waarvan de naklank nog vandaag, tot buiten onze grenzen, te horen
is.
Staan de verdiensten van de vijf dus als een paal boven water, dan vinden wij het
toch niet helemaal gepast het talent en de aktiviteiten van de vijf als vergelijkend
element te gebruiken om de houtsnijders die nà hen gekomen zijn niet alleen te
béoordelen, maar zelfs te véroordelen. Is deze houding vanwege sommige
kunstkenners niet een tikje overdreven? Ten overstaan van deze mentaliteit moet ik
steeds denken aan datgene wat zich in ons schilderswereldje heeft afgespeeld. Dààr
heeft men eveneens, jaren en jaren lang, àlles afgewogen aan de aktiviteit van onze
vooraanstaande expressionisten, met Constant Permeke aan de kop. En langs die
weg héél wat jongeren ontgoocheld, geremd en op een dwaalspoor geleid.
Afgezien daarvan, koesteren we de grootste bewondering voor onze expressionisten,
zoals we volgaarne het ongewoon formaat van de ‘grote vijf’ erkennen. Deze laatsten
hebben een hele periode gedomineerd en geschiedenis gemaakt met... beitel en mes.
Maar... ze hebben terzelfder tijd kunnen profiteren van de konjunktuur der jaren
twintig en van het feit dat het domein der houtsnede braak lag. Dit heeft hen het
voordeel opgeleverd dat ze, als éérsten, opnieuw aan bod zijn kunnen komen en dat
men niet al te streng is geweest voor hun technische tekortkomingen uit het
beginstadium.
‘De ommekeer van de faksimile-houtgravure’, we citeren Prof. Lebeer, - ‘naar de
algeheel oorspronkelijke houtsnede voltrok zich in Frankrijk, in Engeland en in
Duitsland, vooraleer daarvan een weerklank kon waargenomen worden in België.
Ook hier, spijt de reeds elders geproduceerde voorbeelden, moet vastgesteld worden
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dat aanvankelijk het gemis aan stielvaardigheid een enigszins verwarde vrijheid voor
gevolg had.
Wat niet belet dat onder die vroegste produktie, dagtekenend van de eerste jaren
na de wereldoorlog 1914-1918, op een aantal verrassende meevallers kan gewezen
worden, meevallers waarin de technische onhandigheid meer dan vergoed wordt
door de gevoelige konstruktie van de wit-zwarte massa's, door de levendigheid van
de lijn, door de spontane oprechtheid van de uitdrukking, door de verlokking van
het onverwachte’.
Uit deze beschouwingen blijkt dat de grote vijf de houtsnijkunst in ons land hebben
hernieuwd en beheerst, dat ze niet alleen pioniers, maar tevens artiesten van formaat
zijn geweest, maar dat de omstandigheden hen hebben gediend en dat ze - op een
bepaald ogenblik - leergeld hebben betaald zoals iedereen.
Dit hebben we speciaal willen onderstrepen, omdat de waardering voor het
baanbrekend werk en talent van de vijf ons niet mag leiden tot een
éénrichtingsvergelijking en tot een eenzijdige (om niet te zeggen minderwaardige)
beoordeling van de grafische kunstenaars die mét, rónd en nà hen hebben deelgenomen
aan de verdere spreiding van de houtsnijkunst in ons land. Ook al hebben we - eerlijk
toegegeven - achteraf nooit méér zulk toonaangevend vijfmanschap zien verschijnen.
De betekenis die de grote vijf reeds tijdens hun debuutjaren verwierven, hun
gebreken inbegrepen, bevat een les: namelijk dat een klaar inzicht in de wezenlijke
eigenschappen van de xylografische kreatie, en een daarbij horende perfekte
vaardigheid, nog altijd niet volstaan om een schepping met definitieve en authentieke
kunstwaarde voort te brengen. Stiel en inzicht zijn niet voldoende, wanneer de
artistieke noodzaak ontbreekt.
Vooraleer bij al deze bedenkingen aan te knopen met een overzicht der levende
beoefenaars van de houtsnijkunst en met een aanduiding van de meest op de voorgrond
tredende wervingskernen, dient aangestipt dat de figuratie nog steeds de hoofdrol
speelt in de hedendaagse houtsnijkunst en dat slechts een paar kunstenaars definitief
naar de abstraktie zijn overgegaan. Met dien verstande dat de figuratie - onder invloed
van het veranderde artistieke
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klimaat - in verschillende richtingen is geëvolueerd en zich dus niet uitsluitend aan
de ‘natuurgetrouwe weergave’ heeft gehouden.
Hoewel de nieuw-gevonden technische middelen en mogelijkheden in de
hedendaagse graveerkunst tot tal van vroeger ongebruikelijke kombinaties en
afdrukken hebben geleid, is er, op dat gebied, in de houtsnijkunst weinig veranderd.
Tenzij misschien, hier en daar, een zekere aanpassing bij de ‘hernieuwde’
belangstelling voor de prent in kleuren.
Het panorama van onze hedendaagse houtsnijkunst overschouwend, bemerken we
dat er van de grote vijf nog twéé in leven zijn: Frans Masereel (1889) en Joris Minne
(1897). Verblijvend aan de Azurenkust, is Masereel steeds aktief gebleven. Zijn
erkende internationale betekenis wordt immer voort geïllustreerd door naoorlogse
pubilkaties en tentoonstellingen in het buitenland. Sedert 1945 heeft hij herhaaldelijk
in ons land geëxposeerd, spijtig genoeg niet altijd met werken die de spankracht
vertoonden van de topmomenten uit zijn universeel oeuvre.
Hoewel Joris Minne nog lang géén eindpunt heeft gezet achter zijn omvangrijke,
grafische produktie, trad hij de laatste jaren toch vooral als beeldhouwer op de
voorgrond. Zijn rol als professor in Terkameren zullen we nadien behandelen.
Wanneer we ons in de loop van deze bijdrage hebben verzet tegen een eenzijdige
interpretatie van de evolutie onzer houtsnijkunst, dan hebben we daarbij onder meer
gedacht aan een figuur als de Antwerpenaar Victor Delhez (1902). Rond 1920, tijdens
zijn studie voor landbouwingenieur, publiceerde hij reeds een album houtsneden,
meestal portretten. Aangestoken door het avant-gardisme uit de jaren twintig werkte
hij eveneens abstrakt.
In 1925 vertrok Delhez naar Zuid-Amerika Momenteel is hij professor voor
grafische kunst aan het Kunstinstituut van de universiteit te Mendoza, in Argentinië.
Dat Delhez bij ons niet de appreciatie geniet, die hij verdient, is in hoofdzaak te
wijten aan zijn langdurig verblijf in het buitenland. ‘Dààr’, schrijft Prof. Lebeer,
‘maakte hij geleidelijk een merkwaardige evolutie door van het louter vlakmatige
naar het graveren in tinten. Zijn tekenwijze en zijn kompositievermogen zijn even
meesterlijk expressief en sterk, als zijn verbeeldingsdrang en zijn gevoelsreakties
rijk en levendig zijn. Hij goochelt letterlijk met zijn messen, steekbeitels en gutsen,
steeds nieuwe lijn- en arceringswendingen kombinerend met krachtig werkende
vlakken om de fijnst geschakeerde modeleringen en de subtielste lichtspelingen te
vertolken.
Theoretisch kan over zulk een opvatting en behandeling van de houtsnede zonder
uitkomst gediskussieerd worden. Het is evenwel een onbetwistbaar feit dat hij - zoals
trouwens al de negentiende-eeuwse houtgraveurs, laat dit niet onoordeelkundig over
het hoofd gezien worden - zijn blok even rationeel behandelt als welk ander ‘modern’
xylograaf ook. Hij werkt met zijn tuigen wit in de verheven uitgespaarde, zwarte
vlakken. Dit is specifiek eigen, evenzeer aan de houtsnede als aan de houtgravure’.
Ook al zijn ze allerminst up to date, toch kunnen we een paar ouderen niet
onvermeld laten. De houtsneden van Gerard Baksteen (1887) zijn weinig talrijk.
Maar zijn ‘Boodschap aan Maria’ en zijn prenten naar Guido Gezelles ‘Berechtinge’
blijven hun waarde behouden.
Vaardig, maar zéér, zéér traditionalistisch, leeft Victor Stuyvaert (1897) in zijn
eigen gevoelswereld. ‘Deze leidt hem naar een stijl’, - dixit Leo Winkeler in Kontrast,
- ‘die we bijna neo-middeleeuws zouden gaan noemen. Zijn soms dromerige beelden,
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die herinneringen aan een grijs verleden kunnen oproepen, zijn van een zeldzame
lineaire gaafheid’.
Véél dichter bij ons - en nog lang niet uitgezongen, - ontmoeten we de sinjoor en
autodidakt Antoon Herckenrath (1907). Na de heropbloei, door de grote vijf tot stand
gebracht, scheen niemand bekwaam om hun boodschap verder uit te dragen. Tot
Antoon Herckenrath zich, in 't begin van de jaren dertig, naar voren drong en zich
in korte tijd opwierp als (cfr. Rik Clement in ‘Het Volk’) de vaandeldrager van de
tweede houtsnijdersgeneratie in ons land. ‘Van de generatie volgend op de grote vijf,
is alleen Antoon Herckenrath de enig werkelijke grote persoonlijkheid, de enige die
het voorbeeld zijner voorgangers begreep’, stelde A.J.J. Delen vast. ‘Het menselijk
gevoel van de inhoud ging bij Herckenrath van eerstaf gepaard met een zin voor
harmonische konstruktie, met een begrip van het specifieke karakter der houtsnede:
twee-dimensionale vlakvulling en ritmische verdeling van wit en zwart. In één zijner
vroegste prenten: Metropolis (1935), geeft hij een sintetisch beeld van de moderne
grootstad, van de titanische arbeid. En men denkt wellicht aan Masereel, maar er ligt
een afstand tussen de wrange opstandigheid van de Westvlaming en het serene lyrisme
van de Antwerpenaar’.
Antoon Herckenrath heeft zich steeds bekommerd om de mens en zijn tragedies.
Medelijdend of verontwaardigd staat hij tegenover de mizeries van onze verscheurde
twintigste eeuw.
De ‘Gueules Cassées’ (1934). ‘Grendels’ (1937), die zijn eerste periode afsloten,
‘De Blinde en de Leeuwerik’ (1939), ‘De Mijn’ (1940), ‘De Zeven Hoofdzonden’
(1953), ‘De Buren’ (1953), betekenen even veel fazen van Herckenraths humanitair
symbolisme; een symbolisme dat rechtstreeks-suggestief wordt uitgedrukt, in prenten,
waarvan de gebonden vorm en de conceptie steeds in eenklank blijven.
Bij een verdere poging om de hedendaagse beoefenaars der houtsnijkunst te
situeren, zullen we ons duidetijkheidshalve naar drie centra richten: Brussel,
Antwerpen en...
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Antoon Herckenrath: Metropolia.

Joz. Noreille: ex-libris.
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‘Xylon’.
Xylon is een internationale vereniging van houtsnijders, in de meeste landen van
de wereld vertegenwoordigd en er op gericht de houtsnijkunst te propageren door
exposities, uitwisseling en innerlijke stimulans. Ook in ons land bestaat er een sektie
van Xylon. Tot aan zijn dood, in 1957, was Jozef Cantré er voorzitter van. De negen
overblijvende leden zijn: Jan Cobbaert, Jean Jacques De Grave, Frans Dille, Theo
Humblet, Frans Masereel, Jean Stevo, Victor Delhez, André Toussaint en Maurice
Van Essche. Uiteraard dekt de betiteling Xylon géén homogene groep, maar duidt
gewoonweg een verzamelpunt aan. Flagrant voorbeeld: naast de figuratieven zijn de
abstrakten (Cobbaert, Stevo) eveneens van de partij.
Jan Cobbaert, geboren te Heverlee in 1909, is in de eerste plaats schilder. Maar
hij maakt ook ijzerskulpturen, keramieken, silkscreens en... houtsneden. Begonnen
als expressionist, met sociaal interesse, is Cobbaert geleidelijk naar het non-figuratieve
overgegleden. De aanleiding tot zijn abstrakt werk blijft echter nog steeds in de natuur
geworteld.
Het is normaal dat de schilder Cobbaert de strukturen, de motieven en de ritmen
van zijn doeken in zijn houtsneden overneemt, maar dan direkter en duidelijker
afgewogen. ‘De gravure’, (cfr. A. Deblaere in ‘Streven’), ‘dwingt tot uiterste karigheid
van middelen: Cobbaert herbouwt zijn motief van palen, masten, antennes, “dingen”,
tot een sobere, strikt beperkte, binnen de spanning van vlak en leegte rustende
abstrakte kompositie, doch het worden abstrakties van zo 'n Ingehouden leven, dat
men er telkens met nieuwe bilk en verrassing naar kijkt’.
Ook de authentieke Brusselaar Jean Stevo (1914) is veelzijdig. Hij schildert,
graveert en schrijft. Hij was uitgenodigd op de Biënnales te Venetië en te Lugano.
Ter gelegenheid zijner expositie van tekeningen en houtsneden in de Galerij Europe
schreef Jean Cassou, hoofdkonservator van het Nationaal Museum voor Moderne
Kunst te Parijs: ‘Jean Stevo, dans son activité multiple, sait réserver une part à la
‘haute solitude’. Là, il se consacre à l'effusion lyrique, au fantastique de l'imagination,
aux ombres de la destinée humaine, à tout ce qui, prose ou vers, peut-être de la poésie.
Et aussi, aux songes de la création plastique, en particulier de la gravure, qui sont du
même domaine, qui ont aussi leur prose et vers, leurs ténèbres et lumières, à savoir:
le noir et le blanc’.
Reeds in 1930 werd Stevo bevriend met James Ensor. Deze vriendschap drukte
haar stempel op het werk van Stevo, teméér omdat de jonge kunstenaar ook geestelijk
op dezelfde fantastische, poëtische en literair-filosofische waarden als Ensor was
ingesteld. Een latere ontwikkeling, naar het surrealisme toe, bleef in de lijn der
verwachtingen. Toen Jean Stevo zich, in 1949, naar de abstraktie keerde, was dit met
het doel zich van Ensors invloedssfeer te bevrijden. Om dit te bereiken greep hij
vaak naar de discipline van de houtsnede, die hem geheel tegengestelde mogelijkheden
tot strengere konstruktie en koncentratie bood.
Nogal strak-geabstraheerd vertrokken - waarschijnlijk als reaktie - is de werkwijze
van Stevo langzamerhand soepeler geworden, zodat men in zijn laatste houtsneden
het ritme, de beweging en de opbouw herkent die, in de grond, bij zijn wezenlijke
persoonlijkheid behoren.
Meester van de droge naaldgravure, maar tevens rusteloos in andere grafische
richtingen bedrijvig, heeft Frans Dille (Antwerpen 1909) jarenlang de houtsnede
links laten liggen. Hij was nochtans zijn loopbaan met enkele reeksen houtsneden
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begonnen en dit, in een periode, waarin hij fél door sociale bekommernissen werd
gedreven.
Zéér verscheiden, voortdurend reagerend op het tijdsgebeuren, op het kwellende
leven, vervuld van levens- en reisindrukken, surrëeel getint, soms op de grens van
het abstrakte staand, is Frans Dille een authentieke, boeiende, maar tevens verwarrende
kunstenaar.
Men moet het geheel van Dilles oeuvre steeds voor ogen houden, wil men hem
kunnen volgen. Alles wat hij heeft voortgebracht, is niet los te tornen van zijn totale
persoonlijkheid, zijn sfeer en zijn impulsen. Het zou dan ook verkeerd zijn om zijn
latere houtsneden (deze o.a. ontstaan in 1956 na een Kongoreis) afzonderlijk te
beschouwen. In dat geval zou men verschillende aspekten van zijn persoonlijkheid
in de schaduw laten, o.m. zijn ‘Oosterse’ interessen en de vreemde, poëtische
schoonheid van sommige zijner tekeningen. In bouw en conceptie zijn de houtsneden
van Theo Humblet (Leuven 1919) niet essentieel verschillend van zijn schilderijen.
De sterk-omlijnde contouren van zijn figuur- en andere komposities, staan een méér
grafische interpretatie zeker niet in de weg. ‘Het expressionisme is bij Humblet’,
(cfr. Jan Cuypers) overgegaan in een konstruktief stileren, dat abstraherend gaat
werken en waaruit een voorkeur voor het a-figurativisme blijkt. De uitgebreide keus
der onderwerpen wijst op een rijke verbeelding. Onder de onderwerpen wordt nochtans
het grootste belang aan de menselijke figuur gehecht’.
Van Maurice Van Essche (1906) - professor aan het Instituut voor Schone Kunsten
te Kaapstad - kennen we vooral zijn Kongolese figuren, vormelijk evenwichtig en
typerend voor de wijze waarop het wit in het zwart werd gesneden.
Geboren in de provincie Namen in 1923, winnaar van de driejaarlijkse prijs voor
gravure in 1960, verdient André Toussaint een ruimere bekendheid, omdat zijn
tekeningen en houtsneden klasse en een eigen allure bezitten. Als houtsnijder houdt
hij het niet bij een wit-zwart verdeling der grondvlakken, maar past een soort
streepjestechniek toe, die hem toelaat zijn onderwerpen een specifieke vorm
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Jean Jacques De Grave: Te laat de put gevuld als het kalf verdronken is.

Jan Cobbaert: houtsnede.
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en ritmering te verlenen, echter niet altijd vrij van een zeker maniërisme.
Over de originele, dekoratief-monumentale prenten van André Toussaint, schrijft
Urbain Van de Voorde: ‘Niet weinig indruk maken de houtsneden en tekeningen van
André Toussaint, een nog vrij jonge grafikus, wiens bladen echter reeds rijpheid
verraden. De onderwerpen van Toussaint bestaan vooral uit dieren, hetzij viervoeters,
vogels of vissen, zeldener uit menselijke figuren. Veel kompositie komt er niet bij
te pas. Meestal stelt de kunstenaar er zich mee tevreden slechts één enkel exemplaar
van zijn motief uit te beelden, maar het vult doorgaans merkwaardig het blad, niet
het minst doordat de kunstenaar het met zijn nadrukkelijke houtsneetechniek een
sterke aanwezigheid weet te verlenen’.
Een heel ander temperament is Jean Jacques De Grave (1923), afkomstig uit
Veurne. Hij maakt lino's en houtsneden die krioelen van déails, waarvan het uitzicht
ergens werd gekarakteriseerd als ‘fourmillement pictural’. De Grave behandelt ten
andere onderwerpen (zie naar zijn ‘Vlaamse Spreekwoorden’) die hem in de
gelegenheid stellen zijn zin voor het détail uit te leven. De Grave heeft geen schrik
historische, of aan de folklore verwante motieven in een hedendaags kleed te steken.
Hij doet dit nu eens geestig, dan weer verhalend-suggestief, maar hij blijft steeds
technisch beheerst. Toch speelt het anekdotische hem soms parten.
‘In zijn andere werken’, (cfr. Jos Demaegd), ‘komt zijn zin voor ontleding, zijn
belangstelling voor de innerlijke struktuur van het behandelde onderwerp naar voren.
Het is niet de uiterlijke atmosfeer die hem interesseert in havenen stadsgezichten, in
fabriekswijken en visserssloepen. De fabriek bv. is niet louter een plastisch geordende
massa, maar een gevaarte waar de mensen weerloos mee verbonden zijn’.
De Grave, die aan zee woont in De Panne, volgde eerst de kursussen in St. Lucas
te Gent en werd nadien laureaat van de afdeling grafiek en publiciteit aan de Nationale
Hogere School voor Bouw- en Sierkunsten te Terkameren (Brussel).
De Grave behoort dus tot de grafiekers die, in Terkameren, hun vorming hebben
gekregen onder leiding van Joris Minne en dààr hebben kunnen profiteren van diens
onvolprezen aktiviteit, ondervinding en moderne oriëntatie. De rol door Minne in
Terkameren gespeeld is zéér belangrijk. Hij heeft er zich niet toe beperkt een
konventionele kursus van publiciteit en boekversiering te geven. Hij richtte, als we
't zo mogen noemen, een grafisch laboratorium in, waar suksesvolle proefnemingen
werden gedaan, die tot een nieuwe architektuur van het boek en tot hedendaagse
publiciteitstoepassingen hebben geleid.
In dit laboratorium werd niet alleen belang gehecht aan de boekversiering en
-illustratie, maar even zeer aan de totale opmaak, aan de gehele atmosfeer van het
boek. Hij maakte van zijn leerlingen all-round-artiesten, zodat ze bv. volledig (d.w.z.
met inbegrip van àlle eisen gesteld door de typografie, de estetika en de veranderde
tijdsopvattingen) konden instaan voor het drukken van een geillustreerd en versierd
boek of geschrift.
Toen Joris Minne, in 1927, door de fameuze architekt Henry Van de Velde - de
eerste direkteur van de pasgestichte Nationale Hogere School in Terkameren, - als
leraar naar Brussel werd geroepen, hielp hij mee om diens lijfspreuk over ‘de dienende
rol van de kunst’ in praktijk om te zetten. Hij bleef er echter niet bij stil staan, want
naarmate de Jaren vorderden verruimde hij het onderrichts-domein van publiciteit
en boekversiering en bracht het altijd weer in eenklank met de nieuwverworven
inzichten, middelen en mogelijkheden van het binnen- en vooral van het buitenland.
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Aangezien Joris Minne met zijn leerlingen het hele gamma van publiciteit en
boekversiering doorliep, richtte hij hun interesse niet uitsluitend op de houtsnede en
werd de wandprent - als zelfstandige schepping gezien - slechts behandeld nààst de
andere aktiviteiten. Desondanks hebben alle ex-leerlingen van Minne de techniek
van de houtsnede - hoe zou 't anders kunnen in de klas van een leraar die als
houtsnijder internationale faam heeft verworven? - uitstekend onder de knie.
Als gevolg van de omstandigheden en van de reeds geciteerde moeilijkheid om
als zuiver grafisch kunstenaar voldoende te verdienen, zijn weinig ex-leerlingen van
Minne de houtsnijkunst, als hoofdbezigheid, trouw gebleven. Talent was er nochtans
genoeg voorhanden. Dit heb ik genoegzaam vastgesteld bij het doorbladeren van de
talrijke werken uit de wereld- en de Vlaamse letterkunde die door de ex-leerlingen
van Minne werden geïllustreerd en verzorgd. Een André Billen en een Fernand
Baudin hebben, naar, de woorden van Minne, werkelijk bewezen échte
boekarchitekten te zijn. Baudin, uitstekend publicist en nu zelf leraar in Terkameren,
heeft met zijn houtsneden bij werk van Van De Woestijne en Verhaeren bewezen
hoe spijtig het is dat hij een andere - hoewel met zijn opleiding samengaande - richting
heeft moeten kiezen.
Anderen als Michel Olyff, Jacques de Dixmude, Jean Marie Louis, Herman
Lampaert, Jacques Nanna, Serge Creuz - die Minne sedert een paar jaar heeft
opgevolgd als professor van boekillustratie in Ter Kameren - de fijnzinnige,
oorspronkelijke tekenaar Luc Claus, en de bescheiden Jozef Noreille, hebben het
niet bij de houtsnede kunnen houden. Ze hebben hun heil moeten zoeken in een
betrekking van leraar, kunstadviseur in het drukkersbedrijf, etalagist, stoffenontwerper,
illustrator enz.
Nog anderen als Corneille Hannoset en Leon Huëns, reeds doorgedrongen tot
Engeland en Amerika, hebben in de publiciteit een toevlucht gezocht. Deze laatste
heeft heel
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Sep Broes: houtsnede (1902).

wat kinderboeken geïllustreerd. Als specifieke lino- en houtsnijder is uit de jongere
lichting van Minne's leerlingen alleen de Bruggeling Sep Broes overgebleven.
Over zijn leerlingen van het vrouwelijk geslacht kan Joris Minne evenmin klagen.
Elisabeth Ivanovsky, van Slavische oorsprong, heeft met een eigen toets talrijke
kinderboeken opgesmukt. De Leuvense Miche Wijnants was in dezelfde richting
werkzaam. Van Françoise Wauters zag ik subtiele houtsneden bij Vermeylens
‘Wandelende Jood’. En daar zijn nog Françoise Clabots, Chantal de Hemptinne,
Hélène Van Coppenolle e.a.
Uit deze opsomming blijkt dat Minne een hele reeks kunstenaars met talent heeft
opgeleid en vertrouwd gemaakt met de houtsnijkunst, zonder dat hij - en deze
verdienste dient onderstreept - zijn eigen visie heeft opgedrongen. Wat te Brussel is
gebeurd - waar we terloops nog Marie Carlier, Claire Pâques en Purniaux kunnen
aanstippen - kan in een bepaalde zin, maar dan op een héél ander plan, met Antwerpen
vergeleken worden, waar zich rond het Hoger Instituut voor Schone Kunsten eveneens
een kern van houtsnijders heeft gevormd. De traditie te Antwerpen is echter heel wat
ouder en... grotendeels uit andere oogmerken ontsproten. Natuurlijk wordt er te
Antwerpen aan boekversiering gedacht, maar op het gebied van de houtsnede gaat
de aandacht toch naar de wandprent, de klein- en de gebruiksgrafiek, het ex-libris
enz. Toen de Antwerpse Akademie voor Schone Kunsten door Gustaaf Wappers, in
1840, werd gereorganiseerd, kwam de klas voor houtgravure in handen van de
Engelsman H. Brown. Hij graveerde o.m. de titelplaat voor de eerste utigave van
Consciences ‘Leeuw van Vlaanderen’.
In het begin van deze eeuw werd de klas overgenomen door de uitstekende vakman
Edward Pellens. Tot zijn leerlingen behoorden Victor Stuyvaert en het bekende
echtpaar Désiré Acket en Nelly Degouy. Deze laatsten hebben zich verdienstelijk
gemaakt wat betreft publiciteitswerk, illustratie en kleingrafiek. Désiré Acket, steeds
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Vlaams gebleven in zijn zorgzame, weloverwogen stijl, beweegt zich naast zijn
echtgenote, frans van afkomst en daardoor duidelijk anders van geest op het
ornamentele plan en in haar figuurbehandeling. Terwijl Nelly Degouy zich in haar
nieuwste bladen krachtiger dan vroeger manifesteert, vertonen de houtsneden en de
gelegenheidsgrafiek van Acket een steeds gedegener techniek.
In de plaats van de gepensionneerde Pellens kwam nadien de aristokratische
Maurice Brocas, wiens produktie varieerde van gevoelige landschappen naar volkse
devotieprenten. Hij kreeg o.a. Luc De Jaegher (1912) in zijn klas. Momenteel als
leraar te Brugge gevestigd, bleef De Jaegher in de lijn van de traditie. Hij kan
verwijzen naar een hele reeks boekillustraties, gelegenheidsgrafieken en een paar
honderd ex-libris. De Jaegher is van mening dat het karakter van de houtgravure het
best door een spel van
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lijnen wordt uitgedrukt. Hij illustreert die mening ononderbroken in zijn werk dat,
de laatste jaren, wel eens een voorzichtig-surreële wending neemt.
Maurice Brocas overleed in 1948 en de plaats van professor voor houtgravure aan
het Hoger Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen werd aanvaard door Mark
Severin. Deze werd te Brussel in 1906 geboren, uit een Waalse vader en een Vlaamse
moeder. Hij bracht zijn jeugd door te Gent. Zijn vader, de bekende dichter Fernand
Severin, doceerde er immers Franse literatuur aan de universiteit. Buiten zijn lessen
aan het Gentse Atheneum en de universiteit, liep Severin wel eventjes in de
plaatselijke Akademie én bij Jules De Bruycker binnen, maar eigenlijk mag men
hem, op artistiek gebied, een self-made-man noemen. Zijn huwelijk met een Engelse,
zijn lang verblijf in Engeland als artistiek direkteur van een publiciteits-firma, zijn
talrijke opdrachten voor Engelse uitgevers, magazines en privé-personen, hebben
Severin niet alleen een stevige faam bezorgd, maar ook hun stempel gedrukt op zijn
artistieke en levensopvatting.
Van huis uit zéér gekultiveerd, entoesiast esteet, opgevoed in de liefde voor de
natuur, humanist, niet uitbundig, maar toch met een duidelijke levenslust,
onweerstaanbaar opgloeiend vanachter zijn soort Engelse gereserveerdheid, prachtig
vakman en toch - ondanks zijn klassicisme - steeds open voor nieuwe indrukken en
mededelingen, is Mark Severin één der meest voorname verschijningen in onze
hedendaagse graveerkunst.
Het werk van Severin is tot het uiterste verzorgd en van een buitengewone
verfijning. In de diepte wordt het voortdurend ànders genuanceerd. Het doet niet
revolutionnair aan, maar het vertoont de gaven van hart en geest, het spreekt voor
zijn sympathieën (de natuur, het water, de boten, de bomen, de mensen, de fantastiek
van legende en irrealiteit, de levenswijsheid met... de glimlach).
Om de uitzonderlijke vaardigheid van Mark Severin te onderstrepen, volstaat het
te verwijzen naar één zijner vakstunts. Twee thema's (vogels en vrouwenfiguren)
heeft hij twaalf maal als identiek dezelfde kompositie, maar in twaalf verschillende
graveerwijzen, behandeld. Dit in een variatie, gaande van de techniek der oude
prentkunst, naar de abstrakte bladen van Buckland Wright. Zijn boek over alle
vakproblemen van de houtsnijkunst ‘Your Wood Engraving’ (Sylvan Press, Londen,
1953) is een getuigenis te over voor zijn stielliefde en -kennis, gepaard aan een hoge
opvatting van de artistieke taak van de graveerkunstenaar. Objektief gezien, bezat
Mark Severin de vereiste gaven en autoriteit om de traditie van de Antwerpse
gravureklas in de gunstige richting te laten evolueren. Stilaan heeft hij om zich heen
een specifieke ‘ambiance’ geschapen.
‘Nu vaart de klas van Severin’, stelt Fr. Leytens in zijn studie over deze kunstenaar
vast, ‘onder eigen paviljoen
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Luc De Jaegher: houtsnede.

Mark F. Severin: Het congres der graveerders.

en onder een eigen naam: de bloedschuit. Voor beginnelingen brengt het graveren
wel eens het onaangename avontuur mee dat de burijn, uitschuivend, in eigen hand
ploegt. Zo moet wel een bloedverbond ontstaan tussen al degenen die deze schuit
bemannen en voortaan in gezellige ploeggeest willen samenwerken. ‘Leve de
bloedschuiters!’ De sympathieke geestesaristokraat, die Severin heet, heeft - zij het
dan op een ander terrein dan in Terkameren - verschillende houtsnijders gevormd
die de leefbaarheid van het genre blijven verzekeren. Het zijn allemaal géén
grootmeesters. Maar dat kan ook niet, gezien tegen het scherm van de
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kunstgeschiedenis. Baron Opsomer heeft eens tegen Mark Severin gezegd: ‘Wanneer
ge tijdens de hele duur van uw leraarschap twee graveurs van betekenis kunst vormen,
zult ge buitengewoon tevreden mogen zijn’.
Ondertussen blijft de Antwerpse ‘bloedschuit’ op alle winden zeilen. ‘Als vaandrig
van de boot’, we gaan een laatste maal bij Leo Winkeler in ‘Kontrast’ te rade, ‘is
voorzeker Gerard Gaudaen te noemen die, voordat hij zich liet aanmonsteren, één
en ander achter de rug had. Hij was namelijk al afgezwaaid bij Victor Stuyvaert te
Gent (die hij inmiddels heeft opgevolgd), en het ging er hem te Antwerpen slechts
om, zich verder te volmaken in de knepen van het vak. Dit moet hem wonderwel
gelukt zijn, want de werken die sedertdien tot stand kwamen, zijn het onomstotelijk
bewijs dat hij de eraan gestelde eisen niet enkel volledig onder de knie heeft, maar
het wezen van de houtsnijkunst tevens geheel doorgrondt.
Van de al te bescheiden Marcel Mutsaerts zagen we tot nogtoe slechts weinig
werk. De bladen die wij echter kennen volstaan om zijn mogelijkheden naar waarde
te schatten. Opvallend is hierin dat hij er in slaagt zich van vroegere invloeden los
te werken. Steeds uiterst verzorgd en àf is dit mooi werk. Frank Ivo behaalde reeds
zijn sporen in diverse takken van de grafiek. Zijn reeds nu tamelijk uitgebreid oeuvre
draagt een persoonlijke stempel, wat ongetwijfeld te danken is aan het feit dat hij
zich reeds vroeg op eigen vleugelen bewoog.
Met Piet Janssens, nog een discipel van Severin, betreden wij het gewaagd pad
van de vooruitstrevenden. Hij beweegt zich op de grens van het cerebrale. Zijn
eenvoudige, momenteel geabstraheerde komposities, staan apart. Tussen de jonge
grafiekers van deze school treffen we verder Frans Luyckx, Lucie Van Dongen en
Lydie Ballieu’. Een vermelding nog voor Antoon Vermeylen en de non-figuratieve
Meersman.
Als ex-student van het Hoger Instituut te Antwerpen, maar dan van oudere datum,
heb ik Jos Hendrickx (Borgerhout 1906) bewaard tot slot. Met opzet. Zoals enkele
andere grafische kunstenaars wordt hij, in ons land, slechts zelden in het zonnetje
van de publiciteit, het groot publiek en de officiële belangstelling gezet. Hij is
nochtans een
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uitzonderlijk artiest. In essentie van grotere betekenis dan verschillende
schildersglories.
Jos Hendrickx is niet alleen in zijn geval, maar ik wens hem nu eenmaal als
voorbeeld in het licht te plaatsen. Hij bezit klasse. Hij heeft formaat. Aan de ene kant
zet hij de traditie van de grote vijf voort en vult deze in hedendaagse zin aan, - wat
natuurlijk niet meer wordt opgemerkt, - aan de andere kant kan men hem, nà de
expressionisten, in zijn algeheel grafisch werk (juist zoals Lisminde) als een nieuwe
exponent beschouwen.
Men onderschat Jos Hendrickx in ons land. Bij zijn vijftigste verjaardag werd hem
een ‘vriendenboek’ overhandigd, gevuld met een tweehonderdtal bijdragen. Daarin
was het aantal getuigenissen van buitenlanders vijf maal groter dan dat der Vlamingen.
De meest bekende Europese en Amerikaanse grafici haden er aan gehouden Jos
Hendrickx een blijk van hun verering te laten toekomen. In ons eigen land had men
géén oog voor hem. Daar is nog iets te vertellen over Jos Hendrickx: als houtsnijder
staat hij zo ongeveer alleen om uiting te geven aan een kristelijke etiek. Met zijn
‘Leven van St.-Antonius’ en zijn reeks houtsneden gewijd aan St.-Franciskus, heeft
hij een levensbeschouwing beklemtoond, die in zijn later grafisch werk herhaaldelijk
is teruggekeerd.
‘Jos Hendrickx’, schrijft J.L. De Belder in ‘Kontrast’, ‘is een ongekompliceerde
knaap gebleven. Hij kent geen enkel officiële ambitie, is zonder zin voor publiciteit
gebleven en heeft er nooit aan gedacht als een groepseksponent of als de pionier van
een school te worden beschouwd. In de grond is hij een te zuivere en in se een te
kristelijke natuur om zich bereid te verklaren in het gareel te lopen van klans of
groepen die van onderscheidingen of ismen dromen. Er is in hem iets van de steeds
aan een religieus werk bezige monnik. Alleen het zuivere inzicht en de bestendige
inspanning hebben voor hem waarde.
Buiten de drie opgesomde kernen is de houtsnijdersaktiviteit in ons land niet
wereldschokkend. Een hele boel schilders zoals Alechinsky, Peire, Jan Gezel en
Octaaf Landuyt hebben zich, zéér okkasioneel, aan de houtsnede bezondigd. Te Gent,
in St. Lucas, is Max Van Damme de bescheiden promotor van het genre. Zoals
Georges Comhaire (1909) te Luik als animator van de gravureklas optreedt, nu hij
deze van zijn leermeester Jean Donnay heeft overgenomen. Comhaire moet zo
ongeveer een tweehonderdtal houtsneden op zijn aktief hebben. Teruggetrokken van
natuur, zelfs te Luik niet gewaardeerd zoals het hoort, staat Comhaire in Wallonië
op een zéér eenzame plaats. Overtuigd figuratief, schuwt hij nochtans - vooral in de
klas die nu onder zijn leiding staat - de opzoekingen niet. In het persoonlijk werk
van Comhaire vallen twéé strekkingen op: deze van de pastorale poëzie, van de
landschappen en... de bomen en verder deze - maar in mindere
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mate geaksentueerd - van de menselijke zwakheden, in de aard van de prent ‘Het
Gouden Kalf’. Over 't algemeen domineren in 't werk van Comhaire de diepe zwarten,
hoewel hij toch, als afwisseling, aan het wit een aparte vibratie geeft. Met André
Marc kunnen we zeggen dat ‘Comhaire a su rendre à la gravure sur bois, cette
discipline un peu négligée, une vitalité de bonne augure. Les bois de cet excellent
graveur se signalent, en premier lieu, par la perfection de la technique. Le taille
franche, nette, sans bavure confère aux planches une vigueur de style peu commune.
A celà, Georges Comhaire a su ajouter un sens étonnament plastique des valeurs et
des contrastes’.
In verband met de moraliserende houtsneden die Comhaire heeft gecreëerd, heeft
men gesproken van een ‘surrealisme qui s'ignore’. Dit is misschien een tikje gezocht,
maar het bewijst dat Comhaire zich niet in een statische interpretatie heeft opgesloten.
Ondanks alles - dit hebben we kunnen konstateren - blijft de houtsnijkunst haar
aantrekkingskracht uitoefenen, zij het dan op een beperkt aantal kunstenaars. Juist
dit beperkt aantal echter is een waarborg voor ernst en kwaliteit.
Jan D'Haese
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1. Georges Comhaire: Ronda (Spanje) - 29 × 39 cm

2. Michel Olyff: Halfeen 's nachts.
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3. Theo Humblet: houtsnede.
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Jean Stévo: Sérénité (1960) 60 × 50 cm
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De Vlaamse Volksprent

Afb. 1. ‘De Helleketel’, uit de volksprent ‘Den Ghendschen Ommeganck’, omstreeks 1700.

Om te bepalen wat een volksprent is kan men uitgaan van zeer verschillende
standpunten. Aanziet men de bestemming als beslissend element voor het bepalen
van de aard van de prent dan zijn alle gravures bestemd voor het volk, voor het groot
publiek, volksprenten. Zo gezien zijn de devotieprenten, de bedevaartvaantjes, de
speelprenten, ganzenborden en driekoningenbriefjes, de vroegere geïllustreerde
nieuwjaarswensen van de ambachten en de openbare diensten en vooral de eigenlijke
oude volks- en kinderprenten, in West-Vlaanderen vroeger ‘stekezantjes’,
‘zantjesblaars’ of ‘blaassanctjes’ genoemd, volksprenten bij uitstek.
De volksprent, in deze betekenis, is niet altijd een produkt van de volkskunst.
Enerzijds werden hout- en kopergravures van bekende en begaafde kunstenaars onder
het volk verspreid als devotieprenten en bedevaartvaantjes, anderzijds kwam vanaf
het einde van de vorige eeuw een industriële prentenproduktie tot stand gedrukt in
litho of in offset. Deze produktie was wel bestemd voor een zeer groot publiek doch
was geen volkskunst meer en kon over het algemeen ook geen ‘kunst’ meer genoemd
worden.
Ziet men in de volksprent een produkt van de volkskunst, van de kunst van de
anonieme ambachtsman, dan is het in vele gevallen zeer moeilijk een grens te trekken
tussen de eigenlijke kunstprent en de zogenaamde volksprent. Dit geldt vooral voor
de beginperiode. In de 15de eeuw waren de ‘beildenmaeckers’ en ‘printsnyders’
anonieme ambachtslieden en de grote meerderheid van hunne produkten waren geheel
afgestemd op het gevoel en de piëteit van de gewone volksmens. Deze incunabelen
van de prentkunst getuigen veelal van een onbeholpen ontroerende naïeveteit, maar
zijn stijlvol in hun eenvoud en vervuld van emotieve kracht. Ze bekleden terecht een
belangrijke plaats in de geschiedenis van de prentkunst.
Uit de 16de, 17de en 18de eeuw zijn ons schier geen volksprenten bewaard in
houtgravure, alhoewel ze ongetwijfeld veel talrijker geweest zijn dan de kunstprenten,
maar aan de goedkope produkten van de ambachtskunst werd weinig waarde gehecht,
ze werden gebruikt tot ze versleten waren. Ook van de 16de-eeuwse devotieprentjes,
meestal uitgevoerd in kopergravure en van de bedevaartvaantjes uit die periode is
schier niets bewaard gebleven. We kennen hun bestaan hoofdzakelijk uit rekeningen
en inventarissen en voor wat de bedevaartvaantjes betreft uit schilderijen en gravures
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van Bruegel en zijn tijdgenoten1. Deze devotieprenten en bedevaartvaantjes uit de
16de eeuw en vooral die uit de 17de en 18de eeuw waren bestemd voor een zeer populair
publiek, maar waren meestal het werk van bekende kopergraveurs, van kunstenaars
of kunstenaarsfamilies zoals de Collaerts, de Galle's, de Jegher's, de Boutat's, de
Harrewijn's, de Van Merle's en de Wierixen. We hebben hier met volksprenten te
doen maar zelden met volkskunst. Bedevaartvaantjes als deze van Snellegem (afb.
3) en de mooie prent van Tiegem (afb. 4) vormen uitzonderingen.
De oudste profane volksprenten dateren uit de 16de eeuw. Omtrent het midden van
deze eeuw bemerken we de eerste tekenen van een differentatie tussen de kunstprent
en de volksprent. Deze differentiatie liet zich eerst merken in een verschil in de keuze
van de onderwerpen en slechts later in een meer naïeve tekening en soms ook in een,
helaas, minder goed verzorgde uitvoering. Het waren in deze vroegste periode meestal
dezelfde houtgraveurs en dezelfde drukkers die, naast prenten bestemd voor het
adellijk publiek en de rijke burgerij, ook prenten drukten met populaire onderwerpen
bestemd voor een groot publiek. Dit was bijvoorbeeld het geval met de Antwerpse
houtsnijders en drukkers, Hans Liefrinck en Silvester van Parijs. Naast portretten
van Karel de Vijfde, Willem van Oranje en van talrijke andere vorstelijke personages,
gegraveerd door kunstenaars van naam, gaven deze ‘figuersnyders’ en
‘kunstverkoopers’ ook actualiteitsprenten uit: over een kalf met mensenhoofd, over
het wonderlijk natuurverschijnsel gezien te Antwerpen op 19 februari 1552, namelijk
vier zonnen en twee regenbogen in de vorm van een ‘Bour-
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Afb. 2. Ecce Homo, 16de-eeuwse volksprent, houtgravure. (Prentenkabinet, Kon. Bibl. Brussel).
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Afb. 3. Bedevaartvaantje ter ere van Sint-Elooi te Snellegem. (Cliché Volkskundemuseum van de
stad Antwerpen).

goens cruys’, prenten met een meer populair karakter dus2.
Zuiver populair zijn de driekoningenbriefjes, de ganzenborden, de trap des
ouderdoms, de gelukzalige huiszegen, de nieuwjaarswensen; gebruiksprenten die
steeds herdrukt of opnieuw gegraveerd werden tot het begin van de 20ste eeuw.
De oudste driekoningenbriefjes werden vermeld in ‘Rond den Heerd’ (1871 blz.
44), met reproduktie van negen houtblokjes (afb. 5). De originele prent gedateerd
1577, die vermoedelijk zestien houtgravures bevatte, is jammer genoeg onvindbaar.
Uit een processtuk van 25 november 1660 is ons bekend dat de ‘houte
figuersnyder’, Jan Christoffel Jegher, ook ‘Conynckbriefven’ had geleverd aan een
handelaar te Gent, zekere Willem Hellebout3. Van deze koningsbriefjes hebben we
nergens nog een spoor gevonden. Wel zijn er ons uit de 18de eeuw mooie
koningsbrieven bewaard van de drukkers J. Poelman te Gent (afb. 6) en van
Gutskoven-Frank te Leuven.
In de 19de eeuw hebben de Turnhoutse uitgevers van volks- en kinderprenten, ook
koningsbriefjes uitgegeven en ontelbare malen herdrukt en omstreeks 1900 heeft de
firma Desclée te Brugge, ten behoeve van de verfranste burgerij, een reeks van zestien
koningsbriefjes uitgegeven in luxueuse uitvoering, in polychromie, opgewerkt met
gouddruk, in formaat 15 × 15 cm.. De Franse teksten zijn getekend met gothische
letter en de personages zijn voorgesteld in middeleeuwse klederdracht, in de zuiverste
Sint-Lucas-stijl. Een merkwaardig uitvloeisel van een eeuwenoude manifestatie van
volkskunst.
Het oudste, bewaarde Vlaamse ganzenbord werd gedrukt bij Emmanuel Laurenz,
‘In Sinte Ursula’, te Duinkerken (zie buitentekstplaat). Deze houtgravure dateert uit
de 17de eeuw, Duinkerken was toen nog een Vlaamse stad. Bemerk de eentalige
Nederlandse tekst van deze prent. Dit type van ganzenbord, met in de hoeken taferelen
van spelende, musicerende en twistende lieden en te midden een vrolijke groep
omheen een tafel met bakspel, vinden we in de 18de eeuw ook te Gent bij de uitgevers
Goesin-Disbecq en bij Bernard Poelman. In het begin van de 19de eeuw werd dit type
nog gekopieerd door P.J. Brepols te Turnhout met behoud van de zeventiend'-eeuwse
klederdrachten.
De Franse ganzenspelen uit de 17de en de 18de eeuw, zowel deze in houtgravure
als die in kopergravure, zijn van een geheel ander type4. Wel vertonen de Vlaamse
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ganzenborden enige overeenkomst met een zeventiend'-eeuws Venetiaans
ganzenbord5.
Een mooi Antwerps ganzenbord, uit het begin van de 19de
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Afb. 4. Bedevaartvaantje ter ere van Sint-Arnoldus te Tiegem.
(Cliché Volkskundemuseum van de stad Antwerpen).

eeuw, uitgegeven door C. van Parijs, is van een geheel ander type, alle vrije vakjes
zijn keurig versierd met bloemen, vruchten en planten en het geheel is zeer smaakvol
gekleurd. Dit type is wel verwant met sommige Franse ganzenborden uit Parijs en
Orléans6.
De oude nieuwjaarswensen van de openbare diensten en van de ambachten waren
meestal geïllustreerd met een houtsnede, soms met een kopergravure, met een beeld
betreffende de dienst of het ambacht. Er zijn ons geen originele Vlaamse drukken
bekend van dergelijke wensprenten uit de 16de of 17de eeuw. In Nederland is een
zestiendeeuwse nieuwjaarsprent bewaard van het Haarlems timmermansgild7 en zijn
er zeventiendeeuwse nieuwjaarsprenten bewaard van het jagersgild te Haarlem (1619)
en van de hellebaardiers van het hof te 's-Gravenhage (1644)8. Van af de achttiende
eeuw worden de bewaarde nieuwjaarsprenten veel talrijker, ook in het zuiden. Het
zijn in de eerste plaats de nachtwacht, de stadstamboers, de lantaarnopstekers die
tegen een fooi hun jaarlijkse nieuwjaarsprent bezorgden van huis tot huis. Ook de
‘wijnschrooders’, de mannen van de vuilniskar, de courantbrengers, de pompiers,
de turfdragers, de doodgravers deden op verschillende plaatsen jaarlijks hun ronde
met een nieuwjaarsprent zoals nu nog het gehele land door elke briefdrager jaarlijks
een kalenderprent afgeeft in alle gezinnen waar hij de post bezorgt9. In het Gentse
volkskundemuseum, fonds Van der Haeghen, bevindt zich een houtblok van een
nieuwjaarswens van de Gentse nachtwacht. Deze houtblok dateert van omstreeks
1700, maar zoals met de meeste van dergelijke platen het geval was zal ook deze
houtsnede jaren achtereen gebruikt geweest zijn. In de 19de eeuw werden in elke stad
en in de grotere gemeenten waar een drukker gevestigd was, nieuwjaarsprenten
gedrukt en verspreid. Vele hiervan zijn vrij banaal maar talrijke andere bieden leuke
staaltjes van naïeve stijlvolle volkskunst. De nieuwjaarswens van de vuilniskar (afb.
7) kan tot deze reeks gerekend worden. Een bijzondere vermelding verdient ook de
nieuwjaarswens van de Lierse nachtwacht, uitgegeven door de drukker J.H. Le Tellier,
gedurende de laatste jaren van de 18de en de eerste jaren van de 19de eeuw. Vele
mooie nieuwjaarswensen zitten vermoedelijk nog verscholen in weinig bekende
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privéverzamelingen of in bibliotheken en archieven. Nooit werd een grondige studie
gemaakt van deze gravures. Dergelijk onderzoek zou nochtans een merkwaardig
aspect belichten van onze cultuurgeschiedenis en zou bijdragen tot betere kennis van
de volkskunst.
Op het eind van de 17de en het eerste kwart van de 18de
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Afb. 5. Negen houtblokjes uit een koningsbrief van 1577. Op het eerste plaatje de biechtvader, 2 de
bode, 3 de nar, 4 de dokter, 5 de raadsman, 6 de kok, 7 de portier, 8 de speelman, 9 de bordenwasser
ook telloorlekker genoemd.

eeuw, was te Gent een drukker werkzaam, die een uiterst belangrijke collectie
houtblokken heeft nagelaten, voor het drukken van speelkaarten en volksprenten.
Deze houtblokken, in 1865 verkocht aan het Gentse stadsbestuur, worden nu bewaard
in het Volkskundemuseum te Gent. De verkoopster was de negentiendeeuwse Gentse
drukkersfamilie Van der Haeghen, uitgeefster van de ‘Gazette van Gent’. Het is niet
onwaarschijnlijk dat deze blokken afkomstig waren van hun voorgangers Maximiliaan
en Michiel Graet, respectievelijk uitgevers van de ‘Gazette van Gent’ van 1667 tot
1713 en van 1713 tot 172010. Het zogenaamde fonds Van der Haeghen omvat zowel
godsdienstige gravures uit de 17de en de 18de eeuw als profane prenten uit deze
periode. Van deze laatste kategorie vermelden we ‘De Klugteghe Historie van
Uylenspieghel’, ‘De Boere-Kermis’, met vierentwintig afbeeldingen van
kermistaferelen, ‘Den Gendtschen Ommeganck’ met vierentwintig afbeeldingen van
personages en groepen die deel uitmaakten van de traditionele Gentse ommegang,
‘Seven Wyven vechten om een mans Broeck’ met dertig afbeeldingen van Vlaamse
spreuken en zegswijzen en ‘de straatventers’ (afb. 9) met zesendertig figuren.
We moeten van het begin van de 18de eeuw overspringen naar het einde van die
eeuw om wederom enkele sporen te vinden van bedrijvigheid van onze uitgevers
van volksen kinderprenten. Uit het fonds van de firma Vinck te Antwerpen zijn
slechts drie prenten bewaard, waarvan een gesigneerd is met het monogram I.C.I.
(Jan Christoffel Jegher, 1618-1666) wat dus wijst op een oude traditie11. Van J.H. Le
Tellier (o 1749 - † 1809) te Lier, een rechtstreeks voorganger van de firma Brepols
te Turnhout, is ons, buiten de reeds vermelde nieuwjaarsprent slechts één
‘mannekensblad’ (afb. 10) bekend. Doch deze éne prent laat ons toe een hele reeks
prenten uit het fonds Brepols te identificeren als afkomstig van het fonds Le Tellier.
Evenals de hier afgebeelde geschiedenis van Klein Duimpje, zijn ook de prenten van
Valentijn en Ourson, van de Verloren Zoon, van het Luilekkerland, van Klaas Kapoen,
van Lamme Goedzak en nog een tiental andere uit het uit het fonds Brepols getekend
op dezelfde sobere maar toch levendige wijze, een stijl die de hand van een ervaren
en toch bescheiden vakman verraadt.
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Alleen voor de 19de eeuw kunnen we ons een juist en vrij volledig beeld vormen
van de volks- en kinderprent in Vlaanderen.
Zoals de voornaamste Franse uitgevers van volksprenten in de 19de eeuw gevestigd
waren te Epinal, zo waren de meeste negentiendeeuwse Belgische uitgevers van
volksprenten gevestigd te Turnhout. De belangrijkste onder hen was P.J. Brepols.
Pieter Corbeels, de held uit de Boerenkrijg, door de Fransen gefusilleerd in 1799,
was de eigenlijke stichter van dit bedrijf dat later de naam Brepols zou voeren. Pieter
Corbeels en Philippus Jacobus Brepols, werden beiden geboren te Leuven, de eerste
in 1755, de tweede in 1778. Corbeels bezat te Leuven een drukkerij en gaf er o.m.
gebedenboeken uit12. Vermoedelijk was
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Afb. 6. Driekoningenbriefjes uitgegeven door J. Poelman te Gent.
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Afb 7. Nieuwjaarswens van de mannen van de vuilniskar. (Coll. Volkskundemuseum, Antwerpen).

P.J. Brepols werkzaam bij Pieter Corbeels te Leuven en vergezelde hij zijn patroon
naar Turnhout toen deze zich aldaar vestigde omstreeks 1796. De weduwe Corbeels
hertrouwde in 1801 en van die datum af, of van iets vroeger misschien, heeft P.J.
Brepols de zaken voortgezet voor eigen rekening.
Het fonds Brepols omvat een reeks godsdienstige prenten en enkele honderdtallen
profane prenten. Tot omstreeks 1840 werden deze houtsneden gedrukt op mooi
houtvrij geschept papier en met de hand gekleurd met behulp van schablonen. Door
de kwaliteit van het papier, de goedverzorgde druk en het mooie koloriet steken deze
prenten gunstig af tegen de latere prenten uit de tweede helft van de 19de eeuw.
Een paar mooie prenten uit deze eerste periode zijn bewaard in het Brugse museum
van de Bond der Westvlaamse Folkloristen.
Ten tijde van het verenigd Koninkrijk (1815-1830) beleefde het huis Brepols zijn
eerste bloei. Verschillende prenten uit deze periode waren gewijd aan het Nederlands
koningshuis (nrs. 14, 33), aan het Nederlands leger (nrs. 64, 73), aan de Nederlandse
klederdrachten (nr. 59), waren gekopieerd op Nederlandse modellen (nrs. 111, 113,
116, 120), 122), of waren geïnspireerd op gedichten van Van Alphen (nrs. 61, 68).
Het was ook in deze periode dat het huis Brepols de basis egde voor de grote
verspreiding van hare prenten in Nederland. In talrijke steden van Nederland, van
Maastricht tot Leeuwarden, had P.J. Brepols een dertigtal vertegenwoordigers
aangesteld, die zijn prenten bedrukt kregen op
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hun firmanaam en ze wederverkochten aan de boekhandelaars en de prentenverkopers
in alle hoeken van Nederland.
Daarbij was de firma Brepols niet de enige uitgever van volks- en kinderprenten
te Turnhout. Kort na de Belgische opstand kwamen belangrijke concurrenten opdagen.
De drukkerij Glenisson & Van Genechten en deze van Wellens en Delhuvenne,
opgericht respectievelijk in 1833 en 1834, hadden het voorbeeld gevolgd van het
huis Brepols en daarbij, zonder blikken of blozen, de meeste prenten van hun
voorganger gekopieerd.
Omstreeks 1845, overlijdensjaar van P.J. Brepols, had het goedkoop, machinaal
gefabriceerd papier, het duurdere maar mooiere handgeschept papier grotendeels
vervangen in de produktie van de volks- en kinderprenten. Het machinaal papier
luidt de periode in van vervlakking en verval. Er werd geleidelijk minder zorg besteed
zowel aan de druk als aan het kleuren van de prenten.
In de tweede helft van de 19de eeuw is er te Turnhout nog een nieuwe uitgever van
‘mannekenspapieren’ komen opdagen: Fr. A. Beersmans, vroeger werkzaam bij de
firma Brepols. Deze Beersmans vestigde zich in 1866 als zelfstandige drukker van
kinderprenten en bleef als zodanig werkzaam tot bij zijn overlijden in 1877. Franciscus
Beersmans was de laatste drukker die tot het einde van de 19de eeuw voor het drukken
van zijn prenten originele houtsneden liet vervaardigen en deze prenten met de hand
kleurde. De uitgaven van Beersmans waren goed verzorgd en met smaak gekleurd.
Het waren de laatste getuigenissen van een merkwaardige traditie, de laatste produkten
van de oude ambachtskunst.
Dit betekent niet dat bij het begin van de twintigste eeuw de volksprent opgehouden
had te bestaan. De industriële produktie waarover we spraken werd niet alleen
voortgezet door de firma Brepols zelf maar werd ook opgenomen door nieuwe
bedrijven buiten Turnhout.
Na de wereldoorlog werd te Brugge een ‘Imagerie Nationale’ opgericht, die twee
reeksen volksprenten heeft uitgegeven in chromolithografie: een reeks gewijd aan
het Belgisch leger en een reeks van honderdzesendertig beeldverhalen waarvan een
nederlandstalige en een franstalige uitgave verscheen. Te Luik heeft de van ouds
bekende firma Dessain een reeks godsdienstige prenten uitgegeven in het Nederlands
en het Frans en is de firma Gordinne blijven doorgaan met het uitgeven van
‘mannekensbladen’ tot voor een tiental jaren. Inmiddels hebben de verhalen van
Mickey-Mouse, van Suske en Wiske, van Nero en zoveel andere helden, het
beeldverhaal in losse bladen geheel verdrongen.
Om een beeld te schetsen van de volksprent in Vlaanderen hebben we ook de
laatste uitlopers van dit genre vermeld, alhoewel deze industriële produktie nog
weinig uitstaans heeft met de traditionele volkskunst.
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Afb. 8. Nieuwjaarswens van de Kortrijkse ‘wijnschrooders’, de vatenlossers (1831).

We moeten nog de vraag stellen welke de voornaamste betekenis is van de
volksprenten. Ligt deze besloten in hun artistieke waarde? We menen van niet.
Alhoewel vele van deze prenten als onvervalste uitingen van Vlaamse volkskunst
kunnen doorgaan, alhoewel velen met ons de naïeve expressie van het volksgemoed
in deze prenten weten te waarderen, ligt hun betekenis vooral in hun inhoud, in wat
er op de volksprenten is voorgesteld. De godsdienstige prenten, sluiten aan bij de
incunabelprenten. Hun ontroerende eenvoud brengt ons in de atmosfeer van de kunst
der middeleeuwen.
Wat betreft de motieven en de thema's voorgesteld op de profane prenten, deze
zijn ontleend enerzijds aan het tijdsgebeuren, anderzijds aan de traditionele
onderwerpen van de middeleeuwse kunst en literatuur. Veel van wat
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Afb. 9.
Straatventers met hun straatroepen. Naar het originele houtblok uit het Volkskundemuseum te Gent.
- (Fonds Van der Haeghen).
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Afb. 10. Klein Duimpje, uitgave Le Tellier, Lier. (Cliché Volkskundemuseum, Antwerpen).

we afgebeeld zien in de portalen, op de kapitelen, op de misericordia's en op de
glasramen van de gothische kathedralen en in de randversieringen van de
middeleeuwse handschriften vinden we terug op de Vlaamse volksprenten. Een paar
voorbeelden slechts: apen die handelen als mensen, die spelen, musiceren of duelleren,
vinden we afgebeeld in verschillende handschriften uit de 13de en 14de eeuw en vinden
we ook terug op de Nederlandse kinderprenten van de 17de en 18de eeuw13 en in de
Vlaamse volksprenten van de 19de eeuw werd de volledige geschiedenis van Jan de
Wasser en zijn Griet voorgesteld met apen (prenten Brepols nr. 124, Delhuvenne 8,
Glenisson en Zoon nr. 32, Beersmans nr. 15, Hemeleers nr. 83). Een voorbeeld uit
de ‘verkeerde-wereld’-cyclus: de os die de slager naar de slachtbank leidt is afgebeeld
op een fresco van 143714 en ook op de Nederlandse volksprenten van de 16de tot de
18de eeuw en op de Vlaamse prenten van Glenisson en Zoon (nr. 36) en van Beersmans
(nr. 20). Vlaamse zegswijzen en spreekwoorden zijn afgebeeld op de koorbanken
van Diest, Aarschot en Hoogstraten en vinden we terug op verschillende
volksprenten15. Taferelen uit de oorlog van de muizen (ratten) en de katten kunnen
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Afb. 11. Kinderschrik uit prent nr. 125 van J.B. Brepols.

we op de voet volgen vanaf de Egyptische oudheid, over middeleeuwse sculpturen
en miniaturen tot de volksprenten van de 16de tot de 19de eeuw en uiteindelijk tot de
‘strip’-verhalen van Walt Disney16.
We wijzen tenslotte op de documentaire waarde van de volksprenten voor de
kennis van het volksleven: we vinden er honderdtallen afbeeldingen van ambachten
en beroepen, van kinder- en volksspelen, van volksgebruiken en volksfeesten,
voorstellingen van landbouw, jacht- en visvangst. De verhalende prenten, de
beeldverhalen van Jan de Wasser, Steven van der klok, Klaas Kapoen, Uilenspiegel,
Genoveva van Brabant enz. enz. geven ons een kijk op de volkslektuur van vorige
eeuwen.
De volksprenten nemen een eigen plaats in, niet enkel in de kunst maar ook in de
algemene cultuurgeschiedenis.
Maurits De Meyer

Afb. 12. Ruitertje spelen uit de prent ‘Kinderspelen’, van P.J. Brepols (nr. 120).
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kunst en geest
Wie zou er dan over verwonderd zijn dat er een kunst is van het woord? Er is een
kunst die erin bestaat woorden te kiezen op zulke wijze dat zij een genuanceerde
vertolking zijn van het menselijk denken en voelen; en aangezien het menselijk
denken zijn uiteindelijke uitbouw vindt in de verwoording, zal het vooruitschrijdende
denken gepaard gaan met een verrijking van de taal; nieuwe woorden zullen worden
gesmeed omdat de mens er behoefte aan heeft met het oog op de ontwikkeling van
zijn gedachten. De worsteling die zich hier afspeelt tussen het woord en de gedachte,
komt eveneens voor in de ontwikkeling van de kunst; ieder kunstenaar worstelt met
de middelen waarover hij beschikt om zijn oeuvre tot stand te brengen, de literator
met woorden, de musicus met klanken, de beeldhouwer met de ruwe stof: ieder
kunstenaar worstelt om op oorspronkelijke wijze een materieel gegeven te bezielen.
Men vertelt dat Michelangelo zijn Mozes wilde doen spreken; zo is ieder kunstenaar;
Schubert schreef een onvoltooide Symfonie: iedere Symfonie is echter onvoltooid,
zij mondt uit in het onzegbare, het onuitdrukbare; zij vertoont al de kenmerken van
het provisorische: het laatste woord werd niet uitgesproken; anderen moeten de fakkel
overnemen en hem verder dragen; de rijkdom van het zinvolle schijnt onuitputtelijk
te zijn. De openbaring van de kunst kent een t e m p o r e e l verloop: ieder kunstwerk
groeit uit de unieke situatie van de kunstenaar, het vertolkt op oorspronkelijke wijze
een eenmalig moment van de menselijke geschiedenis, zoals het wordt beleefd door
een bepaalde persoon. Zo is het werk van Nietzsche de vertolking van een tragische
bestaansbeleving veroorzaakt door ziekte, vermindering van de geestesvermogens
en het vooruitzicht van een vroegtijdige dood; zo is het ook met de wandtekeningen
van Goya die ons een hopeloze mensenmassa tonen op weg naar het onbekende.
Men zegt dat de kunst de spiegel is van een bepaalde tijd; door de literatuur van een
bepaalde periode leert men de kenmerken ontdekken van een gegeven tijdsverband;
zo is het typisch voor de hedendaagse literatuur de menselijke ambiguïteit te belichten
zoals zij tot uiting komt vooral in het zondebewustzijn. In het heldhaftige en ook in
het zondige beleeft de mens zichzelf als een tweeslachtig wezen, dat nooit volkomen
heldhaftig is en ook nooit volledig zondig: het heldhaftige is veelal doorweven met
egoïstische motieven, die de zuiverheid van de menselijke gedraging aantasten; het
zondige gaat dikwijls gepaard met een onmiskenbare naastenliefde of andere
houdingen die getuigen van een echte zedelijke bekommernis. Het toneel van G.
Marcel en de werken van Gr. Greene hebben ons vertrouwd gemaakt met een
mensenbeeld waarin het meest verhevene samengaat met de grootste zwakheid; ‘Le
chemin de Crète’ en ‘The heart of the matter’ zijn hiervoor de meest treffende
voorbeelden.
Anderzijds is de kunst ook b o v e n t i j d e l i j k : zij stijgt uit boven het contingente
van de opeenvolgende tijdsmomenten, boven het wisselvallige van de voorbijgaande
situaties, boven het broze van een afzonderlijk bestaan. Ware kunst is een vertolking
van het essentiële, het blijvende, het eeuwig menselijke: zo spreekt de kunst een taal
die universeel is, die kan worden begrepen door mensen van alle landen en van alle
tijden. De harmonische rijkdom van de Griekse bouw- en beeldhouwkunst spreekt
ons nu nog aan en zal door de eeuwen heen de dialoog van het kunstwerk voortzetten.
De figuur van Hamlet met zijn ‘Too much thinking makes cowards of us all’ is de
vertolking van iets dat in mindere of meerdere mate bij
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De kunst als dialoog (vervolg)
ieder mens aanwezig is; zo is het ook met de onontwarbare tweeslachtigheid van
Othello. Hier raakt men niet meer het voorbijgaande, de werkelijkheid van één
moment, men raakt er het menselijke überhaupt.
Zo is de kunst een tijdelijke poging om het eeuwige te zeggen; haar taal en
uitdrukking zijn gebonden aan de seizoenen van het wisselend tijdsgebeuren; haar
zuiverste inhoud is echter boven deze wisselingen verheven; haar meest autentische
boodschap ligt boven het vergankelijke; zo is het zuiverste wezen van de kunst een
temporele poging om het supra-temporele te verwoorden. De tempel van de kunst
is opgetrokken uit vergankelijke bouwstenen; het heilige dat erin woont, trotseert de
vergankelijkheid van het tijdsgebeuren.
De geschiedenis van de kunst vertelt ons het verhaal van de menselijke grootheid;
dit verhaal is op dit ogenblik niet beëindigd; het begon bij het ontstaan van de eerste
mens, op het ogenblik dat het universum tot bewustzijn is ontwaakt in een menselijke
geest, op het moment dat in en door de mens de wereld bij zichzelf tegenwoordig is
gaan zijn. Vanaf dat unieke moment begint het ononderbroken verhaal van de mens:
iedere generatie schrijft een bladzijde van deze geschiedenis, dan verdwijnt die
generatie en de geschiedenis gaat door: nieuwe ontdekkingen, nieuwe scheppingen,
nieuwe verwezenlijkingen op allerlei gebied. Het verhaal is niet af: hoever zijn wij
nog van de definitieve ontknoping? Is er zelfs een dergelijke ontknoping? Zal het
verhaal niet steeds verder gaan? Diegenen die zich bezighouden met de filosofie van
de geschiedenis, stellen alle dergelijke vragen: het antwoord dat men erop kan geven
is een tastend zoeken naar een onzekere toekomst; het is zodanig onzeker dat men
zelfs de mogelijkheid gaat betwijfelen om een filosofie van de geschiedenis uit te
bouwen. Er is inderdaad in dat onderzoek een grote onbekende besloten: om de zin
van de geschiedenis te begrijpen moet men de terminus ervan kennen: deze ligt
eigenlijk in het duister, en kunnen wij slechts vaag bevroeden langs de wegen van
het verleden. Wat er echter met zekerheid kan worden bevestigd is het onvoltooide
van de historische ontwikkeling: de terminus is niet bereikt; daarom zijn de
mogelijkheden die in de menselijke geest besloten zijn en die geleidelijk tot
uitdrukking komen langs de ontwikkeling van het tijdsgebeuren, niet volledig bekend.
Welnu, uit hetgeen hoger werd gezegd, blijkt dat de uitdrukking behoort tot het wezen
zelf van de verwezenlijking van de menselijke geest; deze geest zou zijn eigen
mogelijkheden niet kennen, indien hij ze niet verwezenlijkte; de ontwikkeling van
de cultuur is dus iets meer dan het naarvoor brengen van opgeborgen schatten: de
cultuurschepping is een werkelijke uitvinding; zij is het tot stand brengen van iets
nieuws, de realisatie van iets oorspronkelijks. Aldus betekent zij de openbaring van
de mens aan de mens; de mens openbaart zich aan zichzelf door datgene wat hij tot
stand brengt.
Sommige hedendaagse filosofen menen dat het menselijk bestaan wordt
verminderd, wanneer men het bestaan van God aanvaardt; inderdaad dan zou aan de
mens niet de grootse historische taak kunnen opgedragen worden, die hem anders te
beurt valt; de ontdekkingen die hij doet zouden eigenlijk geen echte ontdekkingen
zijn, aangezien alles toch van eeuwigheid reeds gekend is door de absolute Godheid;
de menselijke geschiedenis zou op moeizame en onvolmaakte wijze verwezenlijken
datgene wat op volkomen wijze in God bestaat. Aldus zou het spel van de mens
nutteloos zijn: een nutteloze en onvolmaakte
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verdubbeling van iets wat op een hoger plan bestaat. Dergelijke opvatting vindt haar
oorsprong in het marxisme, dat zeer sterk de historische taak van de mens benadrukt
met als uiteindelijke betrachting de integrale ontvoogding van het bestaan.
De taak van de mens is inderdaad groots; zij vindt haar oorsprong in de menselijke
vrijheid. De mens bezit de geheime mogelijkheid zelf zijn bestaan uit te bouwen
volgens idealen die hij ook zelf uitvindt; de mens is dus werkelijk bouwer van zijn
bestaan en van de wereld waarin hij leeft, alhoewel hij op ieder ogenblik afhankelijk
is van God. Zo is aan de mens de heerlijke taak opgedragen mede te werken met God
voor de uitbouw van het menselijk bestaan, van de menselijke gemeenschap en van
de wereld. Samen met God, als een eindige vrijheid met een oneindige, schrijft de
mens het verhaal van de geschiedenis; dat grote spel van de historische ontwikkeling
is niet een nutteloze dubbelganger van de Goddelijke volkomenheid, het wordt voor
het eerst verwezenlijkt door de samenwerking van de Goddelijke en de menselijke
vrijheid. De episoden van de geschiedenis zijn dus niet de contingente verdubbeling
van het noodzakelijke; zij betekenen de grootse etappen van het Goddelijk
scheppingswerk, waarin voortdurend wordt beroep gedaan op de vrije menselijke
medewerking. Na eeuwen cultuurgeschiedenis begrijpt men dus veel beter de
onvergelijkelijke grootheid van de mens: de mens was groot vanaf het eerste moment
van zijn geschiedenis; op dat ogenblik nochtans kende hij nog zijn volle
mogelijkheden niet; ook op dit moment is de verborgen rijkdom van de mens nog
niet volledig onthuld. Het is echter zo dat de ontdekkingen en de kunstwerken van
de laatste eeuwen de huiveringwekkende grootheid van de mens hebben in het licht
gesteld. Het wordt meer en meer zichtbaar dat de geest Gods in de mens is
binnengevaren.
Nu is iedere menselijke handeling of ieder menselijk product niet even openbarend,
niet in dezelfde graad ontsluierend voor de betekenis van het bestaan. De ontdekkingen
van de techniek zijn eveneens een ontsluiering van de verborgen mogelijkheden van
de menselijke geest; ook zij spreken ons over wat de mens is, zij hebben niet alleen
een praktisch nut voor de inrichting van het dagelijkse leven, ze zijn een openbaring
van ons mens-zijn. Ze zijn een voortdurende illustratie van de verbazende grootheid
van de mens. En toch betekenen ze tevens een gevaar, een soort hinderpaal op de
moeizame weg naar de zelfontdekking: midden de verwezenlijkingen van de
technische vooruitgang kan de mens ook aan zichzelf voorbijgaan, hij kan zichzelf
verliezen, hij kan zich blindstaren op het gemaakte zonder ooit te denken aan de
maker; dan wordt de wereld een soort scherm, een doek dat gespannen is vóór de
menselijke realiteit, een afsluiting die de toegang verspert naar het geheim van de
mens. Het is ook mogelijk dat de mens zou ronddolen als een verdwaalde in zijn
eigen huis: de wereld wordt pas een echte thuis voor de mens wanneer hij daarin zijn
eigen bestaan niet verliest; pas dan wordt de wereld het vaderland van de mens,
wanneer het vertrouwde klimaat van onze omgeving ons helpt om ons zelf te zijn.
Dat is de diepere zin van het ‘vertrouwde’, dat het ons openbaart aan onszelf. De
technische beschaving van dit ogenblik zou haar zending niet vervullen indien zij
de mens vervreemdde van zichzelf, indien zij de mens maakte tot een gealiëneerde,
tot de slaaf of de verknechte van zijn eigen producten.
Het is de taak van de kunst deze verlorenheid die het menselijk bestaan voortdurend
bedreigt, tegen te gaan. Indien alle andere uitingen van de cultuur revelerend zijn
voor de mens, toch is het onloochenbaar dat de kunst hierbij een uitzonderlijke plaats
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bekleedt; inderdaad de kunst ontsluiert ons niet de oppervlakkige regionen van het
mens-zijn, zij is niet gericht op het periferische van ons bestaan; datgene wat zij
vertolkt is juist het diepste mens-zijn; datgene wat zij uitbeeldt, wat zij zichtbaar
maakt, wat zij veruitwendigt is het diepste verlangen, het innigste betrachten van de
mens. Hierbij zou men kunnen aanhalen (met een zekere wijziging) wat Goethe heeft
geschreven op het einde van zijn F a u s t : ‘das ewig Menschliche zieht uns hinan’.
Ieder kunstwerk is een vertolking van het meest autentische van de mens, van de
diepste aspiraties die in de menselijke psyche aanwezig zijn; het echte kunstwerk
openbaart het echte mens-zijn. De kunst bevrijdt de mens uit het inautentische van
het dagelijks leven, zij brengt ons in een andere wereld, op een ander niveau. De
kunst doet iets losspringen in de mens, dat dikwijls bedolven ligt onder de zorgen
van het dagelijks leven; ze roept iets wakker dat diep in de mens sluimert, het
verlangen naar het oneindige.
Paul Valéry zegt over het schone dat het ons wanhopig maakt: ‘le beau, c'est ce
qui désespère’. De wanhoop die door het kunstwerk in de mens wordt opgeroepen
is echter van een bijzondere aard: het is niet een hopeloze vertwijfeling als diegene
die zou voortkomen uit mislukkingen en tegenslagen; het is evenmin een somber
pessimisme dat als een zware domper op het bestaan zou drukken. De wanhoop die
door het kunstwerk wordt opgeroepen houdt onmiddellijk verband met de grootheid
van de mens; de diepste menselijke aspiraties zijn gespannen naar het oneindige, het
absolute, het Eeuwige. Deze verlangens zijn in de gewone gang van het bestaan niet
altijd levendig; ze worden heel dikwijls op de achtergrond gedreven door de
periferische zorgen van het dagelijkse leven; ons bestaan verloopt makkelijk in de
sfeer van het inautentische, gedreven als men is door de bekommernissen van iedere
dag. De meest aangrijpende vragen betreffende het bestaan worden opzij gezet; ze
spreken de mens niet altijd aan, hun taal wordt overheerst door het alledaagse.
De kunst maakt de mensen wanhopig (niet de wanhoop van Sartre: ‘la vie
commence au delà du désespoir’): ze maakt hen bewust van hun ware gedaante, ze
roept hen wakker uit een toestand van sluimerende onbewustheid, ze belet hen onder
te gaan in de zorgen van iedere dag, ze verhindert hen de slaven te worden van een
technische beschaving, ze brengt aan de mens de volledige, totale bewustwording
van het mens-zijn.
Meer dan de techniek, meer dan de wetenschap met haar verbazende ontdekkingen,
betekent de kunst in het geheel van onze cultuur een ontsluiering van de diepste
menselijke realiteit; ieder kunstwerk is een oproep tot de mens om zichzelf te zijn,
om niet oppervlakkig aan het leven voorbij te gaan, om niet het diepste van zichzelf
te verstikken onder de zorg voor het uitwendige.
Men heeft ook over de kunst gezegd dat zij is: ‘a joy for ever’: het gaat hier niet
om een oppervlakkige vreugde, het kunstwerk is niet als een kortstondige glimlach
die speelt op het menselijk gelaat; ieder kunstwerk is doordrongen met de ernst van
het bestaan, het is een bezinning op de diepste betekenis van het leven. Daarom is
het ‘a joy for ever’: er is iets eeuwigs, iets onvergankelijks in ieder kunstwerk. Het
heeft een taal die begrepen wordt door de mensen van alle tijden: immers datgene
waarover het ons onderhoudt, is het innigste van de mens; het spreekt ons niet over
de wisselende omstandigheden van het alledaagse, maar over de zin van het diepste,
het meest autentische, het meest echte.
Prof. Dr. Gerard Verbeke
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poëtisch bericht
Vivisektie van een verveling
de hond waarop ik schieten wilde is dood
- zachtjes jankend de nacht ingegaan hij was zwart in de nacht
en zijn halve ogen dropen droevig
ik wil de hond met de halve ogen
nog doder dan dood maken
ik wacht op de halve maan
om te zoeken de hond
met de halve ogen
de hele nacht
tuur ik de wacht
maar de halve ogen van de maan
zijn bang van de halve hond
in de nachtlijke struiken
en durven niet ontluiken.
de dode hond
- zonder nachtlijk gejank ligt veilig in de zwarte struiken.
Fred Boa

poëtisch bericht
'k Wil ver...
Ik wil ver van 's mensen dwaasheid wonen,
Geen stenen huis, geen aards paleis
Met luchters en met gouden kronen,
Geen building of een flat bewonen,
Maar in een hut van eenvoud en van peis,
Waarin alleen het lied der waarheid klinkt
Waar 't lover rond de stilte zingt.
Ik wil wonen in een huis van eeuwig dromen,
Waar kind en kever, blad en bloem
Verzonnedauwd, verlommerd opendomen,
In argeloos verlangen langs de gevel komen,
Wanneer ik, 't hoofd beketst van stadsgezoem
Verkommerd en verwaaid door ziekenklacht
Tevreden naar mijn plaatsje aan tafel wacht.
'k Wil wonen in Uw licht van waarheid
Ontvluchten uit die donkere mensennacht
Vol leugenlof, bedrieglijk' schandbedrevenheid,
Waar buurman buurman grits de strot afbijt,
De duivel proestend in zijn vuisten lacht.
Omkrans mij, leven, met uw vleugelslag
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En til mij op de tinnen waar uw oorsprong lag.
Beken mij 't einde en het oerbegin der dingen,
Waaraan ik zoekend mijn verstand verslijt.
Laat aan uw steenrots 't water voor mijn geest ontspringen
En leer me, lieve leven, 't lot bezingen
Dat scherpgelipt mijn hart heeft opgevrijd.
Dan enkel kan ik waarlijk vredig zijn.
Dan enkel heeft mijn leven lijn.
Maurits Vandekerckhove

poëtisch bericht
Ontmoeting
ik wacht op je wadja
tot de den naast je huis verdort
je krijgt een deel
van de zwarte kilte
en een handvol lucht die tussen
je vingers zal glijden
dood wacht ik op de tijd
en de tijd spoedt heen
ijle droom van verleden
ik huiver
van het kleurenspektrum
en rotte cellen
wezenloos in mijn droomkoorts
de autos razen door
zonder jou
in de stad spreekt men van atomen en self-made men
eindeloze variatie van eeuwigheid
baar je dode kind in de blauwe rivier
ik zal chopin voor je spelen
en wachten
wadja
Stef D'Haene

poëtisch bericht
Zomernacht
er dwarrelen purperen vlinders
in een volle oranje maan
nu drijven de grote ogen
van mijn lieve kinders
in een paradijs
van speelgoed en van sprookjes
er klinken klare klanken
van purper en oranje woorden
uit slapende kindermondjes
zoet als suikerklontjes
ik dwarrel als een vlinder
in een purperen zomernacht
naar het oranje sprookjeslicht
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van mijn vrouw naast mij zo dicht
en ik vraag geen speelgoed
en ik vraag geen sprookjes
ik vraag met purper en oranje woorden
of nog een kindje uit de nacht
in het licht mag komen
Pimajojuko

poëtisch bericht
Droom
in een kristallen landschap
loopt een meisje van meiwijn
schroomvallig bevallig
met een rinkelende luchtbel
in de blozende handen
Daniël Van Ryssel
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ontmoetingen
Antoon Vander Plaetse 60!

In éénklank met zijn vele vrienden in Noord en Zuid, willen ook het Christelijk
Vlaams Kunstenaarsverbond en het tijdschrift ‘West-Vlaanderen’ Antoon Vander
Plaetse gelukwensen bij zijn zestigste verjaardag op 30 december j!. en hem ‘ad
multos annos’ zeggen.
Een tijdschrift en een verbond van artiesten behoren onder de menselijke
instellingen voorzeker tot de meest gevoelige. Hun leven klimt en daalt zonder vaste
wetten want het hangt aan de broze draden van het persoonlijk engagement. Somtijds
wordt brutaal aan die draden gerukt en sommige knappen door. Maar als bij afspraak
houden de andere het op zulke ogenblikken hardnekkig uit en zij worden zelfs nog
steviger. Zo'n krisis is misschien juist daarom niet zo gevaarlijk en heilzamer dan de
sleet van de jaren.
Voor tijdschrift en verbond betekent Antoon Vander Plaetse een van die draden,
een harde zoals ge weet, waar men niet aan raken kan zonder dat hij verdraaid hard
resoneert. Hij moge hier daarvoor ons aller dank ontvangen.
‘West-Vlaanderen’ heeft op tijd en stond Antoons brede en drukke werkkring in
het licht gesteld: als hij ergens optrad in binnen- of buitenland; als hij een stoet of
toneelstuk te regisseren had of een nieuwe fonoplaat op zijn agenda schreef; als hij
ons als zijn taalgenoten vleide met zijn sukses bijvoorbeeld in Rome waar blijkbaar
sinds de ‘Bentveughels’ geen Nederlands meer weerklonken had, tenzij binnenskamers
onder Vlaamse theologanten. Men hoeft inderdaad slechts te bladeren in onze twaalf
voorbije jaargangen om te bemerken dat Antoon Vander Plaetse in Vlaanderens
cultureel leven een begrip geworden is, zonder daarom dadelijk te kunnen bepalen
hoe en waarvan. Immers, na hem zijn jongere woordkunstenaars komen opdagen die
op hun eigen wijze van fraai talent laten blijken, en opeens bemerkt men het: Antoon
Vander Plaetse is waarempel zestig aan het worden en zijn lange jeugd reikt terug
naar een tijdperk waarin zijn huidige vakgenoten nog achter een voetbal stoeiden of
hun eerste hanepoten probeerden te schrijven.
Maar het onderscheid spruit toch niet alleen uit het leeftijdsverschijnsel.
Het klinkt als een gemeenplaats te zeggen dat Antoon Vander Plaetse een exponent
is van de ontwikkeling van het cultureel leven in Vlaanderen tussen de twee
wereldoorlogen. Welk kunstenaar van belang is zulks op zijn terein niet geweest?
Aan onze jarige is de ontwikkelingscurve echter bijzonder duidelijk te volgen omdat
hij een functie van heraut heeft vervuld. Zijn kunstenaarsschap lijkt ons te zijn
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geweest, vooral in die jaren, een klinkende bevestiging van de culturele emancipatie,
welke toen op gang gebracht was en die nu in gemeenschap ervaren werd door de
stem van één enkel man; een betoog van mondigheid, van volwassenheid, zeer zeker
in woord en geschrift voorbereid en mogelijk gemaakt door vele anderen maar door
Vander Plaetses bronzen stem eens en voorgoed bevestigd.
Deze kunstenaar belichaamt een van die tot de verbeelding sprekende gevallen Staf Bruggen was het misschien voor ouderen onder ons - waardoor men het
meemaakt dat soms één enkel man kan volstaan om de wilsbeschikking van een
generatie, wat aangaat zijn terrein, door te geven aan de volgende. Dat is, althans in
West-Vlaanderen, maar ik denk ook elders, dank zij Vander Plaetse gebeurd. Hem
uitschakelen zou o.a. betekend hebben dat een aantal jongeren een andere of helemaal
geen optiek zou hebben verworven op het rijke en trotse taalvermogen van individu
en gemeenschap, of dat zij dienaangaand te

op korte golf
Volgende nieuwe leden traden toe tot ons Verbond en worden hartelijk verwelkomd:
L i o n e l D e f l o (letterkunde), B e r n a r d M i s s i n e (architect), G h i s l a i n
P o u s s e e l e (muziek), H e n d r i k S c h e r p e r e e l (architect), L u c v a n
H o e s s e l t (muziek) en R o g e r Va n K e i r s b i l c k (letterkunde).
Een zeker aantal kunstenaars, voornamelijk uit andere provinciën dan
West-Vlaanderen, zijn op ons tijdschrift geabonneerd, zonder lid te zijn en kosteloos
de voordelen van het lidmaatschap te genieten. Zij worden verzocht zich daarvoor
in betrekking te stellen met verbondssecretaris Lucien Dendooven, Ter Doest,
Lissewege.
Ons medelid Va l è r e A r i c k x , pogrammator van Zender West-Vlaanderen, sprak
op 4 nov. te Roeselare in de gemeenteraadzaal over ‘Het verzamelen van
kunstwerken’. De voordracht was ingericht door de Kon. Kunstkring van Roeselare.
In het T.V.-programma ‘Ontdek de Ster’ van begin november werden twee
beloftevolle jonge Westvlaamse kleinkunstenaars als laureaten bekroond: L u c B i l s
uit Aalbeke met ‘Sometimes I feel like a motherless child’ en M a r c D e s l é e uit
Tiegem met een eigen luisterlied ‘Marjolijntje’.
Kunstschilder A l f o n s B l o m m e , Romeprijs schilderkunst 1923, wordt in februari
vijfenzeventig jaar. Hartelijk gelukgewenst! Te dezer gelegenheid wordt te
St.-Michiels aan het Boudewijnpark de eerste steen gelegd van het ‘Alfons
Blomme-museum’, waarover wij later meer gegevens zullen verstrekken.
Op 18 november werden door de B.R.T. West-Vlaanderen liederen uitgezonden van
ons Redactieraadslid L i o n e l B l o m m e .
Bij de uitgeverij Desclée De Brouwer te Brugge verschenen zopas, in de serie
‘Goudvinken’, drie gloednieuwe kinderboekjes: ‘Het dappere kleermakertje’, ‘Klein
Duimpje’ en ‘Roodkapje’. Het zijn sprookjes van de Gebroeders Grimm, gebracht
in een Nederlandse bewerking van ons Redactieraadslid F e r n a n d B o n n e u r e ,
en met schitterende, kleurrijke illustraties van de Luxemburgse glazenier Emil Probst,
die bekendheid verwierf door zijn glasramen in tal van moderne kerken. Tekst en il-
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lustratie zijn volledig afgestemd op de kinderen, die in de drie ‘evergreens’ uit de
sprookjesschat van de mensheid een heerlijke aanwinst zullen zien voor hun eigen
bibliotheek! (Prijs: geb. 48 F per titel).
Kunstschilder W i l l y B o s s c h e m , hoofd van de kunststudio van het
Casino-Kursaal te Oostende, stelde van 8 tot 20 november ten toon in de Galerie de
la Madeleine, Sint-Jansstraat 44, te Brussel. De opening gaf aanleiding tot een
plechtigheid, waaraan tal van kunstcritici en kunstminnaars deelnamen. Hij exposeert
gedurende de maand december in de zaal CAW te Antwerpen.
Een werk van kunstsmid C h a r l e s B r e s o u s uit Kortrijk werd aangeworven door
het museum van zijn woonstad.
Uit de reeks belangrijke concerten van de bekende pianovirtuoos F r a n s B r o u w
lichten wij het recital, dat hij begin november hield te Bonn in de reeks der
Rabofsky-concerten; aanbiedingen werden hem gedaan voor verder optreden in
West-Duitsland. Op 6 maart treedt hij op in de reeks kunstavonden van 't Hooghe te
Kortrijk.
In de romanprijsvraag ‘Heideland’ voor Noord en Zuid, werd de derde prijs behaald
door B e r t i e n B u y l , met haar werk ‘De trage Dans’. Verbond en tijdschrift wensen
de bekroonde langs deze weg van harte geluk.
G u i d o C a f m e y e r regisseerde de groepen die deelnamen aan de
Kristus-Koningmis, die vanuit de dekenale kerk van Torhout, door de Vlaamse T.V.
werd uitgezonden.
Ons Redactieraadslid M a r c e l C a l l a e r t hield op 15 november voor de Kuurnse
Evarist Carpentiervrienden een causerie over ‘Door een nieuwe bouwtrant naar een
betere wereld’, opgeluisterd met talrijke kleurdia's. Hij confronteerde er oud en nieuw
op een zeer oorspronkelijke wijze.
Bij de kunstuitgave Houtland te Assebroek verschenen enkele postkaarten met teksten,
geschreven door J a n C o c l e . Op 14 maart a.s., te 20.50 u, houdt hij, voor de micro
van de B.R.T. West-Vlaanderen, een lezing over ‘Dagboek van een Dorpspastoor’
van Georges Bernanos. In ‘Studies en Berichten’ verscheen zijn referaat ‘Groei van
genegenheid’, dat hij hield op de algemene studiedagen voor pedagogisch personeel.
De ‘Ballade op een boom’, van J a c q u e s C o r y n , de Kortrijkse schilder en letter-

[Antoon Vander Plaetse 60!, vervolg]
laat tot enig inzicht zou gekomen zijn. Zij hadden een Vander Plaetse nodig om wat
zij van hun grote redenaars uit die tijd, van hun eigen en vreemde letteren, en van
hun studentenbonden hadden meegekregen, zelf zonder stamelen onder woorden te
kunnen brengen. Zijn rol als taallegataris tekent zich voornamelijk af vanaf omstreeks
1938 nadat hij, de 35-jarige acteur uit het Vlaamse Volkstoneel, al sinds een paar

West-Vlaanderen. Jaargang 12

jaar leraar was in de dictie in onderwijsinrichtingen te Roeselare, Brugge en elders,
en zij is met hem en met de opgroeiende jongeren niet meer weg te denken uit het
verloop van de latere evolutie.
De studenten van toen - sommige zetelen nu in het parlement of staan achter een
universiteitskatheder of een leraarsbank of op de kansel, hier en overzee - vonden
het vreemd dat die artiest met het beweeglijk gelaat en een voor het milieu ongewoon
mooie haarbos, vertelde over de intimiteit van eigen stemoefeningen met een
zolderkamertje als repeteerzaal, en soms werd daar om gelachen. Een kwarteeuw
later herkent men beter het reliëf der anekdote. Elk bezield kunstenaar moet op het
goede ogenblik met de middelen welke hij bezit moedwillig anders zijn dan de
anderen. Ondertussen leerden zelfs de lachebekken dat geen enkel instrument de
menselijke stem kan vervangen maar ook dat geen instrument zo moeizaam wordt
bespeeld.
Men pleegt de huldetekst voor een jarige te schrijven met behulp van persoonlijke,
zeer dikwijls summiere indrukken en ervaringen. Soms vraagt men zich dan af: wat
wéten wij eigenlijk van deze man? Dat is ook hier ten dele zo. De achtergrond welke
Vander Plaetses vrienden en bekenden, ieder voor zich, rond zijn persoon hebben
opgetrokken, kan niet zonder de kleuren, de geluiden en de gestalten, waarmede hij
onze verbeelding heeft gestoffeerd en bevolkt dank zij zijn stem en zijn publicaties.
Vooral in zijn werken over voordrachtkunst en in zijn ‘Herinneringen aan het Vlaamse
Volkstoneel’ schemeren de stof en de geest doorheen welke zijn kunst in al die jaren
hebben gevoed en bezield. Nu weten wij dat hij een goed gesmede schakel is die ons
vandaag blijft verbinden met een aantal levenswaarden welke hij zelf heeft
meegekregen van zijn leermeesters en van zijn tijd.
Bij één daarvan moeten wij nog even stilhouden omdat zij precies in zijn discipline
thuishoort: de gemeenschapsidee, en wat daarmede samenhangt: zijn affirmerende
stijl. Er dringt zich andermaal een prangende vergelijking op tussen de twee generaties
die elk op hun beurt net een wereldoorlog achter de rug hadden. Wanneer de
expressionistische kunstenaars wat hen voorafgegaan was vernielden deden zij zulks
uit mede-lijden met het tijdsbestel waartoe zij behoorden en uit een welhaast fanatiek
geloof in een nieuw begin. Ook Goethe had indertijd gewezen op de continuïteit van
de beschaving door vernietiging: ‘Die literarische Welt had das Eigene, dass in ihr
nichts zerstört wird ohne dass etwas Neues daraus entsteht, und zwar etwas Neues
derselben Art’.
Antoon Vander Plaetse is gesproten uit de expressionistische geest van het Vlaams
toneelleven der twintiger jaren. Hij heeft daaruit de aantrekkelijkheid van het artistiek
experiment onthouden, maar zijn hang naar het altijd andere, altijd nieuwe, werd
gelouterd door inzicht in de betrekkelijkheid der menselijke ondernemingen en door
een ietwat weemoedig en soms zelfs bitter humanisme. De basis waarop hij zijn
arbeid blijft verrichten, berust niettemin op de gehechtheid aan een gegeselde
gemeenschap, en juist in dat opzicht laat hij zich onderscheiden van de jongere
generatie. Een ouder geworden Kurt Pinthus stelt met spijt vast dat veel jongeren
noch het gemeenschapsbewustzijn, noch het verlangen naar gemeenschappelijke
arbeid bezitten, noch het geloof hebben opgebracht, dat hun voorgangers bezaten
om de overwinning te behalen in hun strijd voor nieuwe ideeën en bevrijdende
vormen. De helse storm waarin de expressionisten op de brug stonden van het
stuurloos schip schijnt de plaats te hebben geruimd voor een dichte mist. Er is zelfs
geen schip meer. ‘Mit zager Stimme rede ich zu dir: Wirst du mich hören’ vraagt de
dichter Krolov vertwijfeld.
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Antoon Vander Plaetse heeft van de eerste generatie, met de vormbeheersing die
haar eigen was, ook de geestdrift meegekregen. De tweede heeft hij naast zich zien
opgroeien. Hij heeft haar begrepen omdat hij jong van hart gebleven is, en hij heeft
haar helpen vormen, haar en zichzelf bevrijdend met de zin voor evenwicht en de
vrees voor extremismen welke wel meer te onzent werkzaam zijn. Nu, op rijpe leeftijd,
zijn zo uiteenliggende waarden in hem tot één persoonlijkheid versmolten, waarop
wij alléén zijn naam kunnen schrijven, plaats open latend voor, laten wij hopen, nog
vele verjaardagen.
Gaby Gyselen
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ontmoetingen
Prozadebuut van Jozef Deleu
De ontmoeting, novelle, in eigen beheer: Menenstraat 67, Rekkem (W.
VI.) 46 blz. - 50 F.
Het prozadebuut van Jozef Deleu is een eigenaardig en penetrant verhaal dat me,
sinds ik het voor de eerste maal gelezen heb (en dat is maanden geleden), eigenlijk
niet meer helemaal heeft los gelaten. Toch kan men het nauwelijks een verhaal
noemen: een epische draad loopt er omzeggens niet door, en bovendien mist het
gebeuren reële lichamelijkheid. Meer dan een evocatie van menselijke eenzaamheid
in een paar wazige figuren geprojecteerd is het niet: een sfeerschepping om het thema
van pijn en onbegrip ten gevolge van een diep invretend gevoel van onontkoombaar
menselijk tekort. Maar er gaat zulk een troublante aandoening van pakkende
authenticiteit van uit, dat men terugdeinst er op in te gaan, uit vrees ergens in de
schrijver op een zeer kwetsbare plek de mens te raken.
De ik-persoon, een jongeman en kantoorklerk, onderhoudt een curieuze vriendschap
met een Engelse knaap Davis, die blijkbaar door zijn ouders in een internaat werd
geplaatst, en met wie hij, mits toestemming van de directeur, lange wandelingen
maakt in de natuur. Die vriendschap is hem in zulke mate een psychische behoefte
geworden, dat hij zich a.h.w. met deze knaap gaat vereenzelvigen. ‘Ik voel Davis in
mij’, staat er ergens. Het is een ongearticuleerd, beangstigend gevoel van
verbondenheid dat op de grens der uitspreekbaarheid huivert tegenover het
gevoelsmysterie dat deze beide mensen verenigt. ‘In volkomen verwarring neem ik
van hem afscheid... Ik ontvlucht dit andere in mij, maar het is alles niet te ontkomen’.
Terwijl Davis het bed moet houden wegens een tijdens nachtelijke wandelingen
opgelopen verkoudheid, ontmoet de ik-persoon een andere, aan lager wal geraakte
jongeman die als dief bekend staat en bijgevolg door iedereen wordt uitgestoten. ‘Er
ligt een wereld van pijn en onbegrip in zijn blik. - Ik haat de mensen, zegt hij nog’.
Twee eenzamen en verontrechten vinden elkaar, maar die nieuwe vriendschap sluit
meteen voor de verteller alle deuren, daar men hem wegens zijn relaties met de dief
mistrouwt. Zijn hospita tergt hem, zijn patroon ontslaat hem, de wandelingen met
Davis worden hem door de internaats-directeur verboden. Over hem stort de wereld
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in elkaar. ‘Het is alles verloren. God, het is alles kapot...’ Het eindigt op een ontzettend
grauwe uitzichtloosheid die de keel dichtschroeft.
Wellicht geeft deze gebrekkige samenvatting een nog te concrete indruk van de
verhaalstof. Want wat we gemakkelijkheidshalve dan toch maar ‘verhaal’ zullen
noemen, is in de eerste plaats en bijna uitsluitend sfeerschepping, taal geworden
schrijnend gemis, donker en onuitspreekbaar leed wellicht om een anders-zijn dat
elke aansluiting bij en inschakeling in een vijandige omgeving onmogelijk maakt.
Men kan zeggen: dit is geen epiek, daartoe mist het hele geval te zeer stoffelijke
realiteit, stoelt het te veel op onwaarschijnlijkheden zoals bv. de geautoriseerde
nachtelijke wandelingen met een internaatsjongen! Maar wat betekent ten slotte een
naam? Toegegeven dat het een ontboezeming in proza is, een eruptie van gevoelens
en stemmingen die niet de vorm van volwassen verhalend proza heeft gevonden,
toch kan men niet ontkennen dat deze Ontmoeting zuiver en beheerst geschreven
is, en blijkbaar de vrucht van geconcentreerde ambachtelijke toeleg, wat altijd tot
vreugde stemt bij een debuut. Maar bovendien heeft dit proza een klank van echtheid
en waarachtigheid in de sfeerschepping, waaraan men niet ontkomt en die het beste
doet verhopen voor Deleu's toekomst als prozaschrijver.
Bert Ranke

op korte golf [vervolg]
kundige werd op 26 oktober te Ieper ten gehore gebracht, gezongen door Raymonde
Serverius.
Van de thans te Antwerpen verblijvende Westvlaamse romancier F e l i x D a l l e
verschijnt een mooie novelle ‘Pieterluit’ bij de Boekengilde De Clauwaert te Leuven.
Zijn roman ‘De Bom’ verscheen inmiddels bij de Standaard-Boekhandel. Hij hield
op 19 november te Beringen een letterkundige avond in het kader van de Boekenbeurs.
De Gezellespecialist K a r e l D e B u s s c h e r e presenteerde op 29 oktober in het
T.V.-programma ‘Vergeet niet te lezen’ zijn uitgave ‘Guido Gezelle, kronoiogische
bloemlezing’. Bovendien bracht hij ook de eerste uitgave van het Gezellegenootschap
naar voren ‘Gezellekroniek I’.
Onder pseudoniem Klaus R. Evers publiceerde Mr. A l a i n d e C a l u w é uit Brugge
een novelle ‘Het moeilijke leven’, in de pocketreeks van de Literaire Tafelstonden,
Verwersdijk 8, Brugge. Deze novelle is verkrijgbaar mits storting van 30 F op giro
5162.94 t.n.v. de auteur.
De chansonnier To o n D e c a n d t tradt o.m. op te Leuven in de grote aula der
universiteit, in de kleinkunstavond van 13 november. Diezelfde avond opende hij te
Leuven op de Vismarkt zijn nieuwe bar ‘Luisterlied’.
J o z e f D e l e u en W i l l y S p i l l e b e e n presenteerden, begin december, in het
programma ‘Medium’ van de Vlaamse T.V., samen met andere medewerkers, het
tijdschrift ‘Ons Erfdeel’, waarvan J o z e f D e l e u hoofdredacteur is.
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Ons redactielid, architect J o z e f D e l i e , werd samen met architect C o u s s é e
bekroond voor zijn ontwerp voor een nieuw vormingsinstituut, op te richten te
Roeselare, Oostnieuwkerkesteenweg.
Onze redactieleider-letterkunde A n d r é D e m e d t s keerde, begin november, terug
uit Zuid-Afrika, waar hij gedurende twee maanden rondreisde als gast van de
Suidafrikaanse Akademie, in het raam van het Belgisch-Zuidafrikaans cultureel
verdrag.
Als eerste boek van het lustrumprogramma 1963-64 van de Boekengilde De Clauwaert
uit Leuven, verscheen de door onze provincie geprimeerde roman ‘De Helle
Dageraad’, geschreven door onze Verbondssecretaris L u c i e n D e n d o o v e n . Het
boek werd zeer mooi uitgegeven; het bandontwerp is van de hand van Luc Verstraete.
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In september jl. werd te Lissewege een culturele kring gesticht: ‘Ter Poorten’. Deze
kring richt momenteel een reeks spreekbeurten in, die gehouden worden in de
gemeenteschool. De serie werd op 14 december ingezet door L u c i e n
D e n d o o v e n , die sprak over ‘De geschiedenis van de abdij Ter Doest’.
Op Allerheiligen vierde ‘De Graal’ te Roeselare zijn tienjarig bestaan. Elk jaar voert
deze toneelgroep een oorspronkelijk toneelstuk op, dat dan naderhand in boekvorm
verschijnt. Dit jaar was het ‘Lutgart’ - van de hand van Pater A u g u s t D e N o l f ,
C. ss. R. - dat grote bijval genoot. Te dezer gelegenheid werd de Proost van ‘De
Graal’, E.H. Deneut, met de stadsmedaille vereremerkt.
Onder de leiding van M a u r i t s D e r o o , toondichter en directeur van de school,
werd op 22 december een concert gehouden van de leerlingen der stedelijke
muziekschool van Brugge.
Het Renaat Veremanskoor uit Brugge, o.l.v. R o g e r D e r u w e , voerde op 19
december ‘Die Weihnachtsgeschichte’ van Hugo Distler uit in de Sint-Jacobskerk
te Brugge. S i l v a i n D e r u w e trad er op als solist en K a m i e l D ' h o o g h e
bespeelde het orgel.
K a m i e l D ' H o o g h e houdt in de volgende weken een reeks orgelrecitals in
Engeland, waarbij hij spelen zal te Bristol, Birmingham, Leeds, Saint-Albans en
Bolton; hij voert oudnederlandse en hedendaagse Vlaamse muziek uit. Hij trad ook
op in de Basiliekconcerten van Scherpenheuvel, samen met het Hasselts a-capellakoor
(9 november); hij bespeelde ook het orgel in de Kerstnachtmis, die de T.V. vanuit
de kathedraal te Brugge uitzond. Vermelden wij nog zijn concert voor ‘Ars Organi’
in de St.-Jacobskerk te Antwerpen.
Als eerste novelle in de reeks 1963-64 verscheen bij de Boekengilde De Clauwaert
(Leuven) ‘Kermis’, geschreven door G a s t o n D u r n e z .
Als tweede boek in het Clauwaert-programma 1963-64 verscheen onlangs ‘Dossier
Bakelandt’, een nieuwe roman van ons Beheerraadslid F r e d G e r m o n p r e z .
Zijn roman ‘Hanen en Kraaiepoten’ verschijnt in maart in Tjechische vertaling bij
de uitgeverij Livoda Demokracie te Praag.
In de Kortrijkse Stadsschouwburg ging van 1 tot 16 december een schilderijententoon-
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ontmoetingen
Tweevoudig debuut van Jaak Stervelynck
Eén koekje is géén koekje... In het najaar 1962 publiceerde Jaak Stervelynck zijn
eerste roman1; tegen de zomer van 1963 verscheen reeds zijn tweede2. Het is moeilijk
voorstelbaar dat nummer twee, ‘De onvolwassene’, geconcipieerd en geschreven
zou zijn na het verschijnen van nummer één, ‘De zorgelijke schat’; er is ook van het
ene boek tot het andere geen evolutie merkbaar, geen noemenswaardige ontwikkeling
van talent of uitdrukkingstechniek van de auteur. Beide romans spelen zich af in de
wereld van misdaad en gerecht, een wereld die de auteur blijkbaar niet alleen
ambtshalve kent, maar die hij ook als mens doorschouwt. Het moet hierbij zelfs een
weinig oplettende lezer wel duidelijk worden, hoe voor Stervelynck de misdaad
werkelijk afstotelijk is maar tevens hoe het hem volstrekt nodig lijkt dat we, om zeer
vele redenen, voor degenen die ‘misdadigers’ worden genoemd, steeds meer liefde
en begrip zouden moeten opbrengen.
In ‘De zorgelijke schat’ worden we door Stervelynck naar die kant van de barricade
geleid waar men de misdaad bestrijdt en het vergrijp sanctioneert. Hoofdpersoon is
hier kinderrechter Smeets, een bejaarde weduwnaar met een mooie zeventienjarige
dochter. Als hij de balans van zijn leven opmaakt komt hij tot pijnlijke vaststellingen:
hij heeft spijt trouwe plichtsvervulling, de wereld niet kunnen verbeteren en, erger
nog; voor de jeugdige delinquenten meer vader dan rechter, is hij van het eigen kind
meer en meer vervreemd. Dat zal nu anders worden! De vader loodst de dochter,
langsheen enkele gevaarlijke liefdesperikelen, naar een degelijk huwelijk, de dochter
verpleegt de vader als hij zwaar ziek ligt. En, reeds met één voet in het graf, mag
Smeets nog eens al zijn vaderliefde samendringen in een schone daad: hij zal Solange
behoeden voor de psychische gevolgen van geweldpleging door een jeugdvriend van
haar. De revolutionaire en stuurloze jonge man wordt, door zijn bemiddeling, van
gerechtelijke vervolging ontslagen. Dan wordt Smeets van een rechtszitting naar...
de eeuwigheid geroepen... Je meent, op goede gronden, dat de roman daarmee ten
einde loopt. Maar nee, er komt nog een coda: Hugo Vanwaas, kunstschilder, dichter,
nozem en belager van Solange, trekt, bevrijd uit de gevangenis, de onrustige en
sociaal roerige en wankele wereld weer binnen!
In zoverre in ‘De zorgelijke schat’ misdaad en misdadiger uitgebeeld worden,
gebeurt dit toch op één uitzondering na onrechtstreeks, langs rechter Smeets en zijn
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activiteit om. In ‘De onvolwassene’ worden wij direkt met de wereld van de misdaad
geconfronteerd. Hier tast dus het zoeklicht de andere zijde van de barricade af! En
het beschijnt en volgt de ontwikkelingsgang van een ‘onvolwassene’. Psychisch
verminkt door afstamming en opvoeding wordt de kleine Tom Claessens een stuurloze
puber en hij blijft het. Zijn inzicht in eigen lafheid en onmacht is hem een
voortdurende kwelling. Maar zijn gekneusde geldingsdrang zoekt een uitweg en
vindt die in de exploten met kameraden uit ‘het milieu’. Welgesteld geworden door
een paar roofovervallen in grote faits-divers-stijl, gaat hij, als uitbater van een deftig
burgerscafé, samenwonen met de grote liefde uit zijn jeugddromen, het kroegmeisje
Arlette. Deze Arlette is een nogal romaneske figuur; zij bemint Tom en hunkert toch
naar een ‘losser’ leven terwijl het knagen van een geestelijke roeping haar niet loslaat.
Als Tom in een vlaag van ontreddering zijn vader heeft vermoord, volgt ze de stem
van haar
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geweten en gaat naar het klooster. Toms vroegere collegedirecteur leidt de wanhopige
jongen naar de onderzoeksrechter. Eer de jonge man, naar rust hakend, de gevangenis
binnentreedt, komt zijn moeder hem opzoeken en omhelzen. Tom had steeds het
gevoel gehad dat ‘zij (jij) het was die immer ongezien naast hem (mij) liep.’
Al zijn mijn samenvattingen erg bondig, toch laten ze duidelijk uitschijnen dat het
in geen van beide romans aan sensationele feiten ontbreekt. En heel waarschijnlijk
heeft de rechter Stervelynck, of hoe hij buiten de literaire wereld heten mag, in zijn
practijk nog veel sterker staaltjes van de werkelijkheid leren kennen. ledereen weet
wel dat er in het leven vaak fantastischer dingen gebeuren dan in het sterkste verhaal.
Maar een romancier moet voorzichtig zijn, en dat is Jaak Stervelynck helemaal niet.
Zijn keuze van elementen uit de levende werkelijkheid is niet altijd aanvaardbaar.
Ze wordt het nog minder doordat hij in voorstelling en verwoording al te gemakkelijk
naar het feuilletonachtige en naar het melodramatische overhelt. Ik denk aan de
burgerlijk-idyllische belevenissen aan het Italiaans-blauwe meer, aan het verlate
huwelijksfeest waarbij de vaderlandse snaar wordt aangeroerd en aan de
verkrachtingsscène uit ‘De zorgelijke schat’, aan de toneeltjes in het milieu en aan
het figuurtje van Arlette uit ‘De onvolwassene’.
Bij vergelijking van de beide romans valt, naast alle gelijkenis, toch ook een groot
verschil op. Zeker is het kiezen uit het literair chiffreren van de werkelijkheid voor
de auteur een probleem, maar in elk van beide werken komt dat op een andere manier
tot uiting. In ‘De zorgelijke schat’ komt de auteur niet los van de levenswerkelijkheid
of, directer gezegd, van zijn documentatie; tussen feiten en voorvalletjes wordt de
abstracte uitdrukking van de ideeën die Smeets' levensvisie bepalen erg willekeurig
ingelast; zo krijgen we een geheel dat, qua structuur, niet erg stevig staat. In ‘De
onvolwassene’, een knapper gebouwd werk, romanceert Stervelynck royaal maar,
helaas, zonder beheersing.
In beide romans concentreert de auteur al zijn aandacht op de hoofdfiguur. De
nevenfiguren komen niet uit de overigens zeer conventionele grondtinten; in de
tweede roman hebben ze een iets duidelijker profiel en het nogal bizarre karakter
van Arlette wordt er in zekere mate tegen dat van Tom Claessens uitgespeeld. Omwille
van bepaalde fragmenten - ik denk aan Toms angstcrisis als hij meent dat twee agenten
op ronde hem hebben doorzien - omwille ook van het echt tragische in een personage
als rechter Smeets kunnen we Jaak Stervelynck veel weifelingen en tekortkomingen
vergeven. Een eigen stijl, niet ingegeven door Walschap noch door Felix Dalle, moet
hij zich nog weten te scheppen. Daartoe zal hij echter eerst geraken als hij zich
onderwerpt aan de consequentie van de principiële vaststelling dat een roman een
taalkunstwerk is. En die consequentie is dat ook het Nederlands met zorg en liefde
moet behandeld worden en desnoods met veel toewijding in zijn zuiverste vorm moet
worden aangeleerd, wil men het laten dienen om het lezend publiek een boodschap
of een ontroering mede te delen.
Huib Thomassen

Eindnoten:
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1 Jaak Stervelynck, De zorgelijke schat, Desclée De Brouwer, Brugge-Utrecht, s.d. (1962).
2 Jaak Stervelynck, De onvolwassene, Desclée De Brouwer, Brugge-Utrecht, s.d. (1963).

ontmoetingen
In memoriam Rafaël Verwilghen
Op 7 november werd een groot vriend van ‘West-Vlaanderen’, lr. Arch. Verwilghen
te Tervuren begraven. Hij werd geboren te Roeselare op 12 maart 1885. Hij was lid
van de Kon. VI. Akademie van Wetenschappen, Kunsten en Letteren. Men beschouwt
hem terecht als de pionier van het urbanisme in ons land en als de voornaamste
discipel en voortzetter van Henry Van de Velde.
Na de eerste oorlog werd hij belast met de heropbouw van de verwoeste gewesten;
in deze hoedanigheid heeft hij ontzaglijke diensten bewezen aan onze provincie,
meer in het bijzonder aan de kunststeden van de IJzerstreek, waarvan hij de restauratie
op gezonde basissen verzekerde. Na de capitulatie van 1940 werd hij opnieuw een
tijdlang commissaris voor de wederopbouw.

op korte golf [vervolg]
stelling door, waarvan de opbrengst ten goede kwam aan de uitbouw van het
Sint-Gabriëlsinstituut. Er werden werken geëxposeerd van Paters A l f r e d G o f f i n
e n D é s i r é B o s s c h a e r t s . De openingsrede werd gehouden door dhr. Schepen
Duyck, terwijl Odette van Wehaege voor de muzikale omlijsting zorgde.
Ons redactielid G a b y G y s e l e n hield in de loop van de maand oktober een
belangwekkende reeks korte causerieën voor zender West-Vlaanderen over ‘Schilders
van onze Tijd in West-Vlaanderen’ in de reeks ‘Vonk van deze dag’.
In het tijdschrift ‘Ons Erfdeel’ verscheen van de hand van G a b y G y s e l e n ,
een hulde-artikel ‘Antoon Vander Plaetse 60!’. Daarbij werd het gedicht ‘Ballade
van de Klown’, geschreven door onze jarige redactieleider, gepubliceerd, met ernaast
de Franse vertaling door André Piot.
Kunstschilder J a n H o o g s t e y n s exposeerde tijdens de boekenbeursweek in het
Cultureel Centrum te Beringen, van 14 tot 24 november.
J a n H o o g s t e y n s nam ook nog deel aan een groepstentoonstelling te Harlingen
(Friesland) in de loop van de maand november. Hij exposeerde verder nog van 14
tot 28 december in studio Wouters, E. Jacqmainlaan, Brussel, onder auspiciën van
de kunstkring Heikracht van Neerpelt. Vermelden wij nog, dat hij ook deelnam aan
het Kerstsalon ‘Het Kind’, dat van 14 tot 20 december gehouden werd in de H. De
Braekeleerstudio te Antwerpen.
Bij gelegenheid van de vertoning ‘Het dorp der Mirakelen’ op 2 december, werden
enkele werken van R i k L a l o o , L e o Va n d e k e r c k h o v e e n M a u r i t s
D o u s s e l a e r e tentoongesteld in de benedenzaal van De Gilde te Brugge.
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Kunstschilder C o n s t a n t L a m b r e c h t exposeerde zijn werken van 8 tot 21
november in de Galerij Kaleidoscoop, Nederkouter 25, te Gent. Van 23 november
tot 5 december stelde hij tentoon in de zaal C.A.W., Meir 75, te Antwerpen.
Kunstschilder E t i e n n e L e C o m p t e stelde van 1 tot 15 november ten toon in
Orange te Gent. Van 6 tot 21 februari volgt een expositie in Salon Beatrijs te Eeklo.
Zender West-Vlaanderen gaf op 23 oktober een concert uit van het Belgisch
Kamerorkest, dat geleid werd door G e o r g e s M a e s .
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De Torhoutse keramieker J a n N o l f hield een tentoonstelling van zijn werk in het
stadhuis te Torhout op 22, 25, 26, 28, 29 december.
Werk van M a r c e l N o t e b a e r t , onze redactieleider-plastische kunsten, werd
tentoongesteld in het Osterriethhuis te Antwerpen, in het raam van de expositie ‘Het
Landschap in de zeventien provinciën’, die doorging, aansluitend bij het 36e
Nederlands Congres in november.
Kunstschilder P a u l P a t o o r uit Kortrijk nam deel aan de tentoonstelling ‘Zeven
Vinkenvangers’ die vanaf 9 november doorging in de galerie Vyncke-Van Eyck, te
Gent.
Ons Redactieraadslid A l b e r t S e t o l a tekende het kunstdiploma dat werd uitgereikt
aan de ondernemingen, bekroond in de wedstrijd, uitgeschreven door het Provinciaal
Comité voor de Bevordering van de Arbeid.
Op 28 september, in het programma ‘Elk zijn zeg’ van de B.R.T. West-Vlaanderen,
voerde R a f S e y s een gesprek met G a b y G y s e l e n en Andre Lammertyn over
het onderwerp: ‘Kunnen de culturele verenigingen in deze radio- en t.v.-tijd nog
vruchtbaar werken?’.
Van L i e v e S i m o e n s verscheen bij de uitgeverij Lannoo te Tielt het kinderboek
‘Prinses Clementina’, getiteld naar het hoofdverhaal, dat erin voorkomt. Zoals in het
vorig jaar van de pers gekomen ‘Scharmanteka’ worden in ‘Prinses Clementina’
weer verscheidene verhalen van Jules Leroy naverteld. (85 F).
Kunstschilder G a s t o n T h e u n y n c k exposeerde van 26 oktober tot 7 november
zijn werken in het Concertgebouw, St.-Jacobstraat te Brugge. Deze tentoonstelling
werd ingeleid door Drs. Albert De Poortere en kende veel belangstelling.
Van L i a T i m m e r m a n s verscheen een boek voor de kleintjes: ‘De avonturen
van Janneke en Mieke’, geïllustreerd door haar zuster (Standaard Jeugdbibliotheek).
Begin december werden in studio Callebert te Roeselare kindertekeningen
tentoongesteld. Het betrof tekenwerk en kleurenexpressie door de leerlingen der
oriëntatiejaren van de Vrije Technische Scholen, onder leiding van G e e r t
Va n a l l e m e e r s c h en P a u l D e w e e r d t . De openingsrede werd uitgesproken
door de directeur van de V.T.S., Joris Fenaux. Daarnaast toonden deze kunstenaars
ook eigen werk en werken van reeds door hen gevormde leerlingen uit

ontmoetingen
Landschappen van 17 gewesten gezien door schilders van nu
De culturele integratie van Noord en Zuid was het thema van het 36ste Nederlands
Congres, dat op 1, 2, en 3 november te Antwerpen bijzondere belangstelling genoot.
Vijf culturele manifestaties brachten afwisseling tussen de lezingen en
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sectievergaderingen, waar aandachtig en intens werd gewerkt. Na de eerste dag bracht
de Nederlandse Comedie ‘De Dans van de reiger’ van Hugo Claus op toneel. De
tweede avond draaide men Belgische documentaire films en de speelfilm van F.
Rademakers: ‘Als twee druppels water’. Het congres werd besloten met een concert
door het Residentie-Orkest, o.l.v. Willem van Otterloo, met medewerking van F.
Gevers en E. Traey. Op het programma stond o.m. een werk van V. Legley. Voor
de tentoonstelling ‘Het wetenschappelijke boek’ zonden Nederlandse en Belgische
uitgevers en verenigingen werken in. In de verschillende manifestaties werkten Noord
en Zuid samen. Ook in de tentoonstelling van ‘Landschappen van 17 gewesten’ (1-10
november), de vijfde culturele manifestatie, was Noord en Zuid vertegenwoordigd.
Uit 17 gewesten - 11 Nederlandse provincies, 5 Vlaamse provincies en
Zuid-Vlaanderen - het oude Nederlandse cultuurgebied, werden enkele landschappen
samengebracht. Het Nationaal Overleg voor Gewestelijke Cultuur en de Culturele
Diensten van de provincies selecteerden de deelnemers. De Kultuurraad voor
Vlaanderen en het Rijksmuseum te Amsterdam zorgden voor de verdere opbouw
van de tentoonstelling, waarin de kunstwerken per provincie samen opgehangen
werden. De vrije keuze van de verschillende provinciale raden bracht mee dat een
zeer verscheiden geheel ontstond.
De Nederlandse inzending getuigde voor het dynamisch zoeken van de hedendaagse
kunstenaars in Nederland. Een eerder zwakke uitloper van de 19de eeuwse traditie
werd evenwel niet uitgesloten. Het werk van D. Schulman (Hilversum 1881) krijgt
in de hedendaagse stromingen normaal geen kans meer om naar voren te treden,
terwijl de pogingen van J. Lennaerts (1932) alleen als actualiteit kunnen gereleveerd
worden. Ze behoren reeds tot voorbijgestreefde experimenten. Tussen deze twee
figuren kan de Nederlandse zending ingesloten worden: beginnend met de weergave
van de toevallige natuur, over de weergave met herkenbare natuurbeelden tot aan de
weergave van wat de kunstenaar als essentieel in het landschap ziet en tot een eenheid
omvormt.
Als dusdanig was er een ruime verscheidenheid tussen figuratief en niet figuratief
werk. Van enkele Nederlanders was enkele maanden voordien reeds werk vertoond
in de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen. Drong daar de
kwaliteit van de Nederlandse kunst zich niet sterk genoeg op, ook in de tentoonstelling
van landschappen kon de inzending niet voldoende overtuigen. Toch verdienen de
werken van Haanstra, Fernhout. Stroosman en Benner meer bekend te zijn. We
kunnen niet nalaten vooral te wijzen op de kracht van het werk van Molin.
De inzending van de Zuidelijke provincies was anders geïnspireerd. Met de grote
vertegenwoordigers van het expressionisme, Permeke, Servaes en Brusselmans,
manifesteerde zich nogmaals de vitale kracht, het schilderstalent van deze oude garde.
Hoewel misschien geen werken van eerste rang van de expressionisten waren
uitgekozen, kon men er toch niet aan voorbijgaan zonder de gedachte dat zij, langer
nog dan een generatie, de stempel van hun meesterschap op de schilderkunst hebben
gedrukt. Dat is in het post-expressionisme van Notebaert niet te ontkennen, tot zelfs
bij De Cock vindt men die sporen nog terug. Naast de expressionistische
landschapschilders, waartoe ook De Vlaminck, Slabbinck, De Pauw en Malfait
behoren, kwamen het atmosferisch gerichte landschap van Van Dyck, Van
Overstraeten, het narratief sterke van Dasnoy en het eerder dramatisch atmosferische
van Vaerten en Vinck naar voren.
Buiten die aspecten van de Vlaamse kunst van de 20ste eeuw moeten wij nog het
werk van Saverys vernoemen dat onloochenbaar expressionistisch van karakter is,
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maar door zijn techniek een poëtische inslag heeft, die veel koeler bij Hildebrandt
weer te vinden is.
Helemaal afzonderlijk stond de Limburgse groep: een keuze uit een
voorbijgestreefde regionale richting waarin het werk van Lemmens zich het best
verdedigde. Zuid kan men dan ook niet gewagen. Is die confrontatie noodzakelijk?
Zonder nu hierop te antwoorden, willen wij een belangrijker aspect van de kunst
aanraken, dat naar aanleiding van deze tentoonstelling naar voren mag gebracht
worden.
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Stelt de kunstenaar zich met zijn stijl zo voor dat hij individueel of groepsgebonden
naar voor treedt, m.a.w. kan men aan een kunstwerk de naam van een persoon en
van een land of gebied verbinden?
Invloed en stijl zijn bepalende factoren die bij elke kunstenaar tot persoonlijke
taal moeten groeien. De invloeden waaraan de moderne kunstenaar bloot staat zijn
zeer uiteenlopend. Parijs, dat voor de kunstenaar het Italië van de 20ste eeuw is, is
trefpunt van alle stromingen uit de kunstwereld. Ze verspreiden zich zeer snel en
worden vaak modebepalend. Waar echter mode de kunststijl bepaalt, kan men
bezwaarlijk nog van persoonlijkheden spreken en wellicht zal de kunst die er uit
voortkomt niet zo hoog aangeslagen worden. Die kunst wijst misschien naar een
bepaald land, naar een bepaald gebied, op grond waarvan de toonaangever eveneens
gelocaliseerd wordt. Zo ontstond de Romeinse school uit epigonen van de enkele
Italiaanse reuzen. Die epigonen zijn verdrongen, de reuzen zijn steeds weer op het
voorplan gekomen en hebben zich losgemaakt van datgene wat de epigonen als het
meest karakteristieke zagen, om de eigen persoonlijkheid uit te leven in een eigen,
zich wijzigende stijl. De groten, geïsoleerd van wat zij ongewild hebben veroorzaakt
door hun invloed, kan men niet zonder meer vertegenwoordigers van een land of
gebied noemen. Zij zijn vooreerst zichzelf, pas daarna Hollands, Italiaans of Vlaams
meester. In de moderne richtingen voltrekt zich hetzelfde. De invloed van Parijs en
de verspreiding van daaruit van de moderne kunststijlen is niet te ontkennen. Moderne
epigonen en esthetici leven ook nu naast bekende en onbekende groten.
In elk kunstgenre, ook in de landschapschilderkunst, kan men vaststellen dat men
niet minder dan vroeger naast stijlverworvenheid, naast zin voor esthetische
vormgeving, naast gevoel voor kleur, dat ene meer moet bezitten, moet kunnen
meedelen, dat het eigen wezen van het kunstwerk bepaalt. Inderdaad, ook het
landschap is naar stijl, internationale stromingen gevolgd. Enkele kunstenaars hebben
de toon aangegeven, anderen werkten zich los en zochten een eigen, strikt persoonlijke
vormgeving. Tenslotte zal men bij hen de grote meesters vinden.
J. Theuwissen
Diensthoofd Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen

ontmoetingen
Sedert 1945 een kwartmiljoen West-vlaamse romans in Duitse
vertaling
Onder de zestien- tot zeventienduizend nieuwe Duitse uitgaven, die te zien waren
op de Boekenbeurs 1963 te Frankfurt, bevond zich een Westvlaamse titel: Marcel
Matthijs, ‘Spiegel von Leben und Tod’. En wie van de bezoekers uit de vier
windstreken, die deze titel voorbijgingen, vermoedde wat zich achter dit boek
beweegt? Slechts de kenner, die de statistiek van de Vlaamse vertaalde literatuur
bestendig voor ogen heeft, zag in de geest een bandje omheen dit boek, waarop stond:
‘De 250.000ste Westvlaamse roman in Duitse vertaling, sedert 1945’. Alleen
West-Vlaanderen heeft een kwartmiljoen romanexemplaren onder het Duitse
lezerspubliek gebracht.
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Het is interessant even na te gaan welke auteurs een bijzonder aandeel hebben in
dit geweldig succes. Vanzelfsprekend staat de volksroman aan de spits, maar ook
het werk met literaire standing kan hoegenaamd niet over het hoofd worden gezien,
want meer dan de helft van dit aantal romans behoort tot datgene, wat men beschouwt
als hoogstaande Vlaamse literatuur.
Vooraan op de auteurslijst staat J e a n d u P a r c met 75.000 exemplaren. Dit
aantal wordt voornamelijk bereikt door zijn drie best-sellers in Duitsland: ‘Christine
Lafontaine’, ‘Mevrouw Pilatus’ en ‘De hemel boven het moeras’, waarvan, voor elke
titel, meer dan 20.000 exemplaren verspreid werden.
Dadelijk daarop volgt F r e d G e r m o n p r e z met 50.000 boeken; de helft van
dit aantal wordt reeds bereikt met zijn roman ‘Iseland, Iseland’. S t i j n S t r e u v e l s
kon zijn groot vooroorlogs succes behouden met 25.000 nieuwe exemplaren. A n d r é
D e m e d t s en L i a T i m m e r m a n s bereikten eveneens de kaap van de 25.000.
M a r c e l M a t t h i j s heeft een totaaloplage van 20.000 exemplaren, F.R. B o s c h
vogel 15.000. Het overblijvende aantal wordt gedeeld door F. G o d d e m a e r ,
F e l i x D a l l e en S t a f We y t s .
Wil men uit dit bilan de literaire verdienste van West-Vlaanderen afleiden, dan
komt men tot volgend resultaat:

op korte golf [vervolg]
hogere jaren. Inleider was letterkundige E m i e l R a m o u d t .
Bij Verlag Ludwig Auer, Donauwörth, West-Duitsland, verscheen een studie over
de Chinese Communistische Partij en haar leiders (104 p.) van P a t e r D r i e s Va n
C o i l l i e . Het werk dat oorspronkelijk in het Duits verscheen onder de titel:
‘Rotchina: die Partei und ihre Führer’ werd uit het Nederlands vertaald door Georg
Hermanowski en kreeg algemeen in Duitse pers en radio gunstige besprekingen.
Van 30 november tot 12 december stelde kunstschilderes A n i t a Va n d a m m e
uit Leuven, Comacina-aquarellen en olieverfschilderijen ten toon in de V.T.B.-Studio
Rik Wouters te Brussel.
‘Verwondering’, een klein keramiekstuk van de Kortrijkse kunstenaar J a n
Va n d e k e r e k h o v e , werd aangekocht voor het museum van zijn stad.
Van 23 november tot 6 december exposeerde kunstschilder L u c i e n Va n d e n
D r i e s s c h e uit Anderlecht in de Galerie Helikon, Havermarkt, 19, te Hasselt. Hij
nam ook deel - o.m. met W i l l y B o s s c h e m - aan een groepstentoonstelling, die
van 7 december tot 4 januari doorging in de ontvangstzaal van de maatschappelijke
zetel van de n.v. BP Belgium, Jan Van Rijswijcklaan, 162, te Antwerpen.
Onze redactieleider-toneel A n t o o n Va n d e r P l a e t s e verzorgde de uitgave van
een bundel gedichten, die o.m. inhoudt ‘Valavond’, ‘Nocturnen’, ‘Andere peper’ en
‘Grafgedichten’. Een eerste editie van zestig genummerde exx. kwam klaar op 30
december, verjaardag van de auteur. Zij bevat etsen van L e o Va n c r a y n e s t en
een omslag van G i l b e r t F e r r a s ; velijnpapier, lettertype Gracia, met de hand
gezet en gedrukt op oude pers. Deze oplage werd reeds vóór de verschijning volledig
onderschreven, maar zal door een gewone uitgave gevolgd worden. A n t o o n
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Va n d e r P l a e t s e bereidt eveneens een belangrijk werk over Verschaeve voor,
onder de titel ‘Een andere Verschaeve’.
Letterkundige P a u l Va n d e r s c h a e g h e uit Sint-Kruis komt als dichter en spreker
steeds meer op de voorgrond. Bij gelegenheid van de geboorte van zijn dochtertje
verscheen begin 1963 een klein boekje ‘Verzen voor Mieke’, uitgegeven bij de
Uitgeverij Dewilde te Handzame, enkel voor vrienden en verwanten; het is trouwens
intussen reeds uitverkocht. Daarna verscheen bij Desclée De Brouwer de novelle
‘De Angstbel’, die door menig eminent criticus bijzonder geprezen wordt. Het thema
van

West-Vlaanderen. Jaargang 12

422
deze novelle ligt ook ten dele verwerkt in ‘De hand over de vlakte’, het eerste gedicht
uit de nieuwste bundel van Va n d e r s c h a e g h e : ‘Great getting-up morning’. Deze
bundel is een bibliofiele uitgave van een eerste deel van de grote bundel ‘The white
Giant’ en ontleende zijn titel aan een spiritual. Het werd een boek op royaal formaat
(22 × 30 cm), op bijzonder papier gedrukt en keurig uitgegeven door Uitg. Dewilde
te Handzame, in december 1963 (aldaar te bestellen: 50 F). Een tweede deel van
‘The white Giant’ - er zijn zeven delen voorzien, bestaande uit gedichten, nagenoeg
allemaal na 1959 geschreven - wordt voorbereid.
In november droeg Va n d e r s c h a e g h e voor de B.R.T. West-Vlaanderen het
gedicht ‘Hand over de vlakte’ voor, na een vraaggesprek over ‘De Angstbel’. Op 4
december verzorgde hij voor Brussel een klankbeeld ‘Brugge in de Nederlandse
letteren’, dit in het raam van de conferentie der Nederlandse letteren. Binnenkort
spreekt hij voor zender West-Vlaanderen over Heinrich Böll en zijn roman ‘Biljarten
om halftien’. In juli jl. hield hij spreekbeurten voor hoogstudenten uit Aken, Keulen
en Trier over ‘Flämische Dichtung im zwanzigsten Jahrhundert, Tradition und
Modernismus’. Deze spreekbeurten maken deel uit van een reeks die in 1964 in
andere Duitse steden zal worden gegeven.
Vermelden wij ten slotte nog, dat een uitvoerig fragment uit ‘De Angstbel’ werd
voorgedragen voor zender Brussel (22 sept.)
In de ‘Jahresgabe 1963 der Gesellschaft zur Pflege des Märchengutes der europäischen
Völker e. V.’ ‘Märchen der europäischen Völker: Von Prinzen, Trollen und Herrn
Fro. Unveröffentliche Quellen’ verscheen een vertaling (naast de oerteksten) van de
legenden ‘Djurre van Boterzande’ en ‘Bryggja voer met Viking lege naar den verren
oriënt’ uit de bundels van M a r c e l v a n d e Ve l d e . De Duitse vertalingen zijn
van de hand van de Eindhovense dichteres Helena Wolthers.
Binnenkort verschijnt van dezelfde schrijver ‘De mystieke nachtronde van Heer
Egbert Daems’ bij drukkerij-uitgeverij Van Maele te Brugge. Dit is een Amsterdamse
Begijnhofsproke, die M a r c e l v a n d e Ve l d e in 1939 schreef, toen hij nog in
de Nederlandse hoofdstad woonde.
De dichter U r b a i n Va n d e v o o r d e werd o.m. gehuldigd te Brugge op 1 december
met een concert in de orgelzaal van het Muziekconservatorium onder leiding van
directeur M a u r i t s D e r o o en de overhandiging van een ‘Liber Amicorum’.
Organisator der viering was R a f S e y s . Ook de dichter Albe droeg bij tot deze
huldiging.

[Sedert 1945 een kwartmiljoen West-Vlaamse romans in Duitse
vertaling, vervolg]
De doorbraak van een ethisch realisme in de Vlaamse literatuur voltrekt zich van
West-Vlaanderen uit. Hier wordt het erfdeel van de jonge Walschap aanvaard en tot
zijn tot op heden toe hoogste voleinding gevoerd. André Demedts, Marcel Matthijs
en Fred Germonprez zijn de drie Vlaamse ethische realisten, die voor de tijdspanne
van 1945 tot heden de Europese literatuurgeschiedenis zijn binnengegaan.
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Vanzelfsprekend blijft de grootste Westvlaamse auteur, ook in deze tijd,
onomstreden Stijn Streuvels. Zijn hoofdverdienste valt evenwel in de periode tussen
beide oorlogen; zijn succes na 1945 is een voortleven van zijn werken en een
getuigenis van zijn ongebroken scheppingskracht en van de niet aan de tijd gebonden
waarde van zijn werk, dat blijven zal, daar waar zo veel, dat vandaag rang en naam
geniet, spoedig zal vergeten zijn. Met Hamsun en Raymont zal Streuvels steeds zijn
plaats behouden in de wereldliteratuur. Maar als tweede fenomeen van ongebroken
scheppingskracht en voortdurende geestelijke hernieuwing zal André Demedts
blijvend aangeduid worden. Van alle Vlaamse auteurs is hij het trouwst gebleven
aan de oer-Vlaamse elementen van zijn kunst, niet in een prozaïsche verstarring zoals
zoveel anderen, maar in een bestendige vernieuwing, aangepast aan de gegevens en
de vereisten van de tijd. Tot in de stijl toe - dat verraadt zijn jongste roman - weet
hij jong te blijven en zijn lezers, jong en oud, te boeien.
Marcel Matthijs heeft ooit gezegd, dat een kunstenaar, die zich niet steeds
vernieuwen kan, moet zwijgen. Hij is deze woorden door de jaren heen gestand
gebleven. Ik herinner mij nog altijd de 27e september 1949, toen Matthijs in Bonn
het eerste exemplaar van ‘Wer kann das begreifen’ tekende en een definitie van de
kunstenaar gaf, een bepaling, die in haar scherpte en klaarheid onovertroffen gebleven
is. Van zijn werk wordt nu voor Duitsland een totaaluitgave voorbereid; de eerste
band ervan doet ons het kwartmiljoen Westvlaamse romanexemplaren bereiken.
Naast Matthijs en Demedts staat Fred Germonprez, steeds trouw aan mens en
heimat, de sociale voorvechter, door medelijden met armen en vervolgden bezield,
de vernieuwer en voleindiger van een gezonde, ethische, sociale roman op realistische
grondslag.
Toen André Demedts in 1939 in de Raabenpresse met zijn eerste Duitse vertaling
‘Das Leben treibt’ debuteerde, toen Fred Germonprez met ‘Wir Leben’ en Marcel
Matthijs met ‘Mur italien’ hem in 1943 volgden, zag men in alle drie een ‘Versprechen
der jungen Generation’. Na twee decennia hebben zij deze belofte vervuld. Werk na
werk werd in het Duits vertaald; de lezerskring groeide aan. André Demedts oogstte
de dank van een begeesterd publiek, toen hij vorig jaar in Bonn een lezing over zijn
werk hield, Fred Germonprez beleefde oplage na oplage van zijn boeken en werd in
Oost- en West-Duitsland tot een verkondiger van een sociale boodschap, die bijval
en instemming vond. Marcel Matthijs' werk rijpte in stilte en heeft nu de hoogste
erkenning gevonden.
Met bijzondere aandacht volgt het Duitse lezerspubliek het letterkundige
rijpingsproces van Lia Timmermans. Stond het succes van haar eerste boek ‘De
Ridder en zijn Gade’, dat in Duitsland dadelijk een bestseller werd, nog verregaand
onder de invloed van de bijval, die haar vader te beurt gevallen was, dan heeft ze
zich in ‘Verloren Zomerdag’ toch vrijgeschreven en ontwikkelt ze sedertdien een zó
eigen, fijnbesnaarde dichterlijke persoonlijkheid, dat ze - wanneer zij de belofte, die
besloten ligt in ‘Verloren Zomerdag’ inlost - het grote succes tegemoet zal gaan.
Een kwartmiljoen Westvlaamse romans! Indien men de statistiek mag geloven,
onlangs door een instituut voor publieke opiniepeiling opgemaakt, dan wordt elke
roman in Duitsland door gemiddeld acht personen gelezen. En dan geeft ons dat twee
miljoen Duitse lezers van Westvlaamse romans! Ik persoonlijk vind dat getal beslist
nog aan de lage kant, want alle romans, die tot nog toe uit West-Vlaanderen tot ons
kwamen, vonden hun weg naar de bibliotheken, die een zeer brede verspreiding
waarborgen.
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Dit werd een trots bilan en als men de vergelijking met de andere nederlandstalige
provinciën van België trekken wil, dan hoeft West-Vlaanderen vast niet te blozen
over zijn eigen literatuurrijkdom! Ook de trouw van de Westvlamingen aan hun eigen
Vlaamse uitgeverijen vond in Duitsland bijzondere waardering: van alle na 1945
vertaalde Westvlaamse romans, in deze statistiek omvat, verschenen slechts twee
titels oorspronkelijk in Nederland. Trouw wordt met trouw vergolden. Dit weze een
prikkel voor de auteurs en een troost voor de uitgevers!
Georg Hermanowski
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op korte golf
Op 2 december regisseerde R e m i Va n D u y n ‘Het Dorp der Mirakelen’, dat
opgevoerd werd in de Brugse Volksschouwburg door de Hoofdcamere vanden H.
Geest. In de loop van dit seizoen regisseert hij tevens nog ‘De burgemeester’ van
Gert Hofmann in de Korrekelder. Ook hernam Teater Antigone, begin december te
Kortrijk in de stadsschouwburg, op veler aanvraag ‘Eeuwig Alfabetisch’ van B.
Ferolli, in de regie var, R e m i Va n D u y n .
Op 18 december trad J u l i e n Va n R e n o o r t e r e op in het televisieprogramma
‘Televisium’ (rubriek: Schrijvers voor de Jeugd). Zijn vervolghoorspel ‘Het mysterie
van de Zwarte Planeet’ werd in de loop van oktober en november heruitgezonden
door Studio Antwerpen. Ook in november startte over dezelfde zender een nieuwe
reeks van 10 wetenschappelijke hoorspelen voor de jeugd, onder de titel ‘Oom Dick
weet het!’. Voor 12 februari a.s. heeft Studio West-Vlaanderen zijn hoorspel ‘Het
benzineblik’ geprogrammeerd.
Zijn verhaal ‘De Sprong’ werd in de wedstrijd voor radioverhalen, uitgeschreven
door de Gewestelijke Omroepen van de B.R.T. voor uitzending aanbevolen. Het zal
op een nog nader te bepalen datum door de B.R.T. West-Vlaanderen geprogrammeerd
worden.
Het Westvlaamse Kamerorkest, o.l.v. D i r k Va r e n d o n c k , concerteerde op 13
november in de Brugse Stadsschouwburg, samen met de violist Arnold Steinhardt,
derde laureaat van de Koningin Elisabethwedstrijd. Dit concert werd op 4 december
uitgezonden door de B.R.T. West-Vlaanderen. D i r k Va r e n d o n c k treedt, in de
loop van januari 1964, met zijn orkest nog op o.m. te Tienen voor ‘Jeugd en Muziek’
met een programma ‘Een eeuw romantische muziek’.
De uitslagen van de wedstrijd ‘Graphica Belgica 1963’ werden vóór enkele weken
bekendgemaakt. Laureaat werd P.F. Ve r b e k e , directeur van de drukkerij Tempelhof
te Brugge. De prijs bedroeg 100.000 F en werd hem toegekend voor zijn uitgave
‘Baba Metziah’ van de Talmoed, een werk van uitzonderlijke moeilijkheid.
Kunstschilder G e o r g e s Ve r c r u y s s e uit Koksijde werd, bij koninklijk besluit
dd. 25 september jl., benoemd tot Ridder in de Kroonorde. Verbond en tijdschrift
wensen langs deze weg hun verdienstelijk lid van harte geluk. G e o r g e s
Ve r c r u y s s e stelde van 13 tot 20 oktober ten toon in de Raadszaal van het
gemeentehuis te Boom. Op 14 november nam hij deel aan het vierde internationaal
Salon ‘Bosio’ te Monte-Carlo.
Als nieuwjaarsgroet en geschenk biedt de drukkerij Walleyn te Brugge aan haar
cliënBELANGRIJKE BERICHTEN OP PAG. 428-429-430 (helemaal onderaan)
teel een dichtbundeltje aan, een even origineel als kunstzinnig opzet. Het bundeltje
bevat een keuze gedichten van P o l Ve r p o o r t . De typografische verzorging is
van de hand van P.J. Ve r b e k e .
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Ons medelid, T.V.-reporter J e r o o m Ve r h a e g h e , gaf in de reeks Jeugdboeken
van de Uitgeverij Standaard een wetenschappelijk vulgariserend werk uit, getiteld
‘Cape Canaveral heen en terug’.
In de regie van G e r a r d Ve r m e e r s c h , had, bij gelegenheid van de sluiting der
feesten ‘Duizend jaar Sint-Michiels’, in het Boudewijnpark een groot volksfeest
plaats: ‘Het spel van duizend jaar’, met medewerking o.m. van J u l i e n Va n
R e m o o r t e r e als kwisleider en L u c v a n H o e s s e l t als chansonnier. Tijdens
dit feest werd het ‘Lied van Sint-Michiels’ (tekst G e r a r d Ve r m e e r s c h ; muziek:
L u c v a n H o e s s e l t ) gecreëerd.VoordrachtkunstenaarG e r a r d Ve r m e e r s c h
zal in de loop van januari een reeks declamatieavonden houden in een zestal
noordnederlandse steden, beginnend met Tilburg. Hij draagt Vlaamse en vooral
Westvlaamse teksten voor.
Kunstschilder G o d f r i e d Ve r v i s c h nam te Mechelen, in de kunstgalerij De
Beiaard, van 21 tot 31 december deel aan een gezamenlijk salon.
In de Gulden Reeks van het Davidsfonds verscheen onlangs ‘Vierboete’, een
historische roman, zich afspelend in de Westhoek tijdens de 16de eeuw. Hij werd
geschreven door M a r i a V l a m i j n c k uit Brussel Ganshoren.
De specialist stoeten en massaspelen Frans V r o m m a n leidde de sfeervolle
folkloristisch-godsdienstige optocht met levende kribbe, die tijdens de Kerstdagen
te Oostende plaatshad.
Tijdens de maand december werd, onder de leiding van J o h a n Z u t t e r m a n en
B e r t Va n h a e c k e , opnieuw een felgesmaakte en boeiende tentoonstelling
‘Tekeningen van Twaalfjarigen’ ingericht in de Brugse Korrekelder.
Na het ter perse gaan van dit nummer bereikten ons nog verscheidene ‘Korte
Golf’-berichten. Zij zullen bij voorrang geplaatst worden in de eerstvolgende
aflevering, die korte tijd na de huidige zal verschijnen.

kunstecho's
Antwerpen
Nieuw initiatief van de BP Belgium
De maatschappij BP Belgium heeft het inzicht kunstenaars van alle disciplines in
hun kunstuitingen aan te moedigen en te steunen. Zij heeft besloten daartoe de
ontvangsthall van haar building, Jan van Rijswijcklaan 162, te Antwerpen, beschikbaar
te stellen en hen uit te nodigen er hun werken te exposeren.

Brussel
Liederen van Westvlaamse dichters op plaat
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Een Brussels platenstudio bracht een plaat van de Westvlaamse chansonnier To n y
S a n d l e r , met Westvlaamse liedjes. Het geldt een langspeelplaat met teksten van
André Demedts, Gaston Durnezen René Declercq.
André Demedts schreef speciaal hiervoor de liedjes ‘Altijd terug’ en
‘Onvergetelijk’, waarop de Kortrijkse jonge componist J o s é D e G l o r i e een
melodie componeerde, eveneens voor Demedts' gedicht ‘Langemark’.
Van Durnez zingt Sandler de liederen: ‘Mijn Overgrootvader’, ‘Vogels van de
lente’, ‘Kramp’ en ‘La Palisse’, sommige eveneens met melodie van De Glorie.
Van René Declercq werd ‘Ik kan niet vergeten’ opgenomen.
Sandler, die in het buitenland zijn grootste suksessen beleefde, verblijft thans voor
zes maand in de V.-St.

Reinaertprijzen 1965
Onder de benaming Literaire Reinaertprijzen 1965, schrijft De Arbeiderspers te
Brussel voor de vijfde maal een literaire prijsvraag uit. Drie categorieën prijzen:
roman (50.000 F), reisverhaal of reportage (25.000 F) en speurdersverhaal of
detectiveroman (25.000 F).
De ingezonden werken moeten onuitgegeven zijn en oorspronkelijk in het
Nederlands geschreven. Inzendingen, in drievoud en getikt met dubbele interligne,
aangetekend en onder kernspreuk vóór 31 december 1964 inzenden bij De
Arbeidspers, Wetstraat 131-139, Brussel 4.

Brugge
Werkgroep voor muziekinitiatie L'Orfeo
Door deze werkgroep werd, in samenwerking met het Brugse Stadsbestuur, op 11
december een concert gerealiseerd in de erezaal van het Gruuthusemuseum. Werken
van J.S. Bach en van Spaanse en Italiaanse Meesters uit de 16e en 17e eeuwen werden
uitgevoerd door het ensemble ‘Hortus Musicus’.
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Colloqium over Moderne Kerkbouw
In het Provinciaal Hof had op 24 november de proclamatie plaats van de vijfjaarlijkse
prijs voor architectuur, zulks in het raam van de Westvlaamse Cultuurdagen. Bij
deze gelegenheid werd een colloqium gehouden over moderne kerkbouw, waaraan
werd deelgenomen door E.P. Bekaert, E. Br. Urbain en Gaby Gyselen. Dr. Albert
Smeets trad op als moderator. Hoewel het probleem al té complex is om in één enkel
gesprek volledig te behandelen, toch werden talrijke interessante vragen naar voren
gebracht en kwam men tot enkele belangrijke conclusies.
Deze boeiende en levendige zitting werd dan besloten met de prijsuitreiking.

‘Kunst + Experiment’
Van 23 november tot en met 8 december ging in het Huidevettershuis de
tentoonstelling ‘Kunst + Experiment’ door, een expositie van werk van leerlingen
van het Instituut H. Familie (Oude Zak te Brugge), onder de leiding van de bekende
kunstenaar R o g e r B o n d u e l , die - dat mag beslist gezegd - een nieuwe vorm van
kunstonderricht op punt stelde.
Arrondissementscommissaris A l f o n s B o t t e verheugde er zich, in zijn inleidend
woord, dan ook over, dat er in de hedendaagse pedagogie meer en meer een strekking
komt, die erop gericht is om de creativiteit aan te moedigen.
G a b y G y s e l e n bracht dan de eigenlijke inleiding en wenste de exposerende
instelling geluk voor de durf, opgebracht om het probleem van de artistieke opleiding
vanuit een nieuwe richting te benaderen.

‘Ons Dorado’
Niet alleen in het binnen-, maar tevens in het buitenland gaan de roem en de faam
van ‘Ons Dorado’ in steeds stijgende lijn. Zelfs in Japan wijden de kranten artikels
aan de bekende musicerende groep. Op Kerstavond werd trouwens, te Tokio, een
t.v.-programma aan ‘Ons Dorado’ en aan de Orff-methode gewijd.
Omtrent de mogelijkheden om met de groep op te treden in Leuven, Nederland,
Amerika, Japan en de Filippijnen, werd reeds met de leider van ‘Ons Dorado’, P a u l
H a n o u l l e , druk onderhandeld.

Provinciale A.W.T.-Toneeldagen
Begin november richtte het A.W.T. te Brugge een drietal kaderdagen in, in het hotel
Rubens. Roger Arteel uit Roeselare behandelde enkele aspecten van het hedendaags
toneelrepertorium, Wim Vanhove, Directeur van het Conservatorium te Kortrijk, gaf
een zielkundige ontleding van ‘Mevrouw Pilatus’ (Willem Putman) en A n t o o n
Va n d e r P l a e t s e sprak over regie, typering en techniek. De bekende Kortrijkse
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grimeur Clément Delvoye gaf een praktische les in grimeerkunst. Verder werden de
technische installaties van de Brugse stadsschouwburg bezocht en woonde men ook
een vertoning bij van ‘Asmodée’, dat opgevoerd werd in de Korrekelder.
Het A.W.T. dient gefeliciteerd met het inrichten van deze studiedagen, waaraan
een 20-tal Westvlaamse liefhebbers-regisseurs kosteloos konden deelnemen.

XIe Provinciaal Tornooi voor Zangkoren
Dit tornooi ging op 1 december door in de Stadsschouwburg, en was voorbehouden
aan de Zangverenigingen uit de Eerste en Ere-Afdeling. Volgende koren namen er
aan deel: ‘Kring der XX’ (Blankenberge), ‘De Kerels’ (Emelgem), ‘Pro Ecclesia’
(Kortrijk), ‘Schola Cantorum Cantemus Domino’ (Izegem), Brugs Madrigalenkoor
en ‘Gavergalm’ (Waregem).
Alle deelnemende koren blijven in hun respectieve afdeling gerangschikt. De
trofee ‘De Harp’, werk van de beeldhouwer Taeckens, werd toegekend aan ‘Cantemus
Domino’, dat de beste prestatie ten gehore bracht en niet minder dan 95 % der punten
behaalde. De jury was samengesteld als volgt: Aimé De Haene, dirigent van ‘Cantores’
uit Brugge, Maurits Denaux, dirigent van ‘Singhet ende Weset Vro’ uit Kortrijk,
Kanunnik P. François, kapelmeester van de kathedraal te Brugge, Jos. Hanoulle,
directeur van de Stedelijke Muziekacademie te Roeselare en Staf Nees, Stadsbeiaardier
te Mechelen.

Frankfurt
Bücher-Messe
Uit gesprekken met mensen uit het uitgeversbedrijf blijkt dat als werken van Vlaamse
auteurs op dit ogenblik het meest gegeerd worden in Duitsland, o.m. ‘De enthousiaste
zelfmoord’ (P. Van Coillie), boeken van Fred Germonprez, Felix Dalle, Dr. Achiel
Stubbe en Lia Timmermans.
Voor de eerste maal heeft de afdeling literatuur van het ‘Gesellschaft zur Forderung
der Flämischen Literatur’ uit de vele vertalingen van Nederlandse boeken zes werken
gekozen, die door de ‘Dienst Vlaanderen’ aan de gehele Duitse pers, de radio en
televisie, met het oog op het komende Kerstfeest, als ‘Zes paarlen van de Vlaamse
literatuur’ bijzonder aanbevolen. De keuze ging o.m. naar André Demedts: ‘Die
Freiheit und das Recht’ (De Levenden en de Doden).

Gent
Prijsvraag economische monografieën
Deze prijsvraag wordt uitgeschreven door het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen.
Er zijn 3 prijzen: 25.000 F, 15.000 F en 10.000 F. De verhandelingen moeten uiterlijk

West-Vlaanderen. Jaargang 12

31 maart ingediend worden. Reglement te verkrijgen bij: Provinciebestuur
(Economische Aangelegenheden), Gouvernementstraat 1, Gent.

Marcel Matthyshulde
Op 20 oktober jl. greep een waardige viering plaats van letterkundige M a r c e l
M a t t h y s , ingericht door de vereniging Open Kring. Onze voorzitter van de afd.
toneel, A n t o o n Va n d e r P l a e t s e , en onze verbondssecretaris, L u c i e n
D e n d o o v e n , vertegenwoordigden er het bestuur van het C.V.K.V.
Drs. A l b e r t D e p o o r t e r e sprak op de huldemaaltijd, terwijl Drs. A d r i a a n
Va n d e w a l l e de academische rede hield tijdens de feestvergadering; M a r i a
M a t t h y s , kunstzangeres en dochter van de gevierde letterkundige, gaf een muzikaal
intermezzo, waarna door A n t o o n Va n d e r P l a e t s e voorgelezen werd uit het
werk van de schrijver.

Ieper
Concert van Ieperse componisten
Naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Wat is Elektriciteit?’ werd op 26 oktober
door het Ieperse stadsbestuur een concert van Ieperse componisten ingericht, met
medewerking van het Belgisch Kamerorkest, o.l.v. G e o r g e s M a e s , en declamator
G e r a r d Ve r m e e r s c h . In de koninklijke zaal van de Ieperse lakenhalle bracht
G e o r g e s M a e s , zelf vioolspelend en dirigerend, een zangerige ‘Elegie voor
snaren’ van J o s Va n d e n B o r r e ten gehore, terwijl Raymonde Serverius drie
stemmige liederen zong van L i o n e l B l o m m e . Bijzonder interessant was de
eerste uitvoering van ‘De Ballade op een Boom’ van J e a n D e c a d t , op tekst van
J a c q u e s C o r y n . Twee intieme liederen van J o s Va n d e n B o r r e - met de
componist aan de piano - genoten eveneens een hartelijk onthaal. Ook werk van
V i c t o r L e g l e y werd uitgevoerd.
Tussen de muzikale uitvoeringen in trad G e r a r d Ve r m e e r s c h op, o.m. met
‘Dien avond en die roose’ (Gezelle) en ‘Ballade van de dingen, die niet overgaan’
(Weremeus Buning).
Dit concert werd bijgewoond o.m. door burgemeester Dehem en bestendig
afgevaardigde Jozef Storme, voorzitter van ons Verbond.
Ieper gaf op 15 november opnieuw een concert, nl. van elektronische muziek, met
medewerking van Henk Badings en Louis Demeester.
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Knokke
Tweede ‘Vlaams Winterfestival’
Na de triomf van verleden jaar lag het voor de hand, dat er ook dit jaar een ‘Vlaams
Winterfestival - Knokke’ zou georganiseerd worden. De Knokse culturele
verenigingen, die zich gegroepeerd hebben in het ‘Cultuurverbond Knokke’, hebben,
in samenwerking met het Stedelijk Feestcomité dan ook weer het initiatief genomen
tot het organiseren van een tweede winterfestival in het Gemeentelijk Casino.
De eerste avond ging reeds op 23 november door: ‘De Charme van het Chanson’,
zulks onder zeer ruime belangstelling.
Op 1 februari volgt: ‘Onbekend talent voor het voetlicht’, een avond, exclusief
samengesteld door Heiko Kolt.
29 Februari brengt dan ‘Humor met het Woord’ (‘Het is maar een woord’ en
‘Vlaamse en Nederlandse kleinkunstenaars, humoristen met het woord’).

Kortrijk
Kunstavonden van het Hooghe 1963-64
Het Comité van de kunstavonden op het Kasteel 't Hooghe te Kortrijk heeft voor
63-64 een uitzonderlijk programma samengesteld. Zoals vorig jaar werd opnieuw
een beroep gedaan op eminente persoonlijkheden uit de kunstwereld.
Op 22 november handelde de letterkundige Albe over Garcia Lorca, op 13
december sprak Dr. Walter Vanbeselaere over de Braekeleer, op 17 januari bracht
Combo Jack Sels jazz ten gehore (met de vibrationist Sadi), Bert Decorte komt op
14 februari spreken over Villon, de bekende pianist Frans Brouw geeft op 6 maart
een recital, terwijl Emiel Langui op 10 april de reeks besluit met een voordracht over
Oosterse calligrafieën en hedendaags tachisme. Het Comité, samengesteld uit Jef
Coornaert, Fred Germonprez Marcel Notebaert, Hubert Sap, Henri Vergote, Robert
Cornelis, Georges Gheysen en Maurits Denaux, dient met deze initiatieven
gelukgewenst en wij twijfelen er niet aan, dat de kunstavonden een ruime
belangstelling zullen genieten.
Inkomgeld per avond: 25 F.

Het 30e Koninklijk Landjuweel
Deze belangrijke toneelwedstrijd - wel eens het ‘jaarlijks rendez-vous der
toneelamateurs’ geheten - heeft dit jaar in de Groeningestede plaats. Het Landjuweel
startte op 23 november jl. met het stuk ‘De Muur’, voorgebracht door het gezelschap
‘Morgengloren’ uit Antwerpen. Als tweede toneelgroep trad ‘De Roerdomp’ uit
Genk op met ‘De glimlach van de Gioconda’.
Op zaterdag, 7 december, tradt het Kon. gezelschap ‘Eendrachtig pogen’ van
Knokke op, dat ‘Montserrat’ van Em. Robles opvoerde in de regie van R e m i Va n
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D u y n . Te voren was de toneelgroep ontvangen geworden op het stadhuis. Deze
vertoning was, zonder het peil van Roerdomp te bereiken, toch een meevaller. Men
verwacht nu met spanning het optreden van de St.-Rembertskring van Torhout, onder
de leiding van G u i d o C a f m e y e r . Deze groep, die door velen als de beste
amateursgroep van de provincie beschouwd wordt en een der beste van het land, zal
in januari optreden en zou wel eens kunnen het landjuweel in de wacht slepen.

New York
Compositiewedstrijd voor toondichteressen
De Delta Omicron International Music Fraternity richt een compositiewedstrijd in
voor toondichteressen zonder leeftijdsbeperking. Gevraagd wordt: een instrumentale
solocompositie met pianobegeleiding, van ongeveer 20 minuten.
Prijs: 150 pond. Inzenden vóór 1 augustus 1964 aan: Mrs. Blanche Scharz Levy,
Chairman, Composition, 825 West End Avenue, Apt. 10 G. New York 25, N. Y.

Oostende
Klank- en lichtspel 1964.
Er schijnt toch vaart te komen in het plan een historisch klank- en lichtspel te houden
tijdens het komend zomerseizoen. Ons redactielied Drs F r a n s V r o m a n , zou er
het scenario van opmaken op basis van een voorontwerp van Mr J a n F e l i x , jurid.
adviseur van ons verbond. Er kwam reeds een uitvoeringscommissie samen met o.m.
als leden J o M a e s , W i l l y B o s s c h e m en R a o u l S e r v a i s .

Roeselare
Cultuurfestival
Dit festival werd van 1 tot 11 november georganiseerd n.a.v. de 11e jaarbeurs van
het N.C.M.V.
Onder de programmapunten stippen wij vooreerst de tentoonstelling aan van
handelsdocumenten vanaf de 15e eeuw tot heden, die doorging in het Stedelijk
Museum voor folklore en plaatselijke geschiedenis, aan het Polenplein. (Organisatie:
Geschieden Oudheidkundig Genootschap van Roeselare en Ommeland).
Verder de expositie ‘Roeselaars kunstbezit’ in de bovenzaal van het Stadhuis,
ingericht door de Koninklijke Kunstkring Roeselare, ter gelegenheid van zijn 15e
lustrum.
In de Galerie Carlos Demeester werden kunstwerken en beelden uit het leven van
de grote Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright tentoongesteld.
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Op 2 november had de opening plaats van het congres van het Westvlaams Verbond
voor Heemkunde. De provinciale voorzitter opende de zitting, waarna een spreekbeurt
door ere-archivaris Dr. Jos de Smet ten gehore werd gebracht over ‘Handelsforen in
de middeleeuwen’. Vervolgens was er een geleide rondgang in het Stedelijk museum
voor folklore en plaatselijke geschiedenis, waar een tentoonstelling van heemkundige
uitgaven en tijdschriften uit de provincie was ingericht.
's Anderendaags hield het Verbond een academische zitting, met voordracht door
A n t o o n V i a e n e over ‘Het Volkskundig Werk van Guido Gezelle’. Ten slotte
noteerden wij een bijeenkomst van de verschillende aangesloten heemkundige kringen,
met werkvergadering, geleid door voorzitter J. Penninck.
De Roeselaarse kunstconcerten traden op 5 november op in de zaal Patria, o.l.v.
R. Vercruysse en met medewerking van de solisten Bernadette Hanoulle, Monique
Hanoulle, Albert Van Walleghem, Guy Vermander, e.a.
Op 7 november gaf Kamiel D'Hooghe een orgelconcert in de O.L. Vrouwekerk.
Deze programmapunten, naast meerdere andere o.m. op toneel- en balletgebied,
verzekerden het verdiend succes van dit Cultuurfestival, waarvoor én Stadsbestuur
én medewerkers dienen gelukgewenst.

Westvlaamse afdeling Fedekam
Te Roeselare kwam de Westvlaamse afdeling van de Federatie van Katholieke
Muziekverenigingen van België bijeen, onder voorzitterschap van B. De Vadder.
Waren eveneens aanwezig: de hh. gedeputeerde Storme, erevoorzitter, R. Vanden
Heuvel, nationale voorzitter, E.H. Hanoulle, geestelijke adviseur, De Sutter,
ondervoorzitter, alsmede de secretaris, de penningmeester en verscheidene raadsleden.
Na een In Memoriam voor de afgestorven leden, sprak de voorzitter het
begroetingswoord uit en gaf de heer Goossens, secretaris, lezing van het cultureel
verslag 1962-63. Hij handelde ook over het tijdschrift ‘Fedekam nieuws’. Na het
financieel verslag werd overgegaan tot de verkiezingen. A. De Sutter, ondervoorzitter,
werd in zijn functie bevestigd, evenals de secretaris. A. Viaene werd tot
penningmeester verkozen. Maurits Laridon, Cyriel De Laere, Julien Vandenbroucke,
Henri Beckers, Antoon Hocepied en Jacques Jackson werden in de raad van beheer
opgenomen.
De h. Maréchal, cultuuradviseur voor Fedekam Oost-Vlaanderen, hield vervolgens
een spreekbeurt over de muziekmaatschappijen in de huidige generatie en in de
toekomst, waarna de h. Grypdonck handelde over het ontstaan van de muziekcorpsen
van Napoleon tot op heden.
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Sijsele
Seminarie voor jongeren in grafisch bedrijf
In het raam van de beroepsjongerenwerking van het Service-bureau voor jongeren
uit de middengroepen werd op 29 en 30 november een eerste initiatief genomen voor
jongeren uit de sector grafisch bedrijf. Dit seminarie had plaats op het kasteel
Ryckevelde te Sijsele. Op het programma stond o.m. een forumgesprek, o.l.v. dhr.
M. Haazen, over ‘Smaakvorming en vormgeving aan het grafisch werk’, m.m.v.
Walter Demulder en Geert Vanallemeersch. Bovendien was er een paneeldiscussie
over ‘Plaats en mogelijkheden van de kleine offset’, door de hh. J. Lannoo en L.
Strobbe. P. Verbeke hield er ook een inleiding over ‘Toekomst van de grafische
bedrijven’.

Sluis
Literaire avond door de Literaire Tafelstonden
Op 21 december jl. had te Sluis, in het Hotel ‘Korenbeurs’ aan de Kade een literaire
avond plaats, ingericht door de Westvlaamse vereniging Literaire Tafelstonden. Naast
auteurs, die uit eigen werk lazen, werd de avond opgeluisterd met een klassiek
gitaarrecital door Te r e s a M e s t d a g e n met declamatie door L u c R e y n a e r t .

Torhout
Beker van de Kardinaal
In het raam van de landelijke toneelwedstrijd ‘Beker van de Kardinaal’ werden twee
Westvlaamse toneelverenigingen aangeduid om mede te dingen, onder de 10 beste
toneelkringen van het land.
Het zijn de ‘St.-Rembertuskring’ uit Torhout en ‘lever en Eendracht’ uit Menen.
Wij wensen beide kringen bij voorbaat alle succes toe.

Utrecht
Wedstrijd voor toondichters en vertolkers
Te Utrecht wordt van 10 tot 20 februari 1964 een internationale wedstrijd voor jonge
vertolkers van hedendaagse muziek gehouden. Kunnen deelnemen: alle instrumentale
en vocale virtuozen en groepen van maximum negen uitvoerders. Leeftijdsgrens: 35
jaar. Voor de internationale muziekweek van Gaudeamus 1964 in Nederland worden
twee prijsvragen uitgeschreven voor componisten, geboren na 1 januari 1927. Voor
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de eerste wordt een compositie voor koor of kamerorkest, ofwel een symfonisch
orkest of elektronische apparatuur gevraagd; voor de tweede een dramatische
compositie voor televisie, niet korter dan 15 en niet langer dan 30 minuten.
Inlichtingen op het secretariaat, Gerard Doulaan 21, Bilthoven (Ned.).

Jaarvergadering van het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond
Huldiging van leden - Vernieuwing van de Raad van Beheer
Zondag 8 dec. jl. had te Ieper de statutaire vergadering plaats van het Christelijk
Vlaams Kunstenaarsverbond. In de kapel van het Belle-Rustoord werd door Z.E.H.
Dr. Albert Smeets, geestelijk adviseur, een H. Mis opgedragen voor de afgestorven
leden: Z.E.H. Dr. Achiel Stubbe, Arthur Lambrecht, Stefaan van Gheluwe en Eugeen
Van Steenkiste. Tijdens het feestmaal in Hotel Britannique heette voorzitter Jozef
Storme de talrijk opgekomen kunstenaars welkom. Naar aanleiding van hun verjaardag
bracht André Demedts hulde aan Urbain Vandevoorde (70), Marcel Vandevelde
(65), Gaston Duribreux (60), Jos. Janssen (75), Joris Dewaele (65) en Antoon Vander
Plaetse (60). Ook andere leden, uit de tak der letterkunde, werden om hun
onderscheidingen in een huldewoord betrokken: F.R. Boschvogel, Julien Van
Remoortere, Guido Van Zeir, Maurits Declerck en Roger Van Keirsbilck. Marcel
Notebaert feliciteerde de plastische kunstenaars die zich in het verlopen jaar
verdienstelijk hebben gemaakt: de architecten Jan Tanghe, Bernard Missine en
Hendrik Scherpereel, en de kunstschilders Godfried Vervisch en Roger Baert. Ten
slotte stelde voorzitter Jozef Storme de volgende musici in het licht: Broeder Ildefons,
Xaveriaan, en Nestor Nuttin, die 60 jaar werden; Maurits Denaux en Ghislain Pouseele
om hun onderscheidingen.
Uit het verslag van verbondssecretaris Lucien Dendooven blijkt o.m. dat het
Verbond thans meer dan 350 leden telt. Tijdens 1963 werden veertig aanvragen tot
lidmaatschap door de Raad van Beheer goedgekeurd. Behoudens een tentoonstelling
te Avelgem, en enkele individuele tentoonstellingen onder auspiciën van het verbond,
werden alleen reeds in 1963 twintig uitgebreide kunstavonden georganiseerd in
verscheidene steden en gemeenten. Officiële erkenning van het C.V.K.V. blijkt uit
de ontvangst van het bestuur bij de koning en de koningin op 9 juli jl.
Het financieel verslag werd voorgedragen door beheerder-penningmeester Hector
Deylgat. Ondanks de zware uitgaven van het keurig uitgegeven en lijvig tijdschrift
‘West-Vlaanderen’, tevens de vele onkosten voor verbondsinitiatieven, discoteek,
enz. sluit zowel de rekening over 1963 als de begroting voor 1964 met een batig
saldo.
Redactiesecretaris Julien Van Remoortere gaf toelichting over de nummers van
het tijdschrift, die voor 1964 gepland worden. Deze zullen gewijd zijn aan: De
Kerkbouw in West-Vlaanderen sinds 1945 (73), Kunst en Wetenschap (74), Fotografie
als kunst (75), Oorlog 1914-1918: weerslag op kultureel gebied (76), Rusland (77),
Industriële vormgeving (78).
Zoals de statuten het voorschrijven, moet om de drie jaar de helft van de Raad van
Beheer gekozen worden. Tijdens de geheime stemming werden de volgende leden
voor de duur van zes jaar verkozen:
1. Afvaardiging namens de kunsttakken: Letterkunde: Jozef Deleu (Rekkem), Paul
Vanderschaeghe (Sint-Kruis) Plastische kunsten: Marcel Notebaert (Kortrijk), Albert
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Setola (Sint-Michiels), Jan Patoor (Kortrijk). Dramatische kunsten: Guido Cafmeyer
(Torhout), Antoon Vanderplaetse (Kortrijk). Muziek: Herman Roelstraete
(Izegem-Heule)
2. Afvaardiging uit het algemeen kultureel leven:
Werden verkozen tot lid van de Raad van Beheer: Mr. Alfons M. Botte (St.-Kruis),
Jo Maes (Oostende), Dr. Eug. Mattelaer (Knokke) en Lic. Fernand Simoens
(St.-Andries). De aldus vernieuwde Raad van Beheer, die vierentwintig leden telt,
zal in januari e.k. bijeengeroepen worden om o.m. over te gaan tot de verkiezing van
de voorzitter en de ondervoorzitters, tevens tot de aanstelling van de
beheerder-penningmeester, de redactiesecretaris van het tijdschrift en de
verbondssecretaris.

Kunstavonden 1963-1964
Ook dit seizoen kennen onze Kunstavonden een groot succes. Tot nog toe werd reeds
opgetreden te Westende, Pittem, Antwerpen, Aalbeke, Dudzele, Vlamertinge,
Assebroek en Oostduinkerke. Moen, Nieuwpoort, Veurne, Menen en Wevelgem
staan nog op het programma. Een vrij groot aantal kunstenaars werd reeds op
dergelijke avonden aan het publiek voorgesteld. De optredende leden behoren tot de
vier kunsttakken: letterkunde, muziek, plastische kunsten en toneel. Voor de
letterkunde moeten wij ons evenwel beperken tot scheppend werk. Plastisch werk
van aangesloten leden kan door middel van kleurendia's voorgesteld worden; wij
beschikken over een scherm en een diaprojector.

Boekenbeurzen
Geregeld wordt om onze medewerking verzocht bij de opening van boekenbeurzen.
Schrijvers, die er iets voor voelen bij deze gelegenheid aan een colloqium deel te
nemen, kunnen hun naam opgeven bij het Verbondssecretariaat, Ter Doest, Lissewege.
Zij kunnen meteen hun uitgever(s) verzoeken in contact te treden met de inrichters
van de boekenbeurzen. Wij hebben immers opgemerkt, dat dikwijls belangrijk werk
ontbreekt.
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Dr. Karel De Clerck: Letterkundig leven te Brugge in de Hollandse tijd.
Uitgeverij De Sikkel, n.v., Lamorinièrestraat 116, Antwerpen.
In het najaar van 1819 werd te Brugge de grondslag gelegd van een ‘Maatschappij
van Vaderlandsche Taal- en Letterkunde’, die als zinspreuk gedragen heeft ‘Eendragt
en Vaderlandsliefde’, en waarvan de betekenis in de literatuurgeschiedenis der
Nederlanden van groter dan lokaal belang is geweest. Aanleiding tot de stichting
was het K.B. van 15 september 1819, waarbij bepaald werd dat met ingang van 1
januari 1823 in de provincies Limburg, Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen ‘geen
andere taal des lands’ zou gebruikt worden in de officiële administratie.
Maar bij deze Maatschappij betekende de term ‘vaderlandsche’ zoveel als
‘Hollands’: men sprak van ‘volkstaal’ en ‘spellingseenheid’, maar veelal werd het
Zuiden vergeten en nog liever werd de lof gezongen van Weiland en Siegenbeek.
Na 1830, toen de breuk tussen Noord en Zuid een jammerlijk feit was geworden,
verliep te Brugge een tijdspanne van ongeveer dertig jaren eer opnieuw van enig
literair kontakt met het Noorden spraak kon zijn. In onderhavige verhandeling wordt
de geschiedenis van deze maatschappij geschetst. Karel De Clerck geeft tevens de
voornaamste oorzaken aan die de mislukking van deze instelling kunnen verklaren:
zijn besluiten zijn precies en merkwaardig.
Overigens zou deze studie, van een dertigtal bladzijden, wel kunnen gelden als
een epiloog op het nr. 70 van ‘West-Vlaanderen’, dat gewijd was aan de Westvlaamse
letterkunde tot 1815.
L. Dendooven

B. Janssens de Bisthoven: De Abdij van de Duinen te Brugge. Gidsenbond,
Brugge. 72 blz. 65 F.
In de jaren 1628-1642 liet Bernard Campmans, abt van Ter Duinen (Koksijde) te
Brugge een nieuwe abdij bouwen op de plaats waar zich voorheen een paar woningen
bevonden naast het refugium van de abdij Ter Doest (Lissewege).
Dit nieuwe Ter Duinen - een kloostergemeente waarin de abdijen van Koksijde
en Lissewege samengevoegd waren - leidde na de Franse Revolutie nog slechts een
theoretisch bestaan. Het gebouwencomplex groeide in de negentiende eeuw uit tot
het Groot Seminarie van het bisdom Brugge. In de jongste tijd hadden geslaagde
herstellingen en verbouwingen plaats.
In een keurige geïllustreerde gids geeft Kan. B. Janssens de Bisthoven, archivaris
van het bisdom, een nauwgezette beschrijving van ‘De Abdij van de Duinen’ te
Brugge. de gebouwen, het interieur van de verscheidene zalen en al wat zij aan
kostbaars en merkwaardigs bevatten. Met opzet heeft de auteur zich beperkt tot een
vrij schematische behandeling van al dit belangwekkend materiaal, overigens zo
boeiend dat menige vorser tot nader onderzoek zal aangezet worden. De geschiedenis
van Ter Duinen is groot en roemrijk.
In zijn voorwoord spreekt Mgr. M. De Keyzer, hulpbisschop van Brugge, de hoop
uit dat het werk de bezoeker zou helpen, om de schatten te ontdekken van die
historische gebouwen, die tot het schoonste kunstpatrimonium van ons land behoren.
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L. Dendooven

Ignace De Sutter: Inleiding tot het muziek-beluisteren. Desclée De
Brouwer, Brugge, 19623.
Met die heruitgave van het uitstekend verzorgd werk van Ignace De Sutter mag het
boekbedrijf Desclée De Brouwer een nieuw pluimpje op zijn uitgevershoed steken!
Zowel qua vorm als verzorging valt dit werk op bij al wie zich voor de muziek
interesseert. Steeds nemen wij dit werk met hetzelfde onverminderd genoegen terhand,
niet alleen om er losjes en genoeglijk in te snuffelen, doch ook om er
wetenswaardigheden in te ontdekken of om te zoeken naar een diepere beleving van
sommige meesterwerken uit de muziek. Het is overbodig nogmaals de structuur van
dit boek te bespreken; niemand zal het ons euvel duiden zo wij vooral wijzen op het
praktische nut van dit boek in het onderwijs.
Bij de studie van de Middelnederlandse literatuur, niet uitsluitend in een Nederlands
perspectief gezien doch ook in een ruimer europees kader gesitueerd, kan elke leraar
en leerling beroep doen op heel wat hoofdstukken zoals ‘Het kunstlied in de
Middeleeuwen’ - ‘Het Volkslied’ met een bloemlezing uit het werk van Van Duyse,
Snellaert en Van Hoof en zelfs van specialisten zoals Closson of
Bourgault-Ducondray. Andere niet minder bruikbare hoofdstukken handelen over
de kerkmuziek in de Baroktijd; Schubert en de Romantiek; de Impressionisten... en
vele andere.
Ook in de lessen esthetica waar meer dan eens gewezen wordt op het verband
tussen literatuur, muziek en dans kan een gretig gebruik gemaakt worden van deze
inleiding om diets te maken hoe de mens niet bestaat uit afzonderlijk werkende
compartimentjes, maar hoe alle zintuigen samenwerken met de geest tot het scheppen
of het naar waarde schatten van schoonheid. Meer bepaald vestigen we de aandacht
op de geschikte illustratie, reprodukties van schilderijen van Frans Hals, Servaes of
Dali, zodat de nadruk op de gehele mens gelegd wordt. Onze aandacht gaat insgelijks
naar de vele studieonderwerpen die ook in een ander dan zuiver muzikaal verband
kunnen besproken worden. Wij stippen aan: Literair-muzikale bespreking van Goethe's
ballade ‘Der Zauberlehrling’ in confrontatie met Dukas' gelijknamige orkeststuk. Kleine parallelstudie over verwantschappen tussen het Expressionisme in de
schilderkunst, de literatuur en de muziek. - Leraar De Sutter mag er fier op gaan
dergelijk werk voor onze jeugd geschreven te hebben.
H.C.

‘Het Beeld in de Nederlandse Barok’
Alweer verraste het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht ons met een puike
catalogus, die wij graag even aan onze lezers voorstellen. Hij werd uitgegeven n.a.v.
de tentoonstelling ‘Het Beeld in de Nederlandse Barok’, die in genoemd Museum
plaatshad van 6 september tot 28 oktober jl. en die nadien, tijdens de maanden
november en december overgebracht werd naar het Cultureel Centrum ‘De Beyerd’
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te Breda. In een voorwoord belichten D. Bouvy en Th. Van Velzen het doel van deze
expositie, nl. ‘iets van de evolutie in de 17de en 18de eeuw de beschouwer voor ogen
te stellen. Hoe vreemd het misschien ook klinken moge, dit zal dan de eerste poging
zijn om een overzicht te bieden van de religieuze baroksculptuur uit de Noordelijke
en Zuidelijke Nederlanden’. Uit deze inleiding blijkt ten overvloede dat de
bruikleengevers en de medewerkers aan de tentoonstelling hoofdzakelijk uit het
Zuiden - dus uit Vlaanderen - afkomstig zijn. Vanzelfsprekend werd ook gezorgd
voor een bondig, maar zeer degelijk geschiedkundig overzicht inzake de religieuze
barokkunst, waarna dan de eigenlijke catalogus volgt: naam van de kunstenaar,
biografische nota en uitvoerige, wetenschappelijk verantwoorde voorstelling van de
van deze kunstenaar geëxposeerde werken. Een ‘lijst van bruikleengevers’, een
‘literatuurregister’ en een opsomming van de aangehaalde tentoonstellingen sluiten
het tekstgedeelte af.
Als slot volgt dan een vijftigtal foto's van beeldhouwwerken, die tijdens de expositie
te bezichtigen waren. De foto's zijn van uiteenlopende kwaliteit.
In het geheel bezien evenwel een mooie, verzorgde catalogus, die de liefhebber
graag een plaatsje gunt in zijn boekenkast.

P. Debrabandere, Geschiedenis van de Schilderkunst te Kortrijk 1400-1900
(Verhandelingen uitgegeven door ‘de Leiegouw’, I), Kortrijk, 1963; 160
bladzijden en een zestigtal illustraties.
Tot op heden was nog geen volledige studie verschenen over de niet-onbelangrijke
rol die Kortrijk en zijn schilders gespeeld hebben in onze nationale kunst. Er was
wel de ‘Geschiedenis van Kortrijk’ van De Potter en Broeckaert en de ‘Guide illustré
de Courtrai’ van Dobbelaere en Caullet, naast een zeker aantal monografieën over
de mar-
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kantste figuren. Maar een werkelijk overzichtelijke, wetenschappelijk verantwoorde
studie bestond er nog niet, zoals Dr. Frans De Vleeschouwer zegt in de inleiding van
het interessant maar beknopt historisch overzicht van de Plastische kunsten, dat hij
publiceerde in ‘Kortrijk’ (Reeks ‘De levende steden’, 2). Men moet dan ook dhr
Debrabandere en ‘De Leiegouw’ van harte gelukwensen met dit initiatief.
De grootste waarde van het werk ligt op historisch documentair gebied. Alle in
talrijke dokumenten voorhanden zijnde gegevens werden zorgvuldig verzameld en
op voorbeeldige wijze geordend. Zij bieden ons het beeld van een schilderkundige
activiteit, waarvan de eerste sporen in 1374 te vinden zijn, en die in sommige perioden
zeer groot geweest is, vooral in de bloeiperiode, die de negentiende eeuw was voor
Kortrijk. Toen verwierf de Kortrijkse school dierenschilders een grote vermaardheid
met Robbe als centrale figuur, naast de landschapschilders, waarvan J.-B. De Jonghe
de voornaamste was, en de portrettisten zoals F. De Witte. Een grotere befaamdheid
verkreeg Kortrijk echter op schilderkundig gebied door twee schilders uit vroegere
tijden, die echter beiden door Noord-Nederland werden ingepalmd: de bloemen- en
dierenschilder Roeland Savery († 1639 te Amsterdam in grote armoede), die een
groot deel van zijn leven in Wenen en Praag verbleven had, en Karel Van Mander,
de schrijver van het beroemde ‘Schilder-Boeck’, waarin hij aan de Kortrijkse schilders
vele bladzijden wijdt, die wegens de pest eerst Kortrijk en later Brugge verlaten had
om zich te Haarlem te vestigen en er de akademie te stichten († Amsterdam 1606).
Talrijke schilderijen verluchten het werk van P. Debrabandere; zij geven de lezer,
beter dan lange uiteenzettingen, een duidelijk beeld van het schilderwerk. De
tentoonstelling, die in de verlopen maanden te Kortrijk gehouden werd over de
Kortrijkse schilders in vroegere tijden, sloot goed aan bij de historische monografie
van P. Debrabandere, die terecht bekroond werd in de wedstrijd van het Wvl. Verbond
van Kringen voor Heemkunde en uitgegeven is met de steun van de Bank van
Roeselare en Westvlaanderen.

Rudolf Krämer-Badoni, Het wezenlijke in de kunst. Prisma pocket 825,
Uitg. Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1963, 192 blz.
Dit prismaboek brengt de Nederlandse vertaling van ‘Über Grund und Wesen der
Kunst’ van de Duitse publicist en romancier Krämer-Badoni. Het beweegt zich op
het gebied van de estetiek, zonder zich tot een bepaald kunstgenre te beperken en is
een goede inleiding tot dit vak voor iemand die zwaardere werken als de
Kunstfilosofie van Prof. Edg. De Bruyne niet zou aankunnen.
Het eerste deel behandelt de algemene problematiek. Op zeer onderhoudende toon
worden we ingeleid in het streven van de letterkundige, de plastische kunstenaar, de
architect, de musicus; elk van hen werkt zonder het te weten soms een antwoord uit
op het menselijke lot, een geleid dromend antwoord, ook al interesseert hij zich
dikwijls slechts om vormproblemen, welk ook het onderwerp zij dat hij behandelt
of het materiaal dat hij aanwendt. Zijn conclusie is: uit de gecompromitteerde
pragmatische intentionaliteit brengt de mens als enige tijdeloze extase de radicale
intentionaliteit van het kunstwerk voort. Bijgevolg zijn de begrippen welbehagen,
vreugde, geluk, genot (pragmatische elementen) voor de kunst strikt genomen
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bijkomstig en overbodig; enkel de hogere spanning, de bezetenheid (radikale
intentionaliteit) laat kunstwerken ontstaan.
In zijn tweede deel geeft de auteur een overzicht van de estetiek van de Grieken
tot heden. Het uitvoerigst is hij over Plato en Goethe. Met genoegen lezen wij hoe
hij Hegel er van langs geeft. Maar voor de twintigste eeuw is hij misschien toch wat
te onbarmhartig: ‘Veel ouds - weinig nieuws’, zo betitelt hij dit hoofdstukje, waarin
hij als niet-Duitsers slechts Benedetto Croce en Malraux in aanmerking neemt; van
Merleau-Ponty bv. is er geen gewag gemaakt.
Een goed boek, dat verhelderend werkt, dank zij de vrijheid van geest en de losheid
van zegging, die het bezit, hoedanigheden, die men veelal bij Duitse publicisten mist.
A.S.

't Manneke uit de Mane, volksalmanak voor Vlaanderen.
Zoals wij vroeger reeds aankondigden, werd door de Heemkring ‘Bachten de Kupe’
het bekende ‘Manneke’ terug tot leven gewekt. De uitgevers lieten er geen gras over
groeien en inmiddels werd de volksalmanak 1964 reeds op duizenden exemplaren
verspreid doorheen heel Vlaanderen. Het valt onmogelijk samen te vatten, wat het
boekje allemaal bevat, maar dit kunnen wij wel zeggen, dat wij, bijna op elke bladzijde
een brok gezonde Vlaamse volkshumor aantreffen en is dat ook geen verdienste in
deze ‘angry-men’-tijd?
Het ‘Manneke’ kan verkregen worden op de volgende adressen; Willem Denys,
Ooststraat 68, Roeselare; Karel M. de Lille, Cartonstraat 40, Ieper; Roger Rossey,
Kokstraat 53, Nieuwpoort. Het volstaat aan één van deze drie 15 F in postzegels te
laten geworden.

Tijdschriften
Kortrijk, programma's en mededelingen van de Kortrijkse agglomeratie.
2de jaargang, nr. 4: Editoriaal (H.S.); Ook het Concertleven wordt te Kortrijk niet
verwaarloosd! (J. Vermander); Toneelkalender; Opera (G.S); Schouwburgkalender
1963-64; Operette (G.S); Teater Antigone Kortrijk is verhuisd (Bert De Wildeman);
Het Koninklijk Landjuweel te Kortrijk (Antoon Vander Plaetse).
2de jaargang, nr 5: Editoriaal: Voor een open gezelschapsleven; Uitgave van een
nieuwe luxe-brochure ‘Kortrijk 1964’; Teaterfestivaliteiten; De Stichting Lodewijk
de Raet in het Kortrijkse (R. Devos); Feestkalender 1964; De kunstavonden van 't
Hooghe; In het Kortrijkse Stadsmuseum; De plastische kunst te Kortrijk (W. Carsau).
Prijs per nummer: 5 F - Jaarabonnement (6 nrs): 25 F - giro nr 1031.84.

Ons Erfdeel.
7de jaargang, nr. 1.
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Het bekende, uiterst verdienstelijke tijdschrift ‘Ons Erfdeel’ heeft zijn zevende
jaargang ingezet. Het past hier hulde te brengen aan hoofdredacteur Jozef Deleu, de
man die steeds in de bres staat, daar waar het behoud en verspreiding van de
Nederlandse cultuur betreft; een warme hulde eveneens aan alle redactieleden en
medewerkers, die, bezield door een waarachtig idealisme, van ‘Ons Erfdeel’ een
periodiek hebben gemaakt, die eenvoudig niet meer weg te denken valt uit ons
Nederlands Cultuurleven. Zij hebben bewezen dat àlles mogelijk is, als iedereen zich
maar voldoende wil geven en inzetten voor de goede en grote zaak. Wij kunnen het
tijdschrift niet genoeg aanbevelen en hopen van harte dat het moge groeien en bloeien.
Het eerste nummer van deze nieuwe jaargang brengt ons o.m.: ‘Vier Overwegingen’
(Jozef Deleu), ‘De Nederlandse letterkunde in de Romaanse taalgebieden’ (Prof. Dr.
P. Brachin), ‘Taalstrijd en Vlaamse Beweging in Frans-Vlaanderen’ (Luc Verbeke),
‘Waarom ik Nederlands onderwijs’ (Robert Victoor), ‘De Dichter Pieter G. Buckinx’
(Prof. Dr. R.F. Lissens), ‘Gedichten van P.G. Buckinx’ (vertaald door André Piot),
‘De He-
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dendaagse Muziek in Nederland’ (Wouter Paap), ‘Het A.B.N. in Vlaanderen’ (Prof.
Dr. Willem Pée), ‘In de rand’ (André Demedts), ‘Priester Lemire’ (Jozef Declercq),
‘Steden in Frans-Vlaanderen: ‘Kassel’ (Lieselot en Frits Pittery), ‘Pour un
rapprochement objectif et serein dans le problème des langues en Belgique’ (Jozef
Deleu) en verder de gewone rubrieken.
7de jaargang, nr. 2.
‘Kulturele diskriminatie’ (Jozef Deleu), ‘Taalstrijd en Vlaamse Beweging in
Frans-Vlaanderen’ (Luc Verbeke), Gedichten van P.C. Boutens, H. Marsman en W.
Buning, alsmede de vertaling ervan door André Piot, ‘Nederlands onderwijzen aan
een universiteit in Frans-Vlaanderen’ (Dr. Walter Thys), ‘Wederwoord aan Anton
van Duinkerken’ (Dr. A. de Vin), ‘In de rand’ (André Demedts), ‘Onderwijs en
verspreiding van het Nederlands in Zuid-Afrika’ (Prof. Dr. Wilfried de Pauw),
‘Antoon Van der Plaetse: 60’ (G. Gyselen), ‘Ballade van de klown’ (Antoon Vander
Plaetse - vert. André Piot), ‘Een Duitstalige Zwitser over Frans-Vlaanderen’ (Ludwig
Bernauer), ‘De hedendaagse beeldhouwkunst in Vlaanderen’ (Jan D'Haese), ‘Steden
van Frans-Vlaanderen: Sint-Winoksbergen’ (L. en Fr. Pittery), ‘Grote
Frans-Vlamingen: de jeugdjaren van Maria Petyt’ (Ward Corsmit), ‘Afrikaans lezen’
(Jozef Deleu) en verder de rubrieken ‘Kulturele kroniek’, ‘Tijdschriften en boeken’
en ‘Aantekeningen en verslagen’.
Abonnement: 100 F (steunabonnement: 150 F) op giro 5893.45 van J. Deleu,
Menenstraat 67, Rekkem (W. VI.)

De Tekengids, tijdschrift voor creatief werk, uitgegeven door O.V.T. 17de
jrg., nr. 52.
‘Is fotografie in het onderwijs verantwoord?’ (Em. Debaillie), ‘Plastische opvoeding’
(C. Schepens-Maerten), ‘Tekenen, coördineren, studeren’ (Maurice Denayer),
‘Confrontatie. Methodiek-Didaktiek’ (J.A. Quakelbeen), ‘Taal, kunsttaal, picturale
taal’ (J. Fontier), TG.-front, ‘Herwaardering van de leraar P.O.’ (Jo Verhenneman).
Per nr.: 25 F. Abonnement (4 nrs.): 60 F. giro 4162.30 van O.V.T., Denderleeuw.

Biekorf, Westvlaams Archief
6, Zomermaand 1963: Borgers van Brugge in Empire-spiegel (Dom Tillo Van
Biervliet over een zedekundig werk van Kan. J.H. Van de Walle te Brugge omstreeks
1800 in het VI. en het Latijn) - Rond de oude Melkkeern (M. Cafmeyer) - De oudste
getuigenis der verering van het H. Bloed te Brugge in St.-Baseliskerk in 1256 (Antoon
Viaene) - Nog over de Gulden Vliesorde in Middelnederlandse teksten (G. Dogaer).
Lichten op rood. Nieuwe aantekeningen op ‘Le sentiment religieux en Flandre’ van
J. Toussaert (A. Viaene zet zijn belangwekkende rectificatie op dit te oppervlakkig
geschreven werk voort) - Mengelmaren en vraagwinkel.
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7, Hooimaand: Nazaretten in Vlaanderen met een lijst van oude Bijbelse
kloosternamen van stichtingen van voor 1550 ook buiten W.-VI. (Antoon Viaene) Rond de oude melkkeern (Belangr. gegevens over het boerenleven, verzameld door
M. Cafmeyer). - Het volksonderwijs te Pittem (Slot van de studie van Val. Arickx)
- Paardenfokkerij te Zuienkerke in 1360 (A.V.) - De hofstede Ten Bogaerde te Veurne;
verpachting in 1555-1575 (A.V.) - Mengelmaren o.a. over de Maatschappij van
Vaderlandsche Taal- en Letterkunde te Brugge in 1819-1830 (A. Viaene verwijst
naar Dr. K. Declerck, Letterkundig leven te Brugge in de Hollandse tijd), over het
Museum van Nieuwpoort (J.B.), over Joden te Brugge (Marcel Van de Velde met
aantekeningen van A.V.), en over de nieuwe torenspits van S. Pieters te Ieper in 1861
(L. Devliegher) enz.
8, Koornmaand: Beschrijving van Vinkem door Pauwel Heinderyckx omstreeks 1680
(tekst met commentaar van A. Viaene) - Uit 't begin van d'eeuwe te Deinze (G.P.
Baert) - Verdwenen blazoenen van Westvlaamse rederijkerskamers (V. Arickx sluit
hier aan bij zijn merkwaardig artikel in ‘West-Vlaanderen’, 70) - D'Osseweie te
IJzendijke Z. VI. (R. Crois) - Rozen van Jericho in het St-Janshospitaal te Brugge
in 1388 en later (A. Viaene over geneeskunde in de middeleeuwen) - De oudste
Luismarkt in Vlaanderen (A. Viaene over de Ieperse outcletmarct (ofte lusemarct)
ten tijde van de Cokerulle, 1280) - Mengelmaren o.m. over Goudsmid Antoine Le
Manth te Brugge, 1375 (A.V.), de oude monstrans van Oostende uit de tijd van
Albrecht en Isabelle (E.N.), De Grote Kristoffel van Brugge, het beeld dat uit de
Lieve Vrouwekerk weg moest in 1785 (J. Geldhof - E. N.). Verscheidenheden en
vraagwinkel.
9, Herfstmaand: Zeekantig Vlaanderen, Een verlichte herdoping van Veurne-Ambacht,
1750 (A. Viaene) - Vuurwagentje te Leuven in 1470 (F. Van Molle) - Inventaris van
echtg. Boonem-Grutere, 1514 Brugge (J. De Smet) - Brandreglement te Gits, 1822
(D.T.V.B.) - Figuratieve vroomheid in de oude Brugse huiskamer, 1475 (A. Viaene
verzamelde uit archiefstukken gegevens die ook voor de lokale kunstgeschiedenis
waardevol zijn) - Lichten op rood. Bronnenstudie beneden peil (A. Viaene toont de
verbluffende lichtzinnigheid waarmede J. Toussaert te werk ging o.m. betreffend de
Zeven Getijdencolleges, de H. Bloedverering, de diocesane synode, de
plattelandsgilden en confrerieën) - Mengelmaren o.m. over de Romeinse muntschat
van Aartrijke (E.N.), de viering van Dr. Jozef Weyns (A.V.).
10, Zaaimaand: Legpenningen en werpgeld (A. Viaene) - Een volkskundige bestseller:
M. De Meyer, De volks- en kinderprent in de Nederlanden van de 15e tot 20e eeuw
(recensie van H. Stalpaert) - Een brief uit Amerika, 1861 (A.M. over brief van Jean
Lannoije uit Dubuque U.S., uitwijkeling, aan Jos. Lagrou uit Lissewege) - Ventjunen
(Klausing) - Fenomenale ouderlingen (M. Debruyne) - Gr.-vic. Faict en de VI.
Zouaven (J. Geldhof) - Houtvenditie in St-Andries (G. Altoos) - De familie Hennesy
van Roeselare (L. Van Acker over lerse inwijkelingen) - Rijden met Wielpeerden
(J.D.D.) - Mengelmaren o.m. over P. Desideratis van Sint-Sixtus, Roeselaars weekblad
‘De fabriekant’ 1847 (D.C.), Heiligdomsvaarten in VI. (A.V.), Lod. Van Haecke (K.
De Lille), Brugs spel ‘Vlaemsche natie’ 1523 (E. N.).
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11 A, Slachtmaand: Harten in lood. Harturnen in W.-VI. (A. Viaene) Keizersgezinden in het Tieltse en patriottinnen te Wingene omstreeks 1789 (V.
Arickx) - Westvlaamse Stevenisten (Joz. Geldhof) - Trouwgeld voor arme meisjes
in 15e/16e E. (A.V.) - Bij de oude wasbleker (vertelling uit de oude te, G.P. Baert) De palen bezoeken (A.V.) - Mengelmaren o.m. over Karel Loppens van Koksijde
(B.), een Gentse dagklapper van 1793 (K. De Lille) en het dagboek van J. Inbona
omstreeks 1660.
11 B, Slachtmaand: Wervikse familie Gallant (uitvoerige studie van Jean Gallant) Roeselaarse Blauwvoetmartelaars. Het beleid van superior Delbar 1869-1884 (zeer
gedetailleerde, goed gedocumenteerde studie van Joz. Geldhof over de zevenentwintig
jaren strijd van Sup. Delbar in het klein seminarie tegen de Vlaamse beweging,
eindigend met de victorie: ‘Grâce à Dieu, l'esprit flamingant a totalement disparu de
la maison’; belangrijk opstel ook voor de Gezelle- en Verrieststudie en de geschiedenis
van de VI. Vlagge, steunend op nog on-
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bekende teksten) - Het gemeentekrediet en de lokale geschiedenis (Pro Civitate) (L.
Vanacker).
(Red. en beheer: A. Viaene, Annuntiatenstr. 82, Brugge; 125 F, giro 2335.37 A.
Viaene).

Trefpunt - Literatuur en Kunsten
Driemaandelijks, red. o.m. Albe, A. de Caluwé, Lieve Van Damme, Marcel Van de
Velde; red. secr. Jack Verstappen, Manitobaplein 8, Blankenberge; Abonn. 100 F;
Giro Bank Soc. Gén., Brugge 6475, voor reken. 491.683 J. Verstappen.
Nummer 1, Jrg. 1963-64 bevat o.m. Gedichten van Marcel Van de Velde, Albe,
Joh. Sonneville, Lieve Van Damme, een verhaal van F. Bonneure (‘Een kleine
revolutie afdraaien’), en actualiteit van Albe over de ronde tafel over de actuele
roman, ingericht door de Comunità Europea degli Srittori te Leningrad begin oogst,
een studie van Dr J.F. Van Damme over Willem Van Hecke met talrijke illustraties;
meerdere medewerkers uit Nederland, Duitsland, Italië. Deze uitgave neemt ongeveer
de opvattingen over van ‘Europa’, het tijdschrift van wijlen Medard Verleye, en is
een uitgave Brems, Herk-de-Stad.

Onze Taalblaadjes
Alfons Blontrock uit Brussel gaat onverstoorbaar door met het uitgeven van ‘Onze
Taalblaadjes’, onder het motto: ‘Uw taal is uw schat: leer beter en grondiger uw
Nederlands’. De vierde jaargang wordt einde 1963 besloten.
Elk vrij uur wijdt dhr. Blontrock aan zijn ‘Taalblaadjes’: opzoekingen,
boekbesprekingen, artikels in verband met taalkundige problemen... elke letter van
de blaadjes wordt met de hand gezet... heel de administratie is in één paar handen.
In Vlaanderen - en trouwens in welk land dan ook - meewerken aan de uitbouw
van een correcte omgangstaal, kan niet alleen hartverheffend, doch evenzeer
cultuurverheffend genoemd worden. En wie het dan doet met de moed en de bezieling
van dhr Blontrock, heeft recht op waardering en steun. Er zijn nog exemplaren van
de jg. 1962 in voorraad: 70 F (100 blz.) De jg. 1963 omvat 4 nummers van 12 blz.
en kost 50 F. (giro 8551.19 t.n.v. A. Blontrock, Braemstraat 103, Brussel 3).

B.R.T.-uitgaven
‘Derde Programma, vierde trimester 1963’
Het moet wel zijn dat de B.R.T. groot be-
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lang hecht aan het derde programma, vermits er onlangs een volledige brochure (nr.
17) uit de bekende B.R.T.-reeks aan gewijd werd. En dat mocht ook wel, daar het
genoemde programma een belangrijke rol speelt in het culturele radioleven.
Maurits Bilcke, die de lay-out verzorgde, haalt beslist eer van zijn werk. In een
zeer aantrekkelijke vorm wordt gepresenteerd wat de B.R.T. bracht gedurende het
vierde trimester 1963; geen dorre opsomming van muziekuitvoeringen, klankbeelden,
boekbesprekingen en toneelopvoeringen, maar wel een boekdeeltje, waarin
beschouwingen, inleidingen, eigenlijke programma's en zorgvuldig gekozen illustraties
op een esthetisch verantwoorde wijze afwisselen en elkaar aanvullen.

Leo Rommens: ‘Het Nederlands in ons bedrijfsleven’.
Deze zeer verzorgde brochure (nr 18) bevat een reeks interviews die Leo Rommens
afnam van een aantal personaliteiten, over de evolutie van het gebruik van het
Nederlands in ons bedrijfsleven, personaliteiten, die in hun normale werkkring bijna
dagelijks met het probleem geconfronteerd worden. Aanbevolen lectuur voor al wie
Vlaams denkt en voelt!

Lies Huylebroeck: ‘Het Televisieprogramma Peter Benoit’
Men heeft waarlijk kosten, noch moeite gespaard om ook van deze brochure (nr 19)
iets te maken, waarin men graag kijkt en leest. Het is niet méér, dan een inleiding
tot het T.V.-programma ‘Peter Benoit’, dat op 1 november jl. op antenne ging, maar
dan voorgebracht in een uiterst aantrekkelijke vorm, overvloedig geïllustreerd, gedrukt
op uitstekend papier en gekruid met tal van anecdoten in verband met de realisatie
van het programma.

‘Derde Programma, eerste kwartaal 1964’
Bij het ter perse gaan bereikt ons de B.R.T.-brochure nr. 20, die opnieuw gewijd is
aan het Derde Programma, maar dan wat betreft de uitvoeringen tijdens de eerste
drie maanden van 1964. Nogmaals prima verzorgd werk en een uitstekende
handleiding voor de Derde-Programma-liefhebber.
Deze brochures kunnen verkregen worden mits storting van 30 F per exemplaar
op giro nr: 54.68 van de B.R.T., Flageyplein 18, Brussel 5. Briefwisseling te richten
aan: Dienst Pers en Publiciteit van de B.R.T., Boondaalsesteenweg 6, Brussel 5.

V.T.B.-uitgaven
Marcel Messiaen: ‘Nieuwpoort 800 jaar stad’
Nieuwpoort vierde dit jaar zijn 800-jarig bestaan als stad. In aflevering 18 van de
Vlaamse Toeristische Biblioteek vertelt Marcel Messiaen, onderhoofdman van de
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heemkundige kring Bachten de Kupe en stichterbestuurslid van de heemkring De
Plate te Oostende, ons over de stad aan de IJzermonding werkelijk alles wat een
toerist en een heemkundige kan interesseren.
Niet alleen de geschiedenis maar ook de volkskunde en ekonomische bedrijvigheid
komen aan de beurt, naast de beschrijving van monumenten en officiële gebouwen.
Het is een uitstekende gids voor de stad.
Losse nummers te verkrijgen in een der 10 V.T.B.-boekhandels, b.v. te Antwerpen,
St.-Jacobsmarkt 45 (P.R. 936.27), tegen slechts 10 F (11 F indien toezending over
de post moet geschieden).

Frits W. Hondius: ‘Een groot Vlaams kartograaf herdacht’.
In de 16e eeuw muntten Vlamingen uit op het gebied van de aardrijkskunde en de
kartografie. Te Wakken werd driehonderd jaar geleden Jodocus De Hondt (die zich
naar de mode van de tijd Hondius zou noemen) geboren. Wegens de troebelen van
die tijd verhuisde het gezin van zijn ouders naar Gent en vervolgens week Jodocus,
die calvinistisch gezind was, zelf uit, eerst naar Londen en later naar Amsterdam.
Hier richtte hij de kaartenuitgeverij ‘De Wackere Hondt’ op, die grote vermaardheid
verwierf en nog lang na zijn dood onder zijn nakomelingen bleef bestaan. Hondius
werd terecht als een der voornaamste opvolgers van de grote Mercator beschouwd.
Zijn hoofdwerk is ongetwijfeld zijn Mercator-Hondiusatlas, waarvoor onze kartograaf
de koperplaten uit de erfenis van Mercator had opgekocht.
De nakomelingen van Jodocus Hondius in Nederland hebben onlangs een
familiegenootschap, de Fundatio Hondius, gesticht. Eén onder hen, advocaat Frits
W. Hondius, heeft de biografie en de werkzaamheid van zijn roemrijke voorvader
Jodocus beschreven in brochure nr. 21-22 van de Vlaamse Toeristische Biblioteek.
Vermits het hier een dubbel nummer in deze reeks betreft, bedraagt de prijs per los
nummer 20 F (21 F indien verzending over de post moet geschieden). Men kan deze
aflevering bekomen in elke V.T.B.-boekhandel, waar men ook kan inschrijven op
een abonnement van twaalf achtereenvolgende nummers van de Vlaamse Toeristische
Biblioteek tegen slechts 100 F (verzendingskosten inbegrepen).
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Inhoud
Artikels gerangschikt volgens onderwerp
editorialen
Prof. Dr. Augusto Traversa

nummer 67

Redactie

nummer 68

Dr. Luc Devliegher

nummer 69

Prof. emer. Dr. Paul De
Keyser

nummer 70

Paul Knapen

nummer 71

plastische kunsten
A.C.: Embryonnaire
geschiedenis van het
museumwezen

297

Antwoorden van
kunstenaars en critici op de
vragen van de enquête over
de abstracte kunst 73 t.e.m.

107

Avermaete, Roger: De
Vlaamse Houtsnijkunst: de
periode 1918-1930

377

Brion, Marcel: Betekenis
van de abstracte kunst

69

Callewaert, Marc: Vitaliteit
van de Italiaanse plastiek

25

Claerhout, Drs. Adriaan G.:
Radioscopie van het
hedendaags museum

301

De Duytsche, Michel: Het
verleden verrijkt onze tijd
- Kunstwerken in het bezit
van de Brugse Commissie

132

De Meyer, Maurits: De
Vlaamse Volksprent

401
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Dendooven, Lucien: Praten
met kunstsmid Alfons
Lenoir

117

Dendooven, Lucien: Albert
Setola

273

Denorme Caesar: Een
greep uit de schat van het
St.-Janshospitaal te Brugge

142

Denorme, Caesar: De schat
van het St.-Janshospitaal te
Damme

161

Deschrevel, Antoon:
Onvermoede kunstwerken
in het bezit van de
Commissie van Openbare
Onderstand te Ieper

163

Deschrevel, Antoon:
Kunstwerken in besloten
hoven van sociale
liefdadigheid te Kortrijk

169

De Schrijver, Antoine:
Museum en publiek

319

De Vleeschouwer, Frans:
In memoriam Stefaan Van
Geluwe

272

d'Haese, Jan: De Vlaamse
houtsnijkunst vandaag

388

Gellynck, Hilaire:
Kunstschilderes Nelly
Windels

54

Gellynck, Hilaire: In
memoriam Eugene
Vansteenkiste

178

Gellynck, Hilaire: Jan Van
de Kerckhove en M.-Rose
Lannoy

188

Gyselen, Gaby: Anto Diez

120

Gyselen, Gaby: Eigen
kunstbezit van de Prov.
West-Vlaanderen

354

Gysen, Frank: Pro Arte
Christiana bouwt
‘Artiestencentrum’

279
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Janssens de Bisthoven, Dr.
Alain: Grote
tentoonstellingen:
show-business?

323

Lebeer, Dr. Louis: De
Vlaamse Houtsnijkunst van
bij de aanvang tot en met
de negentiende eeuw

368

Read, Herbert: Oorsprong
van de abstracte kunst

66

Smeets, Dr. Albert: Gaston
Homblé

115

Smeets, Dr. Albert: In
memoriam Dr. Achiel
Stubbe

346

Stubbe, Dr. Achiel: In
memoriam Arthur
Lambrecht

178

Theuwissen, J.:
Landschappen van 17
gewesten gezien door
schilders van nu

420

Vanbeselaere, Walther:
James Ensor

281

Vandenberghe, Raymond:
Kunstschatten in de
Zwin-Stad

146

Walschap, Jacques: Edgard
Fonteyne

278

Weyns, Dr. Jozef: Zullen
wij de kleine musea
opdoeken?

326

x: Eigen Kunstbezit
West-Vlaanderen

122

x: Museumpanorama
West-Vlaanderen

329

x: Jonge Westvlaamse
schilderkunst

353

muziek
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Etienne, Fernand: ‘Ons
Dorado’ in het Mozarteum

275

Pols, André M.:
Constanten in de moderne
Italiaanse muziek

19

Roelstraete, Herman: Het
Internationaal Koorfestival
1963 te Kortrijk

349

Vandekerckhove, Michiel:
Hulde aan Maurits Denaux

348

letterkunde
poëzie
Bekaert, Piet M.J.: Kleine Gamma (45) - Boa, Fred: Vivisektie van een verveling
(414) - Brondeel, Paul: Ach, vreemde vriend (345) - Carette, Bart: Droom (45) Daele, Jan Emiel: De stilte suizelt... (271) - de Bleecker, Maurice: Doem (177) Deleu, Jozef: Het Kaartspel (271); Handeling (345) - Deloof, Jan: Heimwee naar
Cythera (45) - De Poortere, José: Ontwaken (111); Dood (271); Als tussen heuvels...
(345) - D'Haene, Stef: Ontmoeting (414) - Evers, Klaus R.: Ik denk aan zoveel
dingen... (112); Ik min die sleutelbos... (345) - Florizoone, Fernand: Kwatrijnen
(44) - Gruwez, Christine: Dernier envoi (177); En dat het niets is... (271) - Lernout,
Ward: Ver Afrika (45) - Muylle, Willy: Panorama (44) - Pimajojuko: Zomernacht
(414) Schneider, Marie-José: Ontgroening (112) - Speliers, Hedwig: Tweede
Brandenburgse (44) - Spillebeen, Willy: Nacht (44); Dageraad (111); Wandeling
(177); Zomer (271) - Tanghe, Annie; Portret (45) - Vandekerckhoven, Maurits: 'k
Wil ver... (414) Vanderschaeghe, Paul: Bij een verjaardag 31 (111); Theater (345)
- Vande Velde, Marcel: Arlesheim (44) - Van Haelewyn, Joris: De Droom... (111)
- Vanhalewijn, Mariette: De dode stad (112) - Van Mandel, Tanchelm: Het Licht
(271) - Van Remoortere, Julien: In Nevada staat een toren (112) - Van Ryssel,
Daniël: Droom (414) - Verbeke, Luc: Herfstbeeld (111); Regen en zon (177) Verkarre, Roger: Februari (45); Zo heen en weer wandelend (177); Ik had mij een
huis... (345).
Studiën
A.D.: Professor Ferdinand
Wippermann

114

Andriessen, Dr. Jos. s.j.:
Leven en werk van Joannes
David, s.j.

220

Arickx, Valère: Blazoenen
en deviezen van de

246
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Westvlaamse
Rederijkerskamers
Brulez, Raymond: Urbain
van de Voorde zeventig

346

de Caluwe, Mr. Alain:
Marcel Van de Velde 65
jaar!

181

Dendooven, Lucien: ‘De
Apostel van het Heilig
Hart’ door Raf Seys

50

Dendooven, Lucien: Jacob
van Maerlant

197

Elaut, Dr. Leo: Jan
Yperman

201

Hermanowski, Georg:
Sedert 1945 een
kwartmiljoen Westvlaamse
romans in Duitse vertaling

421

Indestege, Prof. Luc: De
hedendaagse letterkunde in
Italië

9

Kemp, Bernard: De novelle
‘Stilte’ van Raf Declercq

47
‘Klabbatse’ door Felix
Dalle

48

De bekroonde
Kongoroman van André
Claeys

182

De romanticus Marcel
Matthijs

184

José de Ceulaer te gast bij 351
Vlaamse auteurs
Luwel, Dr. Marcel: De
Rederijkers te Brugge in de
17de en 18de eeuwen

225

Ranke, Bert: Prozadebuut
van Jozef Deleu

417

Roemans, Dr. Rob. en van
Assche, Dra. Hilda:
Bibliografie van Louis
Sourie

285
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Schouteet, Albert: De
Brugse Rederijker Edward
de Dene

213

Seys, Raf: De Vondel van
Duinkerke

243

Stalpaert, Hervé: Het
Volkslied in
West-Vlaanderen
gedurende de 18de eeuw

262

Thomassen, Huib:
Tweevoudig debuut van
Jaak Stervelynck

418

Van Acker, Lucien: Arnout
van Geluwe

240

Van de Moortel, Remi:
Jonge Westvlaamse Poëzie

186

Vanderschaeghe, Paul:
Gaston Duribreux 60!

46

Viaene, Antoon: Anthonis
De Roovere

205

Vilain, Omer: De
Stadsbibliotheek van
Oostende

359

toneel
Dendooven, Lucien: De
Korrekelder

118

Germonprez, Fred:
Meester-pruikenmaker
Clement Delvoye

277

Gyselen, Gaby; Antoon
Vander Plaetse 60!

415

Rosseels, Maria: Van
‘Paisa’ tot ‘L'Eclisse’

21

Van Nuffel, Prof. Dr.
Robert O.J.: Het Italiaans
Toneel van vandaag

17
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V
architectuur
Smeets, Dr. Albert: Hoger Instituut
Sint-Lucas honderd jaar

51

Urbain, Ir.-Arch. Broeder: Het bekroonde 338
ontwerp voor het ‘Cultureel Centrum’ te
Brugge
Urbain, Ir.-Arch. Broeder: Het
‘Kreisheimathaus’ te Tecklenburg

356

van Ackere, Prof. Jules E.: Uitnodiging 2
op het Paleis te Urbino
x: In memoriam Rafaël Verwilghen

419

varia
Bosschem, Willy: Comacina, het ‘Eden’ 34
der kunstenaars
Durnez, Gaston: O sole mio

39

Fornoville, Th., c. ss. r.: De
35
‘Ruusbroeckring’, Vlaamse aanwezigheid
in het huidige Rome
Segers, Walter, lic. H.C.W.: Hoever staat 37
de Mezzogiorno?
Vaernewyck, Pierre E., lic. H.C.W.:
Sicilië, toekomstbeeld van Italië

38

x: Uitslag van de Provinciale Wedstrijden 363
1963
verbondsberichten
Jaarvergadering 1962 van het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond (57);
Kunstavonden C.V.K.V. 1962-1963 (192); Onze Voorzitter wordt vijftig (192);
Lentegouwdag Davidsfonds De Haan (192); Tentoonstelling te Avelgem (192);
Afvaardiging van het C.V.K.V. door de Vorsten ontvangen te Oostende (286); Jozef
Storme gevierd (28 juni 1963) (286); Hulde aan Jozef Storme (287); Onze Voorzitter
dankt (288); Zonnetij te Avelgem (289); Jaarvergadering 1963 (426); Kunstavonden
C.V.K.V. 1963-1964 (426): Boekenbeurzen (426).
vrije tribune
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Fleerackers, J.: Openbaar Kunstbezit in
Vlaanderen, een massale kunstbeweging
(58)
Kempen, Jozef: Nederland in Duitsland
(125)
kunst en geest
Dendooven, Lucien: Schaduw op de
middeleeuwse vroomheid

269

Janssen. Emiel, s.j.: Creativiteit,
humanisme, christendom

42

Smeets, Dr. Albert: Kunst en geest naar 175
René Huyghe
Van Hoof, Guido: Het verschijnsel Kunst 108
Verbeke, Prof. Dr. Gerard: De kunst als 343-412
dialoog
vakliteratuur
A.S.: ‘Rik Wouters’ (Roger Avermaete) (58) - ‘Welt der Malerei’ (Gerard Ulrich)
(59) - ‘De Kerk in Vlaanderen’ (J. Kerkhofs en J. Van Houtte) (59) - ‘Biekorf’
(59-127-290-429) - ‘Kunstpockets’ (289) - ‘Trefpunt’ (430) - Kultureel jaarboek
voor de Provincie Oost-Vlaanderen 1961 (292) - ‘Geschiedenis van de Schilderkunst
te Kortrijk 1400-1900’ (P. Debrabandere) (427) - ‘Het wezenlijke in de kunst’
(Rudolf Krämer-Badoni) (428).
Dendooven, Lucien: ‘Letterkundig leven te Brugge in de Hollandse tijd’ (Dr. K.
De Clerck) (427) - ‘De Abdij van de Duinen te Brugge’ (B. Janssens de Bisthoven)
(427).
H.C.: ‘Inleiding tot het muziekbeluisteren’ (I. De Sutter) (427)
j.v.r.: ‘Der Abend und die Rose’ (Georg Hermanowski) (59) - ‘Ons Erfdeel’
(60-291-428) - ‘De Tekengids’ (429) - ‘Onze Taalblaadjes’ (430) - B.R.T.-uitgaven
(430) - V.T.B.-Uitgaven (430) - ‘Kortrijk’ (60-126-291-428) - ‘Brugge’ (127-291)
- ‘Beeldhouwkunst Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht’ (126) - ‘Dit is
West-Vlaanderen’ (287) - ‘Het beeld in de Nederlandse Barok’ (427) - 't Manneke
uit de Mane' (428).
Spillebeen, Willy: ‘Kunst aller tijden’ (126).

Register van illustraties
omslagillustraties
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67: Jacques Corijn; 68: Pol en Jan Patoor; 69: Johan Zutterman; 70: André De
Smedt; 71. Piet M.-J. Bekaert; 72: Lydie Ballieu.
schilderijen - tekeningen - etsen - hout- en linosneden
Altdorfer, Albrecht: Schatkamer van Maximiliaan I (297)
Appel, Karel: Dieren en bloemen (89)
Bacon, Francis: Man in blue (79)
Baj: Piccolo personaggio in contraluce (29)
Beerblock, J.: Het Sint-Janshospitaal te Brugge (137); De H. Bloedkapel in het
Steen (266); De Markt (267)
Bilcke, Maurits: houtsnede, 1946 (398)
Bissière, Roger: Compositie met vogel (85)
Boccioni, Umberto: De macht van de straat (93)
Boel, Maurice: Compositie (99)
Bosschem, Willy: De Sint-Janskerk op Comacina (34)
Broes, Sep: houtsnede, 1962 (395)
Campigli, Massimo: De Architraaf (30)
Cantré, Jan-Frans: houtsneden (367-379)
Capogrossi, Guiseppe: Surface 210 (30)
Clayssins (?): De H. Maagd met Kind Jezus en twee gasthuiszusters (155)
Cobbaert, Jan: houtsnede (393)
Comhaire, Georges: Ronda (399)
De Grave, Jean Jacques: Te laat de put gevuld als het kalf verdronken is (393)
Degouy, Nelly: Madonna met engelen (396)
De Jaegher, Luc: houtsnede (397)
della Francesca, Pierro: Battista Sforza en Federigo di Montefeltro (3)
Denys Frans: Aanbidding van de herders (165); Doopsel van Christus (165);
Altaardrieluik (167)
Diez, Anto: España (121)
Dille, Frans: Negerin (396)
Dova, Gianni: Nascita dalle rocce (29)
Ernst, Max: De zee en de maan (83)
Fontana, Lucio: Concetto Spaziale (26)
Garemyn, J.: Het Pandreitje te Brugge in 1778 (264)
Gerards, Marcus: Gravures uit ‘De warachtighe fabelen der dieren’ (217-218)
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Guttuso, Renato: Algerijn (tegenover 65); De discussie (74)
Hartung: T. 56-12 (85)
Herckenrath, Antoon: Metropolis (391)
Homblé, Gaston: De wonderbare visvangst (116)
Humblet, Theo: houtsnede (399)
Jorn, Asger; Schilderij (89)
Klee, Paul: Vissenzwerm (72); De Stoomboot, detail (107)
Leonard, Jos: houtsnede, 1923 (376)
Maes, Karel: houtsnede (387)
Magnelli: Compénétration (106)
Manessier, Alfred: Veronica (92)
Masereel, Frans: Garvedraagster (87); houtsnede (385)
Minne, Joris: houtsnede (372); Antwerpen (384)
Miro, Jean: L'araignée rouge - Le soleil rouge (83)
Mondriaan, Piet: Schilderij (103)
Nicholson, Ben: October 57, Tregescal (81)
Noreille, Joz.: ex-libris (391)
Notebaert, Marcel: Het teken van de diagonaal-schaatser (91)
Olyff, Michel: Halfeen 's nachts (399)
Peeters, Jozef: houtsnede, 1920 (377)
Peverelli, Cesare: Naissance en ville (29)
Picasso, Pablo: Studie, fragment (68); Quatre têtes de faune (105)
Poliakoff, Serge: Schilderij (79)
Pollock, Jackson: Schaduwen (101)
Severin, Mark F.: Het congres der graveerders (397)
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VI

Slabbinck, Rik: Het bos (95)
Somville, Roger: L'âne marchand (102)
Stévo, Jean: Sérénité (400)
Teniers, David (de Jonge): Galerie van
Aartshertog Leopold-Willem (298)
van den Hoecke, Jan: O.L. Vrouw met
Kind Jezus en Sint-Janneke (154)
van Dooren, Edmond: houtsnede,
omstreeks 1922 (377)
van Oost de jonge, Jacob: Hospitaalvoogd
Frans Clais (151)
van Orley, Barend (school van): Madonna
met Kind en St. Jan (168)
Vlaamse volksprenten (401 tot 411)
Wierix (?): De ‘tien schildersprent’ (223)
Windels, Nelly: Landschap (54)
Wols: Zonder titel (85)
Wolvens, Henri-Victor: De Dijk (93);
Stilleven (123)
x: Geboorte van Christus,
St.-Janshospitaal Damme (146)
x: O.L. Vrouw met Kind Jezus in een
landschap, Damme (154)
x: Madonna met Kind in landschap, Ieper
(164)
x: Votiefschilderij van Yolente Belle
(165)
x: H. Elisabeth, begijnhof Kortrijk (172)
x: Catharina Lammertyn, begijnhof
Kortrijk (174)
x: Catharina Bagghaert, Baggaertshof
Kortrijk (174)
x: Gravure met wapen van de H.
Geestkamer (227)
x: De drie patronessen van de kamer De
Drie Santinnen (233)
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x: Gegraveerde titel van ‘De Ontledinge
van dry... Maertelaers Boecken’ (241)
beeldhouwwerken
De Gheus, Lucien: De gekruisigde (122)
Kerckhof, Anthoine: Cylindervormige
monstrans (161)
Lardera, Berto: Heure nationale (32)
Marini, Marino: Het mirakel (33); Judith
(80)
Papini, Viola: Giovanni Papini (16)
Somaini, Francesco: Blessé 1 (31)
x: Gewelfsleutel, St.-Janshospitaal
Brugge (131)
x: Sakramentstoren, St.-Janshospitaal
Brugge (135)
x: H. Ursula, St.-Janshospitaal Brugge
(135)
x: (anoniem Frans Meester): Madonna
met Kind (136)
x: Veelluik in geïncrusteerd ivoor,
Memlingmuseum Brugge (139)
x: Wiegekribje, St.-Janshospitaal Brugge
(139)
x: H. Hiëronymus, St.-Janshospitaal
Brugge (140)
x: De H. Anna uit de Trits,
St.-Janshospitaal Brugge (140)
x: Koperen grafplaat van Jan van der
Fonteyne, Damme (149)
x: Liturgische schotel in majolica,
Damme (149)
x: H. Margareta van Antiochië,
St.-Janshospitaal Damme (153)
x: Haardplaat, St.-Janshospitaal Damme
(157)
x: Koperen processiekruis, Damme (161)
x: Votiefbeelden, Godshuis Belle, Ieper
(163-168)
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x: Koperen grafplaat van Pieter Lansaern
en Lisebette Pauwelins (166)
x: Godshuis Belle: kelk 1620 (168)
x: Christuskop, hospitaal Kortrijk (172)
xx: Antieke meubels, in het bezit van de
C.O.O. van Brugge, Damme, Ieper en
Kortrijk (139-149-157-159-170)
xx: Monstransen en kelken,
St.-Janshospitaal Brugge (143-145)
tapijtwerken
x: Zes mirakelen van O.L. Vrouw ter
Potterie (132-133)
toneel - stoeten - ballet - opera - radio televisie - film
Beelden uit ‘L'Eclisse’ (Antonioni) (22)
Beelden uit ‘La Notte’ (Antonioni) (23)
Regie-opname uit ‘La Strada’ (Fellini)
(24)
Scènes uit ‘Felicia’ (Setola) (273-274)
architectuur
Beelden van en uit het paleis te Urbino
(5-8)
Van den Bogaerde Jan: Ontwerp
Universitaire Bibliotheek Frankfurt (52)
De Korrekelder te Brugge (118-119)
Kortrijk, hospitaal: Keukenhofje (171);
Altaarretabel 18de eeuw (171)
Kortrijk, begijnhof (173)
Musée de la République (Frankrijk) (299)
Binnen- en buitenzichten uit musea (303
tot 337)
Plans, gevels en doorsneden ‘Cultureel
Centrum’ te Brugge (338 tot 341)
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‘Kreisheimathaus’ te Tecklenburg
(357-358)
Stadsbibliotheek van Oostende (359 tot
361)
varia
Stijn Streuvels: Prijs der Nederlandse
Letteren

nr. 67 - omslag blz. 2

André Demedts bij de ‘Ruusbroeckring’ 36
Lucien Dendooven: onderscheiding
‘Arts-Science-Lettres de Paris’

182

Rederijkersblazoenen uit
West-Vlaanderen

196-200-224-239-242-249 t m. 259

Bladzijde uit Ypermans ‘Cyrurgie’

203

Laatste rekeningpost betreffende jaargeld 205
Anthonis De Roovere
Brugghe bidt Gode om vrede

207

Incarnacioen op de Dood van Karel de
Stoute

209

‘Eer-kaert’ van de Kamer van de H.
Gheest

231

Handschrift van Michiel De Swaen

245

Roeselare, ‘Zeegbare Herten’: oudste eremetalen (247); medaillon van de nieuwe
schakels (248); geborduurd medaillon op gildevaandel (248); baljuwstaf, 17de eeuw
(249): beeld H. Barbara, 16de eeuw (249).
‘Ons Dorado’ in het Mozarteum te
Salzburg

276

Afvaardiging C.V.K.V. bij Vorsten te
Oostende

286

Kunsttentoonstelling Manchester 1857

299

Salle Albert Lhomme

300

Lanscape Hall, New-York

300

Musée des Arts Décoratifs, Parijs

300

Administratief-wetenschappelijk apparaat 302
van een museum-voorwerp
Titelbladen en -versieringen van oude
boeken

210 tot 263-298
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portretten
Antonioni, Michelangelo (23)
Calvino, Italo (15)
Claeys, André (182)
Dalle, Felix (48)
de Ceulaer, José (351)
Declercq, Raf (47)
Deleu, Jozef (417)
Delvoye, Clement (277)
De Swaen, Michiel (243)
Diez, Anto (120)
di Lampedusa, Guiseppe Tomasi (13)
Duribreux, Gaston (46)
Fonteyne, Edgard (278)
Homblé, Gaston (115)
Lenoir, Alfons (117)
Lievens, Beatrijs (186)
Manzini, Gianna (13)
Matthijs, Marcel (184)
Moravia, Alberto (13)
Moretti, Marino (15)
Pavese, Cesare (15)
Piccolo, Lucio (15)
Quasimodo, Salvatore (13)
Seys, Raf (50)
Stervelynck, Jaak (418)
Van den Abeele, Philippe (186)
Vander Plaetse, Antoon (36-415)
Van de Velde, Marcel (181)
van Houtland, Jozefa (188)
Vermeille, Gust. (187)
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