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[West-Vlaanderen 1964, nummer 73]
[Editoriaal]
WIE EEN RONDREIS MAAKT IN WEST-VLAANDEREN
W O R D T getroffen door de veelzijdige ontwikkeling van onze provincie. Vele
gewesten werden door de oorlog zeer erg geteisterd. Talrijke kerken zijn totaal of
gedeeltelijk vernietigd geworden. Heropbouw en aanpassing aan de nieuwe
geesteshouding van de moderne mens werd een dringende noodzakelijkheid. Daarbij
kwam in de jongste jaren de industriële expansie die de bevolkingsstruktuur van de
provincie opvallend heeft gewijzigd. De bevolkingsaangroei en de
bevolkingsverschuiving hebben de oprichting van verschillende kerken noodzakelijk
gemaakt.
Talrijke nieuwe opdrachten werden aan bevoegde bouwmeesters en kunstenaars
toevertrouwd. Een nieuwe opvatting kreeg stilaan vorm. Doelbewust en eerlijk
streefde men naar de schepping van een sacrale ruimte waarin de moderne mens,
vatbaar voor eenvoudige schoonheid, in ontmoeting kon treden met de wereld van
de Drieëne God. Ter gelegenheid van de Provinciale Kultuurdagen van 1954 heeft
onze bisschop, Zijne Exc. Mgr. E.J. De Smedt, alle kunstenaars en bouwmeesters
opgeroepen om voor de mensen van deze tijd ‘het schone, waardoor hun ziel beroerd
wordt, met uiterlijke symbolen te vertolken.’
Talrijk zijn diegenen die onverpoosd hebben gewerkt, meestal onopgemerkt, om
die nieuwe vormen te creëren waardoor de hedendaagse mens wordt binnengeleid
in de wereld van het schone en van het sacrale. De evolutie wordt gekenmerkt door
eenvoud en soberheid. Een drang naar herbronning typeert het aktuele streven van
de kunstenaar. Hij peilt naar de bron van alle waarheid en schoonheid. De religieuze
ruimte of vormen die hij scheppen wil manifesteren een dienend karakter. Hij wil
doorheen de eigentijdse vormen heenwijzen naar een boventijdelijke idee. Geen
triomfalisme van deze vormen, maar vertolking van transcendente waarden.
Deze nieuwe visie en realisatievormen zijn het resultaat van diverse inspanningen
en initiatieven. In deze soms zware periode van zoeken en tasten werden de
kunstenaars door de Provinciale Kultuurdagen, Het Kristelijk Kunstenaarsverbond
en verschillende initiatieven in verband met het inrichten en organiseren van
tentoonstellingen, Provinciale prijzen voor architectuur, colloquia enz. op uitstekende
wijze bijgestaan. Maar er is ook in de mentaliteit van het gelovige volk een evolutie
ingetreden. In de sfeer van het Concilie, uitgedrukt in de betekenisvolle teksten van
de Constitutie over de Liturgie, wil de hedendaagse mens authentiek en communitair,
in ontmoeting komen met de levende God. Daarom draagt het volk van God graag
bij, langs het diocesane werk Domus Dei, tot de opbouw van het Huis van God.
MGR.V. VANGHELUWE
Voorzitter van de Bisschoppelijke Commissie voor Kerkbouw
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Colloquium over hedendaagse kerkbouw
Het ware verkeerd de studie van de naoorlogse kerkbouw in
West-Vlaanderen aan te vatten zonder deze vooraf te situeren in het
raam van de internationale bouwkundige beweging. Op zondag 24
november 1963 werd in het kader der Provinciale Cultuurdagen een
colloquium over dit onderwerp gehouden. De deelnemers eraan werden
bereid gevonden de tekst van hun interventies na te zien en voor
opname in ‘West-Vlaanderen’ aan te passen. De gesprekpartners
waren: Geert Bekaert s.j., van de redactie van ‘De Linie’, Gaby
Gyselen, Hoofd van de provinciale culturele dienst die aanvaard had
Prof. Lemaire door ziekte weerhouden te vervangen, en Ir.-Architect
Broeder Urbain, Directeur van het Hoger Instituut voor Architectuur
en Sierkunst Sint-Lucas te Gent; als moderator trad op Dr. Albert
Smeets, Lid van de Bisschoppelijke commissie voor Kerkbouw. Hier
volgt dan, met weglating van inleiding en besluit door de moderator,
de tekst van het colloquium, dat niet zozeer alle problemen wenste op
te lossen dan wel de problematiek zoals zij zich op dit ogenblik stelt
zo juist mogelijk te benaderen, overeenkomstig de openingswoorden
van dhr. Storme.

1. De kerkelijke gemeenschap en de architect
M o d e r a t o r : Mijnheer de Gouverneur, Monseigneur, Dames en Heren, wij wensen
vandaag samen te onderzoeken in welke richting de kerkbouw zich zal dienen te
ontplooien.
Om dit probleem nader te ontleden, wilde ik aan de heren leden van dit Forum als
eerste vraag stellen: ‘Wat verlangt de kerkelijke gemeenschap van de bouwmeester?’
Wij moeten ons rekenschap geven van de ontwikkeling van de Liturgie, misschien
van de resultaten van het Concilie, die wellicht nieuwe elementen bevatten voor
heden en toekomst. Mag ik Pater Bekaert vragen als eerste hierop te willen
antwoorden.
G. B e k a e r t : Geachte Heer Moderator, Dames en Heren, Op de vraag ‘Wat verlangt
de Kerk van de bouwmeester?’ weet ik niet zo onmiddellijk een antwoord. Men zou
bij voorbeeld kunnen antwoorden dat de Kerk van de architekt verlangt dat hij een
geschikte ruimte zou bouwen voor haar liturgische viering. Dat is zeker korrekt, maar
het helpt geen stap vooruit. Het stelt ons daarenboven in een verkeerd perspektief.
Ik zou liever niet spreken in termen van tegenstelling Kerk-architekt met er ergens
tussenin een opdracht, zeker niet om te beginnen.
Ik geloof dat wij er ons allereerst moeten van bewust worden dat de Kerk geen
werkelijkheid is die buiten of boven ons staat, waar wij toe behoren, maar dat wij
gelovigen, hiërarchie én leken, de Kerk zijn, de gemeenschap in Christus. Die ‘wij’
zijn geen abstrakte aanhangers van een abstrakte leer, waaruit men eventueel het
ideale kerkgebouw zou kunnen deduceren, maar levende, konkrete mensen, met vlees
en bloed verankerd in een bepaalde tijd en ruimte, met een zeer konkrete, persoonlijke
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opdracht in deze wereld. Ons geloof, dwz. ons leven in Christus, stelt ons niet buiten
de wereld. Het is geen vluchtheuvel. Integendeel, het engageert er ons dieper in,
omdat wij de laatste grond ervan raken. Door het clericalisatieproces dat sinds de
middeleeuwen in de Kerk heeft plaatsgevonden zijn wij al te gemakkelijk geneigd
de Kerk buiten ons konkrete leven te stellen als een soort genade-instituut. Het
kerkgebouw, dat wij kennen, ook het moderne, is er de volmaakte illustratie van.
Van daaruit is er, geloof ik, voor een vruchtbare bezinning op het kerkgebouw van
vandaag geen uitkomst.
Wij moeten vertrekken van de behoefte van de gemeenschap aan een
uitdrukkingsmogelijkheid voor haar religieuze beleving in bepaalde sakrale vormen.
Vanuit deze behoefte komt men op een bepaald punt, dat wij hier niet kunnen
analyseren, tot de noodzaak van het kerkgebouw. Maar ook hier moeten wij ons
hoeden voor verkeerde voorstellingen van het religieuze, sakrale en kristelijke. Al
te gemakkelijk aanzien wij bepaalde traditionele vormen als specifiek kristelijk, waar
zij in feite slechts overblijfselen zijn van de laat-antieke kultuur, waarin het kristendom
voor het eerst gestalte heeft aangenomen. Waar halen wij het recht de kristelijke
heilsboodschap te herleiden tot een zeer bepaalde en beperkte opvatting van het
menselijke nl. de westerse en dan nog veelal een opvatting van de westerse mens die
reeds achterhaald is. Een van de belangrijkste aspekten van het tweede vatikaanse
concilie is het losmaken van de banden van de universele kristelijke boodschap aan
een bepaalde kultuurperiode en dus een bepaalde mensopvatting - en universeel moet
hier dan begrepen worden in de twee richtingen die wij reeds vermeldden: ruimte én
tijd.
Vanuit deze premissen klinkt de vraag ‘Wat verlangt de kerk van de architekt?’
natuurlijk reeds heel anders. Het antwoord hierop zou ongeveer zo kunnen
geformuleerd worden: dat hij de autentieke geest die in de kerk van deze tijd leeft
op een kreatieve, non-konformistische wijze gestalte geeft. En dat is meer dan een
geschikte ruimte
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voor een liturgisch (dat als iets monolitisch wordt verstaan) programma op te richten.
Men heeft moderne kerken (de meeste) gebouwd die een perfekte uitoefening van
de liturgie, ook de meest geëvolueerde, toelaten, maar een zonde zijn tegen de geest,
omdat zij de waarachtige plaats en geest van het kristendom in de wereld, zoals wij
die nu aan het ontdekken en beleven zijn, miskennen. De architekt moet gelovigen
én ongelovigen in deze tijd bewust maken dat het kristendom geen esoterische
formule, maar autentiek leven is.
M o d e r a t o r : En mag ik vragen, Pater, of de actualiteit niet iets nieuws brengt op
dit gebied, meer bepaald voor wat betreft het huidige concilie. Ik heb de indruk, als
ik goed op de hoogte ben, dat er in het schema van de Liturgie iets gezegd wordt,
over de wens althans kerken te hebben die meer aan de eigentijdse geest
beantwoorden.
G. B e k a e r t : Ik geloof wel dat we met de kerkbouw verder staan - al staan wij
eigenlijk nog nergens - dan met de liturgische beweging die nog niet aan een echte,
diepe bevrijding toe is. In de laatste maanden is er wel opmerkelijk veel verandering
in gekomen. Maar men denkt nog altijd niet vrij genoeg over deze liturgische
werkelijkheid. Men aanziet ze al te zeer als een dogmatisch gegeven, waar het in
feite grotendeels een menselijke kreatie is.
In dit verband staat ons nog een belangrijke toekomst te wachten, die ook op de
kerkbouw haar weerslag zal hebben. Want de kerkbouw zit nu in een impasse (zoals
we zopas zegden). Eigenmachtig kan hij niet verder evolueren. Voortdurend stoot
hij op de grenzen van al te beperkt liturgisch besef.
M o d e r a t o r : Ik meen dat de kerkbouw van Duitsland heel zeker merkwaardig is,
en nochtans deze is, iedereen aanvaardt het, uitgegaan van de Liturgische beweging;
zij is bovendien gebaseerd op principes, die door de Commissie der Duitse
Bisschoppen zijn opgesteld geworden. Deze heeft een soort beginselverklaring
opgesteld in het jaar 1954, die tamelijk strict is. Dit heeft niet belet dat de kerkbouw
van Duitsland werkelijk voorbeeldig is. Daartegen staat Frankrijk; zo ik het goed
voor heb zeggen de Franse Bisschoppen eenvoudig: ‘il faut y avoir de l'art vivant’.
En dat is volgens hen het enige dat telt. Zij geven geen beginselen, zij geven geen
richtlijnen. U zijt meer het Franse standpunt toegedaan, Pater?
G. B e k a e r t : Niet per se. De Duitse en Franse bisschoppelijke richtlijnen zjin twee
verschillende wijzen van benaderen van de opdracht die beide slechts één aspekt van
de werkelijkheid raken en elkaar moeten aanvullen.
Beide sluiten aan bij de gegeven situatie in de twee landen en bevestigen die. Het
oordeel over de meest aangepaste weg hangt van deze konkrete situatie af.
Wat ik tracht te verduidelijken is dat op het ogenblik een theoretische (theologische)
bezinning op het kerkgebouw belangrijker is dan de praktische oplossing, al blijft
het waar dat een dergelijke bezinning nooit buiten de praktijk mag gebeuren. Het
inzicht zelf in de funktie en de zin van het kerkgebouw moet vernieuwd worden en
grondig. En van de theorie naar de praktijk is er altijd een lange weg.
De richtlijnen van de Duitse bisschoppen bevatten vele aanduidingen die nu nog
op praktisch vlak hun volledige geldigheid bezitten en een autentieke kerkbouw nooit

West-Vlaanderen. Jaargang 13

in de weg zullen staan, integendeel, hem zullen stimuleren. Het bezwaar dat ik ertegen
zou maken ligt juist in de principiële achtergrond van waaruit deze richtlijnen zijn
geformuleerd. Daarin wordt de liturgie beschouwd als een absolute grootheid, waaraan
de kunst dienstbaar moet gemaakt worden. Maar kunst dienstbaar maken betekent
evenveel als ze afschaffen. Kunst wordt hier alle existentiële waarde ontzegd. In dit
opzicht reikt het standpunt van de Franse bisschoppen wel verder. Dat de kerkbouw
in Duitsland voorbeeldig is zou ik ook niet helemaal durven onderschrijven. Op een
enkele uitzondering na, ik denk hier bijv. aan Rudolf Schwarz, blijft de Duitse
kerkbouw bij de traditionele kerkopvatting zoals ze in het westen gegroeid is en
miskent hij de wezenlijke evolutie die de mensheid en dus ook de kerk sinds het
einde van de middeleeuwen heeft doorgemaakt. Natuurlijk wordt dit achterhaalde
schema in moderne vormen vertaald, die soms zeer boeiend zijn. Op gebied van
bezinning over hedendaagse kerkbouw staat het Duits protestantisme wel het verst.
Maar zij kunnen voorlopig nog op geen waardevolle realisaties wijzen. U ziet, het
is eerder compleks.
M o d e r a t o r : Wij moeten daar nog op weerkeren. Excuseert u mij? Ik zou vragen
of de Heren misschien nog iets daarover aan te merken hebben.
D h r . G y s e l e n : Mijnheer, ik ben naar hier gekomen om te luisteren vandaag en
ik zat wel even met een paar vragen in het hoofd, niet met pasklare antwoorden. Ik
hoor u spreken over de richtlijnen van het Duits Episcopaat, u spreekt ook over de
Franse stijl, of het streven naar stijl. Is er zoiets merkbaar in ons eigen land? Ik bedoel:
is er vanwege ons Episcopaat een ‘Mechelse catechismus’ in het leven geroepen om
de architecten wegwijs te maken in het labyrinth van de actuele eisen? (Hilariteit).
M o d e r a t o r : Ik meen daarop eenvoudig te mogen antwoorden dat wij in het vrije
België leven. (Hilariteit).
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In de zesde eeuw was de kerk een ‘koninklijk huis’, met de voorzitterszetel in de absis. Het volk staat
of knielt eerbiedig en op afstand.
San Apollinare in classe, Ravenna (zesde eeuw).

In de moderne kerk wil men dikwijls het altaar weer centraal: alle aanwezigen sluiten erbij aan voor
het gebed, de dienst van het woord en de heilige maaltijd.
St.-Elisabeth, Opladen. Arch. Emil Stefann.

Heden is de kerk soms zelfs een gewone vergaderzaal geworden, waarin gewone zitstoelen rond het
podium zijn geschaard.
Augustijnerkerk, Nijmegen (1960). Arch. Vande Grinde.
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B r . U r b a i n : Mijnheer de Moderator, als vraag wordt gesteld: ‘Wat verlangt de
Kerk van de bouwmeester?’ en meteen is als antwoord gedicteerd: ‘Via versobering
naar de kern terug’. Mijn antwoord steunt op de praktijk en sluit bij de mening van
de Eerw. Pater aan, dat Kerk en Architect niet dienen te worden geopponeerd.
Immers, wanneer het Concilie om versobering verzoekt, dan is het wellicht omdat
die beweging - althans lokaal - reeds aan de gang is. Dertig jaar terug, mochten wij
dit streven in buitenlandse prestaties, reeds nagaan. Die versobering kenmerkt
trouwens heel de moderne levensstijl en architectuur. Met een vertraging van enkele
decennia, volgt eindelijk ons land de algemene stroming. Heden is eenieder van ons
ervan bewust dat wij een lange ziekte hebben doorgemaakt en dat wij ons behoeden
moeten tegen het aanwenden van allerlei decoratieve motieven. Naast de ‘structuur’,
positief element, wordt het decoratief element soms negatief of vrouwelijk
aanschouwd. Vandaar het nieuwe ideaal van een Hermann Baur: ‘Gedaan maken
met alle conventionele plans en vormen, vaarwel zeggen aan alle smuk en schminck,
ten voordele van een meer echte, meer expressieve, meer viriele kerkenbouw’. Sinds
jaren zoeken vooraanstaande architecten naar nieuwe structuren en organische vormen,
naar sobere gaafheid, daartoe eveneens gepraamd door de imperatieven van tijdsgeest
en van economie. Zij streven naar functionaliteit, naar volumen- en lichtspel, naar
eenheid en karakter... m.a.w. naar een vormgeving met abstracte kwaliteiten verrijkt,
die essentieel architectuur is, wars van bijkomende decorbehoeften en ijdele
versierselen. De wens van de Kerk, in zake sacrale kunst, loopt parallel met dit
eigentijds algemeen streven van de architect, wanneer de Kerk op haar beurt - en
met hogere motivering - om versobering verzoekt en terug wil naar de kern van de
zaak.
M o d e r a t o r : Deze versobering heeft overigens nog een ander zeer interessant
gevolg, meen ik, nl. dat op die manier het kerkgebouw gelijkvormig geconcipieerd
wordt bij de katholiek en bij de protestant; dat er dus een naar elkaar toe groeien is
langs het idee kerkgebouw om. En dat is in onze tijd van verdraagzaamheid, in onze
tijd van oecumenisme, zeker een belangrijke factor. Is het zo niet, Pater?
G. B e k a e r t : Precies, ik geloof dat wij hier stoten op op een simptoom dat wijst
op een fundamentele ommekeer in de opvatting omtrent het kerkgebouw, die
belangrijker is dan het woord versobering laat vermoeden. Het gaat, naar mijn
gevoelen, om de ontdekking van een nieuwe werkelijkheid. Het katholieke
kerkgebouw heeft verschillende funkties gehad, waarvan het nu, gezien de historische
evolutie, kan en moet afstand doen. Het was essentieel uitdrukking van een
machtskerk, waarmede dan niets pejoratiefs wordt bedoeld, want ook daarin ligt er
een autentieke waarde.
Wij redeneren nog als middeleeuwers over het kerkgebouw en daardoor komt het
misschien dat wij er ons zo weinig afgelijnde ideeën kunnen over vormen. Het
kerkgebouw was in deze opvatting hét centrum van het leven, niet alleen het
persoonlijke, maar ook het gemeenschappelijke, niet alleen het kerkelijke, maar ook
het civiele. Nu is dat niet meer het geval, al doen wij nog altijd gaarne alsof. Aan
deze maatschappelijke evolutie beantwoordt een inwendige groei van onze
spiritualiteit, die wij, om het kras te zeggen, zouden kunnen formuleren als een
bevrijding tot profaniteit. Het is alsof wij nu pas durven geloven dat God zich
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lichamelijk aan de wereld heeft gegeven. Door de komst van Christus is de wereld
pas helemaal en tenvolle wereld geworden. Christus heeft hem en de mens erin zijn
volle gewicht en zelfstandigheid gegeven. Hij heeft hem door zijn menswording tot
zichzelf bevrijd. In die profaniteit, in de overstijging van de sakrale bevangenheid
van de mens, die haar uitdrukking vond in de lokale gebondenheid, de sakrale ruimte,
het godenbeeld, staat het kristendom niet als een nieuwe religie, naast eventueel
boven zovele andere, maar als een openbaring in Christus van de echte, universele
werkelijkheid.
U begrijpt dat in de beleving van die werkelijkheid het kerkgebouw helemaal niet
centraal staat, hoe noodzakelijk het misschien ook is. Deze opvatting is wezenlijk,
hoewel misschien onbewust, aan de protestantse hervorming. Wij zijn ze nu stilaan
aan het ontdekken en daar ligt wel de diepste reden van de toenadering waarover de
heer moderator het juist had. Natuurlijk zou deze beschouwing, wanneer het over
het kerkgebouw gaat, moeten aangevuld worden met andere zoals over het al of niet
bestaan van een specifiek sakrale architektuur. Maar daar gaan we niet verder op in.

2. Volledig afbreken met het verleden?
M o d e r a t o r : Mag ik thans tot een tweede aspect van het probleem overgaan?
Eenieder gaat akkoord dat het historicisme afgedaan heeft; wij moeten daar niet op
terugkeren. De tijd van de neo-stijlen is voorbij. Een gebouw in neo-stijl wordt op
dit ogenblik algemeen erkend als een vergissing, iets waarmede de architect zelf
verveeld zit. Maar betekent dit dat de kerkbouw voortaan volledig moet breken met
de verworvenheden van het verleden? Moet het kerkgebouw totaal nieuw zijn en op
geen enkele wijze aansluiten bij het verleden?
Mag ik dit vragen aan de Directeur van een instelling, die zovele architecten
gevormd heeft, welke in de tijd van de neo-stijlen een leidende rol uitoefenden,
instelling waarvan de leerlingen evenwel op dit ogenblik ook nog voort-
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De Romaanse kerk is hier de ‘burcht voor God’, met stoere westbouw, traptorens en crypte.
O.L. Vrouwkerk, Maastricht (elfde eeuw).

St. Judas Tadeus, Eindhoven. Arch. H. Koldewey.
De moderne architect wil sober zijn, maar toch vergeet hij niet dat de kerk een ‘teken’ moet zijn, met
een aparte vormentaal, sprekend tot de hedendaagse mens met zijn zakelijke instelling.
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gaan een leidende rol te spelen bij het concipiëren van de nieuwste hedendaagse
stijlen.
B r . U r b a i n : Mijnheer de Moderator, u modereert uw lofwoorden niet. Moge mij
dit dan toelaten vrij te verklaren wat mij op het hart ligt.
Jaren lang hebben de architecten geleefd in een klimaat van ‘maken volgens
recepten’, zowel in de St.-Lucasinstituten als in de Koninklijke Academies, zowel
binnen het land als buiten de grenzen. De neo's waren een kenteken van die tijd.
Doch laten wij over de vorige eeuw geen kwaad spreken: hadden wij toen geleefd,
dan zouden wij wellicht ook met de machtige maalstroom meegesleurd zijn geworden.
Maar sinds enkele jaren is er een wonderbaar proces aan gang, niet alleen dit van het
uitgooien van alle ballast of het afleggen van het historicisme. Maar meteen de
herontdekking van de historische waarden in de Architectuur.
Het grote verleden - althans voor Europa - lijkt ons gekenmerkt door de perenniteit
van twee geesten, met name de gotische en de helleense. Een (gelukkig) permanente
strijd wordt tussen beide gevoerd. De gotische geest is deze van structuur, die uitgaat
van de Vikingen (scheepsbouw, aquadynamiek) over de Middeleeuwen (kerkschip,
krachtenspel), om via de neo-gotiek, te resulteren in de wonderbare ingenieurswerken.
De moderne ingenieur werd in de kathedralen aangekondigd (‘Le gothique
annonciateur’ schreef René Huyghe). En Henry van de Velde verklaarde ons dat
St.-Lucas, via de rationaliteit, het zijne had bijgedragen tot het ontluiken van de
moderne architectuur. Waar strijd is, vallen soms harde woorden. Derhalve werden
de Vikingen als ‘barbaren’ getaxeerd. Ook de Middeleeuwers, onder het epitheton
‘gotiekers’. De aanhangers van de neo-gotiek en de moderne pioniers werden niet
zachter behandeld bij de zg. ‘bourgeois bien-pensants’. De helleense geest is deze
van statische voornaamheid en burgerlijke staatsie, dank zij o.m. zijn modulen en
minutenspel. Die geest flakkerde opnieuw op met de Renaissance, na het uitdoven
van de vlamgotiek, en beloofde eeuwen te heersen dank zij de gulden snede en een
selectief vormenvocabularium. De gotische geest flakkert later met nieuwe gloed
op... Weer worden harde woorden gewisseld, tot het paradoxale toe. Een Germaan
was van mening dat de gotiek een cesuur (of breuk) in onze cultuur is, en een
Fransman dat we bedorven zijn (‘nous sommes pourris’) door vier eeuwen
neo-klassiek! Dank zij de neo's, die ieder een eeuwige pool hadden ontdekt, dank zij
de polemiek en de bezinning, zijn wij tot een juister inzicht in de architectuur
gekomen. Niet één der polen, doch beide dienen tegelijkertijd iedere waarachtige
architectuur te animeren. Heden eisen we én structuur én modulatie; én het positieve
én het negatieve; én de logica van het brein én deze van het gemoed. In die
verzoeningslijn dient de Modulor van Le Corbusier gezien: een ‘outil de travail’ om
de ‘structuur’ te ‘moduleren’. Dank zij de faze van het historicisme, dank zij de strijd
en de verzoening, zijn wij ten slotte tot een herwaardering van het verleden gekomen,
tot een herbronning, tot het herontdekken van de blijvende architectuur-waarden.
Met de verworvenheden van het verleden breken wij niet. Dank zij het verleden,
willen wij nu verder gaan... dat is de zin van de ware traditie.
M o d e r a t o r : Pater Bekaert, gaat u hiermede akkoord?
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G. B e k a e r t : In grote lijnen wel. Het is duidelijk dat er konstante koördinaten zijn
waarbinnen zich de evolutie van de kunstgeschiedenis voltrekt, ook de meest
avantgardistische van onze dagen. Maar men mag die evolutie toch niet té abstrakt
zien, als een puur mechanisme. Zeker zoals al het menselijke heeft ze iets mechanisch,
maar zij wordt toch op de eerste plaats gekonditioneerd door de geestelijke konstitutie
van een tijdperk.
De menselijke geest kan zich maar historisch verwerkelijken door zich af te zetten
tegen wat hem voorafging. Men mag dan ook de belangrijkheid van de tegenstelling
van de verschillende stijlen niet overdrijven. Wij hebben al te vaak daarin de
idealistische opvattingen van de archeologen van het einde van verleden eeuw
overgenomen, die zich het hoofd braken om het ideaal van een bepaalde stijl uit te
denken en te konstrueren. Eigenlijk moeten we omgekeerd te werk gaan. Het ideaal
van een stijl bestaat niet. En zijn eenheid nog veel minder. Maar er bestaat een
historische (geestelijke) evolutie van de mens die alles wat hij voortbrengt op min
of meer expliciete wijze bepaald. Een stijl is overigens, als men dit begrip wil
overnemen, zelf in voortdurende evolutie. Altijd dienen er zich nieuwe waarden aan,
waarvoor oudere moeten wijken. Het probleem van de stijl van een gebouw, in de
historische betekenis waarover wij het hier hebben, is een vals probleem, omdat het
de menselijke evolutie uitsluitend ziet in een mechanisch proces, geheel naar de
positivistische opvattingen van de tijd die het begrip stijl heeft ontwikkeld. De
werkelijkheid is echter altijd dieper dan de theorie en ook de neo-stijlen van de
negentiende en twintigste eeuw zijn uitdrukking van andere, fundamentele waarden,
waar zij zichzelf nauwelijks van bewust geworden zijn. Hetzelfde gebeurt met de
neo-stijl van de hedendaagse kerkbouw.
M o d e r a t o r : Wij moeten hier aanstonds nog op terugkomen. De Heer Gyselen
wenst over de vraag nog iets te verklaren.
D h r . G y s e l e n : Er is in die afkeer voor het verleden toch iets wat me enigszins
gevaarlijk voorkomt. Wij wil-
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S. Pius, Keulen. Arch. Joachim Schürmann.
De nuchterheid van het ‘kantoor- of fabrieksgebouw’, waarin het functionalisme hoogtij viert, vindt
men in vele hedendaagse kerken terug.

Soms domineert integendeel bij de hedendaagse architect de tendens om de kerk tot iets ‘totaliter
aliter’ te maken dan de profane gebouwen.
Ronchamp, Le Corbusier.
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Het interieur der gotische kathedraal is een hoge ‘ridderzaal’, gelegen in een trots ridderkasteel,
hooggewelfd en rijk gebeeldhouwd.
Kathedraal van Laon (omstreeks 1300).
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len nieuwe kerken bouwen in de stijl van deze tijd, in de stijl van de mensen van
deze tijd. Ik zie nog niet goed hoe het kan, omdat ik daar net hoor zeggen dat de
liturgische beweging in een zekere zin de aard en de vorm en de ruimtelijke conceptie
van het gebouw zal helpen determineren, maar tevens hoor ik dat deze liturgische
beweging eigenlijk nog niet helemaal uitgebalanceerd is. Wij staan dus nog in een
overgang. Maar anderzijds is een kerkgebouw uiteraard iets duurzaams, en wanneer
het gebouwd wordt blijft het bestaan voor vele jaren en soms voor vele eeuwen. Wij
zitten hier op dit ogenblik in deze raadszaal, een neogotisch ding, dat nog altijd dienst
doet, en de volgende generaties zullen waarschijnlijk met net zoveel eerbied opkijken
als wij naar deze muren en naar dit gewelf, naar deze omgekeerde Vikingsschuit.
Maar wij schakelen het niet uit. Dan vraag ik mij af: Moeten wij onze echte Gotische
kathedralen en onze mooie Romaanse monumenten zo maar afschrijven; moeten wij
zeggen: kijk, we gaan daar niet meer naar de H. Mis, we gaan daar niet meer bidden,
want dat ligt ons niet meer, dat appelleert niet meer aan onze inwendige gevoelens?
Ik heb het onzeker gevoelen, dat wanneer wij met zulke taal naar de bouwmeester
gaan van deze tijd, hij ook niet meer zal weten, hoe het nu moet. Waar ergens ligt
het kleinste gemeen veelvoud, waar ergens kruisen zich de lijnen tussen die positieve
verworvenheden van het verleden, en de moderne conceptie, die kijkt naar moderne
materialen, die uitziet naar de inplanting van een kerkgebouw in een modern
stadsbeeld? Of is er helemaal geen kruising bereikt of bereikbaar? Ziet U, ik formuleer
mijn beschouwingen in vraagvorm.
M o d e r a t o r : Ik geloof niet dat daarop een eenvoudig antwoord te geven is. En U,
Broeder Directeur?
B r . U r b a i n : Ik zou straks willen antwoorden als ik enkele moderne gevallen
illustreer.

3. Bestaat er reeds een moderne kerkbouwstijl?
M o d e r a t o r : We kunnen dan dadelijk volgende vraag gaan stellen: bestaat er op
dit ogenblik werkelijk reeds een moderne stijl op het gebied van kerkelijke
architectuur? Er is heel zeker op dit gebied gewerkt geworden door de grootste
architecten van deze tijd: Breuer, Schwarz, Böhm, Aalto, Niemeyer, Le Corbusier;
in ons land, de besten hebben er zich mede bezig gehouden. Er is zeker een
vernieuwing waar te nemen; maar kunnen we daarom reeds zeggen: kijk, dat is nu
de moderne stijl op het gebied van de kerkbouw.
Er is ook een zekere theoretische evolutie ontstaan; men heeft gegoocheld met
termen zoals vormentaal, zoals hedendaagsheid, zoals eigentijdsheid, zoals hedendaags
materiaal, zoals ruimtelijkheid, enz. Dat laatste schijnt voor 't ogenblik het meest
opgang te maken: ruimte! Wel: bestaat dat: de moderne stijl? Mag ik dat misschien
vragen aan Pater Bekaert?
G . B e k a e r t : Ik zou willen antwoorden met twee tegenvragen: bestaat er een
profane moderne bouwstijl? Heeft kerkelijke architektuur een eigen, specifieke stijl?
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Op de eerste vraag zou ik positief antwoorden, maar dan met alle voorbehoud voor
het begrip stijl dat ik reeds maakte!
M o d e r a t o r : Maar er is toch Barok, er is toch Romaans?
G. B e k a e r t : Ja, als men het begrip stijl verbreedt in de zin die ik aangeduid heb.
Men ziet toch hoe het romaanse bij het pre-romaanse aansluit, hoe de gotiek een koor
bouwt bij een karolingisch schip, hoe de renaissance gotieke interieurs aankleedt,
hoe de barok de renaissancekastelen omtovert... zonder dat bij deze operatie een
ogenblik het bewustzijn opkomt van een stijlaanpassing.
D h r . G y s e l e n : Dus zijn wij allemaal eigenlijk een beetje slachtoffer van onze
handboeken?
G. B e k a e r t : Ik meen van wel. Zeker wat betreft die scherpe tegenstelling tussen
verleden en heden. Wij zien te gemakkelijk de kontinuïteit van de geschiedenis over
het hoofd, ook al realiseert die zich in schijnbare tegenstellingen. Wij staren ons
blind op vormen uit het verleden, waar wij ons in feite aan hun kreatieve geest zouden
moeten inspireren en even spontaan en vitaal als toen nieuwe autentieke levensvormen
scheppen. En dat gaat niet alleen op voor de moderne kerkelijke kunst. De
moeilijkheden op het gebied van de kerkbouw zijn maar een uiting van een verstarde
houding tegenover de traditie die zich doorzet in geheel onze moderne kultuur.
Dit inzicht is voor de kerkbouw echter bijzonder belangrijk. Het geeft overigens
onmiddellijk een antwoord op de tweede vraag die ik daarnet stelde over het specifieke
van een sakrale architektuur, die zogezegd over een eigen wetmatigheid zou
beschikken (zoals onlangs nog werd uiteengezet door wijlen dr. A. Stubbe). En dit
antwoord is negatief.
Als wij billijk willen zijn en een streng oordeel uitspreken over de hedendaagse
kerkbouw, dan moeten wij dit ook doen voor een goed deel, het grootste deel van de
niet-kerkelijke architektuur.
M o d e r a t o r : Wij mogen ook niet vergeten dat de bouw van een kerk niet zonder
meer een prestatie is van de
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Die Weis, Steingaden (achttiende eeuw).
De rococokerk is een ‘troonzaal’ of zelfs een ‘salon du bon Dieu’.

Allerheiligenkerk, Basel. Arch. H. Baur.
De hedendaagse kerk lijkt dikwijls een ‘industriehall’ uit deze technische tijd.
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kerkelijke instanties. Het is een prestatie, waar de Openbare Besturen misschien de
grootste rol in uitoefenen. En natuurlijk de bouwmeester. De Bisschoppelijke
Commissie bij voorbeeld heeft toch eerst en vooral te oordelen of het geplande
kerkgebouw liturgisch geschikt is. Het heeft zich niet op een zeer uitgesproken
esthetisch plan te bewegen. Er is daarvoor een Commissie van Monumenten op
Provinciaal gebied, er is een Commissie van Monumenten op Nationaal plan: dus
Provinciale en Nationale instellingen.
G. B e k a e r t : Met dergelijke opvatting van de Bisschoppelijke Commissie kan ik
me moeilijk helemaal verzoenen. Praktisch gezien, in de bij ons gegeven
omstandigheden en opvattingen, is het wellicht het best dat de commissie zich
bescheiden houdt bij een oordeel over de liturgische functionaliteit van het gebouw.
Maar ik betreur een dergelijke toestand en geloof dat het anders moet en ook wel
anders kan. Ik denk aan een bepaald bisdom in Italië. Wij staan hier echter weer voor
de muur van een al te rigiede institutionalisatie van de kerk. Een commissie voor
kerkbouw zou zich niet mogen beperken tot het afwegen van de juridische gaafheid
van een ontwerp d.w.z. van zijn overeenkomst met het kerkelijk wetboek en de
instrukties van het H. Officie. Van haar zou een stimulans moeten uitgaan. Zij zou
moeten een aktief bezinnings- én dokumentatiecentrum zijn waar bouwpastoors en
architekten kunnen praten, zich kunnen verrijken, hun menigen kunnen toetsen... en
niet een soort gevreesde rechtbank, een spelbreker, die het laatste greintje kreativiteit
nog afremt.
M o d e r a t o r : Broeder Directeur, wenst U hier iets aan toe te voegen?
B r . U r b a i n : Of de hedendaagse architectuur reeds een eigen stijl veroverd heeft?
Ja en neen, naar gelang van de draagwijdte van het begrip ‘stijl’. Talrijk en interessant
zijn de hedendaagse prestaties, nieuw is hun voorkomen, doch deze verschijnselen
volstaan niet om ze te verheffen tot het architectonisch ‘stijlvolle’. Bekwame
ingenieurs, die opnieuw op de schoolbanken gaan zitten, menen dat zij niet goed
opgeleid zijn geweest in zake structuur en berekening, omdat de hypothesen die ze
eertijds aanvaarden moesten, blijkbaar niet kloppen met grote spanwijdten en
bijzondere vormgevingen van vandaag. Geen sprake van moderne stijl, daar waar
de structuur zelf nog niet accuraat werd opgelost.
Enkele architecten zijn erin geslaagd een eigen stijl tot stand te brengen. Gans hun
leven vertoont een draad van karaktervol streven en vormgeven. Dit is het geval voor
een Corbusier of een Alvar Aalto. De kerkbouw kende ook enkele markante figuren,
zoals een Rudolf Schwarz, die eerst te rade ging bij Dominikus Böhm.
Wij stellen het op prijs deze laatste in ere te herstellen. Vijftig jaar lang heeft Dom.
Böhm aan kerkbouw gezwoegd, in een tijd toen wij zelf het pregnant probleem nog
niet vermoedden. En van zichzelf mocht hij getuigen: ‘Ich glaube wie ich glaube!’
Over deze stijlvolle figuur werd genadeloos geschreven dat hij het probleem nooit
accuraat heeft ingezien, en derhalve nooit consequent heeft opgelost. Laat ons niet
in de rug van grote voorgangers schieten. Laat ons liever worstelen en veroveren
zoals zij, om met Gods genade, ons steentje bij te brengen tot de opbouw van de
sacrale architectuur.
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M o d e r a t o r : Er is gezegd geworden, dat de moderne kerk in feite uitgaat van het
fabrieksgebouw; men voegt erbij dat het in alle tijden zo is, dat elke tijd een eigen
bouwprodukt heeft, dat determinerend werkt voor de architectuur op alle gebieden.
Ik meen dat in Duitsland deze theorie is voorop gezet geworden. Gaat U akkoord,
dat het werkelijk de fabriekshall is, die voor onze kerkbouw inspirerend gewerkt
heeft, als men het zo mag uitdrukken? Pater Bekaert.
G. B e k a e r t : Een dergelijke vraag kan men niet met ja of nee beantwoorden. We
raken hier opnieuw het probleem van de kunsthistorische evolutie.
Vóór de doorbraak van de moderne architektuur werden fabrieken evenzeer als
kerken in neo-gotische trant gebouwd, en de meeste fabrieken van nu zijn even
modieus als de kerken. Het principe mag men dus niet zo maar algemeen stellen.
Toch zie ik gaarne de fabriekshalle, het industriegebouw als een inspirerend
voorbeeld voor het moderne kerkgebouw omdat een industriegebouw als zodanig
een uitgesproken affiniteit vertoont met onze manier van denken. Het beantwoordt
aan een direkte noodzaak, aan een onontkoombare behoefte. Het heeft een wezenlijke,
niet te loochenen funktie en dat is uit zijn architectuur af te lezen (of het zou zo
moeten zijn). Het eerste ook waar het bij een hedendaags kerkgebouw op aankomt
is precies deze integratie in het leven. Het kerkgebouw moet het kristendom (op zijn
eigen manier en met zijn middelen) tonen en beleven als een werkelijke levenswaarde,
een dagelijkse levenswerkelijkheid.
De laatste kerken van Schwarz, - we denken aan St. Christophorus te Köln-Niehl,
de H. Familie te Oberhausen, de St. Antonius te Essen..., zijn geen luxe-architektuur,
bestemd voor zondags gebruik. Zij zijn even nuchter en reëel als een industriegebouw.
Zij bezitten een inwendige overtuigende bestaansreden. Zij zijn er niet omdat ze iets
moeten verkondigen. Maar ze bestaan omdat ze niets anders kunnen.
M o d e r a t o r : Nochtans Rudolf Schwarz heeft zelf ten
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stelligste geloochend dat hij zich door het fabrieksgebouw heeft laten inspireren.
Broeder Directeur, wat denkt U over de actuele kerkbouwstijl, bepaald in verband
met de industrie?
B r . U r b a i n : Mijnheer de Moderator, de vraag: in welke mate de kerkelijke
Architectuur door de industrie wordt gedetermineerd, - dient soepel en genuanceerd
beantwoord. De Architectuur wordt uiteindelijk door tal van componenten beïnvloed
en vooral door de imponderabilia van de tijdsgeest en van de creativiteit.
Ons antwoord luidt:
1. Er is een grote wisselwerking tussen Architectuur en Industrie, zelfs een
samenhang. Niet enkel door het aanwenden van prefab-elementen, maar vooral in
de werkmethode bij het ontwerpen. Bij het ontwerpen van industriegebouwen traden
nieuwe factoren op, a.d.z. de grote kwantiteiten en de functionaliteit, de circulaties,
de hygiëne, de akoestiek, de climatisatie, de economie. Welnu, haast onopgemerkt,
werd de industriële werkmethode door de evoluerende architecturale compositie
overgenomen. Ter illustratie hiervan, de uitroep van Corbusier bij het ontwerpen van
zijn Paleis voor de Volkenbond te Genève (in 1930): ‘Wat een vreugde voor ons, na
drie maand inspanning, te mogen constateren dat wij voor de studie van een paleis,
dezelfde weg hebben gevolgd als voor het ontwerpen van een meubel, van een stad
of van een fabriek...’
2. In zake Kerkelijke Architectuur zijn de meningen verdeeld. De enen oordelen
de industrie positief te moeten aanspreken. Zo deed arch. Joachim Schürmann te
Keulen, in zijn Pius X- en in zijn St.-Stefaankerk. Stalen kolommen, slank als masten,
dragen een modern plafond, waaraan de wandgordijnen hangen. Deze wandgordijnen
bestaan uit prefab-elementen. - Echt zijn deze gebouwen, alhoewel ze ons wat koud
aandoen. Anderen menen echter dat de sacrale kunst niet door de industrie te
determineren is: zij spreken de industrie niet aan, zelfs blijken ze haar te negeren;
als zij een kerk bouwen, dan bouwen zij ‘helemaal anders’, ‘totaliter aliter’.
Te Keulen vinden wij twee exemplaren van deze geesteshouding. Ten eerste, de
nieuwe Sankt-Alban, door Arch. Hans Schelling, opgetrokken met baksteen van
herbruik, herkomstig van de Oude Opera. Het geheel is een niet orthogonale
compositie, die meteen middeleeuws, ambachtelijk en sacraal aandoet. Het tweede
voorbeeld, de Sankt-Laurentius, door de 68-jarige Architect Emil Steffann (die als
beeldhouwer begonnen was). Deze kerk is eveneens met oude baksteen opgetrokken:
kubische ruimte, spel van baksteen en beton, spaarzame lichtinval, plafond van
planchetten, harmonisch geflankeerd door een atrium, priesterhuis en Jugendheim,
het geheel drie-dimensionaal, orthogonaal, ultra-eenvoudig en karaktervol...
Waarlijk: de tegenvoet van de industrie. En meteen de versoberde voortzetting
van D. Böhm en R. Schwarz... In hoever is dan de moderne kerk door de industrie
gedetermineerd?

4. Het hedendaags kerkgebouw en de gewone gelovige
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D h r . G y s e l e n : Wat mijn nabeschouwingen zijn nopens wat Broeder Directeur
hier zegt, kan misschien een overgang betekenen naar de vierde vraag? Het is m.i.
zeer goed mogelijk, dat al die kerken in Keulen behoren tot de hoogste klasse. Ik
hoor spreken van kerkbouw, met achteraan in het hoofd van de architect het prototype
van een fabriek. Maar ik zie het toch zo, dat een kerk op de eerste plaats moet
gebouwd worden voor een gemeenschap.
We kunnen straks misschien even afdalen naar het individu, maar het is een
gemeenschap die erin samenkomt om uiting te geven aan een bepaald geloof. Mag
ik het probleem verplaatsen naar ons land en naar West-Vlaanderen. Ik vraag me af,
wanneer wij onze mensen op zekere dag willen binnenleiden in zo 'n nieuwsoortig
fabrieksachtig kerkgebouw, in welke mate dat dan zal beantwoorden aan hun reële
religieuze behoeften? Moeten wij voor het determineren van de stijl van deze tijd,
van de kerkelijke bouwstijl van deze tijd, niet toch ook rekening houden met het
volkskarakter? Er is in de laatste tijd rondom een aantal kerken hier in Vlaanderen
nogal wat te doen geweest, zodat men zei: kijk, dat geval sluit aan bij de oude stijl,
dat andere doet denken aan de oude stoere torens van het duinenlandschap en aan
de wens van geborgenheid, wat onze mensen toch wel een beetje kenmerkt hier in
de Westhoek. Ik vraag me af: moeten wij onze architecten de raad geven zonder
meer, en zonder enige reserve, naar het buitenland te gaan kijken, of het nu Frankrijk
is of Duitsland, of Spanje, of om 't even waar; - of mogen wij zeggen: kijk, man, ga
daar halen wat U technisch bruikbaar lijkt, maar zorg er toch voor, dat ge op de een
of andere wijze aansluit bij de kerkelijke architectuur uit ons eigen verleden, en bij
de aard van onze mensen? Ik denk daarbij aan hun lust om te vertellen, hoewel ik
niet weet in welke mate hij kan verzoend worden met de moderne liturgische
beweging. Ik denk aan de lust om te kleuren, met glasramen, enz. Wij staan daar
natuurlijk met de dwangidee dat abstracte kunst in deze tijd misschien niet binnen
kan in het kerkgebouw. Maar nu vraag ik mij toch af, of men een fatsoenlijk mooi
glasraam kan maken, zonder even te lonken naar de abstracte kunst. Kom, ik heb de
indruk, dat wij in die zin realistisch
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moeten denken, en dat wij toch moeten rekening houden met wat ons altijd eigen is
geweest.
M o d e r a t o r : Ja, inderdaad uw vraag komt in feite overeen met de laatste vraag,
die wij wilden stellen: het is de vraag, of het moderne kerkgebouw door de dag aan
de werkelijke individuele behoeften van de mens beantwoordt. En ik denk bepaald
aan de gewone mens. Regamey, een van de grondleggers van de hedendaagse
kerkelijke architectuur, de man die Le Corbusier erbij gehaald heeft, die man heeft
ergens gezegd: Nous n'avons pas le droit de nous désintéresser des pélerins de
Lourdes. Waarmede hij bedoelde: wij hebben niet een architectuur te maken, die
enkel aangepast is aan intellectuelen, aan mensen die in een spiritualistische sfeer
leven, maar ook aan mensen die in de realiteit zitten, mensen voor wie het gevoel en
de zintuigen het bijzonderste zijn. Het meisje dat de hele dag, de hele week door
werkt in de Siemensfabriek, klaagt erover dat ze 's zondags ook in een glazen doos
zit; de volksmens, de boer, die men in S... de kerk ziet ingaan, zegt als hij het altaar
ziet en het ensemble: ‘daar staat 'n keer niemand’, hij wil zeggen: d'r is geen enkele
heilige. Wat denkt u daarover, Pater Bekaert?
G. B e k a e r t : Zeer terecht, meen ik, werd zojuist door dhr Gyselen en door dhr
Moderator op enkele inderdaad belangrijke waarden gewezen. Maar ik zie niet in
hoe ze tegen moderne opvattingen kunnen uitgespeeld worden. Als ik daarnet
verdedigde dat het kerkgebouw zich even noodzakelijk moet aandienen als een
fabriek, dan betekent dit evident niet dat onze kerken fabrieken moeten zijn - al wil
ik daar onmiddellijk aan toevoegen dat het onderscheid tussen een goede fabriek en
een goede kerk niet zo groot hoeft te zijn. In diezelfde zin geloof ik niet dat radikaal
modern-zijn een autentieke regionaliteit uitsluit, al blijft het waar dat wij wel
universeler zijn gaan denken dan een halve eeuw geleden.
De geopperde bezwaren gaan m.i. echter helemaal op wanneer men ze laat gelden
voor de konkrete situatie, waarop zoëven door de heer moderator werd gezinspeeld.
Ze keren zich tegen het tekort aan verbeelding, kultuur en geestelijke belangstelling
van onze architekten.
M o d e r a t o r : Er is wel een zeker gemis aan fantaisie, een wegende soberheid, iets
dat kil aandoet, iets dat een beetje calvinistisch aandoet, een beetje rationalistisch
misschien. Denkt u ook niet, Broeder Directeur?
B r . U r b a i n : Mijnheer de Moderator, wij zijn het ermede eens dat de kerkbouw
tot op heden aan het gemoed van de doorsnee-mens geen voldoening schenkt. De
vraag is nu juist door onszelf te beantwoorden. Vlaanderen komt het toe, voor
Vlaanderen passende bedehuizen te realizeren.
Over eigen land hebben wij vermeden te spreken. En over het buitenland noteren
wij, dat naast enkele interessante realizaties, er toch maar weinig het gemoed
bevredigende kerken tot stand zijn gekomen. Daar nu de vraag afdaalt, naast het
liturgische, tot de ‘gewone man door-de-dag’, tot ‘een naar God gerichte poëzie’, tot
een ‘eiland van stilte’... meen ik te moeten spreken over ons volk zelf. Welnu, het
mag worden onderstreept dat Vlaanderen, sinds een vijftal jaren, een nieuwe lente
kent in zake sacrale architectuur. (Deze aangelegenheid is er o.i. een facet van).
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Vlaanderen beschikt over krachten genoeg om het probleem van de hedendaagse
sacrale kunst aan te pakken.
Dit probleem postuleert m.i. maar één conditio sine qua non: deze van de drieledige
aanwezigheid van clerus, christelijke gemeenschap en artiesten. Wanneer deze
drieledigheid sacraal voelt, wanneer heel het leven van deze gemeenschap sacrale
wijding krijgt, wanneer deze gemeenschap bij het vastleggen van een programma
aangesproken wordt, dan zal - na enkele jaren en zonder verdere problematiek Vlaanderen mogen bogen op waardige hedendaagse kerken en bedehuizen. Niet
echter omdat deze louter esthetisch gewild zouden zijn, maar als een geschenk van
hierboven, wegens de harmonie in de gemoederen, de samenbundeling van alle
krachten, de echtheid van het werk en de sacraliteit van heel het leven.
G. B e k a e r t : Eén klein woordje nog bij het boeiende betoog van E. Br. Direkteur.
Ik kan niet helemaal akkoord gaan met zijn pessimistische visie op het sakrale van
de moderne mens. De mens van vandaag is even religieus en sakraal als voorheen.
Maar er is ergens een hiaat ontstaan tussen die ‘inwendige’ religiositeit en de
‘uitwendige’ vertegenwoordiging ervan in de kerkelijke instellingen. Onze opdracht
bestaat erin om die twee weer bij elkaar te passen. Het is de taak die ook het Concilie
zich gesteld heeft.
M o d e r a t o r : Om te eindigen, mag ik U danken, mijne Heren, om Uw interessante
tussenkomsten in dit forum.
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Provinciale wedstrijd voor kerkbouw
De vierjaarlijkse Prijs voor Architectuur van de Provincie West-Vlaanderen, was in
1963 voorbehouden aan een voorontwerp van wijkkerk welke plaats zou moeten
bieden voor 400 à 500 personen. Intern diende een afsluitbare ruimte - een
zogenaamde winterkerk - voor ongeveer 50 personen voorzien. De globale kostprijs,
met uitsluiting van het verplaatsbaar mobilair, mocht vier miljoen frank niet te boven
gaan.
Deze wedstrijd, voorbehouden aan architecten die hetzij in West-Vlaanderen
geboren zijn, hetzij sinds tenminste vijf jaar in deze provincie verblijven, leverde
achttien inzendingen op. Wij menen met anderen dat dit als resultaat zeer behoorlijk
mag worden genoemd.
Het publiek heeft de ingediende ontwerpen kunnen bezichtigen ter gelegenheid
van de XIVde Provinciale Cultuurdagen op zondag 24 november en volgende dagen.
De tentoonstelling in het Provinciaal Hof liet een onbevangen confrontatie met de
denk- en werkwijze van jongere bouwmeesters toe.
Voor de hiernavolgende bespreking van de geëxposeerde studies, werd dankbaar
gebruik gemaakt van de toelichtingen welke samen met de plannen en maquettes ter
inzage lagen. De verdiensten van deze bijdrage komen dus op de eerste plaats de
heren architecten toe!
Architect M a r c D e s s a u v a g e , laureaat van de wedstrijd, had drie verschillende
ontwerpen ingediend. Met het eerste behaalde hij de Prijs; het tweede werd op de
tweede plaats gerangschikt maar zonder geldelijke premie daar de Jury van oordeel
was dat de verdiensten van de architect ruimschoots in het licht waren gesteld door
zijn bekroning; het derde werd eveneens cum laude vermeld maar het viel buiten
beschouwing omdat er bewust verzaakt was aan de afsluitbare ruimte, de zg.
winterkerk, waarnaar uitdrukkelijk in het prijskampreglement was gevraagd.
Voor het bekroond ontwerp heeft architect Dessauvage zich laten inspireren door
een bestaande woonwijk in aanbouw met enkele woontorens en gesloten bebouwing.
De enige plaats welke door de urbanisatie voor het bouwen van een kerk beschikbaar
bleek, was een weide die geregeld onder water loopt, peil - 2 m onder de nieuw
aangelegde weg. Met deze status voor ogen, heeft Dessauvage een zichtbare fundering
op betonnen pijlers bedacht welke het volledig niveau van de kerk zou te dragen
krijgen, met toegankelijkheid over loopbruggen. Daardoor is ook voor een oningewijd
toeschouwer de zinnebeeldige betekenis treffend naar buiten getreden. Zonder
vervalsing van een specifiek bouwkundige doelstelling, wordt het kerkgebouw aldus
tegelijk geïsoleerd van het profane ommeland én is het als een stevig schip in het
hart daarvan voor anker gegaan. Met zorg is trouwens gelet op een goede verhouding
tussen beslotenheid naar binnen en ruime gekeerdheid naar buiten.
Het programma gaat uit van de liturgische kern, met hoofdaltaar, ambo, zetel van
de celebrant, doopvont en heilig sacramentsaltaar samengebracht in één priesterkoor
dat gelegen is in het ruimtelijk zwaartepunt van de konstruktie waar juist ook openheid
en geslotenheid elkaar intens kunnen ontmoeten. Omheen deze kern wordt - wat
Dessauvage noemt - d e s p o n t a n e ruimte gesitueerd van een kristelijke
gemeenschap i n w o r d i n g , als een bescheiden begin dat tot feestelijke ruimte zal
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kunnen uitgroeien. De biechtzone is in die zin ook naar de kleine ruimte gepland
zonder dat de biechtgewoonte als zodanig hinder zal ondervinden. Het aanstippen
waard is dat de laureaat ook in zijn derde ontwerp de centraliserende idee konsekwent
heeft laten doorwerken, en dat hij daarom eveneens de centrale betekenis van de
doopritus door een rechtstreekse betrekking op het koor in het licht heeft gesteld,
daarbij denkend aan de paasliturgie. Zelfs de doopwaterreserve wordt in het eigenlijke
priesterkoor bewaard. In het eerste ontwerp voorziet hij daarentegen een meer
traditionele plaats.
Architect J a n Ta n g h e , uit Oostende, bekwam een premie voor zijn kerk in het
duin. ‘Het is zeer moeilijk een gebouw in een duinlandschap te integreren, - schrijft
de architect in zijn memorie van toelichting, - omdat een duinlandschap zeer open
staat, weinig groen vertoont en bijgevolg zeer kwetsbaar is zowel door de vormen
als door de kleur. Daarom past een zeer kalm, horizontaal en gesloten gebouw,
waarvan de kleur egaal moet blijven, liefst wit’.
Evenals bij de laureaat en bij verscheidene andere mededingers, wordt in de
argumentatie van architect Tanghe een werkelijk lofwaardige sereniteit betracht in
de probleemstelling. Ook hij wil de ruimtelijke schikking van het gebouw oriënteren
naar de liturgische basisvereisten: de kerk is de zichtbare ark des verbonds tussen
God en het mensdom, en de materiële instrumenten die voor het beleven van dit
bondgenootschap in de viering van de Eucharistie vereist worden, dienen volgens
die sobere maar wijdingsvolle opgave samengebracht en geordend.
Tegenover de gesloten gemeenschap rond het offer verzameld, treedt bij Tanghe
de differentiatie van het koor duidelijk naar voren. Het altaar staat niet in het midden,
ook de lezenaar niet: in het polyvalente koor valt het zwaartepunt op altaar of lezenaar,
naar gelang het gebruik. De architect parafrazeert aldus treffend het kernbetoog van
E.P.G. Bekaert s.j. in ‘Streven’ 1963, blz. 658-659! Tegenover het priesterkoor en
de plaats voor de gemeenschap, beide gelegen in een ruimte waarvan het deel boven
het koor verhoogd en verlicht is, onderscheidt zich een tweede, als secundair gedachte
ruimte waar de weekkapel, de doopvont, de sacristie en de biechtstoelen zich
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Architect Marc Dessauvage.

Architect Jan Tanghe.

Architecten Claeys en Scherpereel.
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bevinden. De week- of winterkapel, waarover al zoveel woorden gevallen zijn, is in
het ontwerp Tanghe met opzet niet afgesloten. Ook de kleine gemeenschap moet
immers verbonden zijn met het enige altaar, het tabernakel en de lezenaar. Het
verwarmingsprobleem kan opgelost worden met behulp van convectoren.
Architect Tanghe wijst met nadruk op de relatie tussen de authenticiteit en de
soberheid. Een kerkgebouw in deze tijd kan zich geen praal, geen schitterende
zelfingenomenheid veroorloven. Men hoort a.h.w. de echo van het verwijt nopens
het ‘triomfalisme’ uit een vermaarde concilietoespraak van Z. Exc. Mgr. De Smedt:
de Kerk moet haar waardigheid sober dragen, en ook de gebouwen van de eredienst
moeten in die geest worden opgetrokken. Juist daardoor kan een waarachtige stijl
tot stand komen; hij dient te groeien uit een innerlijke levenshouding.
Het kan ten andere niemand ontgaan dat de Jury van deze provinciale prijskamp
in termen van soberheid heeft gedacht, en dat precies sobere ontwerpen haar voorkeur
hebben weggedragen, zij het in wisselvallige vormgeving. Ook het geprimeerd
ontwerp van architect B e r n a r d M i s s i n e uit Lichtervelde streefde naar eenvoud
van vorm en naar geslotenheid van architectonische conceptie; dat van de architecten
Yv a n C l a e y s en H e n d r i k S c h e r p e r e e l , beiden te Sint-Andries gevestigd,
is zelfs nog iets strenger van opvatting: de hoge, gesloten muren willen de kerkganger
formeel beschermen tegen het lawaai daarbuiten; licht wordt daarom uitsluitend via
het glazen dak voorzien. In dit ontwerp mag nog aangestipt worden dat het zangkoor
en het orgelklavier onder de gelovige gemeenschap worden gebracht, om haar aldus
nog inniger bij het liturgisch gebeuren te betrekken. Dit detail van praktische orde
mag stellig niet worden onderschat.
Van de achttien inzendingen werden er slechts vijftien tentoongesteld, maar dit
aantal is nog te groot om ze elk afzonderlijk samen te vatten en, al ware het slechts
bondig, te bespreken. Wij geloven nochtans graag de Jury in haar vaststelling dat er
voor deze prijskamp voortreffelijk werk geleverd is. Zowel de zorg welke aan de
tekeningen en aan de maquettes werd besteed, als de zin voor originaliteit en adekwate
vertolking van de opgave wijzen erop dat hier met veel overgave en geregeld ook
met lofwaardig intellect werd gearbeid. Het ovaalvormig grondplan met
gelijkopstijgende dakrand, uitvloeiend in het torengebouw, van architect R o g e r
H e m e r y c k ; de omgekeerde gelijkzijdige driehoek met ingang in de scherpe hoek,
van architect L.J. N u y t t e n s , een idee dat ook terug opduikt bij architect L i o n e l
S u p p l y ; en de tweevoudige alleszins gedurfde inzending van architect
C h r i s t i a a n Va n d e r P l a e t s e waarin vooral de verwoording van het
interessante thema moet boeien, hebben duidelijk aangetoond dat het creatief
vermogen van onze jonge bouwmeesters niet met ‘vondsten’ verlegen zit. Het moge
dan waar zijn dat ongewone vormen misschien niet om de vorm zelf dienen bedacht,
hier is toch een streven merkbaar naar een eigentijds gebaar dat waardering verdient.
De tweede tendens welke aansluit bij de soberheid van de geprimeerden, vertoont
bovendien en o.a. in de ontwerpen van architecten De M e y e r e , Va n d e r m o e r e n
en P a u l G o e t h a l s , meer dan eens interessante stedebouwkundige aspekten welke
de ontwerpers niet uit de weg wilden gaan omdat zij maar al te goed weten dat een
kerk dient geïncorporeerd in een levende en levendige gemeenschap. De gezamenlijke
inzending van architecten D e l r u e en Va n b e l l e was trouwens formeel in die
richting geconcipieerd. Uit hun nota van toelichting vernemen wij dat zij een jonge
parochie hebben aangezocht om als fiktieve opdrachtgeefster op te treden. De
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ontwerpers hebben geen vergeefse moeite gedaan om de kerk een ereplaats te bereiden
binnen het terrein dat voor een veelzijdige openbare bestemmig was voorbehouden,
waarbij zij bovendien ook de pastorie en een vergaderzaal voor parochiale
werkgroepen hebben willen betrekken.
Met en rond de laureaat en de geprimeerden is aldus een indrukwekkende
bloemlezing van eigentijdse gedachten verzameld waaruit alle gegadigden zonder
twijfel met belangstelling en dankbaarheid hebben mogen putten. Bepaalde
onzekerheden, en verwarrende of nog niet volgroeide voorstellen doen niets af van
de indruk dat met deze prijskamp een positieve bijdrage in de goede richting werd
geleverd, en dat op deze wijze stromingen worden verwekt of onderhouden, welke
een voorbijgestreefd tijdvak helpen afvlakken en het openliggend bouwterrein
schoonmaken.
Gaby Gyselen

Architect Bernard Missine.
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Westvlaamse kerkbouw in een Nederlands vizier
Aan de traditie welke kunstmatig werd vooropgesteld door kapelletjes
en academies hebben wij natuurlijk maling, maar de spontaan geboren
traditie, de fenomeentraditie eerbiedigen en huldigen wij.
Paul van Ostaijen

In de ban van het verleden
Op het gebied van de religieuze bouwkunst is in België tussen 1918 en thans zo
mogelijk nog minder baanbrekend werk verricht dan in Nederland. Nog vaster dan
onze kerkenbouwers zat men daar verstrikt in als onvermijdelijk ervaren historische
gegevens en overleveringen, waarbij de koepel en de boog de beslissende rol speelden,
omdat zij de sacrale tekenen bij uitstek geacht werden. De koepel was een welkom
middel tot religieuze uitdrukkingskracht en in alle mogelijke wijdten en hoogten en
alle graden van byzantinisme ziet men er deze verdorde schillen, deze deksels op
sinds lang ledige reukvaten. De Christus-Koningkerk te Antwerpen door J. Smolderen,
1930, de St. Vincentiuskerk van R. Toussaint in Luik, 1928, maar vooral de H.
Hartbasiliek op de Koekelberg bij Brussel, in 1922 door Albert van Huffel ontworpen
en nu bijna voltooid, zijn de fanalen van deze pompeuze, zielloze sacraaldoenerij
van quasi grootse allure, die in Parijs ingeluid was door de Sainte-Odile van Barge
en de Saint-Esprit van P. Tournon en die in Londen al meteen zijn toppunt bereikt
had in de kathedraal van Westminster door J.F. Bentley, 1895-1903. Te Waasten in
West-Vlaanderen bouwde Smolderen in 1924 in neo-romaanse trant1.
Rondbogen, spitsbogen, ellipsoïdale bogen en parabolen bepaalden het aanzien
van veel kerken die afgeleid waren van gotische voorbeelden. Zelfs de kerk van St.
Jan de Doper uit 1931 door J. Diongre in St. Jans Molenbeek mist door dit
boogfetichisme de kracht en spanning waartoe deze architect wel in staat was in zijn
profane architectuur, blijkens het N.I.R.-gebouw te Brussel. Het is wellicht de
imponerende stijl van Dominikus Böhm in Duitsland uit die dagen (de kerk van
Frielingsdorf bijvoorbeeld, 1927), die in België, evenals te onzent, nadelige invloeden
heeft gehad. Na 1944 heeft zich in België de bogenstijl onverzwakt voortgezet en
niet alleen ziet men daar allentwege, ook in West-Vlaanderen, dat ons hier in het
bijzonder zal bezighouden, tamelijk onopvallende kerkgebouwen, die rechtstreeks
herinneren aan de Nederlandse kerken uit de twintiger jaren (Kropholler,
Groenewegen, Margry, Van Dongen, Kayser, Valk), maar de spitsboogverering heeft
zelfs onlangs nog een paroxysme bereikt in de St. Nicolaaskerk van de badplaats
Oostduinkerke2, een gebouw van architect Jean Gilson uit 1952-55. Zij verheft zich
in de overblijfselen van een duinlandschap tussen het oude vissersdorp en de nieuwe
villawijk en dwingt met haar robuste toren, hoge brede dakvlakken en gele
baksteenmassa's alle aandacht tot zich. Maar met welk een
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Oostduinkerke. Sint-Niklaaskerk. Arch. Jean Gilson.

West-Vlaanderen. Jaargang 13

18
retoriek, welk een vals effect. Hoe goed en verheven de intenties van de bouwheren,
bouwmeester en uitvoerders ook geweest mogen zijn - hun namen zijn overigens in
een flinke gedenksteen aan de ingang vereeuwigd - hier schijnen alle christelijke
mildheid en waarachtigheid zoek. Wanneer men een tijd lang in deze kerk en haar
door galerijen omgeven wijd voorhof rondwandelt, raakt men hoogst geprikkeld door
het tot in alle onderdelen herhaalde motief van de spitsboog, waarvan de welflijnen
bij de voet beginnen en in de top snijdend scherp bijeenkomen. Enigszins beklemd
poogt men midden onder de spitsen te lopen om niet tegen de gebogen muurvlakken
het hoofd te stoten. De kerk, die 1000 zitplaatsen telt, bestaat uit een schip met een
even breed transept, welks midden onder een kruistoren van 10 meter zijde de
altaarruimte bevat, door overvloedig licht uit deze toren bestraald. De gehele
binnenstructuur poogt een mysterie op te roepen, dat technisch en financieel wel zeer
duur is, maar esthetisch en religieus buitengewoon goedkoop. Het behoeft geen
betoog, dat achter de enorme oppervlakten baksteen, aan de buitenkant ‘moefen’ van
30 cm strek, binnen 19 cm, alle met geel zand verwerkt, in de bogen straalsgewijs
naar een middelpunt drie meter onder de grond gemetseld, een betonnen kern schuil
gaat, waar het metselwerk in halfsteens verband tegen aan geplakt is. De verdere
versiering is navenant: twee enorme kruiscorpora van terra cotta, beide ettelijke
tonnen zwaar, pathetisch maar onaandoenlijk werk van de Tsjechische Canadees
Ernst Gause, hangen onderscheidenlijk tegen de toren en in het koor. De
kruiswegstaties, in geëmailleerd terra cotta tegen de boogaanzetten van schip en
dwarspand, zijn al even weinig bezielde en bezielende voortbrengselen van dezelfde
artiest. Het is spijtig, dat er van dit miljoenenproject niets beters is te zeggen en dat
ook deze kans verkeken is om de wanstaltige kustbebouwing, die nu langzamerhand
één onafgebroken lint van Den Helder tot in Bretagne gaat vormen, op een hoger
plan te heffen. Goed, de kerk is niet zo rijk uitgedost als de 19de-eeuwers graag zagen,
maar ofschoon er geen goud meer óp de muren zit, des te meer kapitaal zit er in,
zodat men toch aan het woord van van Ostaijen kan denken:
Men heeft U kerken gebouwd
van de wanden zijkt het zilver en goud
Ons geloof is zo klein en zo mat
als voor Uw beelden de dansende vlam.

Een soortgelijke stijl, gekenmerkt door spitsbogen, graatgewelven en baksteenmassa's,
maar dan meer gereserveerd en sober, is toegepast door architect Jos. Ritzen in de
nieuwe abdij van Achel, die in 1950 begonnen is. Exaltatie is daar afwezig en er
heerst een indruk van soliditeit, die nauw verband houdt met de stijl van Kropholler.
Refter,
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Oostduinkerke, St.-Niklaaskerk. Arch. Jean Gilson.
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Knokke, St.-Margareta. Architect Ritzen. Binnenzicht en plattegrond.

kapittelzaal en pandhof vertonen dezelfde eigenschappen. Nochtans moet het de
Achelse cisterciënsers als een blaam aangerekend worden, dat zij hun toevlucht
genomen hebben tot een dermate reactionaire bouwtrant, die wel bereid is om van
moderne constructiemethoden en materialen stiekem te profiteren, maar er dan een
quasi sacraal kleed van uitgeholde tekenen overheen wenst te trekken. Juist van zulk
een kloosterorde zou men een dankbaar gebruik verwachten van alle ascetische
uitdrukkingskracht die de architectuur van vandaag toelaat. ‘Ach alle mensen slapen
goed die de deur op grendel weten’, zegt onze dichter weer, en het is inderdaad de
weg van de minste weerstand, om de ogen voor ongekende vormen en gedaanten te
sluiten en zich te nestelen in vertrouwde, overgeleverde omhulsels, waaruit alle
ongerustheid en strijdlust gebannen zijn.
De regressie in het werk van Ritzen is opmerkelijk. In 1921 ontwierp hij tesamen
met Alphons Boosten de H. Hartkerk in Maastricht en de kerk van Eygelshoven en
van deze projecten en van de kerkhofkapel in Weelde uit zou men een grote openheid
voor een nieuwe vormgeving verwachten. Maar wat gebeurt er in feite? Thans is hij
in de oudchristelijke architectuur aanbeland en bouwt hij in Tongeren de St.
Lutgardiskerk (1949-54) en in Knokke de kerk van het Onbevlekt Hart van Maria
(1956-59), twee basilica's, daarmee aan Vlaanderen, dat weliswaar niet bogen kan
op een grootse moderne religieuze architectuur, maar dat in elk geval toch gevrijwaard
was gebleven voor een doctrinaire stijlrichting, een uitloper bezorgend van de Bossche
school. Toch heeft diezelfde architect beweerd: ‘Une église est oeuvre d'architecture;
l'architecture ecclésiastique ne diffère au fond pas de l'architecture profane. La
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différence n'est que dans sa perfection plus poussée due à la fonction plus haute,
c'est-à-dire à la consécration de l'église à Dieu’3. Wat is de zin nog van die woorden
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Knokke, Arch. Ritzen.

wanneer men de nieuwe kerk van Knokke beziet? Deze kerk is een royale vergroting
van onze eigen basiliekskes, telt naar schatting een 1200 zitplaatsen en bestaat uit
een driebeukig schip met ronde kolommen, een ver uitspringend transept, een absis,
en wordt voorafgegaan door een hoge toren, een narthex en een ruim voorplein, en
geflankeerd door een catechismuslokaal, een devotiekapel en het aardige 15de-eeuwse
dorpstorentje van de afgebroken neogotische St. Margarethakerk. Van de buitenkant
en de binnenkant met zijn zuilen van witte natuursteen, met de kathedraalslag bekapt,
muurvlakken van geelroze parementsteen, in witte steen recht omlijste ramen, vlakke
balkenzoldering in het schip en het één meter hogere transept, wijde triomfboog,
vlak geprofileerde lijsten en een Basècles-vloer, die door wit marmeren banden
ingedeeld is in vierkanten, houdt men slechts een indruk van kleurloze steriliteit over.
Wat dit soort kerken zo bot en droog maakt, is naast veel andere dingen, vermoedelijk
grotendeels de proportionering, die bepaald afwijkt van de laatantieke. Een vroegere
stijl-imitatie, zoals de Bonifacius-basilica in München, gebouwd naar het voorbeeld
van de St. Paul buiten de muren van Rome, uit 1835-50, is - altijd relatief gezien dan
- in zijn klassicistische verhoudingen veel boeiender en verfijnder.
De aankleding door Nederlandse kunstenaars maakt aan de droogte niet veel goed.
De mensa van het ruw bekapte blauw stenen altaar vertoont een figuratief reliëf van
de hand van Niel Steenbergen, voorstellend het leven van St. Margaretha van
Antiochië. In het gewelf van het ciborium, dat met kleurig glasmozaïek bekleed is,
bevindt zich een mozaïek met de Goede Herder door Frans Slijpen, die wel naar de
Herder in het mausoleum van Galla Placidia te Ravenna gekeken zal hebben. De
grote kerktoren is niet bijster geschikt om het chaotisch stadsbeeld van de badplaats
te verfraaien en richting te geven, ook al is zijn lantaarn met witte natuursteenbanden
versierd. Het kleine oude torentje, als monument geklasseerd en daarom voor afbraak
behoed, staat er als een levend verwijt jegens deze pretentieuze architectuur en
herinnert er bovendien aan, dat Knokke eens een rustig vissersdorp was, dat rond
1880 nog niet aangetast was door een wilde, brutale urbanisatie. Tegen deze kerk
van Knokke steekt de Christus-Koningkerk te Sint-Niklaas, in 1938 door R.
Verwilghen gebouwd, gunstig af, omdat daar gepoogd is, van het oud christelijk
basilicaal schema iets nieuws te maken. En weer een stuk beter is de St. Alenakerk
uit 1955-56 van R. Bastin in Brussel, die ook van de basilica uitgaat, zonder in
archaeologie te vervallen.
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Huib Hoste geen keerpunt
Uit de jaartallen blijkt, dat in een veertigjarig tijdsverloop geen geleidelijk
voortschrijden in artistiek vermogen en in goede smaak te zien valt, nog minder
zoiets als een langzame vormvernieuwing en infiltratie van een nieuwe stijl.

Zonnebeke, Arch. Huib Hoste (1923).
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Dat wil niet zeggen, dat er geen echt moderne kerken in België bestaan, want die
zijn er wel degelijk, maar het betekent dat er geen k e e r p u n t is aan te wijzen in de
kerkelijke bouwstijl. Evenmin als in Nederland. Waar moet iemand, die de
geschiedenis van de religieuze architectuur van zijn eigen tijd wil schrijven, dat
keerpunt leggen? Bij het optreden van de eerste consequent nieuwe kerk in
revolutionaire stijl of na het verschijnen van de laatste ouderwetse kerk? Die
afzonderlijke experimentele beginpunten, welke zo weinig geesten in beweging
zetten en vaak lange tijd weer uit het oog verloren worden zijn weinig geschikt om
er een hele geschiedenis aan op te hangen. Het nut van een chronologische orde
wordt dan wel eens twijfelachtig. Wat heeft de kapel, die Willem Maas in 1931 bij
de kweekschool van Zeist bouwde, voor gevolgen gehad? Er is toen niemand van
de Nederlandse kerkenbouwers een licht opgegaan. Iets dergelijks kan men zeggen
van de Lieve-Vrouwekerk te Zonnebeke in West-Vlaanderen, in 1921 gebouwd door
Huib Hoste. Het gaat niet aan, die kerk het beginpunt van een nieuwe stijl te noemen,
ondanks haar meest opvallende nieuwe element: een kap in gewapend beton, waarvan
de structuur als expressieve overhuiving onverhuld gelaten bleef. Weliswaar is de
ruimte door de later uit voorzorg aangebrachte trekstangen tussen de betonspanten,
die toch voor zichzelf dienen te zorgen, bevreemdend en onbevredigend en is de
onderbouw van de kerk met zijn rondbogen in vensters en scheibogen op zich weinig
belangrijk, maar de aankopingspunten lagen er. Er volgde slechts afkeurende kritiek.
En West-Vlaanderen gaat mèt heel België door de gotische concepties te copiëren
of variëren. Het aardigst en meest fantasierijk is nog de kerk van Zwevegem, door
Alphons Boosten en J. Reyntjens in 1937-38 gebouwd, met behoud van een
middeleeuws dorpstorentje. Henri Jonas plaatste er zijn St. Mauritiusraam. In hetzelfde
decennium verrijzen echter ook de kerken van prof. Stan Leurs,
architectuur-historicus, die ervoor paste zijn historische kennis in zijn eigen gebouwen
te verwerken: de kerk van de H. Familie in Dessel-Witgoor, in de Kempen, 1934,
en een kerk in Seraing, gebouwen die enigszins verwant lijken aan onze Stijlgroep.
De St. Walburgiskerk van Flor van Reeth in Antwerpen is te modieus geweest en
daarom al sterk verouderd. Maar deze kerken zijn des te opvallender door de vloed
van koepels en spitsbogen die ze in België omgeven, want Koekelberg, Oostduinkerke
en Knokke zijn nóg de drie representanten bij uitstek van het peil der Belgische
kerkenproductie der laatste veertig jaren4. Van de productie wel te verstaan, de creatie
uit dezelfde tijdspanne is minder bekend en nog nauwelijks gewaardeerd. Wat daar
voor de kerkenbouw geldt, geldt ook voor de architectuur in het algemeen. Wie niet
wenst te offeren aan de smaak van de burger, een verregaande wansmaak, gevoed
door allerlei oppervlakkige herinneringen aan ‘deftige’ historische stijlen en plompe
afschaduwingen van modieus moderne industriële vormgeving, heeft het meestal
niet gemakkelijk en moet eenzaam zijn weg gaan.
In de aanvang van de moderne bouwkunst heeft België een rol van het eerste plan
gespeeld met de dynamische ruimtevormen van Victor Horta en Henry van de Velde
en de sobere, eerlijke stijl van Paul Hankar, een geestverwant van Berlage. Maar na
de oorlogsverwoestingen van de jaren 1914-18 ging er een golf van historisme over
het land, weliswaar onmiddellijk verklaarbaar als gevolg van een heimwee naar
verloren schilderachtigheid, maar tevens alle nieuwe initiatieven verstikkend en het
werk van de voorvechters van een nieuwe stijl, Huib Hoste (met zijn tijdschriftje
‘Opbouwen’) en Victor Bourgeois voorlopig op de achtergrond dringend. Pas rond
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1930, gaat men er weer wat minder verschrikt naar de toekomst kijken. Temidden
der van de zolder gehaalde requisieten verschijnen meer proeven van het nieuwe
bouwen, functioneel en internationaal, vooral op Nederland en Duitsland georiënteerd.
Met name in de woonhuisbouw en de kantoorbouw vindt het zijn eerste gestalte en
flatgebouwen als die van J.J. Eggericx en R. Verwilghen aan het Industrieplein te
Brussel (1935), die te Bosvoorde-Brussel, die van L. Stijnen in Elsdonck-Antwerpen
meer nog dan de Boerentoren van Van Hoenacker in Antwerpen (1930-32), de
woonhuizen van Huib Hoste, die de Stijlgroep van nabij kende door zijn verblijf in
Nederland in 1914-18, geven voor de bekwamen de toon aan, die na de tweede
wereldoorlog, wanneer de CIAM-gedachten in meer gehumaniseerde vorm weer
opleven, een nieuwe klank krijgt. Talloze hinderpalen zijn echter blijven bestaan.
Zij zijn thans echter op de eerste plaats van organisatorische aard en een gevolg van
lands- en gemeentebeleid. Zolang een nationaal plan of goed doorwerkte streekplannen
ontbreken, zal het land voortgaan een stenen jungle te worden. De wilde bebouwing
aan de kust van West-Vlaanderen is daarvan al een welsprekend voorbeeld. Smalle
percelen worden daar en elders zonder verband met belendende panden bebouwd en
hele straatwanden leveren daardoor een chaotisch beeld op. Van een evenwichtige
urbanisatie is nog geen sprake. Hoe pijnlijk het ook is, om het leven in een dwangbuis
te stoppen, in dichtbevolkte gebieden zal zonder ruilverkavelingen en zonder
onteigeningen op ruime schaal een ordelijk bestaan onmogelijk worden. De jongste
architectuur in Antwerpen evenwel is gelukkig al het bewijs, dat een zuiverder inzicht
groeiend is: Antwerpen-Kiel (Zaanstraat) is in 1953 door R. Braem, R. Maes en V.
Maeremans gebouwd naar de principes van Le Corbusier en daar ter stede zijn ook
andere woonblokken van R. Braem en Th. Brosens, evenals de flats van L. Stijnen
voorbeelden van een organische wooncultuur. In Luik is het werk van de groepen
L'Equerre en Egau zeer belangwekkend, terwijl er met name ook opvalt door zijn
zuivere verhou-
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dingen en discipline het Sociaal Gebouw van de Maatschappij Azote door V.
Bourgeois (1949). De stedebouwkundige ontwikkeling van Brussel met zijn
noordzuidtraverse is vol boeiende elementen, hoewel men het groot gebrek aan piëteit
voor de oude binnenstad moet betreuren. In de hoofdstad zijn de flats en fabrieken
van P.-A. Michel opvallend door hun beheerste en monumentale lijn. Een gebeuren
van grote betekenis is het ontstaan van de wijk Heizel-Brussel, waar voor het eerst
te Brussel sprake is van een hechte organisatie en waar R. Braem, Coolens uit Gent,
de groep L'Equerre uit Luik en de groep Structures uit Brussel in goede samenwerking
een modelwoonbuurt doen verrijzen. De Expo van 1958 is er een indringende
manifestatie geweest van expressieve en dynamische bouw, die niet nalaat grote
invloed uit te oefenen op de smaak van bouwers en publiek.
Op deze wereldtentoonstelling zag men dan eindelijk ook een Belgische kerk die
volop deel had aan het hedendaagse leven, de kerk van het paviljoen van het Vaticaan,
de Civitas Dei, gebouwd door Paul Rome, een gebouw uitgesproken optimistisch
van atmosfeer. Al moge het niet geheel doorwrocht zijn geweest en al was de ene
glaswand (van Georg Meistermann) minder goed dan de andere (van Gérard Lardeur),
de grondgedachte en het zuiver afstemmen van de binnenruimte op de liturgische
functie waren er de juiste. De toespitsing van de ruimte op het altaar is een gelukkiger
effect dan de brede wand achter het altaar in de meeste nieuwe Nederlandse kerken
op ongeveer vierkante plattegrond. De banken namen er een bescheiden plaats in en
degradeerden de kerk niet tot zitzaal. De wijze van overdekking, een plastische
overspanning, biedt vele mogelijkheden van expressie5. Verworvenheden van de
jongste kerkenbouw, met name de oplossingen van Hans Schädel in de St. Alphons
te Würzburg, 1954, diens ontwerpen voor kerken in Unterfranken en het Rijnland6,
1955, en anderzijds de kapel van Le Corbusier te Ronchamp, zijn hier met tucht en
smaak verwerkt. In hetzelfde jaar was de tentoonstelling Ars Sacra in de St.
Pieterskerk van Leuven een uiting van ver gevorderd religieus artistiek besef en met
K. Elno en G. Bekaert als woordvoerders mag men eindelijk verwachten, dat
kerkelijke opdrachtgevers en kerkenbouwers zich los zullen maken van hun eng
voorbehoud jegens een vormenwereld, die al meer dan vijftig jaar zijn geschiktheid
in dienst van een volwaardig menselijk vitaal bestaan bewijst.

Oostende, Kapel der Arme Klaren: achtergevel en zicht op binnenhof. Arch. Prof. Felix.
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Oostende, Kapel der Arme Klaren. Arch. Prof. Felix.

Het werk van prof. ir.-arch. Paul Felix (Oostende)
In Leuven bouwden in 1954-55 de architecten P. Felix en G. Pepermans, beiden
gewoon hoogleraar aan de universiteit aldaar, een kapel voor het Paedagogisch
Instituut Pius X te Heverlee. Het is een eenvoudige kleine ruimte, door drie effen
ronde pijlers van een zijbeuk gescheiden. De wanden van baksteen zijn binnen gewit,
de balken van het betonnen gewelf zijn aan de onderkant geel geverfd, de vloer
bestaat uit grote ruwe kwartsplaveien. Een raam met abstracte motieven geeft van
opzij licht op het altaar, kleine ramen zijn met symbolische motieven versierd. Michel
Martens trad er op als glazenier, Roger Bonduel vervaardigde het kruis en de
kandelaars. Het is een van de eerste na-oorlogse religieuze ruimten in België, die
enige indruk maken7. Zo werd in Leuven een begin gemaakt met de verwerkelijking
van iets, waarom een Leuvens Benedictijn in 1921 al riep: ‘Hetgeen wij God moeten
brengen is een levende kunst. Wat dood of verwelkt is, past niet meer als hulde. Hem
behoren de eerstelingen van de smaak’8.
Ook over kerken bouwend West-Vlaanderen is thans een nieuwe wind gaan waaien
en de eerste resultaten zijn verblijdend. Veel kloosters daar zijn de nieuwe bouwkunst
zeer genegen en dragen daadwerkelijk bij tot haar verbreiding.
De bouwmeester van de genoemde kapel te Heverlee, ingenieur Paul Felix,
ontwierp het nieuwe klooster van de Clarissen te Oostende (Mariakerke), waarheen
zij uit hun bouwvallig geworden behuizing in de binnenstad verhuisd zijn9. Het
nieuwe gebouwencomplex, in 1957-59 tot stand gekomen, ligt in een polderlandschap
tamelijk ver van de zee en vertoont een horizontale gestrektheid, die lichtelijk een
accent opwaarts krijgt door het schuin verlopend dak van de kerk. Wanneer men het
nadert, geeft het blijk van een rustige, maar vastberaden inkeer door zijn rechthoekige
omtrekslijn en strakke baksteenvlakken, slechts onderbroken door smalle lichtspleten.
De hecht gesloten groepering wordt door het kerkgebouw beheerst, waarna meteen
de woonvleugel in het oog springt als tweede hoofdelement. Daar aan ondergeschikt
zijn de kapittelzaal, het noviciaat, de ateliers en de vertrekken voor de buitenzusters.
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De verschillende partijen worden verbonden door overdekte, afgesloten gangen, die
door grote glasvakken de gedaante van een pergola hebben en die het kloosterpand
vormen. Daartussen bevinden zich verschillende vriendelijk uitziende tuinen. Tussen
de kerk en het woonverblijf liggen een ziekenzaal en een spreekkamer. Aldus is een
harmonische eenheid tussen bidden en wonen tot uitdruk-
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zijgevel
Oostende, Monasterium Zonnelied. Arch Feix.

koor van de kapel.
Oostende, Monasterium Zonnelied. Arch Feix.

achtergevel
Oostende, Monasterium Zonnelied. Arch Feix.
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Groepering der verschillende volumes: 1. ingang van de kerk; 2. ingang van het klooster; 3. kerk; 4.
kapittelzaal; 5. noviciaat; 6. woonvleugel; 7. ateliers; 8. ziekenzaal; 9. spreekkamer; 10. vleugel voor
de buitenzusters.
Oostende, Monasterium Zonnelied. Arch Feix.
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king gebracht. Het kerk-interieur is sober zonder afwerend streng te zijn, doordat er
een overdaad aan kleurig licht binnen daalt. De zijwanden divergeren naar het koor
en het dak stijgt daarheen op. Deze liggende trapeziumvorm maakt, dat de ruimte
voor het altaar en de koorbanken voor de zusters te weerszijden daarvan geheel
domineert. De bakstenen lichtbeukswanden rusten op betonnen pijlers met vierkante
doorsnede en dragen een betonnen plafond. Het beton heeft door het behoud van de
groeven van de bekisting een licht reliëf en is evenals de gele baksteen bloot gelaten.
Het koorgestoelte voor de zusters, die volgens hun kloosterregels aan de blikken der
gelovigen onttrokken moeten blijven, is naar de zijde van het schip afgescheiden
door houten wanden en een tweede houten wand achter langs het altaar maakt het
hun mogelijk, de kerk ongezien te betreden en te verlaten door een toegang midden
achter het altaar. Naar de altaarruimte toe bestaat de afscheiding uit plexiglas. Zo is
een vernuftige oplossing gevonden voor een in afzondering maar toch op de voorgrond
plaatsen van de monialen in hun eigen kerk. Al dit houtwerk heeft dezelfde toon als
de lichtgeel grenenhouten banken in het schip, die op zwarte ijzeren poten staan,
simpel, maar mooi van vorm en zo ruim geplaatst en zo weinig in getal zijn, dat er
overvloedig wandel- en staanruimte overblijft. Het altaar, eenvoudigweg een blad
op twee wanden, recht toe recht aan, is van zwart geaderd wit marmer, evenals het
smalle pijlervormige Sacramentsaltaar daarachter. De glasramen zijn van Michel
Martens, die ook aan de kapel van Heverlee meewerkte. In de doorzichtige glaswand
beganegronds aan de tuinzijde zijn enkele rechthoekige velden van gekleurd glas en
beton aangebracht en een groter betonvenster met motieven uit het Zonnelied van
Franciscus, een venster dat al op de Expo in Brussel te zien was, bevindt zich aan
de overzijde. Het heeft in al zijn tintelende en flonkerende kleurenpracht iets van de
lyriek die het gedicht bezielt. Boven in de lichtbeuk heeft Martens terecht licht glas
in lood aangebracht met enkele verticaal rechthoekige kleuraccenten. Gebruik van
beton zou daarboven de ruimte zeker geschaad hebben door te zware massiviteit.
Tenslotte moet het smeedwerk van Roger Bonduel, die ook de kandelaars en het
kruis van de kapel te Heverlee maakte, vermeld worden: een tabernakel en twee
grafisch vlakke reliëfs in gedreven tin, evenals de godslamp en de kandelaars. In de
reliëfs, voorstellende de Moeder Gods en Franciscus, is een merkwaardig effect
bereikt doordat de figuren met vloeibaar metaal als het ware op het vlak getekend
zijn. Ook het kruis boven het altaar is van tin met een corpus in ceramiek en een
versiering van gekleurde brokken glas. De gehele ruimte is nuchter, eerlijk, te eerlijk
misschien. Zo kan men de veronderstelling opperen, dat zij meer rustgevend zou
zijn, wanneer het beton en de baksteen, die toch door allerlei toonverschillen
bewegelijk werkt, alsnog een dunne pleisterlaag kregen, gelijk aanvankelijk in de
bedoeling lag. Voorts zijn de houten wanden voor de koorbanken vanuit het schip
toch geen bijzonder aangenaam gezicht. Zij doen te veel denken aan kasten of
kleedhokken. Vermoedelijk zou een oplossing die meer gezocht was in een vorm
van architectuur dan van meubilair, gelukkiger geweest zijn. Een verder bezwaar misschien heel persoonlijk - dat voor veel Belgische kerken geldt, is het gebruik van
gepolijst blauw en zwart geaderd wit marmer voor het altaar. Dit materiaal immers
heeft een sterke ontwaarding ondergaan door zijn toepassing in protserige
bankgebouwen, in badkamers en aan wastafels. Zijn kostprijzen buiten beschouwing
gelaten, heeft marmer esthetisch gezien slechts een pseudo-precieus voorkomen en
het kan niet meer wedijveren met allerlei meer grofkorrelige en niet geaderde
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natuursteensoorten. Een echt euvel, vooral in verband met de liturgie, is de
aanwezigheid van een venster boven het altaar. De concentratie op het kernpunt van
de ruimte wordt daardoor bemoeilijkt.
Hoewel de toegang tot het slot natuurlijk verboden is, kan men door een blik in
de pandhof en aan de hand van foto's vaststellen, dat de verblijven der monialen,
refter, kapittel en cellen er helder en stijlvol uitzien en bewijzen, dat de franciscaanse
geest sprekend in de nieuwste vormen belichaamd kan worden. Het complex herinnert
enerzijds aan de schikking en opbouw van het Franciscanen-seminarie La Clarté-Dieu
te Orsay, dat in 1954-55 door de gebroeders Arsène-Henry en E. Besnard-Bernadac
gebouwd is en dat dezelfde geslotenheid en blijde inkeer vertoont, anderzijds enigszins
aan de stijl der protestantse kerken van K. Sijmons ten onzent (bijvoorbeeld de
Arminiuskerk te Amsterdam-West). Men kan op het Clarissenklooster van Oostende
de benaming functionalisme toepassen, maar het is dan een functionalisme, dat de
makers, de architect, de glazenier en de kunstsmid hebben pogen te poëtiseren. Wat
er te wensen overblijft, is, dat de architect zijn poëtisch vermogen vergroot en dat
zijn volgende gebouwen minder nuchter en meer bezield zijn. Ondanks deze bezwaren
kan men voor de vergissing van Achel nu in Oostende compensatie vinden. De
pioniersarbeid van de Klaartjes hier is voorbeeldig.
Een van de jongste plannen van Felix is een voorontwerp voor de kerk van de HH.
Amandus en Blasius in de wijk ‘Ter Biest’ te Waregem. Daar wordt een betrekkelijk
kleine hulpkerk gevraagd, bestaande uit een weekkapel voor 130 personen en een
hoofdruimte voor 370 personen; het altaar moet beide ruimten scheiden.
De rechthoekige kernruimte wordt aan alle vier zijden omgeven door een zijbeuk,
of liever een gang, die er uitwendig uitziet als een sokkel waarboven het eigenlijke
bouwlichaam oprijst, en die inwendig aandoet als een schaduwrijke zone die het
schip van de bodem geheven
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Bredene, Molendorp. Arch. J. Lantsoght.

houdt. Waar de altaarruimte dicht naar het midden ligt, stijgt het dak van de twee
smalle zijden van het gebouw daarheen op. Langs de hele uitgestrektheid van het
altaarpodium zijn de schipwanden met grote glasvlakken doorbroken.
De constructie is gedacht in beton voor de zijwanden en het dak, dat gestort wordt
in een bekisting van geschaafde planken en geen verdere afwerking ondergaat. De
zijbeuken, de zangtribune, sacristie, portiek en bergplaatsen zouden uitgevoerd
moeten worden in grijze klampsteen. Met de resultaten van Oostende mede voor
ogen, kan men omtrent de verwerkelijking van dit plan of een variant ervan goede
verwachtingen koesteren.

Architect Jozef Lantsoght (Brugge)
Een ander temperament verraadt het werk van architect J. Lantsoght uit Brugge. Te
Molendorp-Bredene bouwde hij een kerk met transept en kruistoren in strakke grote
volumes, maar met een veel groter hang naar plasticiteit dan Felix10.
Het aanzicht van deze kerk is door de toepassing van hoge topgevels, zadeldaken,
boogvensters en een torenspits nog sterk gebonden aan een schema dat tot voor kort
als het enig mogelijke voor kerken in het Vlaamse landschap gold. Maar in het
ontwerp van Lantsoght voor een kerk in Koksijde ter ere van Onze Lieve Vrouw ter
Duinen zijn die concessies niet meer aanwezig. Het betonskelet voor de kerk is reeds
voltooid en geeft al enigszins een indruk van wat hier nagestreefd wordt. Het verrijst
in een duinlandschap en bevindt zich niet ver van de overblijfselen van de machtige
cisterciënserabdij Ter Duinen. De plattegrond van de kerk heeft min of meer een
omgekeerde hartvorm met in de top daarvan segmentvormig de altaarplaats, waarop
convergerend twee halfrond beëindigde ruimten voor de gelovigen toelopen. Zulk
een omschrijving blijft gebrekkig, want in feite is er slechts sprake van een opbouw
in één machtig zwaaiende beweging en van één elastische ruimte. Haaks daarop staan
twee halfrond gesloten armen, die onderscheidenlijk een weekkerk en dienstvertrekken
bevatten. Tegen de concave frontzijde bevindt zich een forse voorhal met aan de
voorzijde een wand van glas in beton, die in alles een prelude is op de hoofdruimte.
Het schip wordt bekroond door een even plastische dakvorm met in top een
klokkestoel en een doorbroken spits van uiterst originele gedaante. Het betonskelet
wordt bekleed met witte baksteen en biedt aan de hele voorzijde door middel van
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een rooster plaats aan uitgebreide glasvlakken, terwijl in de achterwanden smalle
lichtspleten uitgespaard zijn over de hele hoogte. De kap zal gedekt worden met
blauw geglazuurde tegels in de vorm van een leiendak. Inwendig is de beweging
gericht naar het altaarpodium, dat convex in het schip uitspringt,

Koksijde.
Arch. J. Lantsoght. (op het voorplan de puinen van de oude abdij).
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Koksijde.
Arch. J. Lantsoght.

Menen, Arch. J. Lantsoght, grondplan.

Koksijde, grondplan.
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ofschoon het koor zelf afstand houdt van de gemeente doordat het een aparte uitbouw
is, hetgeen nog benadrukt wordt door naar binnen uitspringende wandpartijen te
weerszijden. Achter het offeraltaar is een afzonderlijk Sacramentsaltaar voorzien.
De achterwand van het koor is volledig gesloten en kent geen ramen. Juist door het
van twee kanten naar het altaar toelopen van de hoofdruimte wordt de afstand van
het grote gelovigental toch zo kort mogelijk gehouden en worden de inconveniënten
van hun louter axiaal achter elkaar drommen afdoende vermeden. De gezwenkte
spitsen op het dak zijn ontworpen toen een hoge klokketoren uit de ontwerpen
geschrapt moest worden, omdat het nabij Koksijde gelegen vliegveld de bouw daarvan
niet toeliet. Het is de vraag in hoeverre de thans als compensatie gedachte en
ongetwijfeld vernuftig bedachte top architectonisch zal voldoen. Van groot belang
zal het verder zijn, hoe het vele glas aan deze kerk uitgevoerd zal worden. De aan te
trekken glazenier(s) zullen een groot inzicht in de ruimtewerking aan de dag moeten
leggen en meer uit moeten zijn op kleur en composities die de architectuur
ondersteunen dan op volstrekt persoonlijke en autonome scheppingen. De
glasschilderkunst is thans in de kerkenbouw overal weer dé actuele tak van kunst
aan het worden en des te dringender is op dit gebied bezinning nodig.
Het hele ontwerp voor de kerk van Koksijde ademt grote durf, bewijst een sterk
gevoel voor plastiek en maakt indruk door zijn expressief vermogen. Het is duidelijk,
dat het de vrucht is van ingenieuze berekeningen en diepgaande kennis van de
nieuwste constructiemethoden maar van groot artistiek vermogen tevens. Eens te
meer wordt aangetoond, hoe volledig de techniek in dienst kan staan van de wil tot
religieuze uitdrukking. Ongetwijfeld hebben we hier te doen met een kathedrale
situatie (de hoogte van het gebouw bijvoorbeeld is 40 meter en de kerk domineert
nadrukkelijk de hele buurt), die bij onze protestants beïnvloede denkers en sprekers
over de katholieke kerkenbouw thans zo wantrouwend bezien wordt. Hun voorkeur
gaat uit naar de onopvallende, kleine kerk zonder machtsvertoon en een kerk als die
welke door Felix voor Waregem wordt ontworpen, zal hun aantrekkelijker toeschijnen.
Maar die voorzichtigheid en bescheidenheid is in België onbekend en onnodig.
Bovendien eist de zielzorg daar bijna altijd grote kerkgebouwen en de nieuwe kerk
te Koksijde met haar 1400 zitplaatsen maakt daarop geen uitzondering. De militante
houding van dit gebouw is dan verre te verkiezen boven de luidruchtigheid van de
kolos van Oostduinkerke met zijn vele historische aanspraken (reuzetoren, atrium,
spitsbogen). Naar allure en grootte is in ons land wellicht het beste de kerk van de
HH. Lodewijk en Antonius door W. Wouters in Den Haag ter vergelijking aan te
voeren, doch het is te verwachten, dat de plaatsverdeling in Koksijde beter zal
functioneren.
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Koksijde.
Kerken van Arch. J. Lantsoght.

Menen.
Kerken van Arch. J. Lantsoght.

Moerzeke.
Kerken van Arch. J. Lantsoght.
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Menen. Arch. J. Lantsoght.

Het ontwerp van een eenvoudiger en kleinere kerk (700 plaatsen) voor het stadje
Menen door Lantsoght, ditmaal wel met een toren, die tevens de ingang bevat, vertoont
hetzelfde type, maar dan aan de frontzijde met strakke, hoekige lijnen. Opvallend en
liturgisch interessant is hier de plaats van de doopvont.
In dit jaar zal nog een begin worden gemaakt met de bouw van een mausoleumkapel
voor Eduard Poppe te Moerzeke, naar Lantsoghts ontwerp.
Nu deze bouwmeester ook in zijn kerkprojecten een uitgewogen, consequente,
persoonlijke en expressieve stijl bereikt heeft, daarbij geleid door een bouwideaal,
dat eens de cisterciënsers bezielde, toen zij nog niet tot een Achelse rust ingedommeld
waren, de ‘ipsae fabricae majestas’, een louter architectonisch bepaalde voornaamheid,
mag men van hem nog vele vruchtbare stimulansen voor het peil van de Vlaamse
religieuze kunst verwachten.

Architect Arthur Degeyter (St.-Andries)
Vervolgens vraagt het nieuwe werk van architect A. Degeyter uit Sint Andries de
aandacht. Hij geeft blijk van een meer eclectische inslag en bouwt kerken die een
onderling zeer verschillende geest ademen, hetgeen ook voor zijn woonhuisbouw
geldt. Enkele fasen die hij achtereenvolgens doormaakte, kan men tegelijkertijd
aflezen in de Benedictinessen-abdij ‘Ten Putte’ te Gistel11. Deze abdij, een
pelgrimsoord ter ere van Sint Godelieve, werd in de 11de eeuw gesticht, maar de
oudste delen van het huidige gebouwencomplex dagtekenen uit het einde van de 14de
eeuw. In 1577 werden de zusters verdreven, waarna zij zich te Brugge vestigden.
Eerst in 1891 herkreeg de intussen volledig vervallen abdij haar oude bestemming.
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Met behoud van de 14de-eeuwse toren werden door de Belgische ‘Cuypers’, baron
J. Bethune, een neogotisch kerkje en de oostvleugel van een nieuw klooster
opgetrokken. Later verrees een gothische spijszaal en nog later bouwde Carbon de
westvleugel. Omstreeks 1935 ontwierp Jos. Vierin een zusterkoor dwars tegen de
kerk. In 1953 tenslotte kreeg Degeyter opdracht het klooster te voltooien en de kerk
te verbouwen. Hij begon met de zuidvleugel te bouwen, waarin de refter is
ondergebracht, en de noordvleugel te veranderen, waarbij de bestaande 19de-eeuwse
trant gehandhaafd werd. Tevens bouwde hij aan de noordvleugel een nieuwe
veelhoekige kapel met koepel rondom de vereerde put. Het gehele uitwendige werd
witgekalkt. In 1958-59 werd de oude kerk door Degeyter ingrijpend verbouwd. Zij
kreeg haar ingang voor het publiek in de oostgevel. Het westelijk deel van de witte
kerkzaal is door een rondboog en een hek van het overige afgescheiden en is nu
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Reconstructie Male. Arch. A. Degeyter.
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Reconstructie Godelieveabdij, Gistel.
Arch. A. Degeyter.
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Torhout, Groenhove. Arch. A. Degeyter.

aan de nonnen voorbehouden. Het lichtkleurig houten plafond van de kerk volgt de
vorm van het zadeldak. De grote rechthoekige ramen in de nonnenkerk zijn
geometrisch versierd, die in de ruimte voor het publiek hebben sobere figuratieve
voorstellingen met betrekking op het leven en de wonderen van Sint Godelieve, alles
in lichte tinten, werk van Cyriel Maertens. Het minst geslaagd is nog het vrij plompe
altaar midden in de kerk. Het interieur als geheel heeft geen pretenties, maar is de
volkse vroomheid zeer ter wille zonder aan haar wansmaak te offeren.
Belangwekkender zijn Degeyters verbouwingen aan het slot van de graven van
Vlaanderen, het kasteel van Male, waar sinds enkele jaren de Sint Trudo-abdij uit
Brugge gevestigd is12. Van het herhaaldelijk verbouwde en verwoeste oude kasteel
zijn eigenlijk alleen nog de forse 15de-eeuwse donjon aan de zuidzijde en de daarbij
aansluitende partijen van de zuid- en de oostvleugel en voorts de grondvesten
oorspronkelijk. Die grondvesten tonen, dat het kasteel vier vleugels om een binnenhof
bezat, met vier hoekpaviljoens en één paviljoen in het midden van elke vleugel. Het
geheel werd gedomineerd door de massieve donjon. In 1953 werd een deel van deze
bestaande gebouwen bewoonbaar gemaakt en de oostvleugel afgebouwd, die het
woonverblijf der zusters werd. Twee jaar later werd de zuidvleugel aan de linker
(westelijke) zijde van de donjon met westelijk hoekpaviljoen afgebouwd en tevens
verrees de westvleugel, die de abdijkerk omvat. De noordvleugel werd opgetrokken
als een gang die kerk en klooster verbindt, hij werd laag en doorzichtig gehouden
met brede open bogen, waardoor het binnenhof in aanraking blijft met het fraaie
slotpark. Het uitwendige van de westvleugel, de kerk, is strak en gesloten gehouden,
op de middentoren na, die door smalle, hoge vensters doorbroken is en aldus het
zwaartepunt van de kerk is, hetgeen ook inwendig tot uitdrukking komt, waar hij,
door middel van bogen naar het zuiden en noorden, als een lichtend baldakijn boven
het altaar werkt. Enerzijds sluit de ruimte voor de bezoekende gelovigen daarop aan,
anderzijds het zusterkoor. De achterwand van dit koor is geheel doorbroken met
vensters, waarin met gekleurd glas zestien blazoenen van vroegere abdissen zijn
aangebracht. Het glas in het schip is violetkleurig. De gewelven in het zusterkoor en
het schip bestaan uit lichtelijk gebogen geribd beton. De grijze muren hebben
afgeronde hoeken. Het altaar is een zware monolieth, bestaande uit een massief blok
op twee korte ronde kolommen. Erboven hangt een oud kruisbeeld, verbonden met
een lichtkroon. Het meubilair, met name het blank eiken koorgestoelte, is zeer
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verzorgd. In de schipwanden zijn door Roger van der Weghe met schetsmatige lijnen
de voorstellingen van de kruiswegstaties gegrift in de verse cementbezetting. Terzijde
van het altaar staat het Sacramentsaltaar. Ramen, altaren en koorafsluiting zijn het
werk van Cyriel Maertens. Het geheel mag, in samenhang met de oude kasteelaanleg
en in zijn bescheidenheid, een geslaagd geval heten.
Al evenmin radicaal, maar toch stouter is Degeyter te werk
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Beernem, O.L. Vrouw. Arch. A. Degeyter.

gegaan in de bouw van een kapel voor het door hem ontworpen vacantietehuis
Groenhove bij Torhout, een gebouwencomplex ten behoeve van de gezamenlijke
kloosterzusters van het bisdom Brugge. Het is idyllisch in een lief bos gelegen en
ademt inderdaad een geest van ontspanning en opgewektheid. Voor de kapel is een
structuur gekozen, die men in verschillende Duitse kerken (de al genoemde van
Schädel te Würzburg bijvoorbeeld) aantreft: een dak, dat naar de zijde van het altaar
opstijgt, een wand die ontleed is in dragers en glazen vulwanden. Hier is vooral
(vergelijk de St. Annakerk van Rudolf Schwarz in Düren) de uitwerking gezocht in
een tegenstelling tussen massieve gesloten wanden en een open glaswand. Voor de
dichte wanden zijn nieuw gebakken handgevormde moppen uit Aardenburg en oude
baksteen gebruikt, een materiaalkeuze die voortkomt uit de belangstelling van de
architect voor restauratiewerken aan middeleeuwse gebouwen. Deze steen bewijst
hier zijn grote geschiktheid ook voor een nieuw gebouw. De wand achter het altaar
is verlevendigd door een in grote vormen gehouden baksteenreliëf, dat de
Drievuldigheid verzinnebeeldt. Het zware altaarblok is van marmer, dat luxe materiaal,
waartegen wij onze bezwaren al geuit hebben. Een goed voorbeeld van Degeyters
woonhuisbouw is de bij dit tehuis behorende pastorie, waarin zijn voorkeur voor
schilderachtig plastische effecten en kleurige elementen blijkt. Ook het hek van de
ingang verdient grote aandacht. Verder zij van Degeyter vermeld het ontwerp voor
een kerk te Beernem. De constructie daarvan komt overeen bijvoorbeeld met die van
het ontwerp voor de Moeder-Godskerk te Groningen van C.H. Bekink. Beide projecten
zijn vergelijkbaar met een type dat in Duitsland verspreiding vindt en dat daar
bijvoorbeeld toegepast is in de Auferstehungskirche van Erwin Rohrberg te
Stuttgart-Zuffenhausen, 1957, en in de St. Alban van Heinz Schilling te Keulen,
1959. Ook de Paaskerk te Zaandam van K. Sijmons valt in dit verband te noemen.
Het hoofdelement van de voor Beernem ontworpen structuur bestaat uit één paar
steunpunten, dat de hele kap van gewapend beton draagt, die van die twee draagpunten
opstijgt naar de ingangszijde en naar het koor, waar zij opnieuw op twee steunen
rust. In tegengestelde richting stijgt hier nu op dezelfde wijze vanaf een hogere wand
het dak van het halfrond gesloten koor op, dat door een grote rechte glaswand met
het dak van het schip verbonden is. Het koor vormt dus een hoge koker die een
eindweegs over het schip uitsteekt. In doorsnede ontstaat daardoor een soortgelijk
effect als in het ontwerp voor de kerk van Maria Koningin te Zevenaar door de
ingenieurs P.H.A. en J.A.M. Starmans. Aldus geeft het koor tevens de indruk van
een toren, te meer daar in de zijwand de klokken gehangen zullen worden. De vullende
wanden bestaan weer uit een afwisseling van gemetselde muren en glasvlakken. De
biechtstoelen bevinden zich midden in grote glaswanden, en steken naar buiten uit.
Het schip (764 zitplaatsen) is meer breed dan lang en het podium voor het altaar
springt erin uit zoals ook het hele koor in het schip binnendringt. Twee vleugels
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flankeren de absis, een voor de winterkerk (114 zitplaatsen) en een voor de
dienstvertrekken.
Degeyters tekeningen voor een kerk ter ere van Onze Lieve Vrouw te Assebroek
doen strenger aan, maar in de opbouw van afwisselend glazen en gemetselde wanden
komen zij met het vorige ontwerp overeen. Deze kerk zal achter het koor bovendien
een opengewerkte losstaande toren krijgen. Al met al toont Degeyters kerkelijke
architectuur niet de resolute vaart van die van Lantsoght, maar
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Voorontwerp Beernem, plattegrond.

Koor Beernem.
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Voorontwerp Assebroek, plattegrond.
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Assebroek, Maria Assumpta.
Schaalmodel van voorstudie.
Arch. A. Degeyter.

hij schijnt meer geïnteresseerd in een samenspel van verschillende materialen en de
ruimtevormen zijn eerder analytisch geleed dan stevig samengevat. Zijn voorkeur is
evenwel in enkele jaren duidelijk gericht geworden en zijn rol zal in West-Vlaanderen
des te belangrijker zijn naarmate de uiteenlopende sensibiliteit der kerkelijke
opdrachtgevers meer behoefte heeft aan de mogelijkheid te kiezen tussen geheel
verschillende gestemde architectuurtypen zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen13.

Besluit
Wanneer men naar invloeden en verwantschappen zoekt in de stijl van de jongste
Westvlaamse kerken en kerk-ontwerpen, wordt men zelden herinnerd aan Franse
kerken, maar komen beurtelings kerken uit het Duitse Rijnland (Rudolf Schwarz,
Gottfried Böhm, Otto Bartning, Hans Schädel, Erwin Rohrberg) in gedachte en de
nieuwste Nederlandse kerken, die vaak weer teruggaan op Duitse typen. Op enkele
gelijkenissen is hierboven al gewezen. Erkend dient te worden, dat vooral de
bouwbedrijvigheid in het aartsbisdom Keulen op de Lage Landen inwerkt, die zelf
tot voor kort geen kerkelijke architectuur meer hadden waarbij een modern voelend
architect kon aanknopen. Het vormenrepertoire in West-Duitsland is al jaren uitgebreid
genoeg om keuze te bieden uit strak gematigde en bewegelijk ingewikkelde
voorbeelden en alle mogelijke plattegronden hebben er al toepassing gevonden. In
Nederland wordt daarvan de laatste jaren ruimschoots gebruik gemaakt met een uit
onze nationale eigenschappen verklaarbare voorkeur voor de eerste kenmerken. Maar
ook een kerk als die welke door Degeyter voor Assebroek of door Felix voor Waregem
ontworpen is, zou in Nederland niet uitheems lijken. De kerk van Lantsoght in
Koksijde daarentegen zou hier verbazing wekken door haar expressief pathos. Wij
zijn geneigd haar als het meest Vlaamse werk te zien van de ontwerpen die hier
besproken zijn.
In dit gewest moet het gesprek over kerkenbouw nog plaats vinden in de simpele
termen ‘traditioneel’ en ‘modern’, ouderwets en eigentijds. De nuances in ‘modern’
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zullen pas later in breder kring gezien worden. Tot nu toe zijn die de studie van
enkelingen. Zij wier ogen nog steeds niet aan de nieuwe vormentaal gewend zijn,
zullen zich wellicht in hun afweer gesteund weten door een gedachtengang, die het
beste weergegeven kan worden in de formulering van Denis de Rougemont: ‘Een
van de merkwaardigste gevallen van bijgeloof van de Westerse wereld’, schrijft hij14,
‘komt hierin tot uiting: gevangenen van de geschiedenis en van de chronologie, zijn
wij beland op een punt, waarop wij ons verbeelden, dat alleen de uiterste avantgarde
de vooruitgang betekent. Verschillend zijn lijkt ons in zich verheven boven gelijkenis
vertonen
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met wat al bestaat, vooral wanneer het gaat om gelijkenis met meesterwerken. Dat
laatste immers betekent, dat men zich overmatig schatplichtig maakt aan datgene
wat men als “ouderwets” bestempelt. Dat betekent zichzelf beletten werkelijk van
zijn eigen tijd te zijn, werkelijk modern te zijn, zoals het ongewild alle eeuwen en
alle kunstenaars vóór ons waren. Dit artistiek avant-gardisme, gegrond op een verkeerd
geloof in de geschiedenis, is bezig duizenden jonge schilders, dichters en musici te
verarmen en te verlammen. “Wat kan men n a Schönberg en Picasso nog doen?”
vragen zij zich met zorg af. Ongetwijfeld, de neiging om verschillend te zijn is een
van de blijvende kenmerken van het Westen: maar zij is slechts waarlijk scheppend
werkzaam als zij de persoon en zijn roeping spontaan tot uiting brengt; zij is steriel
en caricaturaal, wanneer zij tot systeem wordt en beweert alleen te werk te kunnen
gaan met uitsluiting van de voorbeelden die de geschiedenis biedt. Er is geen
vooruitgang in de kunsten en zij bestaan niet uit “stromingen”, maar uit werken met
elk een eigen betekenis’.
Met andere woorden: hang naar oorspronkelijkheid koste wat het kost, verdient
afkeuring. Wij willen het daarmee wel eens zijn, maar dan in dier voege, dat een
pedante trouw aan historische voorbeelden niet als levende traditie begrepen wordt.
Traditie in het bouwen is, om met die andere Denis, Honegger, te spreken15: proberen
te doen wat onze beste voorgangers zouden doen als zij nu onze plaats innamen,
werken in de geest en met de middelen van onze tijd en aan onze materialen het
grootst nuttige en artistieke effect geven, solide, harmonisch en evenwichtig bouwen.
Traditie is continuïteit van leven. Dan kan men ook geen tale Kanaäns meer spreken,
maar bedient men zich van de vormentaal van levenden, een taal, die men overal
temidden van het koeterwaals kan zien bloeien. Enkele kerkenbouwers in
West-Vlaanderen verstaan en spreken thans die taal en dragen daardoor bij, de Kerk
jong en levenskrachtig te maken.
C.J.A.C. Peeters, Den Haag.
Kunst en Religie, 1960.
Deze studie is de neerslag van een rondreis, die een drietal jaren geleden gemaakt
werd. Een zeker aantal kerken, die hier als nog maar in plan bestaande worden
beschreven, is intussen geheel of gedeeltelijk uitgevoerd geworden; sommige
plannen werden ook grondig gewijzigd. (N.v.d.R.)
Grote dank zijn wij verschuldigd aan de heer L. Devliegher voor zijn voorlichting
en vriendelijke bemiddeling bij ons bezoek aan de nieuwste Westvlaamse kerken.

Eindnoten:
1 Deze en veel andere Westvlaamse kerken van 1919 tot 1957 zijn vermeld en gekarakteriseerd
in een bondig overzicht door Michiel English: ‘Kerkbouwkunst van nu in Westvlaanderen’, in
‘De Toerist’, 1957, blz. 265-271. In de ‘Gids voor Vlaanderen’ van de Vlaamse
Automobilistenbond zijn ook alle nieuwere en nieuwste kerken opgenomen.
2 ‘Habitat et Habitations’, septembre 1956.
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wij kunnen ook in Oostduinkerke niets anders dan een teleurstellende inzinking zien. Oostduinkerke gaf aanleiding tot een nieuwe polemiek in het dagblad ‘De Standaard’, tengevolge
van een artikel van Urb. van de Voorde: ‘Magnifiekste moderne kerk van de kust’ (25 juli 1963)
waarin de auteur de kerk heet: een subliem gebouw, een meesterwerk, een van de
indrukwekkendste van het ganse land, een reve!atie, van ongelooflijke schoonheid en evenwicht,
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zij eigenschappen die in een permanent gebouw welkom zijn. Merkwaardigerwijs is het dezelfde
Paul Rome, die de voltooiing van de H. Hartbasiliek van Koekelberg leidt en daarbij het ontwerp
van Van Huffel eerbiedigt.
6 De St. Alphons bij Biedrzynski o.c. blz. 69; beide andere kerken in ‘Das Münster’, 1955, blz.
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‘West-Vlaanderen’, 1959, blz. 216-218; X.: ‘Le monastère des Clarisses d'Ostende’, in: ‘La
Maison’, 1960, blz. 137-142; K. Elno, Paul Felix: ‘Zonnelied’, ‘Streven’ XIII, (1959-1960),
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de belangstelling van de binnen- en buitenlandse architecten heeft verworven (N.v.d.R.).
10 M. English, St. Jozefskerk Molendorp, in: ‘West-Vlaanderen’, 1954, blz. 303-305.
11 M. English: ‘Kloosterbouw in Westvlaanderen’, in: ‘West-Vlaanderen’, 1955, blz. 188-190.
12 Dom. F. de Cloedt o.s.b.: ‘Het grafelijk slot van Male’, in: ‘Ons Heem’, 1960, blz. 169-181.
13 Degeyter behaalde tesamen met architect H. Scherpereel de derde prijs in een prijsvraag voor
kerkelijke architectuur, die werd uitgeschreven door de vereniging ‘Pro Arte Christiana’, in
samenwerking met ‘Domus Dei’, het werk voor kerkenbouw van het aartsbisdom Mechelen.
De jury bestond uit Hermann Baur (Basel), Rudolf Schwarz (Frankfurt), Xavier Arsène-Henry
(Parijs) en Michel Marot (Parijs). De eerste prijs daarvan ging naar Marc Dessauvage uit
Antwerpen, wiens ontwerp te Vosselaar bij Turnhout uitgevoerd moest worden. De maquette
laat een rechthoekig plat dak op pijlers zien, waaronder een veel vrijere min of meer elliptische
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en J. van Driessche, naar wier ontwerp te Mortsel bij Antwerpen gebouwd zal worden. De
plattegrond die zij kozen, is een ruit met in een uitgebouwde hoek de altaarruimte. Een
onderscheiding werd verworven door de architecten Chr. Vander Plaetse en W. Steenhoudt.
Deze prijsvraag was weer een belangrijke fase in de verheffing van het peil van de Vlaamse
kerkelijke architectuur, die zich vooralsnog niet kan ontwikkelen zonder hulp van reeds
internationaal erkende meesters zoals die in de jury zitting namen.
14 Denis de Rougemont: ‘L'Aventure occidentale de l'homme’, Parijs 1957, blz. 233.
15 Denis Honegger: ‘De traditie in de architectuur’, in: ‘Forum’, 1947, blz. 213-225.
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Van kerk tot kerk in West-Vlaanderen
Voorgaande studie van C.A. Peeters, de bekende redacteur van het Nederlandse
tijdschrift ‘Kunst en Religie’ dat zovele jaren leiding gaf op kerkbouwkundig gebied
in Nederland, is gebaseerd op een reis naar het Brugse en de kuststreek. Het midden
en het zuiden van de provincie kwamen dus niet aan bod. Bovendien heeft de
kerkbouw in West-Vlaanderen op vernieuwde grondslagen eerst gedurende de voorbije
drie jaren echt zijn ontwikkeling genomen. De bouwactiviteit is natuurlijk niet beperkt
tot het twintigtal kerken dat volgt. Sommige dezer kerken zijn nog in opbouw; van
andere bestaan slechts de plannen of is er zelfs nog maar een voorontwerp. Toch
hebben wij er prijs op gesteld, ook van de kerkbouw der eerstvolgende jaren aan de
lezer een idee te geven, zij het soms met gebrekkig beeldmateriaal. Uiteraard beperken
wij ons tot zakelijke gegevens.
A.S.

Bellegem, St.-Augustinus - Arch. Christiaan Vastesaeger (Assebroek)
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Deze wijkkerk van 350 stoelen moet de nieuwe agglomeratie, die zich langs de grote
baan Kortrijk-Doornik ontwikkeld heeft, bedienen. Begonnen in oogst 1961 en
beëindigd in juni 1962. Rechthoekige bouw met vlak dak en zonder toren. Buitenen binnenmuren in baksteen van de kust.
C y r i e l M a e r t e n s uit St.-Andries ontwierp altaar, kruis, tabernakel, kandelaars,
godslamp, credenstafel en biechtstoel.
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Brugge, Wijkkerk van St.-Pieters
Arch. Is. Hintjens (Borgerhout) en Ing. Arch. J. Beyne (Brugge)

De expansie van Brugge in de noordelijke richting maakt een nieuwe kerk op
St.-Pieters noodzakelijk (Kruispunt Steenw. op Blankenberge en Potentestraat).
Bestemd voor 730 zitplaatsen. Op te richten in de volgende maanden na goedkeuring
der plannen. - Het voorste deel der kerk vormt een weekkapel met 130 plaatsen
afscheidbaar door vouwwand uit plastiek (automatisch); doopvont en zangkoor
eveneens in de weekkapel. Licht hellend naar het altaar toe; geen zijaltaren, maar
sacramentsaltaar achteraan het koor in het midden. Losstaande toren vooraan.
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Gevel aan steenwegzijde.

Ingelmunster, O.L. Vrouw Onbevlekt
Arch. Chr. Vastesaeger (Assebroek)

Perspectief van vernieuwde binnenarchitectuur.

West-Vlaanderen. Jaargang 13

39
Een industrieel compleks bestaande uit fabrieksgebouw met twee verdiepingen en
burelen werd inwendig omgebouwd tot een parochiekerk van 500 stoelen beneden
en een parochiezaal boven. Begonnen in maart 1959 en beëindigd in oogst 1959. De
kerk bedient het in expansie zijnde deel van Ingelmunster ten zuiden van het kanaal
en ligt langs de Kortrijkse baan bij het kruispunt naar Izegem. De gevel en
buitenmuren werden behouden. De binnenruimte (25 × 25 m.) werd aangepast met
behoud van het plafond en de 16 betonnen kolonnen, maar 1 m uitgediept; inbouw
van de doopkapel, sakristij, portaal e.a. - Binnenhuisarchitect W.
Va n d e n b o g a e r d e stond de architect ter zijde. J a n P a t o o r (Kortrijk) bezorgde
sgraffitotaferelen bij de predikstoel en voor de kruisweg. Tabernakel, altaarkruis,
kandelaars en godslamp zijn van R o g e r B o n d u e l (St.-Andries). Het betonraam
is van M i c h e l M a r t e n s (St.-Andries). De O.L. Vrouwkeramiek is van R o g e r
Va n d e We g h e (St.-Andries). Biechtstoel, doopvont, predikstoel en altaren werden
door de architect getekend; de elektrische verlichting werd grotendeels achteraf
buiten de architect om aangebracht.

Zijaltaar
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Kansel
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Kortrijk, Pius X. - Arch. Jos. Baert (Kuurne).
Kerk bestemd voor 700 plaatsen, opgericht in de St.-Elooisdreef, in het
uitbreidingsgebied van Kortrijk in de richting Kuurne. Begonnen in oktober 1958
en voltooid in mei 1959. Ruimte van 36 × 22 m. overspannen met Prefab-betonspanten
verbonden met betongordingen. Opvulling met gele Scheldesteen binnen en buiten.
In noord- en zuidgevel Prefab-betonramen. Koor 1 m 30 verhoogd. Pronkaltaar tegen
achtermuur links van offeraltaar. Drie ingangen. Vergaderzaal onder het koor. In het
geheel werd gezocht naar bevredigende doorsneeverhoudingen.
Glas in betonpanelen van J a n P a t o o r (Kortrijk). O.L. Vrouwbeeld in koor van
M a u r i t s W i t t o u c k (Lovendegem). Centraal Kruis van R o g e r Va n d e
We g h e (St.-Andries). Achteraan twee keramiekhoogreliëfs van A c h i e l P a u w e l s
(Mariakerke). Altaar, biechtstoelen e.a. getekend door de architect.
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Nieuwe kapel voor een onderwijsinrichting; 600 plaatsen. Gebouwd in 1960. Deze
kapel is naar de stijl verwant met de latere kerk van Staden-Sleihage, maar bezit twee
lantaarnkoepels en is met rood koper bedekt. Een kapel uit St. Louis (U.S.) inspireerde
de basisvorm van de kapel van Kortrijk, maar met dit verschil dat de parabolische
ramen van St.-Louis te Kortrijk vervangen werden door driehoeken, wat de opgave
zeer bemoeilijkte. - Onze Lieve Vrouwraam van R o g e r Va n d e We g h e
(St.-Andries). Altaar en meerdere sakrale voorwerpen werden door de designer van
de kerk ontworpen.

Kortrijk, Kapel Lyceum O.L. Vrouw van Vlaanderen
Designer André De Smedt (Kortrijk)
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Kuurne, St.-Pieterskerk
Architecten P. Devos, M. Holvoet en J. Van den Weghe (Kuurne)
Nieuwe parochiekerk noodzakelijk wegens de uitbreiding van de gemeente naar het
westen toe. Op te richten in een groene ruimte in de onmiddellijke nabijheid van de
staatsbaan Kortrijk-Brugge. Voorzien voor 800 tot 1.000 plaatsen. Bestaat nog slechts
als voorontwerp. Het grondplan bestaat uit twee tegen elkaar liggende trapeziums;
het grootste biedt ongeveer 800 plaatsen, het kleinste ongeveer 200 en wordt de
winterkapel; het hoofdaltaar ligt op de scheidingslijn, dus centraal. De kerkruimte
is tentvormig: vier tegen elkaar staande hyperbolische paraboloïden, die doorschieten
tot op het maaiveld. Dagverlichting volgens zenithale principe gespreid over hele
veurstlijn en aangevuld met twee laterale stroken. Losstaande toren in zichtbaar
beton. Sakristij door glazen gaanderij met de kerk verbonden.

1 noordgevel met toren

2 noord- en westgevel

3 westgevel
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4 west- en zuidgevel

5 oostgevel
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Binnenzichten met opengewerkt dak.
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Harelbeke, St.-Ritakerk - Architecten Leo Stijnen en Paul De Meyer
(Antwerpen)

Doorgelichte makette. Keldering onder het koor. Kansel in de gebogen vorm vooraan. Kruis achter
het altaar. Biechtstoelen achteraan links en rechts (inkepingen).

Doorsnede van makette met twee weggenomen zijvlakken. Vooraanzicht bestaat uit geribd beton van
7 cm dikte; aldus voorzien voor de zes vlakken binnen en buiten. Plafond in glas (in de makette
opengelaten). Vooraan het portaal origineel wijwatervat (regenval). De klokken worden bovenop een
der wanden opgesteld.
Foto's Studio Vandecasteele, Harelbeke.
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Nieuwe kerk op te richten op de wijk Zandberg, ten zuiden van de baan
Harelbeke-Kortrijk, hoek van 11-Julistraat en Kerkstraat. Voorzien voor 500 plaatsen.
De werken begonnen in maart '63 maar kennen vertraging. De kerk is opgevat als
een afgeknotte zeshoekige pyramide, met een ingebeelde top van 40 m hoogte, die
afgeknot is op 30 m hoogte. Diameter van voor naar achter en van rechts naar links:
31 m. De wanden zijn om en om gekanneleerd. De constructie is helemaal in beton
van 7 cm dikte, naar het procédé Padouard (zoals het Expopaviljoen van de Burg.
Bouwkunde). De enige lichtbron is het schuin platte dak in glas. Er is geen toren
voorzien.
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Gastenkapel, die tevens tot conferentiezaal voor retraitanten dient, binnen de bestaande
neo-architectuur ingericht.
De rondbogige vensters der muren werden met doorlopende glazen schermen
verborgen. Deur draait op een as. Polyvalent koor met zwaartepunt op lessenaar of
op altaar, dat buiten de as van de kapel ligt.
Ingangsdeur ontworpen door de architect; buitenwand fresco van dom. M. Van
D o o r s l a e r (Zevenkerken); Madonna van J. W i l l i a m e . Bibl.: G. Bekaert, in
‘Streven’, XVI, 7, blz. 658 v. en ‘Art d'Eglise’, 1963, 124, blz. 332v.

Loppem, Abdij Zevenkerken
Arch. Marc Dessauvage (Wilrijk)
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Oost-Rozebeke, St.-Jozef, De Ginste
Arch. A. De Geyter (St.-Andries), H. Scherpereel (St.-Andries), en P.
Derieuw (Izegem).

Wijkkerk van 450 plaatsen, waarvan de plannen goedgekeurd zijn en de bouw in het
voorjaar 1964 wordt begonnen. De kerk is een rechthoekige ruimte van 35 × 20 m;
hoogte 13 m. De dubbele voorgevel heeft een totale hoogte van 17 m en zal dienen
als klokketoren.
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Roeselare, St.-Godelievekerk
Studiebureel ir. H. Van Kerckhove (Roeselare)

Nieuw te bouwen kerk met parochiecentrum ten n.o. van Roeselare tussen de
Gitsstraat, de Honzebroekstraat en de St.-Amandsbeek. Voorzien voor 700 personen.
De plannen dienen nog goedgekeurd te worden, zodat het hier slechts een voorontwerp
geldt. De kerk is opgevat in portiekvorm in gewapend beton met een oppervlakte
van 32 × 26 m. De portieken hebben hun aanzet op de kruising van de langsmuren
en de keermuren op circa 2 m 70 hoogte; doorsnede der portieken in V-vorm. Tussen
de portieken: elementen in scheve pyramidevorm op 60 cm afstand, wat een
lichtstrook toelaat van 60 cm op de totale hoogte; de zijdelingse lichtinval op de
pyramidevlakken geeft een veranderlijke lichtspeling. Ook de langse muur bezit
boven een lichtstrook. Voor- en achtergevel uitgevoerd in effen vlakken, geplaatst
onder een kleine hellingshoek. Alle vlakken zijn uitgevoerd in beton met behoud
van de bekistingstekening.
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Rumbeke, Klooster Zusters Benedictinessen
Arch. Chr. Vastesaeger (Assebroek)
Kloostercomplex van slotzusters, met kerk, bestemd als slotkerk en als wijkkerk met
400 plaatsen. Begonnen in 1960 en beëindigd in 1962.
Rechthoekige kerk in metselwerk met een zijde glas in betonnen claustra. Toren
opgericht in de slottuin. De kerk heeft nog een volledig aan de architectuur aangepaste
decoratie en meubilering nodig.
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St.-Kruis, St.-Franciscus
Arch. Chr. Vastesaeger (Assebroek)
Wijkkerk bestemd voor de zich nog steeds uitbreidende jonge agglomeratie aan de
Dampoort; 450 stoelen (Karel van Manderstraat). Begonnen op 1 november 1963
en af te werken tegen 1 september 1964. De kerk heeft een rechthoekige vorm en
vlak dak; binnen- en buitenmuren in ruwe zandkleurige gevelsteen; volledig
betonskelet. Vrijstaande toren.
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gearceerd gedeelte = reeds gebouwd

Wij danken de Bank van Roeselare en Westvlaanderen voor het aanbieden van
deze kleurreproducties, die het huidige nummer nog meer luister bijbrengen.
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Staden-Sleihage, Christus-Koning - Designer André De Smedt (Kortrijk)
Bestemd als nieuwe parochiekerk en Eucharistisch centrum der PP. van het H.
Sacrament; 650 plaatsen. Begonnen 15 maart 1962 en beëindigd 25 december 1962.
Koepelkerk met parabolische schelpenbouw in kroonvorm, met 12 steunpunten
en open torenarmen rond het embleem der congregatie. Betondak met kurk- en
roestvrij staalbedekking. Eerste vaste schelpbouw in Europa. In feite gaat het om
een moderne transpositie van de geribde gothische gewelven uit baksteen en
natuursteen, die hier door beton vervangen zijn met weglating van de hoge kolonnen.
Basisbreedte 30 m.; koepel 9 m.; toren 30 m. De bouwtrant maakt een goedkoop
en vlug bouwen mogelijk, o.m. door uitsparing van metselwerk en minimum
fundering. Binnenafwerking niet beëindigd; geen brandramen of beeldhouwwerk
voorzien. De designer is ook ontwerper van communiebank, altaar, uitstallingstroon
e.a.
Bibliografie: United States Stainless Steel Review; Steel Review of Massachusetts
and Ohio; Inco; een Nederlands, een Frans en twee Duitse bouwbladen; dagbladen
uit Frankrijk, Engeland, Italië en Duitsland.
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St.-Michiels, H. Godelieve en Karel de Goedekerk - Arch. Huyghebaert
(Brussel)

Nieuwe kerk op te richten op de Leiselewijk. De plannen moeten nog goedgekeurd
worden zodat wij hier slechts een voorontwerp aanbieden. De agglomeratie bestaat
uit ongeveer 800 woningen; kerk met 600 plaatsen.
Kruisvormig grondplan met meer centrale plaatsing van altaar, dat door de
gelovigen omringd wordt en breed en massief is. Zijdelingse en van boven komende
verlichting. De eenheid van het gebouw wordt onderlijnd door een gebeeldhouwde
band, die loopt vanaf de kerk, boven de ingang, rondom de afzonderlijke
Godelievekapel en terug de kerk in. Betonconstructie met steenbekleding. Toren in
gladde betonpijlers. Glasbeton en kunstramen voorzien. Uitstekend kerkschip bekleed
met ruwe baksteen van verschillend formaat.
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Torhout, St.-Pieterskerk
Architect Willem Nolf (Torhout)

Torhout diene als getuigenis voor de reconstructie-activiteit der naoorlogse jaren.
Bijna overal gebeurde zij in een neo-stijl, aansluitend bij het vroegere gebouw. Of
men de gelegenheid niet moest gebruiken om een eigentijds bouwwerk op te richten,
vroeg men zich te zelden af...
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Grondplan van de nieuwbouw.
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De St.-Pieterskerk brandde af in 1940 en was overigens veel te klein. Daarom werd
besloten geen nauwkeurige wederopbouw door te voeren; de nieuwe kerk moest
groter zijn en wat stijl betreft meer aansluiten bij het romaanse kerkgebouw van de
twaalfde eeuw dat o.m. in de negentiende en de twintigste eeuw meerdere wijzigingen
in de neo-gotische richting had ondergaan. Bouwwerken gingen door vanaf 1942.
Middenbeuk en twee aanpalende zijbeuken rusten op de oude romaanse
funderingen, de twee buitenzijbeuken niet omdat zij breder werden. Ook de dwarsbeuk
werd veel breder en dieper. De neogotische torenspits en vensters werden vervangen
door romaanse. Middengewelf vervangen door betonnen roostering doorlopend over
dwarsbeuk en totaal vernieuwd koor, waarin nissen aangebracht werden voor
zijaltaren. Pijlers werden soberder en monumentaler uitgevoerd, wat de dominerende
streving was van deze wederopbouw. Brandvensters werden aangebracht ontworpen
door J o s . H e n d r i c k x , M i c h e l M a r t e n s en J. S l a g m u l d e r s ; de
keramiekmotieven aan de predikstoel zijn van J a n N o l f (Brugge). - Na de brand
van 1940 werden grondige archeologische onderzoekingen doorgevoerd, die toelieten
met meer nauwkeurigheid de voorgeschiedenis van de kerk te bepalen; men raadplege
hierover Prof. G. Meersseman en Prof. Dr. Br. Firmin, ‘De kerk van Torhout in het
licht der jongste opgravingen’ (Handel, van het Centrum v. archeolologische
vorschingen, II, De Sikkel, 1942); aan dit werk ontlenen wij enkele illustraties.

St.-Michiels, Noviciaat Maria Middelares
Arch. Luc Viérin (Brugge)
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Nieuwe kapel van het noviciaat der Zusters van St.-Jozef, Torhoutse steenweg 505.
Vijftigtal plaatsen. Gebouwd van 1956 tot eind 1957. Dit bedehuis wil sober en
rationeel zijn, en tevens een opgewekte stemming weergeven.
C y r i e l M a e r t e n s (St.-Andries) ontwierp het altaar, tabernakel, biechtstoelen,
bidbank en kruisweg; M i c h e l M a r t e n s (St.-Andries) ontwierp de glasramen.
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Torhout, Drie Koningen
Architect Schotte (Doornik)
Te bouwen wijkkerk, voor een kleine gemeenschap, die voor uitbreiding vatbaar is,
en tevens een parochiaal centrum. Voorzien zijn 330 stoelen. Bouwwerken in 1964.
Bij de kerkruimte van 330 plaatsen zijn een kleine winterkapel en een
catechisatielokaal voorzien. Er werd gestreefd naar eenvoud en intimiteit.
Economische bouw. Bakstenen muren, houten balken. De beglazing, bevloering en
dakbedekking zullen van voorlopige aard zijn.
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Veurne, O.L. Vrouw Onbevlekt - Nieuwstad
Arch. Arthur De Geyter (St.-Andries)
Wijkkerk afhankelijk van de St.-Niklaasparochie opgericht in Nieuwstad,
Boterweegschaalstraat; 350 stoelen. Begonnen in februari 1960 en voltooid in juni
1961. Rechthoekige bouw van 13 m breedte. Toren is een dakruiter midden op
zadeldak. Gansglas portaal, met zware ingangspoort. Vloer in leisteen, gewelf in
zichtbaar beton en muren in gewitte baksteen met als contrast, in gepolijst marmer,
het altaar en de communiebanken. Drie grote ramen.
C y r i e l M a e r t e n s (St.-Andries) ontwierp de glasramen. Tabernakel, kandelaars
en gedenkplaat zijn van R o g e r B o n d u e l (St.-Andries). Kruisweg van Fr.
K i e k e n s (Aalst). O.L. Vrouwbeeld van M a u r i t s W i t t o u c k (Lovendegem).
Bibl.: o.a. ‘Art d'Eglise’, XXXI, nr. 124, blz. 338 v.
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Vichte, Onze Lieve Vrouw
Arch. Christiaan Vastesaeger (Assebroek)
Centraal gelegen kerk op het kruispunt van de banen van Oudenaarde en
Deerlijk-Ingooigem; 1100 stoelen. Bestemd om de bouwvallige en te kleine oude
kerk te vervangen. Het kerkgebouw zelf werd begonnen in april 1961 en beeindigd
in maart 1962; thans is ook de sakristij af, maar de toren werd slechts voor kort
aangevangen.
Het kerkgebouw is rechthoekig, ongeveer 21 × 45 m; een enkele brede ingang met
tochtportaal en doopvont aan zijkant; het altaar, met tabernakel, staat niet volledig
in de as van de kerk. De toren is volledig vrijstaand tegen de ingang; sakristij en
andere bijbehorigheden vormen een afzonderlijk gebouw met de kerk verbonden
door een doorgang.
C y r i e l M a e r t e n s (St.-Andries) ontwierp altaar, tabernakel, kandelaars, godslamp
en credenstafel. R o g e r Va n d e We g h e (St.-Andries) verzorgde doopvont en
wijwatervaten. De Onze Lieve Vrouwmozaïek is van P i e t B e k a e r t (Moen).
Predikstoel, communiebanken biechtstoel werden door de architect ontworpen.
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Waregem, Kerk voor de wijk Ter Biest, Prof. Ir.-Arch. Paul Felix
(Oostende)
De tekening, die hier getoond wordt, is het voorontwerp voor een kerk van 500
plaatsen, die zal gebouwd worden op de wijk Ter Biest te Waregem. Het huidig plan
verschilt grondig van het vroegere, beschreven hoger, blz. 25 v.
Vermoedelijk zal de constructie bestaan uit geprefabriceerde betonelementen,
zulks met het oog op de inkrimping van de tijdsduur, die besteed wordt aan het
bouwen van een kerk.
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Werken, Kloosterkapel
Architect Jan Tanghe (Oostende)
Nieuwe kapel in vervanging van een neo-gothische, met gebruikmaking van de
bestaande muren. Normaal bestemd voor een twintigtal plaatsen.
Altaar in het vroegere schip, zodat het centraal wordt; beweegbare wand laat
verruiming der kapel toe. De kapel is ca. 4 m hoog en in witte chromolith; altaar in
wit marmer. Deuren, schuifwand en plafond in Afzelia Doussié; vloer in grijze
linoleum.
De glasramen zijn van Michel M a r t e n s (St.-Andries) en tinnen tabernakel,
evenals kruis en ander smeedwerk van R o g e r B o n d u e l (St.-Andries); O.L.
Vrouwkeramiek van J o o s t M a r é c h a l (Eeklo).
Bibl.: ‘Art d'Eglise’, 1963, 124, blz. 330v.
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Bladeren in het album van de westvlaamse gewijde kunst
Jose Vermeersch
Ombouw van kapelkoor der V.T.S. Roeselare.

1 Lieve Vrouwebeeld, gesneden uit een ruwe stam van een pereboom, ongeveer 2,30 m hoog.

2 Altaar, een soort schelp van ruw albast, rustend op een klein voetstuk van gepolijst graniet, die
samenvloeit met de vloerbedekking van zelfde materiaal.
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3 Leesstoel met kandelaar, pereboomhout. De fondmuurtjes van het zijaltaar en de leesstoel zijn
versierd met teksten uit het Oud en Nieuw Testament.

4 De fondmuur (zuid-oost) van het koor is op haar volle lengte en hoogte doorzaaid met glasramen
(glas in beton) van verschillende afmetingen. De motieven zijn geïnspireerd uit de Schepping. Kleuren:
dominerend blauw en rood, middenpaneel met kruis: overheersend rood.
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Roger Bonduel
Met een tentoonstelling in het Huidevettershuis te Brugge, ingericht onder het motto
‘Kunst en Experiment’ trok Roger Bonduel in december jl. de aandacht op verrassende
resultaten van jeugdopvoeding in creatieve zin. Zijn leerlingen uit het Instituut van
de H. Familie te Brugge presenteerden een wondere verscheidenheid van toegepast
werk, met evenveel zelfzekerheid als spontaneïteit, en, zoals Gaby Gyselen het
uitdrukte, ‘geen andere probleemstelling dan deze van de vreugde om eigen vondsten’.
De kunstschool die dan aan het woord was - en die met heel wat binnen- en
buitenlandse instituten wedijveren mag - wordt geleid door Roger Bonduel (die het
heus niet beneden zijn waarde acht met dat van zijn leerlingen ook eigen werk te
tonen).
De erkenning, met een welhaast definitief karakter, van deze kunstenaar, kwam
onlangs tot uiting bij een bekroning voor edelsmeedwerk op de Biënnale van Salzburg
(1963) en op de Internationale Expositie voor Kunsthandwerk, met een reliëfwerk,
te Stuttgart (1963). Vroeger had hij de provinciale prijzen van West-Vlaanderen
behaald: voor beeldhouwkunst in 1958, en voor schilderkunst in 1960. Verder verwierf
hij op de Handwerkmesse te München een prijs van de Beierse Regering (1960). Hij
nam deel aan een groot aantal tentoonstellingen in eigen land; ook te Amsterdam,
Delft, Faënza, New York, München, Montreal, Münster-Ham-Bocholt, Parijs en
Salzburg.
Roger Bonduel (o 1930) bouwt verder aan het grote avontuur van zijn werk, dat
zowel door vakkennis als door experiment gedragen wordt. Het figureert in de
verzamelingen van de musea van Antwerpen (Sterckshof) en Kortrijk, van de
provincie West-Vlaanderen en van het Landesgewerb van Baden-Württemberg.
Zijn smeedwerk in religieus verband kent reeds een ruime verspreiding. De meeste
stukken gingen naar instellingen buiten de provincie. In West-Vlaanderen vinden
wij merkwaardig werk in verscheidene kapellen: de Zusters Clarissen te Oostende,
het College van Wevelgem, het St.-Jozefsinstituut (St.-Jozefsparochie) te Brugge,
de Vrije Technische School te Tielt. Bonduel werkt ook in opdracht van verscheidene
parochiekerken o.m. in West-Vlaanderen de O.L. Vrouwkerk van Ingelmunster.
Lucien Dendooven
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Altaarkruis, tabernakel en kandelaars, kerk O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Ingelmunster.
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1 tabernakel, deel van voorzijde

2 tabernakel, achterzijde

3 kruis
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4 altaar

5 kruisweg
Kleine kloosterkapel der Zusters van Pittem te Brugge (architecturale medewerking van Ernest
Verkest).
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1 kruiswegstatie, kruisafdoening, Clarissenklooster, Oostende

2 tabernakel, St.-Pauluscollege, Wevelgem

3 en 4 tabernakel, V.T.S., Tielt

3 en 4 tabernakel, V.T.S., Tielt
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Roger Vandeweghe
Tijdens de zeven jaren sinds zijn stichting in 1957, heeft het huis Amphora te
St.-Andries, onder de leiding van Roger Vandeweghe, een gunstige faam verworven.
De Griekse naam van dit atelier die zoveel verwachten doet, staat geregeld in de
catalogi van tentoonstellingen, en niet zelden worden wij door de materie-behandeling,
ook wel door de charme, van de inzending getroffen.
In 1960 behaalde Roger Vandeweghe een ereprijs te Monza (Italië); in 1963 een
gouden medaille te München en een ereprijs te Faënza (Italië). Stukken werden o.m.
aangekocht door de musea van München, Stuttgart, Keulen, Faënza en Antwerpen
(Sterckshof).
Een gedeelte van het keramiekwerk dat de stempel van Amphora draagt, behoort
tot de gewijde kunst. Maar behoudens keramiek werden voor verscheidene kerken
ook brandramen en glas-in-beton-stukken vervaardigd. De werken, waarin tal van
problemen met vindingrijkheid werden opgelost, komen in nieuwe kerken het best
tot hun recht. Werken uit het atelier Amphora bevinden zich in de volgende kerken
van West-Vlaanderen: een brandraam in de nieuwe kerk te Beernem; een brandraam
en een glas-in-beton-stuk te Deerlijk; een Onze Lieve Vrouwbeeld en wijwatervaten
in de O.L. Vrouwkerk te Ingelmunster; een doopvont en wijwatervaten op voet in
de kerk van Vichte; een Christusbeeld en wijwatervaten te Kuurne; een doopvont in
de St.-Salvatorkathedraal te Brugge.
Lucien Dendooven

Keramiek (1953)
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Keramiek (1960) O.L. Vrouw Onbevlekt, Ingelmunster
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1 Doopvont, St.-Salvatorkathedraal, Brugge

2 Glasraam (glas in beton), kerk Deerlijk
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3 Doopvont, kerk van Vichte.
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Cyril Maertens
Inzake religieuze kunst wordt een grote bedrijvigheid aan de dag gelegd door Cyril
Maertens (St.-Andries). Als kunstenaar is de beeldhouwkunst hem het liefst, maar
de sacrale beleving van het onderwerp ging weldra ook de andere toegepaste
kunstgenres omvatten. In verscheidene bedehuizen binnen en buiten de provincie is
waardevol werk van Maertens te zien. Overigens werd het interieur van heel wat
kerken en kapellen uitsluitend door Cyril Maertens ontworpen, en onder zijn leiding
uitgevoerd. In West-Vlaanderen noteren wij de volgende kerken: Bredene-Sas,
Kachtem, Vichte, Bellegem en een nieuwe kerk te Veurne. Voor de
interieurverzorging van hun kapellen deden verscheidene kloosters een beroep op
Cyril Maertens: Abdij van Male; Abdij 't Putje, Gistel; Zusters Maricolen, Brugge;
Karmel, St.-Michiels; Karmel, Brugge; St.-Jozefinstituut, Brugge; Zusters H.-Jozef,
Ieper; Zusters Apostolinnen, Tielt; St.-Camillus-Rustoord, St.-Andries; Rustoord
Koekelare.
Onder de andere instellingen in West-Vlaanderen waarvoor Maertens heeft gewerkt,
noteren wij nog: Militaire Kapel, Lombardzijde; Huiskapel Mocambo, St.-Michiels;
Collegekapel St.-Leo, Brugge; Collegekapel St.-Henricus, Komen.
Ontwerpen voor andere bedehuizen zijn in voorbereiding.
Lucien Dendooven

1 altaar, kunstsmeedwerk en glasraam, abdij Male.
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2 altaar en kunstsmeedwerk, noviciaat Vogelzang, St.-Michiels
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1 Tabernakel en kandelaars, kerk Bellegem.

2 Piéta, kruisweg

3 Kruiswegstaties, noviciaat Vogelzang, St.-Michiels.
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Michel Martens

Onze Lieve Vrouw, glas en beton, O.L. Vrouw Onbevlekt, Ingelmunster (1960).

Over deze glazenier, waarvan werk in meerdere naoorlogse kerken werd
opgenomen, verscheen o.m. een studie in ‘West-Vlaanderen’ 1952, blz. 46 vv.
Het hieronder afgebeeld raam was bestemd voor de gerestaureerde kerk van
Nieuwpoort, waarvan de brandvensters naar het advies van M. Martens werden
uitgevoerd.
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Laatste Avondmaal, glasraam (1952) project voor Nieuwpoort.
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Brandvenster, klooster Klerken (1963).

West-Vlaanderen. Jaargang 13

70

Marcel Notebaert
Over de Kruisweg van M. Notebaert in de kerk van Winkel St.-Elooi, waarvan hier
enkele staties worden uitgebeeld, schreef Roger Fieuw het laatste artikel dat voor
zijn dood werd gepubliceerd (‘West-Vlaanderen’, 1960, blz. 38 vv.). Sedertdien werd
een ‘Verrijzenis’ aan de kruisweg toegevoegd.
In de kapel der leerlingen van het St.-Jan Berchmanscollege te Avelgem, werd
een reproductie van de kruisweg in klein formaat met eigenhandige beschildering
aan gebracht. Voor de kapel der zusters werkte Notebaert een originele kruisweg uit
in aluchromie (speciaal procédé van beschildering van aluminiumpanelen), met
pyramidale dispositie.

1 ontmoeting met Maria
Kruisweg (1959).
kerk van Winkel-St.-Elooi:
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2 kruisdood
Kruisweg (1959).
kerk van Winkel-St.-Elooi:

3 kruisafneming
Kruisweg (1959).
kerk van Winkel-St.-Elooi:
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Kruiswegstaties, aluchromie. Kapel der Zusters, College, Avelgem.
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Joost Marechal

1 Onze Lieve Vrouw, keramiek, Maria's Rustoord, Roeselare.

2 De Boodschap, glasraam, St.-Margaretakerk, Knokke.
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3 Pinksteren, glasraam, St.-Margaretakerk, Knokke.
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Adhemar Vandroemme
Deze kunstenaar, die met zijn ‘Ecce Homo’ de provinciale prijs voor beeldhouwkunst
verwierf, werkte voor de V.T.S. van Ieper een groot schilderij uit op paneel (12 × 7
m) dat in een wijde boog achter het altaar opgesteld is. Het onderwerp is: ‘God is
Liefde’. Men onderscheidt vier plannen. Het onderste beeldt de verschillende
ambachten en beroepen uit. Het middenste toont in symmetrisch opgestelde scenes
de zeven sacramenten. Op het hogere vlak vindt men de lichamelijke en geestelijke
werken van barmhartigheid. Het geheel wordt beheerst door de H. Drievuldigheid
in het midden en rechts en links O.L. Vrouw en de H. Jozef. Het schilderij is een
synthese van godsdienst en leven. De kapel zelf is een nieuwbouw van arch. J. Gits
en doet tevens als wijkkerk dienst.

Ecce Homo, gesmeed ijzer.

‘God is Liefde’, V.T.S. St.-Jozef, Ieper.
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Maurits Wittouck

1 Groot kruisbeeld, kerk van Ons Dorp, Menen.

2 O.L. Vrouwbeeld, kerk Pius X, Kortrijk.
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Michiel Anneessens

O.L. Vrouwbeeld, klooster Haringe.

glas in lood, klooster Haringe.
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Kristus, hout, klooster, Oostvleteren.

Boodschap, glas in beton.
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Jan Patoor
Het glas-in-beton-raam van Jan Patoor voor de Pius X-kerk dateert van 1959. Zijn
oorspronkelijke bedoeling was een niet-figuratief raam, zeer suggestief en
atmosfeervol, dat toeliet de zigzaglijnen van het geprefabriceerde geraamte uit te
schakelen, nl. door de verlenging dezer lijnen in het glas zelf; aldus zou een volledig
geintegreerde glas-in-beton-compositie in het gevelveld mogelijk geweest zijn. De
verplichting een figuratief gegeven uit te beelden heeft de kunstenaar niet toegelaten
zijn opzet volledig uit te werken; toch bleef het geheel sober, streng en overzichtelijk.

Glas in beton, Pius X, Kortrijk (details).
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Kruiswegstatie.
O.L. Vr. Onbevlekt, Ingelmunster.
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Algemeen beeld, betonraam, Pius X, Kortrijk.

Sgraffito, O.L Vr. Onbevlekt, Ingelmunster.
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Piet Bekaert

1 O.L. Vrouw, mozaïek, nieuwe kerk te Vichte.

2 Kruis in keramiek boven hoofdaltaar in nieuwe kerk te Vichte.

3 Ontwerp van glasraam voor nieuwe kerk te Vichte.
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kunst en geest
Vaticanum II en de gewijde kunst
Ons opzet is natuurlijk niet, uit de constitutie over de liturgie die op het eind van de
tweede zittijd van het huidig concilie werd gestemd, af te leiden, wat wij nu in de
praktijk te verwachten hebben. Dat moeten wij aan de wetgever over later. Wij hebben
evenmin de pretentie, een officieel commentaar over de constitutie vooruit te lopen,
of een preciese vertaling ervan te geven.
Onze bedoeling is alleen, kennis te nemen van wat er voor de gewijde kunst van
belang is, en dit dan te toetsen aan hetgeen in liturgische en kunstenaars-kringen aan
gedachten en verlangens reeds leefde.
Wij behandelen de stof dan ook niet in de volgorde van de constitutie, die immers
een juridisch document is, terwijl de belangstellingspunten van ons lezerspubliek
anders georiënteerd zijn.
Eer we het onderwerp zelf aanpakken, moeten we evenwel een paar
b e s c h o u w i n g e n o v e r d e c o n s t i t u t i e laten voorafgaan.
Reeds in 1947 gaf Pius XI in zijn encycliek ‘Mediator Dei’ merkwaardige principes
en richtlijnen in zake religieuze en sacrale kunst. De constitutie haalt niet zelden
uitdrukkingen en zinnen daaruit aan. Datzelfde is het geval met een nog ouder
document nl. ‘Tra le sollicitudine’ van Pius X (1903). Ook natuurlijk het kerkelijk
wetboek (CIC) en verschillende decreten en instructies bv. die van het H. Officie
van 30 juni 1952 werden kennelijk geraadpleegd, evenals de encycliek van 1955,
‘Musicae sacrae’ en de instructio van 1958.
Bijzonder gewichtig lijkt ons de verklaring van Z.H. Paulus VI zelf, in zijn
toespraak van 4 dec. 1963, waar hij de doelstelling van de constitutie toelicht. Hij
noemt nl. het werk van het concilie in zake liturgie ‘een vereenvoudigen van de
uitdrukkingsvormen van de eredienst’. ‘Wij hebben de eredienst willen begrijpelijker
maken voor de gelovigen, hem dichter bij hun eigen taal brengen.’ Die bekommernis
om het volk spreekt uit elke bladzijde van de constitutie, was de leidende idee in al
de besprekingen van het concilie op dit stuk. En terecht. Want is de liturgie niet
helemaal berekend op dat volk? En is het verval, dat thans wordt goedgemaakt, niet
juist te wijten aan de afzijdigheid van de leek en de clericalisering van de liturgie in
de middeleeuwen en nog later?
Wat die ‘vereenvoudiging’ betreft, laten we hopen, dat het verlangen van het
concilie niet zal wijken voor eventuele behoudsgezinden, die van ouderwetse
‘voorrechten’ of van hun naieve ‘plechtigheid en luister’ moeilijk afscheid kunnen
nemen.
Dit ‘aggiornamento’-verlangen is zeker onze kunstenaars niet vreemd. Het is hun
uit het hart gegrepen. Want, als er één is, die zijn tijd aanvoelt en zelfs vooruitloopt,
dan is het de kunstenaar.
De geest en de taal van de constitutie verraadt onmiskenbaar de auteurs van de
basistekst, waarover de vaders zo spoedig tot eenstemmig akkoord gekomen zijn. In
de preconciliaire commissie vinden we immers namen terug van eersterangsfiguren
uit de liturgische beweging zoals P. Roguet, M. Martimort, en wat de kunst betreft
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vooral Mgr. Wagner van Trier, die op het congres van Assisi zulk schitterend referaat
hield over ‘Liturgische kunst en zielzorg’.
Het welbekende tijdschrift ‘Maison-Dieu’ geeft in zijn nr. 76 een vertaling met
referenties van de constitutie van de hand van Mgr. Jenny, die zelf lid was van de
conciliaire commissie.
Maar ook mogen we er erop wijzen, hoe paus Paulus VI zelf ongetwijfeld zijn
persoonlijke overtuiging in de constitutie terugvindt. Schreef kardinaal Montini
immers niet in zijn herderlijke brief van 22 febr. 1962, de volgende prachtige passus
over het concilie dat toen door Joannes XXIII pas was bijeengeroepen?
‘De Kerk wil broer en zuster worden van de mensen. Zij wil arm, nederig,
eenvoudig, beminnelijk zijn in haar gedragingen. Daarom wil zij zich verstaanbaar
uitdrukken, de mensen van vandaag de mogelijkheid bieden, om haar te beluisteren
en ook zelf te spreken in een bevattelijke en gangbare taal... Daarom wil zij zich
aanpassen; zo nodig zelfs afstand doen van een koninklijk gewaad, dat nog om haar
verheven schouders hing, om het eenvoudiger kleed aan te nemen, dat de tijdgeest
nu verlangt.’
Lijkt het niet, of die laatste woorden vooral de moderne kunst op het oog hebben?
Verreweg het belangrijkste deel van de constitutie is het eerste hoofdstuk, waar de
algemene principes van de liturgie worden uiteengezet; en, speciaal van ons
onderwerp, zijn het ook die nummers in het zesde en zevende hoofdstuk, waar het
over de eigen p r i n c i p e s v a n d e k e r k e l i j k e k u n s t gaat.
Al dadelijk wil het concilie de hoge achting onderlijnen, die de Kerk voor de kunst
voelt.
‘Onder de edelste uitingen van de menselijke geest, mogen we zeker de schone
kunsten rekenen, maar vooral de religieuze kunst, en haar hoogste vorm: de gewijde
kunst. Uiteraard immers streven zij ernaar, om met menselijke middelen enigermate
de oneindige schoonheid van God weer te geven...’ (122a)
Daarna wordt de juiste verhouding tussen de Kerk en de kunst geschetst. De Kerk
trekt de kunsten aan, zij wil ze in haar dienst.
Zo sprak ook reeds Mgr. Wagner op het congres van Assisi in 1956: ‘Liturgische
Kunst’ zo zei hij, ‘ist engagierte Kunst’. Zij moet twee doeleinden in het oog houden:
de eer van God en het welzijn van het godsvolk. De constitutie zegt het nog mooier:
‘Gods eer en glorie bevorderen, ...en het menselijk gemoed naar God richten.’ In die
zin wil de Kerk ook de kunstenaars opvoeden of leiding geven, zoals zij in het
verleden ook steeds gedaan heeft.
De geschiedenis van de middeleeuwen tot nu toe is daar, om te bewijzen, hoe waar
deze uitspraak is. Tot vóór de Renaissance is er in West-Europa nauwelijks één
kunstwerk van waarde aan te wijzen, of het is door de godsdienst geïnspireerd, door
de Kerk in het bestaan geroepen.
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Van de vroegste miniaturen in de Evangelieboeken uit de Karolingse tijd, over de
heerlijke fresco's en beeldhouwwerken in de Romaanse en Gothieke kerken, tot volop
in de glansperiode van onze primitieven en Barokkunstenaars, stond omtrent alles
in de dienst van de Kerk. En indien de Renaissance en de Barok hoe heidens of
naturalistisch geïnspireerd dan ook, toch weer op hun manier God hebben verheerlijkt,
is dit te danken aan de pausen van Rome en bij ons aan het impuls van de jezuïetenen andere orden.
Maar de Kerk heeft dan ook recht van spreken. Zij zelf wil rechtens oordelen, en dat heeft ze dan ook steeds gedaan, - welke kunstwerken met het geloof, met de
godsvrucht en met de godsdienstige traditie overeenstemmen, en geschikt worden
geacht voor de heilige dienst. (122 b) Straks zullen we zien, welke middelen de Kerk
ten dienste staan, om dat recht van schifting en toezicht uit te oefenen. Hier gaat het
nog steeds om de principes.
Het hoort dus uiteindelijk noch aan de kunstenaar noch aan zijn opdrachtgever,
maar aan de kerkelijke overheid, te oordelen of een religieus werk al dan niet in de
kerk binnen mag. - De constitutie zelf (zie hierboven) maakt het onderscheid tussen
religieuze en sakrale kunst. Terwijl de eerste alles omvat, wat uit religieuze inspiratie
geboren is, wordt van de tweede verwacht, dat zij een sociale kunst weze, dat zij nl.
berekend is op de mensen, die haar aanschouwen. Door ‘haar waardigheid en
schoonheid’ moet zij immers ‘bovenaardse dingen kunnen uitdrukken of
symboliseren’ en ‘het menselijke gemoed met eerbied en liefde tot God richten’.
De bewoording ‘waardigheid en schoonheid’ is tamelijk vaag. Letterlijk staat er
(nr. 122 c): ‘...dat de benodigdheden van de heilige dienst waarlijk waardig (dignae),
sierlijk (decorae), en schoon (pulchrae) wezen.’ Ook dat lijkt nog vaag. - Wellicht
kan de rede van Mgr. Wagner te Assisi verklaren wat bedoeld wordt. Hij zei daar:
‘Liturgische kunst is waarachtig. Zij ontspruit uit de gedachte, uit het Woord. En zij
verloochent nooit de natuur.’ En daarom, zo zegt hij ‘moet de kunstenaar niet alleen
talent hebben, godsdienstig geaard zijn, en op de hoogte zijn van geloofszaken; hij
moet meeleven met het actuele bruisende leven van de Kerk.’
De Kerk is van haar kant een begrijpende en edelmoedige meesteres. ‘Zij staat
open voor de veranderingen in het materiaal, in de vormen, in de versiering, die in
de loop der tijden door de technische vooruitgang werden ingevoerd.’ (nr. 122 c)
En nu komt dan de belangrijke verklaring, ondubbelzinnig geformuleerd: ‘De
Kerk heeft geen enkele kunststijl ooit als de hare beschouwd; zij heeft, naargelang
van het eigen karakter en de omstandigheden der volkeren en naar gelang van de
behoeften der verschillende riten, de kunstvormen van elke periode aanvaard...’
Men zou in dat verband kunnen wijzen op voorbeelden uit de oudste en uit de
jongste geschiedenis, toen de Kerk in de catacomben of in de huiskerken precies
zoals nu in de concentratiekampen met de primitiefste benodigdheden genoegen
nam, om op andere tijden bv. in de met mozaïek versierde basilieken of in onze
Gothische katedralen waarlijk koninklijke luister ten toon spreiden, maar ook telkens
gans andere schoonheid vrij liet ontplooien.
Ook ‘de kunst van onze tijd en die van alle volkeren en landen moet dus in de
Kerk volle vrijheid van handelen bezitten.’ (123)
Een wenk voor de missionarissen: ook de Afrikaanse en de Aziatische kunstvormen
moeten in de dienst van de Kerk hun kans krijgen, zoals het trouwens de laatste jaren
volop gedaan wordt. Want elk volk wordt door eigen kunst het sterkst aangesproken.

West-Vlaanderen. Jaargang 13

- Natuurlijk moet die kunst, hoe vreemd ze ons wellicht ook toeschijnt, ‘de gewijde
gebouwen en riten met de vereiste eerbied dienen’.
Maar, - en dit getuigt weer voor het ruime doorzicht van de opstellers van de
constitutie, - ook de traditie wordt niet over het hoofd gezien. De Kerk ziet nl. het
geheel van alle sakrale kunst de eeuwen door, als ‘een concert van verheerlijking,
waarin de grootste mannen het katoliek geloof hebben bezongen.’ - Dit wijkt wel
sterk af van de enggeestigheid van sommige kunstenaars, die in hun
vernieuwingswoede al het verledene menen te moeten verguizen en bespotten.
Grote kunst biedt werkelijk weerstand aan de tijd. Maar grote kunstenaars zullen
ook steeds voeling houden met verleden. Zij bestuderen de kunst van vroeger en
hebben diepe eerbied ervoor.
Zo zegt de constitutie dan ook, dat de Kerk ‘in de loop der eeuwen een kunstschat
heeft voortgebracht, die met alle zorg moet bewaard blijven.’ (123)
Wat nu volgt (nr. 124) is een leidraad voor de bisschoppen en ordesoversten, die
over de deugdelijkheid van een kunstwerk voor hun kerken moeten oordelen. Het
criterium moet zijn ‘eerder de edele schoonheid ervan, dan wel de rijkdom
(sumptuositatem) of kostbaarheid.’
Dit is van het grootste belang voor de moderne kerkelijke kunst. Niet de dure
kerken zijn daarom de beste; dat geven de flinkste architekten toe. Kostbare materialen
kunnen weliswaar tot de adel van het kunstwerk bijdragen. Maar de echte waarde
ervan zit toch altijd in de gedachte, die door het kunstwerk gestalte heeft gekregen.
Die gedachte kan ook in sobere eenvoud vorm krijgen; terwijl zonder inspiratie het
duurste materiaal nooit kunstwerk wordt. Herlees nu eens de bovenvermelde uitspraak
van kardinaal Montini in 1962 over de armoede, de eenvoud en de nederigheid van
de Kerk in haar hedendaagse verschijning. Hoe prachtig sluit dat hier aan.
Mogen wij wellicht in hetzelfde verband ook herlezen, wat wij jaren geleden
schreven in ‘Parochieliturgie’ onder de titel: ‘Pompa? Kunst? Rijkdom?’: ‘Aan
kerkelijk esthetisme is het gevaar verbonden, dat, onder de dekmantel van kunst,
overdreven weelde en rijkdom het kerkgebouw binnensluipen. - Zohaast er weelde
kwam in de Kerk, gingen godsdienstzin en zuiverheid van zeden bergaf. - In de vierde
eeuw beleefde de Kerk onder Constantijn een bloeitijd. Hoogstaande politieke
personen bekeerden zich, en wilden de Kerk schenkingen nalaten. Tegenover de
vraag “Mogen we die aannemen?” hield zij zich echter aanvankelijk streng afwijzend.
De eerste basilieken waren dan ook sober van lijn en versiering. Een eeuw later begon
de weelde binnen te dringen, en spoedig daarna kwam het verval. - Tegen het invoeren
van beelden heeft het concilie van Elvira zich mordicus gekant. Muziekinstrumenten
werden strikt verboden. Later nam het Westen onder invloed van de gematigde en
zeer menselijke H. Benedictus een mildere houding aan. Maar de beeldenstrijd, eerst
in het oosten, maar later ook in het westen losgebroken zou eeuwenlang nu eens
hevig dan weer smeulend voortduren. In de twaalfde eeuw moest de H. Bernardus
opnieuw tegen overdrijving optreden. “Goud en zilver, zo zegt hij, passen niet in de
kerk, evenmin als schilderijen en voorstellingen uit de dierenwereld”. En had ook
de H. Augustinus veel vroeger reeds niet vermaand: “Gouden kelken, houten
priesters”? - Strenge uitspraken!
Waar het juiste midden is, zullen wij niet uitmaken. In-
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tussen zorgt de loop der geschiedenis er wel voor, dat, na tijden van weelde en rijkdom
in de kerk, een vervolging of goederenroof weer armoede en inkeer terugbrengt’.
Doch niet alleen in het materiaal, ook in de vorm kan overdaad en rijkdom gezocht
worden. En onze moderne kunstenaars zal het een riem onder het hart zijn, te horen,
hoe de Kerk en met name de huidige paus een lans breekt voor soberheid en eenvoud,
en niet meer dweept met de oude pompa van de laat-middeleeuwse en van de barok.
Negatief heeft nr. 124 het tegen bepaalde uitwassen in de kunst. ‘Moeten uit de
kerken geweerd worden die kunstwerken, die niet stroken met geloof en zeden en
christelijke godsvrucht, die het gezond religieus gevoel kwetsen’. Nu kan dit volgens
de constitutie gebeuren: a) ofwel door gebrekkige vormgeving (formarum
depravationem); b) ofwel door onvoldoende, zwakke of onwaarachtige kunstwaarde.
Over deze kwalificeringen kan heel wat gediscussieerd worden. Ze blijven uiteraard
zeer algemeen, terwijl ook over bepaalde strekkingen als abstrakt, non-figuratief,
enz. niet eens gerept wordt. Iedereen begrijpt, dat in een document met godsdienstig
karakter geen interne problemen in de kunstopvatting worden aangeraakt1. Maar
anderzijds zal het grote princiep van de dienstbaarheid der kerkelijke kunst dat zo
sterk onderlijnd wordt, toch wel een klare lijn trekken, waaraan de opdrachtgever,
in dit geval de kerkelijke overheid zich zal houden.
Als men ons nu vraagt, wat er in dit zevende hoofdstuk van de constitutie over de
v e r s c h i l l e n d e k u n s t t a k k e n afzonderlijk bepaald wordt, moeten we zeggen:
zeer weinig. Weer eens om de goede reden, dat de Kerk zich met de kunst als zodanig
niet wil inlaten. Slechts voor zover een kunsttak met de gewijde dienst te maken
heeft, kan hier en daar een richtlijn gegeven worden. Dat legt ook uit waarom aan
de gewijde muziek, of liever aan de kerkzang een gans hoofdstuk gewijd is. (Zie aan
het eind van dit artikel).
De algemene term, waarmee de constitutie alle voorwerpen aanduidt, die met
liturgie of kerkgebouw te maken hebben is: ‘suppellex’, wat men kan vertalen met:
‘benodigdheden’. Daaronder valt zowat alles: het gebouw zelf, het altaar, het
tabernakel, de doopvont, de beelden, de versieringselementen, de liturgische kleding.
Deze dingen worden vernoemd in nr. 128. Maar de opsomming is niet exhaustief.
Wij denken bv. aan de gewijde vaten, aan schilderwerk, brandglas, tapijtwerk, enz.
Slechts drie soorten kunstwerken worden met een speciale opmerking bedacht (nr.
124). De ornamenten of liturgische gewaden, waarvoor gewenst wordt, dat ze, zoals
trouwens al het andere, uitmunten door edele schoonheid meer dan door rijkdom.
Men voelt hier de tendens naar versobering. En wij menen, dat iedereen hiernaar
verlangt, zowel de bisschoppen als de priesters en de gelovigen. -‘Wat de bouw van
kerken betreft’, zo lezen we verder, ‘zal men er voor zorgen, dat deze geschikt wezen
voor het uitvoeren der liturgische handelingen, en dat ze het meedoen van de gelovigen
in de hand werken’. - Voor de beelden komt tenslotte een kleine passus: ‘Het gebruik,
om in de kerken heiligenbeelden ter verering aan de gelovigen voor te stellen, moet
bewaard blijven: zij zullen echter niet te talrijk en in gepaste orde ten toon gesteld
worden; zo dat enerzijds het volk niet geërgerd wordt, en dat anderzijds niet aan een
minder gezonde devotie voet gegeven wordt’. (nr. 125)2
Wat zeer belangrijk is: Al wat in de v r o e g e r e w e t g e v i n g over de aanmaak
van deze benodigdheden voor de cultus was gestipuleerd, m o e t h e r z i e n
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w o r d e n . En het zullen de bisschopsconferenties zijn, die de aanpassingen in zake
materiaal en vorm mogen bepalen. Vooral de liturgische kleding wordt hier met name
vernoemd. (nr. 128).
Het spreekt van zelf, dat de bisschoppen, om over kunstwerken te oordelen, niet
alleen staan. Zij zullen ‘advies inwinnen van de diocesane commissie voor kerkelijke
kunst, en eventueel van andere deskundigen’, benevens dat van de liturgische
commissie van het bisdom en van het territorium (land of gebied)’ 126 en 44, 45,
46.
Op de ordinarius (gewoonlijk de bisschop) rust ook de zorg voor het bewaren en
het beveiligen van het kunstpatrimonium (opera pretiosa) van onze kerken (126 b).
De bisschoppen zullen zelf of langs priesters, die daartoe de bekwaamheid hebben,
zich met de kunstenaars bezig houden, om hun de geest van de gewijde kunst en van
de liturgie in te prenten.
Er wordt aanbevolen, scholen en academieën voor gewijde kunst op te richten,
waar men dat mogelijk oordeelt. (127). Eindelijk wordt er gevraagd, dat de jonge
geestelijken in de seminaries zouden opgeleid worden in de kunstgeschiedenis en in
de gezonde principes, waarop gewijde kunstwerken moeten steunen; zo zullen de
geestelijken de eerbiedwaardige kerkelijke monumenten leren waarderen en bewaren,
en ze zullen in staat zijn de kunstenaars bij het uitvoeren van hun werk gepaste raad
te verstrekken’. (129).
Dat er wel eens op eerbied en waakzaamheid tegenover ons kerkelijk
kunstpatrimonium mag aangedrongen worden, zal iedereen beamen, die met kultuur
en geestelijke traditie begaan is. Hoe scherp is soms de kritiek niet op sommige
pastoors, die de waarde van een of ander voorwerp niet kennen en het op eigen hand
verkopen of laten vernielen!
In verband met nr. 127 a, waar er sprake is van kunstenaarszorg mogen we wel
dankbaar wijzen op hoge voorbeelden, zoals dat van kardinaal Lercaro, die met het
woord en metterdaad de kunstenaars aanmoedigt en leiding geeft, niet het minst in
het tijdschrift ‘Quaderni di chiese e quartieri’, waarin hij zelf artikels over gewijde
kunst laat verschijnen. - Ook bij ons hebben de bisschoppen herhaaldelijk hun
belangstelling en sympathie betoond voor de christelijke kunstenaars. Denk maar
aan de groepering ‘Pro arte christiana’ onder leiding van E.P. Geroen De Bruycker,
aan haar tentoonstellingen en prijskampen door het episkopaat gesteund.
En we zijn het heerlijk artikel nog niet vergeten, waarmee Z. Excellentie Mgr.
Desmedt zelf het speciaal september-nummer 1955 van ‘West-Vlaanderen’ inleidde
en waarin hij de gewijde kunst noemde: ‘een ontmoeting met God’.
Wat de toepassing van de constitutie betreft: het kan wel een tijdje duren, eer al de
maatregelen, die de constitutie voorziet, in uitvoering kunnen gelegd worden. - Een
algemene post-conciliaire commissie moet eerst in werking treden, om de
aanpassingen en vernieuwingen van algemeen-kerkelijke aard te bestuderen.
Tegelijkertijd zullen de bisschopsconferenties, zowel nationaal als internationaal,
ook weer op speciale interdiocesane studiecommissies beroep doen. Dan pas kunnen,
behoudens enkele reeds de jure aangeduide bijzonderheden, practische regelingen
voor de onderscheiden bisdommen of voor ganse gebieden getroffen worden.
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We mogen niet ongeduldig worden. De toepassing van de decreten van Trente heeft
in onze streken tussen 60 en 100 jaar op zich laten wachten. Zo lang zal het ditmaal
wel niet duren. Want de hindernissen van toen bestaan vandaag gelukkig niet. En er
wordt nu reeds met man en macht gewerkt aan voorstellen en vertalingen.
Wat de gewijde kunst betreft, mogen we ons gelukkig prijzen, dat de wetgeving
zulke grote vrijheid laat. Practisch zal het trouwens de plaatselijke bisschop zijn, die
ons zijn richtlijnen ter zake zal geven (zie nr. 128), in gemeenschappelijk beleid met
de andere bisschoppen van land of streek.
Intussen zal het de taak zijn van de christelijke kunstenaar, om zich door studie
en vooral door beleving te bezinnen op de liturgie. Want naast zijn eigen talent en
zijn technische vaardigheid, geeft die op de eerste plaats hem de sleutel tot die
verheven roeping: kunst voort te brengen, ‘die in zekere zin de scheppende God
nadoet’, en tegelijkertijd ‘Hem glorie brengt, door de zielen met liefde en bewondering
naar Hem toe te keren’.
Over de g e w i j d e m u z i e k handelt heel het zesde hoofdstuk van de constitutie.
Dit komt, omdat de kerkzang zo innig met de liturgische dienst verbonden is. Het
Woord en de verkondiging geschiedt immers in de plechtige diensten grotendeels
onder de vorm van gezang.
Het gaat dus in de wetgeving ter zake niet zozeer om de muziek als kunsttak, maar
om de zang als noodzakelijk element van de liturgie.
Dat zegt de constitutie dan ook in nr. 112: ‘De muzikale traditie van de gehele
Kerk heeft een schat van onberekenbare waarde geschapen, die alle andere
kunstschatten overtreft, vooral omdat hij als gewijde zang samenhangt met het woord
en een integraal deel uitmaakt van de plechtige liturgie’.
Anderzijds legt de constitutie de nadruk op de dienende rol van de muziek, en zij
herinnert aan Pius X, waar hij tegen het overwoekerend karakter van bepaalde
kerkmuziek meent te moeten waarschuwen.
De edelste vorm neemt de liturgie aan, wanneer zij plechtig met gezang van
celebrant, dienaars en volk wordt gevierd. (113) Let op de nadrukkelijke vermelding
van volks-zang.
De ‘scholae’ moeten zeker verzorgd worden, vooral in de kathedralen. Maar de
bisschoppen moeten erover waken, dat heel de gemeenschap meedoet aan de zang.
(114) Het Gregoriaans is de eigen zang van de romeinse liturgie, heeft dus recht op
de eerste plaats. (116) Vergelijk evenwel met nr. 123.
Nieuwe uitgaven van Gregoriaanse zang worden voorbereid. Met het oog op
kleinere kerken worden eenvoudiger melodieën gewenst. (117)
Naast Gregoriaans wordt ook polyphonie welkom geheten, en ook wat hier
genoemd wordt ‘cantus popularis religiosus’ of godsdienstige volksliederen. En deze
worden, mits verstandig gebruik(!) zelfs in de liturgische dienst toegelaten. (Wat met
bijzonder indult bij ons reeds jaren toegepast wordt). (118)
Voor de missielanden kan zelfs aan inheemse muziek een eervolle plaats ingeruimd
worden. Trouwens de liturgie in haar geheel moet aan hun volksaard worden
aangepast. (117)
Zoals in ‘Musicae sacrae’ wordt het pijporgel weer aanbevolen. Andere
instrumenten mogen slechts met bijzondere toelating gebruikt worden, (120) en naar
gelang zij geschikt zijn voor de heilige dienst.
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De musici, die het zangrepertorium van de Kerk moeten aanvullen, zullen niet
alleen voor de grote schola's schrijven, maar ook voor kleine, en vooral stukken, die
door de hele gemeenschap kunnen meegezongen worden. - De tekst ervan moet
natuurlijk stroken met de katolieke leer, en liefst uit de Schrift en uit liturgische
bronnen geput zijn. (121)
Onderwijs in de gewijde muziek zal gegeven worden in de seminaries, noviciaten
en studiehuizen van mannen en vrouwen, en ook in de andere katolieke instituten en
scholen. Waar het kan, zal ook een hoger instituut voor gewijde muziek worden
opgericht.
Aan de musici en aan de zangers, vooral aan de jongeren, zal een deugdelijk
liturgische vorming gegeven worden.
Kan. E. Vander Donck

Eindnoten:
1 In de encycliek ‘Mediator Dei’ van 1947 heeft Pius XII nadrukkelijk veroordeeld de
misvormingen en verkrachtingen van de gezonde kunst bij ‘sommige voorstellingen en beelden,
gelijk er onlangs door enigen werden ingevoerd’. In dezelfde passus (nr. 193) vraagt de paus
‘dat men meer rekening houdt met de behoeften der christengemeente, dan met het persoonlijk
artistiek inzicht en talent van de kunstenaars’. In positieve zin wordt daar ook gesproken over
‘moderne voorstellingen en vormen, die beter overeenkomen met de materie, waaruit ze heden
ten dage worden vervaardigd’, alsmede over ‘het overdrijven in de richting van een loutere
nabootsing der dingen’. - De constitutie van het concilie 1963 waagt zich niet eens zo ver op
het gladde ijs van de kunstopvatting.
2 Over de beelden lezen we in ‘Mediator Dei’ (61) dat ‘hij van de rechte weg afdwaalt, die... de
gewijde voorstellingen of beelden uit de kerken wil verwijderen’. Onze huidige constitutie is
meer genuanceerd, zoals men ziet. - Meer dan eens worden nochtans ganse zinnen haast letterlijk
overgenomen, zoals deze: ‘Men behoort overigens absoluut de moderne kunst, mits zij de
kerkgebouwen en de kerkelijke ceremoniën met de verschuldigde schroom en eerbied ten dienste
staat, vrij te laten in haar beweging’. (M.D. nr. 193).
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poëtisch bericht
Kleine suite
met een schuitje
vol orgelklanken
schuif je langs
de zandbanken
van onze herinnering
in de volle zee
van mijn verbeelding
serafijnen rijgen
een snoer
van je klanken
uit het orgelschuitje
in de tekening
van je hart
omheen het schuitje
en een witte zwaan
een witte wolk
die zich weerspiegelt
op de zee van je hart
tooit zich met
het snoer
van orgelklanken
en drijft
uit de zee
met je hart
in de hemel
pimajojuko

poëtisch bericht
Romantisch memorieblok
w i e w a r d a s a l l e s L u s t g e b ä r d e (Rudolf Hagelstange)
als wij met september weer naar school gaan
steltenlopend op herinnering - zo lang! alle huizen dragen rouw, ontijdig
en de zon zelf hangt haar stralen
wit en zwak en koeler in de vouw
en het lint der regenwolken
strikt zich rond die rouw.
open poorten voor de netgeveegde vloeren
waar geen blad ligt, zwaar als brons
en geen water tekent spiegelbeelden
waar de wind verloren luidt.
buiten hangt de zon die met ons speelde
en woorden zong die steltenlopen.
onze handen liggen dood, dood,
dood in d'aarde of 't lis langsheen de vliet.
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wij lezen niet, bijlange niet, de woorden
op het bord, de zwarte zandwoestijn,
het blad, de bleke vlakte, voorhoofd zonder toch noch vreugd;
wij zien alleen de gouden kevers schrijden
keizerpraal op 't nat zwart pad
en slakken die hun sporen lijmen
van taxuspalm tot tamarisk.
Eén moet ons zingen en wij horen
het lokkend rood der abrikozen,
het aardbeibloed, het zoet van de frambozen,
het meisje naast de deur dat ‘morgen’ lacht.
Eén zal wel zingen, maar de wind ligt dood.
Als wij met september lange schaduw slepen
- de dode woorden slentren uit
hun tuin diep in de zandwoestijn waken wij één naast één
De tijd der ogenblikken breekt
voor uren, uren, uren...

2
Als wij met september weer naar school gaan
sterven de huizen telkens weer,
kwijnen de lauwe woorden van de wind,
de kleine kelen van het stro, het riet
nog ritslend over onze huid, en overal
en overal,
als wij met september weer naar school gaan.
de merels die wij zochten uit hun lauwe nesten
en het goud der dorsmachines, stuifmeel van de zomerdag,
de smidse zwijgend met verbrande mond,
de straat verloren lopend in haar schaduw,
beken bloedend en de vliet, de vliet
en de baars, ook de baars zingt niet,
als wij met september weer naar school gaan.
wij zitten stil naasteen
als stenen in de wand
en tasten - tevergeefs - weer naar de zangen
in onze vingertoppen op de kleffe lei,
de loodlei met de letters, dode dieren;
in onze knieën, 't zand ontwend
in onze voeten de gekooide vogels
roepend om lente met hun winterangst,
hurken wij eenzaam naast elkaar.
de kikkers die wij vingen
- joris, jan en heintje met de bult schrijven de zinnen voor;
de vogeljongen, vroeg geroofd
en tussen hemd en huid bewaard
wegen nog warm als wij vertellen
wanneer wij met september weer naar school gaan
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steltenlopend op herinnering
als reigers happend naar de goudvis en de baars
en zoveel dromen in het hooigras aan de beek.
maar dat wij tasten stram
met vorst in alle vingers tasten
tot niets meer is, maar niets
dan vingertoppen en de lei en eerste lijnen
en heimwee gonzend door het hoofd
Paul Vanderschaeghe
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ontmoetingen
Marcel Matthijs 65

Beste Marcel, gij zijt 65 jaar geworden en gij wordt gevierd door familieleden, tal
van verenigingen, een grote schare vrienden, en ook door letterkundigen en
vooraanstaanden, die u minder goed kennen dan wij, maar die weten dat gij in al die
jaren een werk hebt opgebouwd, dat als een zuil in onze letteren moet blijven staan.
Gij woont in een van de dorpen in de Brugse Vlakte. Wie in deze vlakte is geboren,
er zijn leven leefde en zijn werken schreef: hij kan nergens ter wereld meer gaan
zonder van die streek en al de mensen die hij er ontmoette de stempel mede te dragen.
Wij zijn fier als een kunstwerk geboren wordt door de hand van een der onzen. Wij
hebben pijn als dat werk door onkundigen uitgerafeld, afgebroken of onder tal van
beschouwingen begraven wordt, maar dat is het lot van vele schrijvers. Uw hand
heeft een werk tot stand gebracht dat blijft, dat wellicht niet eens voltooid is en nog
verder groeien kan. Want met uw 65 jaar is de tijd nog niet gekomen om uw harp
aan de wilgen te hangen.
Lucien Dendooven
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ontmoetingen
Alfons Blomme 75
De bekende Roeselaarse kunstschilder Alfons Blomme is op 2 februari 75 jaar
geworden. Het enfant terrible dat Blomme zijn hele leven in zich droeg, heeft hem,
niettegenstaande een gevorderde leeftijd, jeugdig en levenskrachtig gehouden.
Artistiek zou men aangaande Blomme over erfelijke belasting kunnen spreken. Hij
nam het palet van zijn vader over. Voor diens café, gelegen in wat te Roeselare thans
de J. Mahieustraat heet en die als een toentertijd bekende pleisterplaats voor artiesten
gold, had Alfons echter de tijd niet. Zijn leermeesters F. Callebert, G. Vallays en Al.
Boucquet maakten hem bewust van een hogere roeping. In 1909

op korte golf
Andermaal groeide ons ledenaantal in de loop der jongste weken aan met tien. De
volgende kunstenaars worden dan ook hartelijk verwelkomd in het C.V.K.V.:
Yv a n C l a e y s (arch.); R o b e r t D e L a e r e (letterk.); A n t o o n D e Va e r e ,
E r i k H o s t e n s , G . S a u d a n , C e c i l e S w i n k e l s en R o l a n d v a n
H e y s t e (allen plast. kunsten); C a r l o s Va n H o o r e w e d e r (dram. kunsten);
J. Va n L o o c k e (plast. Kunsten) en G u i d o Va n Z e i r (letterkunde).
Op 15 december 1963 werd door de Westouterse toneelgroep ‘De Verbroedering’
te Ekelsbeke (Fr.) ‘De Harlekijn’ opgevoerd, toneelstuk geschreven en geregisseerd
door F l o r B a r b y .
Binnenkort verschijnt van de hand van B e r t B i j n e n s een reisgids over
Zuid-Vlaanderen; deze publicatie wordt uitgegeven met de steun van de heemkundige
groep ‘Bachten de Kuupe’.
L u c B i l s zong op 19 december negro-spirituals tijdens het groot Kerstfeest van
de Vlaamse studenten te Leuven. Hij trad begin februari eveneens te Kortrijk op,
samen met een andere door ‘Ontdek de Ster’ bekroonde groep uit Roeselare.
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Ter gelegenheid van zijn 75ste verjaring werd A l f o n s B l o m m e , de bekende
kunstschilder uit Roeselare, op 3 februari gehuldigd door zender West-Vlaanderen.
R o g e r B o n d u e l en zijn leerlingen namen deel aan de tentoonstelling ‘Gewijde
Kunst '63’, die te Sint-Niklaas doorging van 22 december tot 12 januari, in de zaal
‘De Zevenster’, De Castrodreef.
Op 18 januari verzorgden de letterkundigen F.R. B o s c h v o g e l en M a r c e l v a n
d e Ve l d e een felgesmaakte vertelavond in de Gemeentelijke Feestzaal te Wenduine.
Kunstschilder-graficus R e n a a t B o s s c h a e r t tekende een nieuwe omslag voor
het tweemaandelijks tijdschrift SFX Concordia, uit Brugge.
Op 15 februari ging het jaarlijks bal van de Dode Rat door in het Kursaal van Oostende
in decors van de ‘belle époque’, die door W i l l y B o s s c h e m waren tot stand
gebracht.
Deze bekende kunstschilder zal van 21 maart tot en met 5 april zijn werken
exposeren in de Inkomhall van het Oostendse Kursaal.
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F r a n s B r o u w , de befaamde Westvlaamse pianovirtuoos hield op 29 januari een
zeer gewaardeerd Liszt- en Beethovenrecital in de Vlaamse Club te Brussel. Hij
voegde aan zijn programma ook een sonatine van H e r m a n R o e l s t r a e t e toe,
die veel sukses oogstte.
De keramieker P a u l D e B r u y n e exposeerde tot 19 februari zijn werken in de
kunstzaal Pieter Bruegel, Kerkstraat 48, Lokeren.
‘De Bron’, een succeschanson van A n t o o n D e C a n d t , werd door hem gezongen
in het programma ‘De charme van het chanson’, op 5 februari in studio
Oost-Vlaanderen.
Uit meer dan 1.000 werken, die waren ingezonden voor de wedstrijd ‘Jonge Belgische
Schilderkunst’, werd een reeks van 40 bekroond, waaronder een werk van de Knokse
kunstschilder G i l b e r t D e c o c k . Het C.V.K.V. wenst hem hierbij hartelijk geluk.
In de loop van januari werd dit werk tentoongesteld in het Paleis voor Schone Kunsten
te Brussel, in de expositie ‘Werken aangekocht door de Staat 1963’.
Op 18 maart wordt voor de Brugse afdeling Jeugd en Muziek, in de kathedraal, een
uitvoering gegeven van Bachs Mattheus-passie, onder de leiding van dirigent A i m é
D e H a e n e en met medewerking van het Westvlaamse Orkest en het koor Cantores.
Naar een tekening van de Heistse kunstschilder H e n r i D e J a e g h e r werd door
beeldhouwer A n d r é Ta e c k e n s een monument ter ere van de vissers ontworpen.
Het zal ingehuldigd worden op 21 juni a.s. Het betreft hier een initiatief van dhr.
Burgemeester Jan B. de Gheldere, Voorzitter van de Provincieraad.
De tenor S y l v a i n D e R u w e uit Brugge trad, eind januari, op in de K.V.O. in
Shakespeares Midzomernachtsdroom, opera van Benjamin Britten.
Hij hield eveneens een recital voor zender West-Vlaanderen, op 12 februari.
De Kortrijkse kunstschilderes M a r t h a d e S p i e g h e l e i r exposeerde tot 17
februari in de rookzaal van de Kortrijkse Schouwburg.
J o r i s D e w a e l e verleende op 14 december jl. zijn medewerking aan het
programma ‘Klanken uit alle landen’ van de Gewestelijke Omroep West-Vlaanderen.
Onder regie van B e r t d e W i l d e m a n bracht theater Antigone te Kortrijk meerdere
vertoningen van ‘Bazuinen om Jericho’ en van ‘Voorlopig Vonnis’. Intussen heeft
de groep ook een nieuw, sober en gezellig zaaltje gevonden voor zijn
Arena-vertoningen.

[Alfons Blomme 75, vervolg]
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Meisje in de bloemen

werd hij laureaat van de Stedelijke Akademie en verwierf de ere-medaille van de
stad samen met een studiebeurs van 75 F. Voor het betalen van zijn studies te Brussel
was dit echter onvoldoende. Hij zag zich ginder genoodzaakt naar een bijkomend
winstgevend baantje uit te zien, dat hij als pianist vond in een bioscoop, als begeleider
van stomme films.
In 1913 riskeerde hij zich voor de Romeprijs, die hem echter pas voor 1920 zou
zijn voorbehouden. Intussen had Blomme reeds Italië bezocht. Ook andere landen.
Tijdens de oorlog verbleef hij in Nederland en huwde er Kaatje. Veel later zou hij
zelfs een studiereis naar Amerika ondernemen, waar hij dacht zijn vriend Albert
Einstein te bezoeken, die echter vlak voor zijn afreis gestorven was. Noch zijn reizen,
noch zijn artistieke aanleg hebben in hem de typische Roeselaarnaar gedood. In een
bekende Vlaamse krant noemde een criticus Blomme zoiets als een chemische
verbinding van kunstzin en zakelijkheid. En inderdaad er steekt veel waarheid in
deze kurieuze, vanzelfsprekend humoristisch bedoelde, bewering. Voor de jonge
Blomme concretiseerde het neo-impressionisme van Em. Claus het summum van
wat men destijds als schilderkunstige ambitie kon hebben. De overdadigheid van
licht, zon en kleur verblindde het oog en maakte de benadering van de menselijke
realiteit, die bovendien niet altijd mooi was, zoniet onmogelijk, toentertijd in ieder
geval ondenkbaar.
Blomme werd zich van de mens bewust in Italië. Het nieuwe gevoel uittte zich
voor het eerst in zijn werk tijdens de oorlogsjaren. Het voorbeeld van Claus was
verleden tijd geworden en voorbijgestreefd. De kunstenaar zag zich voor andere
opdrachten dan het schilderen van op- of ondergaande zonnen geplaatst.
Blomme had grote bewondering voor Van Gogh en inspireerde zich op hem om
zich een persoonlijke vlek- of streep- of stippeltechniek eigen te maken. Zijn hele
leven had hij een hekel aan -ismen, zelfs aan expressionistische die hem een
gedragslijn voortekenden. In zijn oeuvre manifesteert Blomme een bijzondere
voorliefde voor de bruine kleur, vanaf het oker-gele tot het aarde-bruine. Hij voltooit
bij voorkeur met paars-violet, zegt hij. In ieder geval weet hij zijn kleuren steeds
desdanig te nuanceren, dat ze ontegensprekelijk altijd de plastische eigenschappen
van zijn werk dienen. Zeer onlangs nog brachten wij een bezoek aan zijn atelier op
de hoogste verdieping van het appartementsgebouw dat de hoek vormt van de
Ooststraat met de Delaerestraat dichtbij het Stationsplein te Roeselare. Blomme is
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nog zeer aktief. Hij liet er ons een Piëta van waarachtige, onmiskenbare schoonheid
bewonderen.

Een Blomme-Museum te St.-Michiels?
Het moet reeds meer dan twee jaar geleden zijn dat te Roeselare een Blomme-
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komitee werd opgericht. Naar we vernamen lag het in de bedoeling van dat komitee
een Blomme-Museum op te richten waarvoor, naar de kunstenaar ons onlangs nog
verzekerde, reeds nu werken ter beschikking liggen. Blomme - en burgemeester M.
Van Maele van St.-Michiels bevestigde zulks - vertelde ons dat het museum zijn
definitieve bestemming gevonden had in het prachtige Boudewijnpark te St.-Michiels.
Er zou ook een afdeling voorbehouden worden voor gewone afwisselende
tentoonstellingen, er zouden verblijfsmogelijkheden voor artisten voorzien worden
en Blomme zou zich nu reeds notarieel hebben verbonden, om na zijn dood jaarlijks
een Blomme-prijs van 100.000 F te laten betwisten. De geprimeerde werken zouden
eveneens eigendom worden van het centrum in het Park. We zijn de mening toegedaan
dat de initiatiefnemers zekere moeilijkheden te verwerken hebben, die de realisatie
van het mooie plan vertragen. Spijtig! Anderzijds liet burgemeester Van Maele ons
weten dat de plannen voor oprichting klaarliggen. Er is in de planning bovendien
een auditorium voorzien en drie ateliers. De oppervlakte van het centrum zou ongeveer
4 à 5 hektaren bedragen. Waar het Boudewijnpark momenteel reeds jaarlijks een
volkstoeloop kent van om en bij de 300.000 personen, steekt klaarblijkelijk heel wat
muziek in het projekt.
Hector Deylgat

ontmoetingen
Andre De Smedt
In veel gebieden van de plastische kunsten zijn autodidakten werkzaam. Dit moet
ons niet verwonderen, vermits in vele kunsttakken het element aangeboren
kunstenaarschap en inspiratie een grotere rol speelt dan de techniek, die er dikwijls
vrij eenvoudig is, zodat zij, mits enige inspanning en oefening, geen onoverkomelijke
moeilijkheden biedt voor wie zich zonder schoolse vorming erop wil toeleggen.
Ontelbaar zijn dan ook de autodidakten, die op het gebied van de tekenkunst, de
schilderkunst en de beeldhouwkunst belangrijk werk tot stand brachten.
Veel minder komt dit voor op het gebied van de bouwkunde; het vraagt immers
een grote som van studie in weerbarstige vakken vóór iemand hiervoor de nodige
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kennissen heeft opgedaan, ook al is hij begaafd met een ongewone natuurlijke
vaardigheid voor het tekenen, zoals dit met André De Smedt het geval is. Deze nog
jonge artiest (o Kortrijk 27 april 1927) wist zich door zijn schranderheid op te werken
tot een geroutineerd designer, in welke functie hij sedert enkele jaren verbonden is
aan de NV. Bank van Roeselare en West-Vlaanderen. Behoudens belangrijke
opdrachten in dienst van deze instelling heeft hij zich ook o.m. ingezet op het gebied
van de kerkelijke kunst. Behalve het kloostercomplex van Sleihage en de kapel van
O.L. Vrouw van Vlaanderen te Kortrijk, die elders in dit nummer worden vertoond,
moeten nog vermeld: de restauratie van het klooster der Zusters Benediktinessen te
Poperinge, het ontwerpen van de nieuwe kapel van de St.-Niklaaskliniek te Kortrijk
en van Maria Immaculata te Heule. Een prestatie van buitengewone tekenkunst was
het opmaken van de restauratie-ontwerpen voor het grootste Barokretabel der
Minderbroeders te St.-Truiden, dat door de oorlog vernietigd was en heropgericht
werd door beeldhouwer Delafontaine uit Menen.

op korte golf [vervolg]
Hoewel wij, bijna in elk nummer, een indrukwekkend aantal kunstprestaties van ons
medelid, organist K a m i e l D ' H o o g h e , brengen, toch zijn er nog enkele aan
onze aandacht ontsnapt Wij citeren ze hier - volledigheidshalve - graag: K a m i e l
D ' H o o g h e verleende zijn medewerking aan de uitvoering van de Theresien-Messe
van J. Haydn, in de troonzaal te Gent op 30 oktober jl. Hij trad, op 7 november, op
in het Cultuurfestival te Roeselare, in samenwerking met Mia Loose, blokfluit.
Verder: optreden in het Kortrijkse stadhuis (5 december), voor de club der Wikings
(4 december), in samenwerking met het Veremanskoor een geestelijk concert in de
St.-Jacobskerk te Brugge (18 december), voor Jeugd en Muziek te Brugge (19
december), Middagconcerten te Antwerpen (20 december). Over zijn concerttournee
in Engeland (tweede helft van november) luiden de precieze gegevens als volgt:
Bolton (hoofdkerk), Birmingham (stadhuis), Leeds (Parish Church), Bristol (Colston
Hall) en St. Albans (kathedraal). Tijdens dit tournee maakte de B.B.C. een opname,
die op 1 december werd uitgezonden (opname op het nieuwe orgel van St.-John,
Islington, Londen).
Thans verschijnt bij Decca een plaat van hem, gewijd aan oud-Nederlandse meesters
uit de 15de, 16de en 17de eeuwen. Deze opname gebeurde op zijn positief. (Decca
123.407 33/10285).
Onze medewerker, de kunstcriticus M a r c e l D u c h a t e a u , werd op 28 januari
vijftig jaar. ‘West-Vlaanderen’ biedt hem oprechte gelukwensen aan en dankt hem
meteen voor de welwillendheid waarmede hij steeds de Westvlaamse artiesten heeft
gesteund.
Tijdens het programma ‘Jonge Vlaamse Toekomst’ van BRT Limburg, werd
kunstschilder J a n H o o g s t e y n s voorgesteld en geïnterviewd, dit naar aanleiding
van een individuele tentoonstelling van zijn werken in Galerie De Kelder te Hilversum
(18 januari-15 februari '64). In zaal Aghte te Antwerpen nam hij begin januari deel
aan aan een groepstentoonstelling.
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Van 25 januari tot 5 februari exposeerde J o r i s H o u w e n in de galerie Breckpot
aan de Huidevettersstraat 55, te Antwerpen.
L o d e S t e v e n b e r g (ps. Etienne Le Compte) publiceerde bij 't Fonteintje te
Borgerhout ‘Koning Haifan en de Mussen’. Dit kinderboek verscheen in januari.
Van 9 tot 22 februari exposeerde deze auteur, die tevens kunstschilder is, in de
zaal Beatrijs te Eeklo.
Van 15 tot 29 december werd, in de bovenzaal van het Roeselaarse stadhuis een
tentoonstelling gehouden van werken van C o n s t a n t L a m b r e c h t .
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Op 13 februari had te Oostende een concert plaats door het Belgisch Kamerorkest,
onder leiding van G e o r g e s M a e s . Met groot succes werden werken uitgevoerd
van Brehy, Telemann, Chevreuille, Cimarosa en Britten. Op 12 maart volgt alweer
een ander concert, ditmaal in het Oostendse Kursaal en met medewerking van de
pianist Eduardo del Pueyo. Op het programma werken van Beethoven.
Op 9 februari werd in het hotel ‘Lybeer’ te Brugge door de Volksunie, arrondissement
Brugge, een ‘gezellig etentje ter ere van de jarige M a r c e l M a t t h i j s ’, ingericht.
Voordien, op 5 februari, was de letterkundige reeds gehuldigd geworden in de
gehoorzaal van de Vlaamse Toeristenbond te Brussel. Ook door zender
West-Vlaanderen werd hem hulde gebracht in een uitzending tijdens dewelke
letterkundige M a r c e l Va n d e Ve l d e het woord nam; hetzelfde gebeurde in een
Postscriptum van Valeer Van Kerckhove voor de Vlaamse TV., met medewerking
van Prof. Lissens. Intussen wordt de publicatie van een verhaal ‘De Brief’ van de
Oedelemse auteur voor binnenkort aangekondigd.
De te Brugge verblijvende artist J a n N o l f stelde, einde december, keramiekwerken
tentoon in het Torhoutse stadhuis.
Tijdens de Kerstperiode 1963 werd in het Sint-Jan Berchmanscollege te Avelgem
een nieuw licht-, klank- en openluchtspel opgevoerd, onder de titel ‘Kerstmis 1302
te Avelgem’. Het werd geschreven door de directeur van het college, G o d f r i e d
Oost.
A c h i e l P a u w e l s exposeerde van 6 tot 19 december in de Galerie Kaleidoscoop
te Gent.
Het werk ‘Het Aards Bedrijf’ van H e r m a n R o e l s t r a e t e werd op 19 december
uitgezonden door de Gewestelijke Omroep Limburg. Tijdens de Kerstmiddernachtmis
in de St.-Janskerk te Oostende werd de ‘Missa a tre canti’ uitgevoerd; deze Mis
dateert van 1766 en werd door H e r m a n R o e l s t r a e t e gereconstrueerd aan de
hand van de organo-aanduidingen. Ook werden er kerstliederen gezongen, bewerkt
door dezelfde toondichter, alsmede door H i l m e r Ve r d i n .
Wij vernemen bovendien dat het beroemde Rijselse zangkoor der XXX op zijn jongste
a-capellaprogramma een lied van Gezelle in Vlaamse tekst plaatste, op muziek gezet
door H e r m a n R o e l s t r a e t e .
Werk van We r n e r S a r l e t werd van 24 december tot 4 januari tentoongesteld in
de galerij ‘Domus Artis’, Kustlaan 1 C, Knokke-Zoute.

[Andre De Smedt, vervolg]
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Tabernakel altaar kapel Vrije Technische School, Ieper. Uitvoering in zilver met zwarte en rode
edelgesteenten. Ontwerp: André De Smedt, Kortrijk. Foto Dejonghe.

Zijn visie op de kerkelijke kunst is in grote mate verrijkt geworden door de
studiereis, die hij in 1962 ondernam naar IJsland, Groenland, Canada en vooral de
Ver. Staten, waar hij onder meer Collegeville en Yale heeft bezocht. Hij werd er o.a.
bevestigd in zijn in de oren van vele moderne theoretici van de kerkelijke kunst
onortodoks klinkende opinie dat een omgekeerde schoendoos (met of zonder
lichtbanden of -wanden) geen enkel sakraal karakter bezit.
André De Smedt is een kunstenaar, die op velerlei gebieden werkzaam is en een
ware artistieke persoonlijkheid bezit. Van hem mag nog veel verwacht worden.

ontmoetingen
Prof. Paul Felix
Lid van de Vlaamse Academie
Dat West-Vlaanderen momenteel mag bogen op een aantal uitstekende architecten
is voor al wie met onze bouwkunst begaan is, nu wel een feit. Eén van de best bekende
bouwmeesters uit deze groep - voor zover er natuurlijk van ‘groep’ kan sprake zijn
- heet Paul Felix, geboren en getogen Oostendenaar (o 8 december 1913), die, einde
1963, opnieuw in het culturele nieuws kwam, wegens het fel opgemerkte referaat,
dat hij hield in de Koninklijke Vlaamse Academie, instelling waarvan hij sedert 1962
corresponderend lid is (Klasse der Schone
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Prof. ir. arch. Paul Felix: Woning van beeldhouwer Roger Bonduel te St.-Andries-Brugge.

Kunsten). Hij handelde er op 22 december jl. over het functionalisme in de moderne
architectuur, een uiterst belangrijk en actueel onderwerp dus, waarover wij heden
echter niet verder zullen uitweiden, daar wij hopen het referaat in één van de volgende
nummers van ons tijdschrift te kunnen publiceren.
Paul Felix, die, zoals aan onze lezers genoegzaam bekend, reeds sedert tien jaar
redactielid is van ons tijdschrift, studeerde Grieks-Latijnse Humaniora aan het O.L.
Vrouwcollege in zijn geboortestad en behaalde daarna aan de Katholieke Universiteit
te Leuven het diploma van burgerlijk ingenieur-architect. Het ‘plus est en vous’ was
hem beslist niet vreemd en in 1952 werd hij aan de hogervernoemde universiteit
professor aan de faculteit der toegepaste wetenschappen, afdeling architectuur.
Deze titels worden echter gedragen en geschraagd door een reeks werken, die niet
alleen verbaast door haar grootte, maar evenzeer door haar verscheidenheid. Wij
noemen voor de vuist weg: het Clarissenklooster te Oostende, één van de mooiste
en markantste voorbeelden uit onze gouw van wat de huidige kerkelijke architectuur
aan mogelijkheden biedt, verder de Pedagogie Pius X te Leuven (in samenwerking
met Professor Pepermans), de watertoren te Melle, het O.L. Vrouwcollege te Gistel,
de kerk Haacht-station (in collaboratie met zijn stadsgenoot, architect Jan Tanghe)
en de polykliniek Volkszorg in zijn geboortestad (samen met architect Nolf). Onder
de woningen, die deze vruchtbare bouwmeester ontwierp, dienen wij in de eerste
plaats het huis van beeldhouwer Roger Bonduel te Sint-Andries, te vermelden,
alsmede de woningen van Dr. Hofman te Koksijde en van Dr. Debrabandere te
Desselgem. Op de lijst treffen wij ook nog twee appartementsgebouwen te Oostende
aan.
Samen met de architecten Christiaan Vander Plaetse, Jan Tanghe en Dejaeger,
maakt Paul Felix eveneens deel uit van de architectengroep, belast met het ontwerpen
van het provinciaal zwembad te Kortrijk.
Profaan en religieus, kerken, kloosters en woningen, watertoren en zwembad...
een rijke verscheidenheid, die de veelzijdigheid van Felix' kunnen en kunst veel beter
in het licht stellen, dan een bondige portretschets kan doen, want wààr meer dan in
de architectuur kan men zeggen, dat het werk van en voor de maker getuigt?
Julien Van Remoortere
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op korte golf [vervolg]
Zopas is over de belangwekkende Zuidvlaamse dichter Emmanuel Looten, bij de
Bladen voor de Poëzie te Lier, een studie met vertalingen verschenen van de hand
van de dichter, essayist en vertaler W i l l y S p i l l e b e e n , en onder de titel
‘Emmanuel Looten, de Franse Vlaming’. Het boek bevat het essay, dat bekroond
werd in de eerste prijsvraag van ‘Ons Erfdeel’ in 1981, alsmede een tweede essay:
‘Poging tot vergelijking van E. Looten met H. Marsman en H. van den Bergh’, verder
21 gedichten in oorspronkelijke taal en vertaling en ‘De Saga van Lug Hallewijn’,
dramatisch gedicht in vertaling. Het geheel telt 128 blz. en werd verlucht met een
foto en een handschrift van Looten. Franco toezending mits overschrijving van 75
F of f 5 op giro 5868.69 t.n.v. de auteur (Sluizenstraat, Menen).
Voor de derde maal bekwam beeldhouwer P o l S p i l l i a e r t een belangrijke
onderscheiding. Nadat hij in 1959 de Godecharleprijs en in 1962 de Berthe-Artprijs
voor beeldhouwkunst behaalde, werd hem onlangs de énige melding toegekend in
de prijs van de ‘Jonge Belgische Beeldhouwkunst’, voor het geheel van zijn inzending,
bestaande uit vier werken, die zullen geexposeerd worden in het Paleis voor Schone
Kunsten te Brussel, waarna zij worden opgenomen in een reizende tentoonstelling
die Gent, Antwerpen en Verviers zal aandoen. Verbond en tijdschrift feliciteren deze
verdienstelijke kunstenaar van harte!
Van de Kortrijkse auteur J a a k S t e r v e l y n c k , wiens eerste twee romans wij in
ons vorig nummer bespraken, is momenteel een nieuwe roman in druk bij de uitgeverij
Desclée De Brouwer. Dit werk zal einde februari verschijnen onder de titel ‘Die
thans geen huis heeft’.
Meerdere malen reeds werd door de vrienden van wijlen kunstschilder J o s é S t o r i e
de wens uitgedrukt dat het zolderatelier van de schilder behouden zou blijven. Het
is niet bij plannen gebleven, want uit dit voorstel is onlangs het plan gegroeid om
een herinneringskring J o s é S t o r i e te stichten, een kring, die onder de naam
‘Amicitia’ het levenslicht zag.
Van de Oostendse schrijfster L i a T i m m e r m a n s verscheen zopas de roman
‘Sabine Mardagas’ (Uitg. Van Kempen, A'dam - Wereldbibliotheek, Antwerpen,
208 blz. - geb. 120 F). Voor deze roman werd de auteur bekroond met de jaarlijkse
prijs van de Scriptores Catholici. Hartelijke gelukwensen.
De uitreiking heeft plaats op zaterdag, 29 februari, tijdens een lunch in Hotel
Metropole, de Brouckèreplein, te Brussel.
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In Studio Callebert te Roeselare werd een expositie ingericht, met als thema ‘De
Liefde’, waaraan o.m. G e e r t Va n a l l e m e e r s c h deelnam. In dezelfde studio
had op 7 februari de persvoorstelling plaats van de Roeselaarse dans- en mimegroep
‘Pantalone’, waarvan de directie berust bij G e e r t Va n a l l e m e e r s c h . In een
volgend nummer hopen wij een artikel over ‘Pantalone’ te publiceren.
De nog jonge, maar reeds goed bekende kunstschilder L u c i e n Va n d e n
D r i e s s c h e uit Anderlecht behaalde de derde prijs in de wedstrijd voor schilderkunst
en grafiek van de gemeente Wilrijk. Hij bekwam deze onderscheiding voor zijn
schilderij ‘Fort 6’. Een tweede werk van hem ‘Oud Wilrijk’ werd geselecteerd voor
de grote tentoonstelling, die te Wilrijk plaatshad. Vermelden wij nog dat voor de
wedstrijd niet minder dan 468 schilderijen van 207 schilders werden ingezonden.
Verbond en tijdschrift wensen deze talentvolle kunstenaar, die meer en meer op
de voorgrond treedt, langs deze weg van harte geluk.
Op 5 februari trad onze ondervoorzitter - dramatische kunsten, A n t o o n Va n d e r
P l a e t s e , op in de auditiezaal van het Brugse Concertgebouw, met een ‘Bloemlezing
uit de klassieke en Nederlandse letterkunde’. Hij oogstte een enorm succes en het
kwam tot verscheidene bisnummers. Daarna werd hij door het bestuur van ‘Toneel
voor Allen’ gehuldigd, n.a.v. zijn 60ste verjaardag. Zijn activiteiten werden belicht
door voorzitter J u l i a a n D e c l e r c q , die hem een warme hulde bracht als leraar,
toneelspeler, regisseur, stoetenontwerper, voordrachtkunstenaar en schrijver. Ten
slotte werd hem een mooi geschenk overhandigd.
Op 22 januari werd door zender West-Vlaanderen, in ‘Vergeelde blaren’, een
hulde-programma voor declamator A n t o o n Va n d e r P l a e t s e , uitgezonden
van 20 h 30 tot 21 h.
Onze redactieleider toneel is jurylid voor de wedstrijd Mr. Visser 1964,
voorbehouden voor de toneelschrijvers en ingericht door het Algemeen Nederlands
Verbond.
Op 11 en 12 januari werd letterkundige U r b a i n v a n d e Vo o r d e te
Blankenberge gehuldigd. In het Stadhuis werd een tentoonstelling ingericht van
boeken en handschriften van de gevierde en ging tevens een spreekbeurt door,
gehouden door Dr. J. Van Damme. Op 12 januari sprak ook letterkundige A l b e ,
alsmede dhr. Standaert en droeg G e r a r d Ve r m e e r s c h voor uit het werk van
v a n d e Vo o r d e . De expositie bleef geopend tot en met 31 januari.

ontmoetingen
Nieuw en heruitgegeven werk van Fred Germonprez
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Dossier Bakeland
De twee grote componenten die men in Germonprez' eerste romans kon terugvinden,
met name de sociale en de volks-historische, komen in zijn pas verschenen ‘Dossier
Bakeland’* ook weer volop tot uiting. Van het patroon dat we in zijn historisch werk
hebben herkend is de auteur intussen reeds afgeweken in een boek als ‘Hanen en
Kraaiepoten’ (1962); toch vonden we in dit werk nog de schaduw terug van zijn
welhaast klassiek geworden type-personages (de douaneïnspecteur Ledure bvb.).
Zijn nieuwe roman ‘Dossier Bakeland’ is voor hem helemaal een innovatie. De
sociale lijn trekt hij verder, de historische neemt hij weer op. Zijn liefde voor het
kleine volk, dat in zijn poging om hevig te leven brutaal gaat doen, zal hij, gelukkig,
wel nooit verloochenen en de eigenaardigheden van zijn stijl, zowel kwaliteiten als
gebreken, gaan niet verloren.
Het nieuwe in ‘Dossier Bakeland’ zit in de structuur; die is anders dan... anders
en dat heeft vèrstrekkende gevolgen.
De nieuwe roman is samengesteld uit drie ik-verhalen (plus een zeer korte coda
die m.i. best had kunnen wegvallen: een eindpunt moet niet dikker zijn dan een andere
punt!). In chronologische volgorde komen de drie vrouwen aan het woord die in
Bakelands leven een rol hebben gespeeld: Anna Maria De Jaegere, de moeder die
het onwettig kind heeft verstoten, Anna Katherina Busschaert, de geliefde die hem
verliet omdat zij hem niet van het kwaad kon weerhouden en Francisca Ameye, die
hem volgde tot onder de valbijl, dankbaar omdat hij haar spijt haar wanstaltigheid
tot minnares had verkozen. Men zou er zich kunnen over verwonderen dat deze drie
vrouwen zich zo knap weten uit te drukken, allen in de rappe, radde stijl, met al zijn
goede en soms minder goede kanten, die Fred Germonprez zelf eigen is. Maar dat
hoeft men eigenlijk niet te doen. Want de fictie dat het de vrouwen zijn die, elk op
haar beurt, over hun lot en daarmede over dat van Bakeland vertellen, zou men best
zo kunnen interpreteren: de vrouwen hebben de auteur volmacht gegeven; hij spreekt
in hun naam en zij hoeven niet meer te doen dan... met een kruisje te ondertekenen.
Toch lijkt naar het einde van het boek het relaas van Cisca over de terechtstelling haar eigen terechtstelling, in het raam van de fictie wel wat onwaarschijnlijk.
Intussen is deze fictie niet alleen de grondslag van de ruwbouw van het werk; ze
heeft ook een goed effect in twee schijnbaar tegengestelde richtingen.

West-Vlaanderen. Jaargang 13

Vooreerst laat ze de auteur toe Bakeland langs omwegen te benaderen. Bakeland
wordt niet door hem maar door de vrouwen getekend en die zien hem alle drie in
functie van hun eigen leven. De bendeleider wordt helemaal niet minitieus gevolgd
in zijn doen en laten (God zij dank!) en hij wordt absoluut niet de hoofdfiguur van
het boek. Naast de drie vrouwen die elk, psychologisch juist gezien overigens, de
hoofdpersoon worden van hun eigen verhaal, is er eigenlijk maar één grote
hoofdfiguur: dat is het onmondige kleine volk waarvan Bakeland een uitgestoten
kind is. Uit liefde werd Bakeland niet geboren, wel uit een vergissing; één grote
aarzeling en vergissing - hij deserteert overal - is zijn leven;
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en hij wordt met zijn bendegenoten de guillotine opgestuurd door mensen die de
vergissing begaan recht te willen spreken over degenen die ze nooit recht hebben
laten wedervaren.
Een tweede goed effect van de basisfictie is dat Germonprez in de drie verhalende
vrouwen, drie verschillende karakters tekent en uitdiept. Wel stammen de drie uit
hetzelfde sociaal milieu: ze zijn spinsters, als kind reeds tewerkgesteld, vroegrijp
door de brutaliteit van het leven om hen heen, maar met in hun hart een kern van
gaafheid en het verlangen naar de echte liefde. Maar deze gelijkenis ten spijt zijn ze
voldoende gedifferentieerd en dat is een grote verdienste van ‘Dossier Bakeland’.
Germonprez is een emotieve natuur. Je kan het merken aan het feit dat hij door
het sociaal onrecht vooral gekwetst wordt in wat de vrouwen wordt aangedaan. Je
merkt het ook aan zijn schrijftrant, in het algemeen en overal natuurlijk, maar hier
in ‘Dossier Bakeland’ meer bepaald waar hij de fictie van het verhaal der vrouwen
doorbreekt en, onbewust wel, zelf het woord opneemt voor het uitspreken van zijn
verontwaardiging om sociale misstanden. Dat de loop van het verhaal in het tweede
deel wordt onderbroken voor een historische uitweiding over de brigands, heeft
natuurlijk een andere oorzaak.
Ik meen zonder aarzelen te mogen zeggen dat vooral het knappe eerste deel van
‘Dossier Bakeland’ mij getroffen heeft.

Omnibus van de zee
De romanomnibussen zijn in de mode. Het zal wel niemand ontgaan zijn dat ook de
S.V. De Arbeiderspers er in de laatste jaren verscheidene gepubliceerd heeft in haar
Reinaertreeks. In één daarvan werden drie romans van Fred Germonprez
samengebundeld onder de verzameltitel ‘Omnibus van de zee’1; het zijn ‘Iseland,
Iseland...’, ‘De Moerduivels’ en ‘Kaper Jan Bart’. Nu kan ik het echt niet helpen dat
ik niet van romanomnibussen hou. Zij doen mij altijd denken aan de reclame-verkoop
in de grote warenhuizen: drie voor twee. Ze zijn meestal zo lijvig dat je ze niet
makkelijk in de hand kan houden en dat je ze al evenmin kan openslaan zonder de
rug te breken. Een omnibus wordt echter niet gemaakt voor de boekenliefhebbers
maar voor een leesgierig (!) publiek. En het zou ook niet netjes staan Fred
Germonprez' werk het slachtoffer te laten worden van een heel particuliere weerzin
voor de omnibusformule. Dit werk dan, meer bepaald de in de ‘Omnibus van de zee’
gebundelde romans, heeft de proeve van de kritiek doorstaan en sedert jaren de weg
naar het lezerspubliek gevonden. Maar de lectuur-in-serie heeft ons geleid tot
onderlinge vergelijking en overweging van de aard van de hier gepresenteerde werken.
De ‘Omnibus van de zee’ leert ons Germonprez kennen als de man die weet dat
zowat iedereen, indien niet openlijk dan toch verstolen, nog houdt van sommige
varianten op het mantel-en-degenstuk waarin dappere mannen een sterke taal spreken
en, misschien eventjes op het verkeerde spoor geraakt, als het pas geeft tenslotte toch
huwen met edelhartige vrouwen, wier liefde louterend werkt. De auteur weet ook
dat voor een gezond gemoed, zelfs al zit het onder een ruwe schors, de gezonde
moraal nog van tel is naar dewelke het goed beloond wordt en het kwaad bestraft,
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maar dat tevens niemand zo naïef is of hij beseft dat men, met de beste bedoelingen
bezield, verkeerd kan handelen of ook tragisch ten onder gaan.
Liefde voor stam en land, voor het volk van de kuststreek en van de zee, en
strijdvaardig medevoelen en diep begrip voor de klasse van de sociaal misdeelden,
scheppen de sfeer en de achtergrond waarvóór het leven van historische figuren of
van mensen uit de Westhoek in historische situaties, kleurig wordt weergegeven.
Wie ‘Iseland, Iseland...’, ‘De Moerduivels’ en ‘Kaper Jan Bart’ na elkaar leest,
krijgt de indruk dat de auteur, telkens als hij aan het schrijven gaat, appèl houdt. En
telkens ook presenteren zich trouw de personages!
Eerst is er de massa van de sociale verworpelingen: het zijn de
smokkelaars-Yslandvaarders of de Moerduivels of de Duinkerkse kapers.
Voortkomend uit deze massa en levend voor en door het volk, is er vervolgens de
held; hij heet Kilo, Michiel of Jan Bart. In hem bloeien alle goede gaven welke in
de lagere volksklasse sluimeren open, ook al moet hij in de oudste twee romans
dulden dat een

Eindnoten:
* Fred Germonprez, ‘Dossier Bakeland’, Boekengilde De Clauwaert, Leuven, z.j. (1964?).
1 F r e d G e r m o n p r e z , Omnibus van de zee (Iseland, Iseland..., De Moerduivels, Kaper
Jan Bart), Reinaert-uitgaven, Brussel s.d. (S.V. De Arbeiderspers, Brussel, 1962).

op korte golf [vervolg]
In de Korrekelder (13, 23 en 27 febr., 5 en 12 maart) wordt momenteel de
nederlandstalige première en meteen de eerste opvoering in België gebracht van ‘De
Burgemeester’ van Gert Hofmann. De regie is in handen van R e m i v a n D u y n
en het decor is van F e r n a n d B o u d e n s .
J u l i e n Va n R e m o o r t e r e werd, voor zijn jeugdboek ‘Ger en de wilde paarden’,
bekroond met de Prijs van de Vlaamse Provinciën 1962-1963. In maart verschijnt
bij het Davidsfonds andermaal een jeugdboek van zijn hand: ‘De Familie
Doodgewoon’. Hij verleende ook zijn medewerking aan de felbesproken
‘Luceat’-uitzendingen dd. 11 januari en 22 februari over ‘De Boodschap van het
Leven’.
Zijn luisterspel ‘Het Benzineblik’ werd op 12 februari uitgezonden door de omroep
West-Vlaanderen. Op 31 maart a.s., te 18 h 50, brengt dezelfde omroep zijn
radioverhaal ‘De Sprong’, dat in de jongste wedstrijd voor radioverhalen voor
uitzending werd aanbevolen.
Het Westvlaams Orkest, geleid door D i r k Va r e n d o n c k , trad in januari op te
Aarschot. Op 5 februari voerde het, in samenwerking met de Nederlandse Kameropera
van Antwerpen, ‘Het geheim huwelijk’ van Cimarosa op. Later volgen nog concerten
te Eeklo, Spa en Antwerpen, en in maart uitvoeringen van de Mattheuspassie te
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Brugge en de Johannespassie te Kortrijk, resp. met de koren Cantores en Singhet
ende weset Vro.
In de K.V.O. werd de opvoering van ‘Anne-Marie’ met grote geestdrift ontvangen.
Het is een opera van R e n a a t Ve r e m a n s , op teksten van Felix Timmermans. Bij
de pauze werd namens de vereniging van de Operavrienden aan de componist hulde
gebracht naar aanleiding van zijn naderende zeventigste verjaardag; het gouden
Lyrica-juweel werd hem overhandigd. Aan deze hulde voegt ook ons blad en ons
verbond zijn eerbiedige gelukwensen, in hem tevens de eerste ondervoorzitter en
redactieleider van de sectie muziek van het C.V.K.V. dankbaar gedenkend.
Op woensdag 12 februari hield conferencier J o z e f Ve r h e l l e zijn jaarlijkse zeer
druk bijgewoonde voordracht in de grote conferentiezaal van het Oostendse Kursaal.
Ditmaal handelde hij over ‘God in het chanson’.
Van J a c k Ve r s t a p p e n verscheen een ‘Kleine Gids voor de kust’, een werkje
dat fel geapprecieerd zal worden door toeristen, die wat meer over onze badplaatsen
willen vernemen. Verkrijgbaar in de boekhandel (10 F).
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kunstecho's
Amsterdam
Buma-prijsvraag
Het Bureau voor Muziek-Auteursrecht Buma, gevestigd te Amsterdam, besloot een
prijsvraag uit te schrijven, waaraan alle juristen, zowel Nederlanders als buitenlanders,
kunnen deelnemen. Gevraagd wordt een wetenschappelijke juridische verhandeling
over een zelf te kiezen auteursrechtelijk onderwerp, dat geacht kan worden van
actuele practische en/of theoretische betekenis te zijn voor de bescherming van
werken van letterkundige of muzikale aard, krachtens geldend auteursrecht.
Prijs: f 5.000. Vóór 30 juni 1965 inzenden, in 5-voud en in machineschrift, bij het
secretariaat van de jury, p.a. Buma, Herengracht, 458, Amsterdam-C., alwaar het
volledige reglement te verkrijgen is.

Antwerpen
Wedstrijd voor kortverhalen
De n.v. Thomsen's Havenbedrijf Antwerpen zal in de tweede helft van 1964 overgaan
tot de inhuldiging van haar nieuwe instellingen. Bij deze gelegenheid worden er
prijskampen uitgeschreven onder de Belgische schrijvers, schilders en beeldhouwers.
Voor de eerste wedstrijd wordt een beroep gedaan op de auteurs. Gevraagd wordt
een kortverhaal, waarvan het thema de haven van Antwerpen als kader moet hebben.
De verhalen mogen gaan over handelingen en feiten, gepleegd door mensen die er
wonen en/of werken. De aangehaalde feiten mogen echter de datum van 1 januari
1900 niet voorafgaan.
Lengte: max. 20 en min. 16 bladzijden, elk van 25 lijnen en met 65 aanslagen.
Oorspronkelijke verhalen, die nog niet in druk verschenen. Inzenden: zo vroeg
mogelijk, en uiterlijk tegen 30 april 1964, in 3 exemplaren en voorzien van schuilnaam
of motto, machineschrift, aan voormeld Havenbedrijf, Indiënstraat 21, Antwerpen.
De auteur moet zijn identiteit en adres bekendmaken onder afzonderlijke en verzegelde
omslag, op dewelke hij zijn schuilnaam of motto vermeldt, alsmede ‘Prijskamp voor
korte verhalen’; deze verzegelde omslag, ingesloten in een tweede, moet gezonden
worden aan deurwaarder R. Van Bouwel, Markgravelei, 114, Antwerpen. Zodra de
jury de 3 weerhouden verhalen zal mededelen (uiterlijk op 31 mei 1964) zullen de
winnende schuilnamen in de pers verschijnen, ten einde de bekroonde schrijvers uit
te nodigen het openen der omslagen bij te wonen. Prijzen: 25.000, 15.000 en 10.000
F.
Jury: Liberia Carlier, Willy De Schutter, Paul Hardy en Bert Van Kerkhoven.
Alle inlichtingen: dhr. P. Mahlman, ten zetel van de inrichtende vennootschap.

[Nieuw en heruitgegeven werk van Fred Germonprez, vervolg]
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paar afsplitsingen van zijn karakter mede in de zon staan (Karel in ‘Iseland’,
Coeberger en Boudewijn in ‘Moerduivels’).
En daar verschijnt het lichte meisje ten tonele. Ze had even goed een heilige kunnen
worden. Nu de held de ware liefde van deze Madeleen, Marjanne of Anna versmaadt,
wordt ze eerst recht een lichtekooi. En ze tracht zich, met medeplichtigheid van een
verliefde verrader - een douane-brigadier, dijkgraver Putifar, kapitein Dekeyzer - op
de legendarische sterke held te wreken, door hem in handen te spelen van de vijand
(J.B.) of van de geslepen ambtenaar (Is. en Moerd.) die ook nooit op het appèl
ontbreekt, al is hij een eerste maal douane-inspecteur, een tweede maal baljuw, de
derde maal intendant van koning Lodewijk XIV en in deze laatste hoedanigheid in
tweevoud voorhanden. Maar in het Hass-Liebe complex dat de temperamentvolle
gevallen vrouw naar de held van het verhaal toedrijft, weegt tenslotte de liefde het
zwaarst door. Het meisje zal de man niet ten verderve leiden; ze wordt weer een
eerbare vrouw, of, in J.B. althans, de redster des volks.
De hoofdfiguur heeft het intussen te druk met de opbouw, op de stormigste plaatsen
van het stormige leven, van de mythe rond zijn persoon (Is.) of van zijn carrière
(Moerd.) of, als hij Jan Bart heet, van deze beide samen. Jawel, deze Jan Bart wordt
enorm bevoordeeld! Reeds in ‘Iseland, Iseland...’ was zijn naam gevallen (p. 100);
het kon niet anders of hij moest, jaren na ‘Iseland’, zijn beurt krijgen! Maar nu hij
dan echt aan de beurt is wordt hem ook nog de frele edele en zachte vrouw toebedeeld
- en wel tweemaal na elkaar - met wie in de andere romans alleen de afsplitsingen
van de hoofdpersoon gelukkig mogen zijn. Maar de hevig levende personages van
Germonprez' romans hebben een moderator nodig. Hij dient zich aan onder de
gedaante van de priester die het ruwe volk liefheeft en zijn eigen ruige taal spreekt
en die ook de held eens durft aanpakken. Zeker komt hij er in ‘Kaper Jan Bart’ weinig
aan te pas maar toch komt hij ook daar in de persoon van Niklaas Bart om de hoek
kijken.
Nu worden nog telkens nevenfiguren opgeroepen zoals de vrouw, wier man op
zee omgekomen is, de geldwolf voor wie ideaal en naastenliefde lege begrippen zijn,
de gewetenloze geldmagnaat die de verrader (meestal) bezoldigt, het onervaren maar
heldhaftige kind of de even heldhaftige dorpsdwaas...
In de loop van bovenstaande opsomming der dramatis personae - zijn zij niet
veeleer types dan karakters? - die de romans uit de ‘Omnibus van de zee’ bevolken,
hebben we ook reeds enig licht geworpen op de structuur van de werken. Dieper
kunnen we daarop nu niet ingaan. Alleen nog dit: bij het begin van zijn romans moet
Germonprez, als steken bij een breiwerk karakters opzetten, naar het einde toe moet
hij, onvermijdelijk, ‘minderen’. En daarbij laat hij nogal eens een steek vallen. Waar
die heengaat weet niemand, maar kwijt is hij hem! Dit komt ongetwijfeld op de
debetzijde van Germonprez' rekening, dit en een zekere mate van slordigheid in taal
en stijl. Toegegeven dat deze slordigheid wel te wijten zal zijn aan de enorme vaart
die er in de romans zit!... Maar voor de gemiddelde lezer heeft Fred Germonprez een
opvoedingstaak op zich genomen; en die wordt door dit gebrek aan verzorging in
haar waarde bedreigd.
Mij lijkt uit de drie romans uit de ‘Omnibus van de zee’, ‘Iseland, Iseland...’, de
meest frisse; ‘Kaper Jan Bart’ is zeker de best geconstrueerde en de stevigst rond
één hoofdfiguur geconcentreerde. En het is een waar genot te kunnen vaststellen dat
Fred Germonprez te veel temperament bezit en genoeg in eigen tijd leeft om het in
zijn historisch werk niet bij degelijk verantwoorde maar vlakke historische evocaties
te laten.
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St.-Rembert uit Torhout behaalde de tweede plaats in het Tornooi van het Koninklijk Landjuweel

ontmoetingen
Het dertigste tornooi van het Koninklijk landjuweel te Kortrijk
We hebben als journalist in onze beschouwingen over de prestaties van de tien
deelnemende groepen aan het dertigste tornooi van het Koninklijk Landjuweel, dat
voor de derde maal te Kortrijk werd betwist tot vervelens toe herhaald hoe gering
de belangstelling was vanwege het publiek. Vaak bereikte men niet het getal van
tweehonderd aanwezigen w.o. vaak een sterke delegatie bestaande uit ‘supporters’
van de mededingende kringen zelf. Alhoewel een eerder middelmatige start in het
begin als een verzachtende omstandigheid kon aanvaard worden, moest men vlug
erkennen dat het artistieke peil plots verrassend was gestegen. In alle objectiviteit
mogen we schrijven, onder voorbehoud van een paar dieptepunten, dat onze
liefhebbers zeer voortreffelijk toneel voor het voetlicht hebben gebracht en een van
hun verdiensten was wel, dat ze zich durfden wagen aan stukken, die grote
inspanningen eisten qua uitvoering en waar de klippen van de melodramatiek in de
drama's of het burleske in de blijspelen handig werden omzeild.
Onder de deelnemers waren er ook twee Westvlaamse toneelverenigingen nl.
‘Eendrachtig Pogen’ die onder regie van R. Van Duyn ‘Montserrat’ van Em. Robbles
voor het voetlicht bracht en ‘St.-Rembert’ uit Torhout met ‘De Dag van Talavera’
door Eug. O. Neill, onder regie van G. Cafmeyer.
Een eerste vaststelling, die we moeten maken is dat de toeschouwers nu eenmaal
niet mogen verlangen dat liefhebbers als beroepsgezelschappen zouden presteren.
Wanneer men weet welke inspanningen sommige kringen doen om stand te houden,
in welke treurige omstandigheden vele amateurs een stuk instuderen en slechts over
weinig krachten beschikken om nog te zwijgen van het gebrek aan aanmoediging en
financiële steun, dan willen we graag hulde brengen aan alle deelnemers ongeacht
hun classificatie, om wat ze binnen de begrensdheid van hun kunnen en mogelijkheden
verwezenlijkten.
Het is niet onze opdracht aan een individuele beoordeling te doen en de jury
samengesteld uit de hh. P. Van Aerden, voorzitter, F. Bekaert, verslaggever, en leden
Flor Demedts, Ferdin. De Smedt, J.A. Goeyens, Joz. Storme, M. Van Spaandonck
heeft haar oordeel, - of moeten we de proclamatie als een verdict beschouwen zaterdag 8 februari en dit in aanwezigheid van de h. Van Elslande, minister van
Cultuur, Adjunct van Nationale Opvoeding laten horen. Toch durven we de vraag
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stellen of er niet moet gezocht worden naar een andere formule, of men de interesse
niet zou kunnen opwekken door eerst een provinciaal tornooi te organiseren en alleen
de laureaten of de twee eerstgeklasseerden te laten mededingen met die van de andere
provincies, zodat het publiek zou weten, dat slechts de puikste groepen zo 'n tornooi
betwisten. Anderzijds verkeren enkele

kunstecho's [vervolg]
Bad Godesberg
Enquête
De Gesellschaft zur Förderung der flämischen Kultur te Bad-Godesberg heeft in
november-december jl. een enquête gehouden bij vrienden, studenten, de lezerskring
van een stadsboekerij, de klanten van een boekhandel en de abonnees van een
boekengilde. Aan de hand van een lijst van 25 Vlaamse schrijvers werd een
‘bekendheidsgraad’ opgesteld. De percentages zijn voor Timmermans 99, Roelants
77, S t r e u v e l s 76, Daisne 63, Leeman 56, Maria Rosseels 55, G e r m o n p r e z
49, Claes 42, Lebeau 41, Depauw 39, D e m e d t s 36, Ruyslinck 27, Van Hemeldonck
26, M a t t h i j s 18, Walschap 17, Winters 16, Vandeloo 7, Michiels 5 en minder dan
4 percent Van Aken, Claus, Gijsen, Teirlinck.

Brugge
Atrium
Van 1 tot 16 februari had te Brugge, in het Expositiecentrum Huidevettershuis aan
de Kleine Vismarkt, een tentoonstelling van de Groep Atrium plaats. Het inleidend
woord werd uitgesproken door J a n - P i e t B a l l e g e e r . Deze expositie omvatte
werken van R o g e r B a e r t (grafiek en borduurwerk), S e p B r o e s (gravures),
Boudewijn D e l a e r e (publicitair grafisme), W i l l e m D e n e c k e r e (serigrafie),
J a n P a t o o r (schilderijen), L u c Va n R a f e l g h e m (fotografie) en P a u l Va n
R a f e l g h e m (metaalsculptuur).

Eigen Kunstbezit van de Provincie West-Vlaanderen
Deze expositie, die sedert 5 oktober 1963 te bezichtigen was in het Provinciaal Hof,
Markt, te Brugge, blijft van 1 januari tot omstreeks 15 maart 1964 gesloten.

Uitslag van het Provinciaal Muziektornooi '63
Dit tornooi was voorbehouden aan de harmonies en fanfares uit de afdeling
Uitmuntendheid en de ere-Afdeling. Het ging door te Roeselare en te Kortrijk.
In ere-afdeling bekwam de Koninklijke Harmonie De Eendracht uit Wevelgem
een ereprijs; eerste prijzen gingen naar maatschappijen uit Aalbeke, Roeselare,
Izegem, Poperinge en Dadizele.
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In de afdeling Uitmuntendheid behaalden de Harmonie De Goede Vrienden uit
Tielt en de Koninklijke Fanfare De Ware Vrienden uit Zwevegem een eerste prijs
en promoveerden naar de ere-Afdeling. Tweede prijzen werden verleend aan
muziekmaatschappijen uit Lauwe, Waregem en Ieper.
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Provinciaal Comité voor Kunstambachten en Industriële Vormgeving
Zoals wij enkele tijd geleden in dit tijdschrift berichtten, heeft het genoemde Comité
een prijsvraag uitgeschreven voor het ontwerpen van esthetisch verantwoorde
grafzerken. Werd dit initiatief dadelijk zeer gunstig onthaald, dan toch was de
deelname, zo kwalitatief als kwantitatief eerder ontgoochelend. Er waren slechts 11
deelnemers en het grootste gedeelte van de 30 ingezonden ontwerpen voldeed absoluut
niet. Er werd geen enkele prijs of premie toegekend.
Het Comité laat dit initiatief echter niet los en zal in het Huidevettershuis een
tentoonstelling inrichten, waarop aan de hand van voorbeelden uit binnen- en
buitenland zal gewezen worden in welke richting de nagestreefde oplossing dient
gezocht te worden.
Wij mogen niet nalaten even de aandacht te vestigen op de tentoonstelling - eveneens
in het Huidevettershuis - die doorging van 15 december tot 12 januari en die een
reeks uitstekende foto's bracht van het ‘Gesellschaft Deutscher Lichtbildner’. Heel
deze expositie ademde een zeer verfijnde smaak en een feilloos vakmanschap. Hij
werd geopend door Dr. Otto Steinert uit Essen, die wij aangeschreven hebben voor
een bijdrage in ons nummer ‘Fotografie als Kunst’.

Cultureel leven achter het front
De culturele dienst van de provincie West-Vlaanderen is tenvolle bezig met de
voorbereiding van een tentoonstelling, die zal handelen over het cultureel leven achter
het front tijdens de eerste wereldoorlog. Deze tentoonstelling, die tijdens de komende
zomermaanden in het Provinciaal Hof doorgaat, zal waarschijnlijk een grote
belangstelling tegemoet gaan, gezien het wel de eerste maal is dat dergelijke
manifestatie plaatsvindt. Personen die belangrijke gegevens aangaande dit onderwerp
zouden hebben kunnen zich in verbinding stellen met de culturele dienst van de
provincie West-Vlaanderen te Brugge.

Caorle
Prijs voor Kinderliteratuur van de stad Caorle
Deze tweejaarlijkse prijs, groot één miljoen lire, wordt toegekend aan het werk van
een Europese schrijver, dat al dan niet werd gepubliceerd. Onuitgegeven werken
vóór 31 maart 1964 inzenden, bij ‘Section de littérature enfantine de l'Institut de
pédagogie de l'Université de Padoue’. De uitgegeven werken moeten aan hetzelfde
adres overgemaakt worden uiterlijk op 15 mei 1964.
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[Het dertigste tornooi van het Koninklijk landjuweel te Kortrijk,
vervolg]
verenigingen in de financiële onmogelijkheid om mede te dingen ondanks een
voortreffelijk spelersmateriaal.
Kortrijk is nochtans de gastvrije stad geweest en het stedelijk magistraat heeft er
prijs op gesteld ieder groep voor haar optreden officieel te ontvangen.
Mooi resultaat voor Sint-Rembert uit Torhout
Toen de uitslag werd bekendgemaakt overheerste het gejouw de toejuichingen van
de sterke delegatie, die uit Antwerpen was gekomen om de St. Augustinuskring aan
te moedigen.
We laten hierbij de uitslag volgen:
1. St.-Augustinuskring uit Antwerpen met ‘De Laatste Rivier’, laureaat met 95%.
2. St.-Rembert uit Torhout met ‘De Dag van Talavera’, 93%.
3. De Roerdomp uit Genk, met ‘De Glimlach van de Gioconda’, 92 %.
4. St.-Barbara uit Asse met ‘De Openbare Aanklager’, 90%.
5. Streven uit Mortsel met ‘Het Huis van de Nacht’, 85%.

Deze eerste vijf gerangschikten ontvangen daarbij resp. een premie van 14.000,
13.000, 10.000, 7.000 en 4.000 F en minister Van Elslande deelde tevens mede dat
op kosten van de diensten van Volksopleiding deze vijf groepen vijf vertoningen
zullen mogen organiseren.
De negende plaats werd bezet door ‘Pogen’ uit Knokke, die onder regie van Remi
Van Duyn ‘Montserrat’ van Em. Robbles opvoerde. Kunnen we ons met deze plaats
verzoenen het percentage van 70% vonden we wat langs de te lage kant.
St.-Rembert uit Torhout mag worden gelukgewenst om de puike prestatie mogelijk
gemaakt door de flinke regie van Guido Cafmeyer. Het stuk van O. Neill was anders
niet zo 'n eenvoudige opdracht maar de wijze van vertolking, de vlotte zegging, de
homogeniteit van het gezelschap waarbij bv. de nevenrollen niet plots in de schaduw
kwamen te staan van de briljante hoofdrollen lieten zeker een eervolle uitslag
veronderstellen. Twee jaar geleden bezette ‘Sint-Rembert’ de vijfde plaats in het
tornooi voor het Kon. Landjuweel en kwam nu met amper 2% minder onmiddellijk
achter de zeer betwistbare laureaat.
In zijn korte toespraak onderstreepte minister Van Elslande de noodzakelijkheid
het liefhebberstoneel aan te moedigen, dat nu een moeilijke periode doormaakt.
Kortrijk heeft dit zeker door zijn tekort aan belangstelling bewezen. Wat nochtans
niet verhinderd heeft, dat op de dag van de proclamatie zelf de schouwburg bijna
volledig uitverkocht was en ook de ‘officiëlen’ ditmaal geen forfait gaven. Er werd
nog lang nagekaart over de uitslag maar zal er niet steeds kritiek op de kritiek zijn?
Bij iedere deliberatie doet men aan. wederzijdse beïnvloeding en geeft men toe om
iets terug te krijgen. Alleen een geheime stemming met toekenning van de behaalde
punten onmiddellijk af te geven aan een niet stemgerechtigde secretaris van de jury
zou zeker de wederzijdse beïnvloeding uitschakelen!
Toch kunnen we besluiten met dit dertigste tornooi van het Kon. Landjuweel als
een hoogstaande toneelprestatie en cultuurmanifestatie te prijzen en meteen allen te
danken, die daaraan hun medewerking verleenden.
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Fred Germonprez

ontmoetingen
West-Vlaanderen groeit voort te Leuven
Anita Vandamme
Een ontmoeting met een Westvlaams artiest heeft me steeds gecharmeerd. Ge denkt,
in den beginne, wat zijn ze gesloten. Ge kent de mensen van uit de werken van
Streuvels, de gesloten karakters. Deze aard zit er wel bij velen in, doch eens de bolster
doorboord, eens de afwerende stekels met wel wat moeite soms doorgetrokken, komt
men aan de vlot pratende artiest, die in genendele verschilt van deze uit andere
provincies. Integendeel, gewoonlijk komt hij dan in gans zijn omvangrijke
woordenvloed Uw eigen wereld binnen, zodat ge er moeite mee hebt om alle beelden
te kanaliseren en ongekreukt bij te houden.
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Als Brabander heb ik steeds de spontaneïteit bij een artiest op prijs gesteld en wellicht
is het daarom dat ik na het eerste contact met West-Vlamingen verlang naar andere
ontmoetingen.
Zo 'n ontmoeting, die me blij verraste, was deze met het werk en de persoon van
Anita Vandamme, een jonge vrouw afkomstig uit Ieper (22 juni 1933) en nu in de
Brabantse Alma Materstad wonende, twee hoog, op een gezellig appartement, vlak
bij de ringlaan omheen de stad (Volmolenlaan 45, Leuven) saam met haar man dr.
jur. Leclercq, en haar tweejarig zoontje Bruno.
Van huize uit werd ze tamelijk zakelijk opgevoed, net als haar zes jaar jongere
zuster, die in de kattestad de eerste hostess was. Na haar middelbare studies kwam
ze te Rijsel terecht in een commerciële school, doch het regentaat germaanse dat ze
in 1953 te Eeklo bij de zusters der Liefde behaalde en de lessen die ze vanaf hetzelfde
jaar te Kortrijk gaf, lieten toe dat de kunstmikroob die ze in zich had, verder kon
vegeteren. Die kunstmikroob was er wellicht reeds lang aanwezig, want langs
moederszijde waren er in de familie twee gunstig bekende kunstschilders nl. Cornelis
en Verwee. Veel las ze in die periode en kwam vooral onder de bekoring van de
poëzie van Achterberg, Nijhoff, Lodeizen en het proza van Anna Blaman. Zelf trachtte
ze toen kreatief werk te leveren. Buiten een paar stukjes proza, schreef ze ook geregeld
een ‘brief uit West-Vlaanderen’ voor de ‘Periscoop’, die dan meestal handelde over
schilderkunst.
Overvloedig schetste ze tijdens haar reizen naar Parijs, Amsterdam, Denemarken,
Spanje, Joegoslavië en vooral haar verblijf in de Provence inspireerde haar. Te Parijs
bezocht ze in 1954 de Matisse-retrospektieve, die haar diep trof, en de dag toen de
Franse meester stierf, maakte ze haar eerste olieverfschilderij, nl. een kopij van een
zelfportret door Matisse. Volslagen autodidakt, voelde ze dra dat het spel met lijn
en kleur haar beter hielp, dan dat met woord en klank, om de eenzaamheid in zichzelf
te doorbreken.
Toen ze haar echtgenoot dr. jur. Leclercq leerde kennen, gaf deze haar door zijn
interesse voor de plastische kunsten, de nodige stimulans om te trachten door te
breken.
Het veelvuldig contact met kunstschilder-direkteur van de Kortrijkse academie
Hilaire Gellynck, en de gesprekken met schilders als Marcel Notebaert, Lieven
Colardijn en Joris Houwen, hielpen haar zeer veel en schonken vertrouwen in haar
kunnen.
Eens op reis aan de Franse middellandse-zeekust, verkocht ze onderweg twee
doeken aan mensen die ze nooit te voren had ontmoet. Dus was haar werk goed en
diende ze er mee uit te pakken in 't publiek. Hoewel ze wegens de geboorte van Bruno
in 1961 niets had geschilderd, kreeg ze verleden jaar een ganse reeks werken bij
mekaar, geschilderd onder druk van de bijeengespaarde energie en
schoonheidsbeleving.
Te Oostduinkerke toonde ze voor 't eerst haar werk. Hilaire Gellynck ‘die werkelijk
gelooft in haar artistiek talent’ leidde haar in en noemde haar ‘een artistieke kracht
die zal doorwerken en zal doorbreken’.
Te Salzburg bij Kokoschka, tijdens zijn internationale zomerkursus ‘Schule des
Sehens’ bracht deze meester haar een zuivere picturale visie bij. Vol begeestering
kwam ze naar Vlaanderen terug, langs Wenen, met zijn unieke Breugels, Rubens
e.a. onvergetelijke groten die haar enigszins innerlijk tot rust brachten. Ze toonde
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ons reeds meerdere malen haar werk, o.m. te Leuven (Studio Fonteyn) en te
Oostduinkerke-Bad. Beide tentoonstellingen waren een succes.
Het sterkst word ik steeds door haar akwarellen aangesproken. Soms zit er onder de
lumineuze kleuren, die broos doorschijnend zijn, zonder bekommernis om maat en
beperking, wel een spel van vluchtige, zeer schetsmatige lijnen. Met zeer vrouwelijke
kleurvlakken, tot op het randje af, gevuld met een onstuitbare spontaneïteit, bouwt
ze haar akwarellen op.
De sfeer in haar doeken is ietwat anders. De kleuren zijn explosiever, geladen met
een gewijde spanning.
‘Anita Vandamme’ schreef Miel Dekeyser ‘werkt onder de sterke bekoring die de
kleuren van de levende dingen op haar uitoefenen’.
Werkelijk, haar expressionisme is er een van de kleur, met een wortelvastheid in
de Latemse voedingsbodem.
Daar ze vroeger thuis over een smidse kon beschikken, schrikte ze niet terug voor
ijzersculptuur.
Haar met de hamer uit het ijzergeslagen figuren, waarvan enkele religieus en
bijbels schijnen geïnspireerd, zoals ‘De Profeet’ en ‘Kristus’ lijdend en verscheurd
en andere met een meer literaire omschrijving, trokken reeds de aan-

kunstecho's [vervolg]
Comacina
Verblijfsmogelijkheden
Het Departement van Nationale Opvoeding en Cultuur vestigt de aandacht van de
kunstenaars op de verblijfsmogelijkheden op het eiland Comacina (Como-meer), die
tijdens de maanden mei tot oktober door de Stichting van het Comacina-eiland worden
aangeboden. Het herinnert de Belgische kunstenaars eraan, dat zij er tijdens deze
periode gratis logies kunnen bekomen in de twee paviljoenen, die de Stichting
toebehoren (minimum veertien dagen). De aanvragen moeten, vóór 15 maart a.s.
geadresseerd worden aan het ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur, Directie
der Internationale culturele betrekkingen, Wetstraat 214, Brussel 4.

Den Haag
Visser-Neerlandiaprijzen
Het Algemeen Nederlands Verbond stelt, als uitvoerder van het testament van Mr.
H.L.A. Visser, in 1964 één of meer prijzen beschikbaar voor één of meer Nederlandse
toneelstukken. Deze prijzen variëren tussen f 1.000 en f 3.000. Tijdsduur: niet minder
dan ca. 2 uur. Juryleden zijn: M. B a l f o o r t , Mr. H.C.C. Dobbelstein, A n t o o n
Va n d e r P l a e t s e en H. Simonis. De met de machine geschreven toneelstukken
dienen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vóór 1 juni a.s. in 3-voud gezonden te
worden aan het secretariaat van het A.N.V., Surinamestraat 28, Den Haag. Eén
persoon mag slechts één spel inzenden. Bij de inzendingen een gesloten briefomslag
voegen, waarop een motto staat en die een brief bevat met naam, adres en
telefoonnummer.
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De uitslag wordt einde 1964 bekendgemaakt.

Uitreiking Visser-Neerlandiaprijzen 1963.
Op 15 februari werden, door het Algemeen Nederlands Verbond, deze prijzen te Den
Haag uitgereikt. Het vervult ons met fierheid onder de bekroonden niet minder dan
vijf Vlamingen en evenveel Vlaamse instellingen aan te treffen. Zij ontvingen globaal
een bedrag van 26.000 gulden (364.000 F). Ook onze Redactieleider-literatuur,
A n d r é D e m e d t s , werd er in de bloemen gezet. Het A.N.V. heeft bij de verdeling
der prijzen het onschatbare werk in aanmerking genomen dat A n d r é D e m e d t s
gedaan heeft om de Nederlandse taal in Zuidvlaanderen voor verdwijning te behoeden.

Harelbeke
Expo Jeugd 63
Zoals telkenjare richtte de bloeiende Vereniging ‘De Kunstvrienden van Harelbeke
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en de Leiestreek’ ook in 1963 een tentoonstelling in van werken van het Atelier voor
Plastische Kunsten, ditmaal onder de titel ‘Expo Jeugd 63’. Tijdens de feestzitting
schetste Directeur M a r c e l C a l l a e r t de historiek van het A.P.K., dat nu zijn
eerste lustrum vierde, waarna de gelegenheidsrede gehouden werd door dhr. R.
Vermander, inspecteur L.O.. Burgemeester G.J. Lanneau opende de tentoonstelling
in de feestzaal van de Centrumschool.

Knokke
Internationaal Concert
Op zondag, 8 maart 64, organiseert Cantabile Knokke-Heist een Internationaal
Concert. Dit wordt verzorgd door The Sussex Choral Society Brighton en het
kamerorkest The Capriol Orchestra of London. Koor en orkest zullen werken uitvoeren
van Britten, Bush, Ireland, Iunji, Purcell en Vaughan Williams in de H. Hartkerk,
Dumortierlaan te Knokke. Het concert vangt aan te 20 uur en staat onder de leiding
van Harry Chate.

Kortrijk
Retrospectieve Albert Caullet
Deze tentoonstelling, bijeengebracht door zijn dochter, ging in de loop van januari
door in de rookzaal van de Kortrijkse Stadsschouwburg. Caullet is de laatste opvolger
van de grote Kortrijkse dierenschilders Savery, Robbe, Devos, Verwee,
Woutermaertens, enz. Ook als landschapsschilder heeft Caullet naam verworven.
Van een verblijf in Engeland bracht hij prachtige doeken mee, alsook uit het
Brabantse. Het vee, uitgebeeld in het Kortrijkse landschap, liefst in de streek van
Heule of in de stallingen, zijn reeds klassieke doeken geworden. Velen bewaren een
eerbiedig aandenken aan deze schilder, die tevens een goed mens en een gentleman
was.

Menen
Vierde Boekenweek van de Grensstreek
In de sporthalle van het St.-Aloysiuscollege te Menen ging van 15 tot 23 februari
opnieuw een boekenbeurs door, de vierde in de reeks. Verscheidene leden verleenden
hieraan hun medewerking en luisterden de eigenlijke boekententoonstelling - de
realisatie hiervan was in handen van o.m. ons Redactieraadslid J o z e f D e l e u op:W i l l y S p i l l e b e e n , J a a k S t e r v e l y n c k , K a r e l d e L i l l e , L u c i e n
D e n d o o v e n , A l b e (met een spreekbeurt ‘Verbeelding en werkelijkheid’),
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R o b e r t B a c c a r n e (sprak over het ontstaan en de achtergrond van zijn werken),
K l a u s R . E v e r s , L o d e S t e v e n b e r g en P a u l Va n d e r s c h a e g h e , die
over ‘De Vlaamse Literatuur nu’ handelde.

[West-Vlaanderen groeit voort te Leuven, vervolg]
dacht en vonden een onderkomen in de exposities ‘Beeldhouwkunst der Provincie
West-Vlaanderen’ in 1962 en deze der Brabantse kunstambachten in het
Congressenpaleis te Brussel.
Nu Westvlaams talent verder ontbolstert te Leuven, zijn we benieuwd hoe mooi
de vrucht worden zal.
Freek Dumarais

ontmoetingen
Onze Ere-Voorzitter Senator Robert D. De Man gebeeldhouwd

In het raam van de artistieke manifestaties waarmede de Roeselaarse Kunstkring zijn
75-jarig bestaan heeft herdacht, werd in november '63 in de bovenzaal van het stadhuis
onder de benaming ‘Roeselaars Kunstbezit’ een expositie ingericht waarin o.m. een
Bronzen Kop van Ere-Voorzitter Robert De Man een gemotiveerd onderkomen had
gevonden. De naam van de maker ervan, Janchelevici, brachten wij onmiddellijk in
verband met de beeldhouwer, die in opdracht van de Senaat de borstbeelden van
Koning Boudewijn en Koningin Fabiola, bestemd ter vervollediging der Vorstengalerij
in het Groen Salon, had vervaardigd.
Oud-Minister De Man bevestigde ons achteraf dat de Janchelevici van de
Roeselaarse Tentoonstelling en deze van het Groen Salon een en dezelfde persoon
was. We werden in de gelegenheid gesteld nader kennis te maken met de persoon
en het werk van deze internationaal gereputeerde beeldhouwer die, geboren te Leova
(Roemenië) in 1909, sinds 1929 in België verblijft - hij studeerde aan de Luikse
Akademie voor Schone Kunsten - en in 1945 de Belgische Nationaliteit verwierf.
Momenteel verdeelt Janchelevici zijn artistieke bedrijvigheid tussen Brussel en Parijs.
Hij exposeerde in heel wat wereldsteden. Belangrijke musea in Amsterdam, Den
Haag, Luik, Charleroi, Tel Aviv, Haifa, Parijs en elders namen werk van hem op in
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hun verzamelingen. In België staan momenteel monumenten van Janchelevici te
Luik, Breendonk (het nationaal monument der politieke gevangenen), La Louvière,
Brussel (2) en Gilly bij Charleroi.
Bij de vertegenwoordigers van de expressionistische richting in de beeldhouwkunst
van de 20ste eeuw, bekleedt Janchelevici een voorname plaats. Zijn rijkdom aan
ideeën, de wijze waarop hij de vormen beheerst, zijn diep artistiek aanvoelen, getuigen
van hoog kunstenaarschap. Zijn tekeningen, welke ieder beeld-
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Janchelevici: Kinderfiguur, door de Senaat geschonken aan het Vorstenpaar, t.g.v. hun huwelijk.

houwwerk voorafgaan, reveleren reeds naast verstandelijke begaafdheid een
voortreffelijk technisch meesterschap en een doorvoelde emotionele bewogenheid.
Het lijken a.h.w. enkel maar grillige charmerende lijnen die op het eerste gezicht
wellicht gemaniëreerd aandoen, maar in hun gedecideerde gedurfdheid een weliswaar
spontane maar steeds diepe expressiviteit demonstreren. In zijn beeldhouwwerken
vindt men immer de tekening terug. Nimmer wordt de stijl bij hem het doel op
zichzelf. Hij wordt aangewend in funktie van het basisgevoelen en de plastische
uitdrukkingskracht.
Over zijn artistieke opvattingen inzake beeldhouwkunst laten we hem zelf aan het
woord: ‘Pour qu'une sculpture soit une oeuvre d'art, il faut qu'elle soit une synthèse
et non une caricature. La vision de cette synthèse lui donnera son style, son rythme,
sa forme. On y arrive ou bien comme les primitifs par l'absence totale de la science,
par l'intuition, ou bien par la science et l'intelligence de ne rien savoir. La sensibilité
délicate de guider l'instinct’.
Waar hij het heeft over monumenten drukt Janchelevici zijn visie als volgt uit:
Un monument ne doit pas être nécessairement commémoratif. Il peut être très
souvent que décoratif, mais toujours communicatif. Il doit faire un tout avec son
socle, l'entourage immédiat et s'incorporer à l'urbanisme avec lequel il doit faire un
tout, un monument. Un monument n'est pas des éléments, mais un seul élément. Il
doit être conçu de telle manière à obliger, le spectateur à tourner autour. Un monument
doit par la force qu'il émane, par son sérieux, imposer du respect au spectateur, ne
jamais le laisser indifférent, mais au contraire le secouer. Un monument doit être
grand, dépasser l'humain car il est l'idéal de l'humain. Je ne vois pas d'inconvénient
à ce qu'un monument ne soit qu'architectural, oeuvre d'architecte sans sculpture, à
condition qu'il soit monument.
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Hector Deylgat

ontmoetingen
De nationale liederen van enkele europese landen
Wegens plaatsgebrek was het ons tot nog toe niet mogelijk de interessante studie
van Leo Simoens over de nationale liederen van enkele Europese landen te publiceren.
In het huidig nummer wagen wij het ermee van wal te steken; wij hopen dat wij de
studie - zij het dan broksgewijze - kunnen voortzetten in de volgende afleveringen.
De Redactie
Va t i k a a n s t a d . De ‘Marcia Pontificia’, het Pauselijk Lied, werd door Charles
Gounod (1818-1893) getoonzet bij gelegenheid van het Kroningsjubileum van Z.H.
Paus Pius IX en voor het eerst in 1869 door zeven muziekkapellen uitgevoerd vóór
de hoofdingang van de pauselijke basiliek. De Paus zelf zat op een balkon van de
Sint-Pieters. Het viel zo zeer in de smaak, dat Hij en de andere toehoorders het lied
bisseerden.
Dit ten spijt bleef men trouw aan een lied, dat een zekere Halmajr in 1857 had
gekomponeerd. Het zou nog tot in 1950, het Heilig Jaar, duren, vooraleer Gounods
lied uit de vergetelhoek zou worden gehaald op voorstel van prins Luigi Lancellotti.
Pater Salvatore Allegra, een orgelist van de beroemde Juliaanse Kapel,

kunstecho's [vervolg]
New York
The New York World Song Festival
Deze wedstrijd staat open voor componisten van om het even welke nationaliteit.
Hij is voorbehouden aan oorspronkelijke en onuitgegeven liederen en gaat door in
september 1964. Inzenden vóór 30 juni 1964. Prijzen: 500 tot 5.000 dollar.
Inschrijvingsrecht: 5 dollar per ingezonden werk. Reglement te verkrijgen bij: The
New York World Song Festival, G.P.O. Box 1374; New York, 10001, N.Y.U.S.A.

Oostende
Europaprijs voor schilderkunst 1964
Kunnen deelnemen: alle Europese kunstschilders, behorend tot de landen van de
Raad van Europa, en die op 1 september 1964 minimum 25 en maximum 50 jaar
oud zijn. De aanvragen dienen vóór 1 juli 1964 gericht aan het Cultureel Centrum
Oostende, Feestpaleis, Wapenplein, Oostende, dat de toetredingsbulletins aan de
aanvragers zal zenden. Vóór 15 juli 1964 moeten drie werken ingezonden worden
aan ‘La Continentale Menkès’, Antwerpensteenweg 125, Brussel 4. De ingezonden
werken mogen niet behoren tot een verzameling, noch geprimeerd geweest zijn in
een vroegere wedstrijd. Minimumbreedte: 0,50 m en maximum 2 m. Werken onder
glas worden niet aanvaard.
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Prijs: 100.000 F plus een aantal vermeldingen. Jury: Emile Langui, voorzitter;
Marcel Duchateau, Leon Koenig, Oscar Schellekens, Leon-Louis Sosset,
Joseph-Bertold Urvater en Walther Vanbeselaere.
Op 19 september 1964 zal de proclamatie plaatshebben.

Torhout
Thor ontbonden
Velen zullen met spijt vernomen hebben, dat de bekende Thorgroep, die de Vlaamse
leeuwevlag in alle continenten gedurende vele jaren gezwaaid heeft, thans moest
worden ontbonden. Allerlei redenen hebben hiertoe bijgedragen, niet het minst de
hoge kosten, die uitsluitend gedragen werden door het Sint-Jozefsinstituut en die
hoofdzakelijk regie- en costumeringskosten waren. Bovendien werd het initiatief
van Thor in talrijke steden en dorpen geïmiteerd, hetgeen ook niet van aard is om er
de moed in te houden. ‘West-Vlaanderen’ biedt de groep zijn beste dank aan voor
de prachtige kunstpropaganda, die hij gevoerd heeft en in de eerste plaats gaat die
dank naar de bezieler van de groep, Z.E.H. Vandewinckele.
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vrije tribune
Gigantisme
Een opvallend kenmerk van eigentijdse schilderijen is de uitgestrektheid.
Deze kan zo groot zijn, dat een schilderij een volle wand inneemt. De schilder,
die het bolwerken kan, dat zijn ene doek, op een tentoonstelling, zich uitstrekt over
een volle wand, boft, want zijn aanwezigheid is opzienbarend en de toeschouwer is
letterlijk gedwongen tot een eerbiedig recul, om overzichtelijk het gehele doek op
te kunnen nemen.
De kijker moét wel groot zien, omdat de schilder over een grote oppervlakte zijn
verven heeft verdeeld.
Dat een schilderij van grote afmetingen inderdaad ook indrukwekkend en
aangrijpend groot kan zijn, wordt niet betwist, maar de elementen, waarmee dit
schilderij is opgebouwd moeten dan werkelijk die omvang nodig hebben.
Van een groot schilderij zijn de afmetingen de maat van zijn volwassenheid.
De verkleinde reproductie van de Nachtwacht geeft ook maar een gereduceerde
indruk van het origineel. Zo een schilderij met grote afmetingen kan verantwoord
zijn, dan zal niemand toch ontkennen, dat er te veel grote gekleurde lappen worden
tentoongesteld. Schijnbaar monumentaal zijn zij slechts meester-achtig. Het volstaat
musea voor oudere schilderkunst te bezoeken, om te ervaren, dat niet alleen nu, maar
ook vroeger, er veel veelplaatsinnemende-doeken werden geschilderd, die niet behoren
tot de Schilderkunst. De aanleiding tot dit schrijven, is een artikel van Claude Roger
Marx in Le Figaro Literaire van 17.8.63, onder de titel ‘Le gigantisme ne fait pas la
grande Peinture’.
Dit is inderdaad zo - en vermits deze waarschuwing is opgenomen in een blad,
bestemd voor Franse lezers, blijkt het dat het hier niet gaat om een uitsluitend Vlaamse
of Westvlaamse aangelegenheid. Er is werkelijk een stijgende neiging bij de Aktuelen,
om zich uit te schilderen op steeds grotere panelen.
Die hang naar grootheid, brengt het kwade vermoeden bij van megalomanie,
waardoor een beschaamdheid ontstaat voor het klein formaat.
Nochtans zegt Claude Roger Marx terecht: ‘La grandeur en art, ne se mesure
jamais au mètre’.
Groot zien is niet hetzelfde als groot doen. Wie de intentie heeft, wereldomvattend,
de tijdsgeest uit te schilderen, kan het gestueel beproeven over steeds uitgebreider
oppervlakten - maar deze intentie is niet voldoende. Zo de vormkracht er niet is, dan
ontstaan er schilderijen, die groeien als kolen en dan is het de vraag of het niet beter
ware ietwat in te binden en een toontje lager te zingen en eens te kijken naar

[De nationale liederen van enkele europese landen, vervolg]
schreef een nieuwe Italiaanse tekst, waarvan iedereen vast en zeker de beginregel
kent: Roma immortale, di Martiri e di Santi, Onsterfelijk Rome van de martelaren
en de heiligen. Van toen af bleef de melodie het officiële lied van de Paus en de
Pauselijke Staat.
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T j e c h o s l o v a k i j e . Na het verval van de Donau-monarchie in 1918, ontstond de
republiek Tjechoslovakije. Van toen dateert haar nationaal lied, samengesteld uit
een Tjechisch en een Slowaaks deel.
De Tjechische strofe van het lied is uit de opera ‘Fidlovacka’ (1834) genomen, op
tekst van Josef Katejàn Tyl (1808-1856) en muziek van Frantisek Jan Skroup
(1801-1862). De Slowaakse nationalist Janko Matuska (1821-1877) schreef op de
wijze van een volkslied zijn gedicht ‘Nad Tatrou sa blyska’ (Op de Tatra bliksemt
het), dat de tweede strofe van de Tjechoslovaakse hymne vormt.
Ik geef hier het nationaal lied in zijn geheel. De eerste strofe is Tjechisch:
Waar is mijn land, mijn vaderland?
Waar door weiden beken bruisen,
Waar op rotsen wouden suizen,
Waar een eden ons betovert,
Als de lente de velden smukt.
Dit land, zo schoon voor allen,
Bohemen is mijn vaderland.

De tweede strofe is Slowaaks:
Op de Tatra bliksemt het, dreunt het kraken van de donder!
Op de Tatra bliksemt het, dreunt het kraken van de donder!
De stormen zullen dra vergaan
maar de Slovaken zullen blijven leven.
Leo Simoens

Provinciale prijskampen 1964
1 Schilderkunst
Voorbehouden aan kunstenaars die op 31 december 1964 de veertig jaar niet
overschrijden. Elk mag tot drie werken insturen, ongenaamtekend maar met kenspreuk
op keerzijde. Vóór 1 juli op Provinciaal Hof, Markt, Brugge.

2. Dichtkunst
Inzendingen op vijf exemplaren onder schuilnaam te sturen vóór 1 oogst. Alleen
ongepubliceerde teksten worden aangenomen.

3. Monografie
Inzendingen op vijf exemplaren onder schuilnaam te sturen vóór 1 oogst. Als
monografie kan in aanmerking komen een niet-gepubliceerde, uitvoerige en
systematische verhandeling, gesteund op oorspronkelijk en meestal - ten dele althans
- onuitgegeven documentatie, over een Zuid- of Noord-Nederlands letterkundig of
ander artistiek onderwerp.
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4. Affiche
Gevraagd: affiche op formaat van uitvoering (h. 85 cm × b. 62 cm), voor maximum
vijf kleuren, met als tekst: 1964 - Provincie West-Vlaanderen - Cultuurdagen Tentoonstelling schilderkunst. Onder kenspreuk te sturen vóór 1 juni.
NB. De prijs bedraagt telkens 25.000 F (5.000 F voor afficheprijs); premies telkens
voor totaal van 15.000 F. Voorbehouden aan in West-Vlaanderen geboren of sedert
minstens vijf jaren er verblijvende kunstenaars. Nadere inlichtingen over het reglement
aanvragen: Provinciaal Bestuur, Dienst Culturele Aangelegenheden, H.
Losschaertstraat 3, Brugge. Inzendingen ook op dit adres sturen (uitgenomen voor
de schilderkunst, zoals hoger vermeld).
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[vrije tribune, vervolg]
‘Het Puttertje’ van Fabritius uit het Mauritshuis. De afmetingen zijn 33,7 × 22,6 cm!
Claude Roger Marx insinueert nog een andere verklaring voor het wassend getij der
schilderijen. Hij doelt op het contractsysteem, waarbij de prijs stijgt naargelang de
afmetingen groter zijn. Ik hoop dat de gecontracteerde kunstschilders veel punten
verdienen, maar zij zelf, zullen voor zichzelf wel willen bekennen dat ‘la grandeur
en art ne se mesure jamais au mètre’. Waar puntenverlies gelijk is aan geldverlies,
dan meen ik dat een bezoek aan het Wiertzmuseum volstaat, om het absurde te
beseffen van deze kwotering. In het voorkamertje zijn er kleine werkjes van Wiertz,
die niet groot doen, maar groot zijn. In de salons hangen de enorme doeken, die
uitpuilen van intenties maar die, voor de hedendaagse grootschilders, de
waarschuwende tekenen aan de wand kunnen zijn, om zich te hoeden voor het
gigantisme.
Hilaire Gellynck

Grafzerken
Naar aanleiding van de wedstrijd, uitgeschreven door het Provinciaal Comité voor
Kunstambachten, voor het maken van ontwerpen voor esthetisch verantwoorde
grafzerken, ontvingen wij een interessante brief van een lezer, waaruit wij het
volgende lichten:
Aangezien de laatste tijd sprake is van vernieuwing en van meer verantwoorde ik zou bijna durven zeggen: theologisch-liturgisch verantwoorde - grafzerken, zou
ik graag uw aandacht vestigen op de zerk, getekend door architect De Geyter uit
Sint-Andries en uitgevoerd door de Firma Bouckaert uit Roeselare. (Het betreft de
zerk voor een echtpaar. N.v.d.R.). Aan de boord van de grafkelder - aan de zijkant
dus - werd een dubbele, schuins opstaande kant gemaakt, die met de hand regelmatig
geribd werd. De bovenkant is een gepolijst vlak, waarop enkel de namen en de
geboorte- en sterfdata werden vermeld in tamelijk hoge, bronzen letters.
Rechtopstaand twee ruw gehouwen stenen platen (blauwsteen) met verticale groeven,
twee delen, die totaal los van elkaar asymmetrische vlakken vormen, die evenwel
verbonden zijn door een bronzen kruis in lichtere kleur, dat oprijst uit de graftombe.
Het is beslist overbodig te wijzen op de symbolische betekenis van dit kruis: zo
verbindt God met zijn kruis wederom wat de dood gescheiden heeft. Dat de uitvoering
en de opvatting zeer in de smaak vielen, ook van de gewone man, kon opgemaakt
worden uit de grote belangstelling, die de zerk - die te Eernegem werd geplaatst - te
beurt viel. De briefschrijver voegde eveneens enkele foto's bij, maar de kwaliteit
ervan laat helaas niet toe ze te clicheren.

post scriptum
Wij hebben niet kunnen nalaten dit schrikkeljaar in te zetten met een gloednieuw
rubriekje. Wat het wordt? Aan de basis ligt een opmerking van een lid van onze Raad
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van Beheer, nl. deze, dat elk ‘West-Vlaanderen’-nummer, dadelijk na verschijnen,
zo wat een totaal afgedane zaak is, dat de lezer nooit reacties onder ogen krijgt, hetzij
vanwege de pers, hetzij vanwege de lezers zelf. Kan hieraan verholpen worden?
Beslist, ook al moet het dan in een ‘smal’ kolommetje. Maar laten wij het dan doen
op een bijzondere toon, een toon, die wij dan te danken zullen hebben aan een lezer,
die zijn abonnement vernieuwde, die ons elk jaar vergast op een gedicht en die nu
op de keerzijde van de strook de sierlijke Franse volzin schreef: ‘Messieurs, rions
un peu’. Zo. Dan starten wij maar meteen.
En nu moeten wij waarachtig aanvatten met enkele serieuze nalatigheden en
rechtzettingen.
Een enorme nalatigheid was, dat wij op het mooie ganzenbord, dat wij in vieren
dienden te plooien om het in het ‘Houtsnijnummer’ te krijgen, niet de naam
vermeldden van de persoon, die ons zijn uniek, oorspronkelijk stuk spontaan in
bruikleen gaf om het te laten clicheren. Wij verzoeken derhalve àl de lezers op hun
ganzenbord de vermelding aan te brengen: ‘Verzameling Carlo De Poortere, Kortrijk’.
En dit weze dan tevens onze hartelijkste dankbetuiging aan de Heer De Poortere.
Iets dat zich op pag. 425 van nr. 71 bevond, moeten wij rechtzetten: wij hebben
daar nl. Z.E.H. Viaene op 3 november 1963 te Roeselare laten spreken over Gezelle,
maar dat was fout, want die spreekbeurt ging niet door en werd vervangen door een
‘Bibliografische schets van de Westvlaamse almanakken in het algemeen’ door Karel
De Lille, één van de vaders van het herboren ‘Manneke uit de Mane’ (dit laatste wist
U natuurlijk al).
Uit Gent waaide een tweede rechtzetting binnen. Neemt U even het nr. 72 ter hand
en zoek in de ‘Korte Golf’ onder de naam Lecomte - die rubriek wordt halsstarrig
alfabetisch gehouden, als U dat nog niet wist - in welke zaal de genoemde
kunstschilder tentoonstelde. Tot uw niet geringe verbazing zult U dan vaststellen,
dat het in de zaal ‘Orange’ was te Gent. Hoe wij van ‘Oranje’ tot ‘Orange’ gekomen
zijn, is louter een (kleine) drukfout.
Het doet ons wél veel genoegen, dat de Houtsnijkunst zo gunstig onthaald is
geworden, spijt de schandalige vertraging, waarmee het nummer van stapel liep. Het
is nog te vroeg om nu reeds persstemmen te horen over die aflevering, maar in het
volgend nummer zullen wij een zo objectief mogelijke keuze publiceren... áls de
pers erover schrijft, natuurlijk.
En o ja, dat volgend nummer. Op pag. 2 van de omslag kunt U lezen dat het als
onderwerp ‘Kunst en wetenschap’ heeft. De samensteller, Dr. Hubert Peeters, heeft
geen moeite ontzien om én voor elk wat wils te brengen, én ervoor te zorgen dat
‘zijn’ nummer prima wordt onder alle opzichten. Natùùrlijk brengen wij een artikel
over Simon Stevin, een ander over echtheidsonderzoek en restauratie van kunstwerken
en we komen zelfs te recht bij de Illustere School van Harderwijk. Maar genoeg nu:
wij wilden slechts uw eetlust scherpen...

verbondsberichten
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Verkiezingen van de Raad van Beheer
Ingevolge de statutaire bepalingen moest door de Raad van Beheer, die plaatshad op
18 januari jl., overgegaan worden tot de verkiezing van het dagelijks bestuur. Met
eenparigheid van stemmen, zonder onthoudingen, werden de leden van dit bestuur
verkozen en wel tot de volgende functies: Voorzitter: Jozef Storme.
Ondervoorzitters: letterkunde: André Demedts; muziek: Jozef Hanoulle;
dramatische kunsten: Antoon Vander Plaetse; plastische kunsten: Marcel Notebaert.
Beheerder-penningmeester en secretaris van de administratie: Hector Deylgat.
Verbondssecretaris en secretaris van de Raad van Beheer en van het Dagelijks
Bestuur: Lucien Dendooven.
Redactiesecretaris en secretaris van de Redactieraad: Julien Van Remoortere.
Al deze functies vervallen per 1 januari 1967.

Bericht aan alle leden van het C.V.K.V.
Al te vaak ondervinden wij, dat sommige leden niet goed weten wat zij moeten doen
om een bericht geplaatst te krijgen in de ‘Korte Golf’ of een boekbespreking onder
de ‘Ontmoetingen’.
Wij herinneren eraan, dat alle berichten aangaande kunstactiviteiten graag worden
opgenomen, én van leden, én van debutanten.
Letterkundigen kunnen van hun werken (proza en poëzie) een bespreking
verwachten, op voorwaarde, dat zij een recensieexemplaar inzenden. Verder staat
onze rubriek ‘Poëtisch Bericht’ open voor alle leden-dichters, alsmede voor
debutanten.
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Gewijde kunst
De voorbije jaargang van ‘Art d'Eglise’ bracht wederom vier uiterst verzorgde
nummers. (Driemaandelijks, St.-Andriesabdij, Brugge 3, 1963, 31e Jrg., Abonn. 250
F, Gironr. 5543.80).
Het nr. 122 presenteert een paar kerken: het kerkje van Heer-Agimont bij Givet
(Arch. Bastin en van Oost) uiterst economisch gebouwd en toch in zijn soberheid
zeer mooi; St.-Paulus te Dielsdorf bij Zürich (Arch. J. Dahinden) uit beton en
dennenhout, vooral dennenhout, met grillige bedaking. Verder wordt het interessante
probleem van het Mariabeeld in de moderne kerk behandeld, met enkele voorbeelden
van goede oplossingen; de auteur P. Theo Aerts meent dat nog geen ideale oplossing
bestaat en dat elk geval afzonderlijk m e t d e a r c h i t e c t dient opgelost te worden.
Wij hebben in West-Vlaanderen te veel voorbeelden van kerken, die door dwaze
toevoegingen op eigen hand, verknoeid zijn om dit punt niet nadrukkelijk te
onderlijnen.
De moderne Spaanse kerkbouw, die bij ons zeer weinig gekend is, maakt het
onderwerp uit van nr. 123. Als tekenen van de esthetische vernieuwing wordt gewezen
naar het retraitenhuis voor studenten te Madrid van J.L.F. del Amo, de parochiekerk
van O.L.Vr. bekroning te Vitoria van M. Fisac, de kapel van de dam van Grado te
Barbastro van R.V. Molezun en J. de la Mata, het heiligdom Virgen del Camino te
Leon van F. Coello de Portugal O.P. met merkwaardig beeldhouwwerk van J.M.
Subirachs. Andere beeldhouwers van belang zijn: Coomonte (een vlakkere, minder
grillige, minder getormenteerde Bonduel) en J.L. Sanchez. Verder o.m. belangrijke
gegevens over de renovatiebeweging van P. de Aguilar O.P.
Met nr. 124 blijven wij hoofdzakelijk in West-Vlaanderen: de kapel der zusters
van Pittem te Brugge van Bonduel, de kloosterkapel van Werken van Jan Tanghe,
de gastenkapel van Zevenkerken van Marc Dessauvage, het kerkje van
Veurne-Nieuwstad van Arthur De Geyter. Van Prof. Felix toont men ons zijn kapel
van het Antwerpse O.L. Vrouwcollege. Zeer mooie foto's o.m. van kunstfotograaf
de Meester geven aan de werken een irreële schoonheid; de verklarende teksten
komen van personen, die rechtstreeks bij het ontstaan der werken betrokken waren,
wat de betrouwbaarheid der beschrijvingen ten goede komt.
Tenslotte keren wij met nr. 125 terug naar Spanje 1963: het klooster der Visitatie
Turris Eburnea van Sierra de Cordova (R. de Lahoz), het beeldhouwwerk van L.
Munoz te Aranzazu, het glas en beton van C. Munoz de Pablos, het schilder- en
tekenwerk van J.V. Turcios met expressionistische inslag, het emailwerk van A. de
Clavo en M. Mainar. Daarnaast enkele mooie voorbeelden van kunstsmeedwerk,
o.m. rond Montserrat ontstaan en aansluitend bij de beweging van de Aguilar. Een
kennisname met voor ons soms bevreemdende vormen, die het actuele met het typisch
Spaanse weten te verbinden.
Het Cultureel maanblad voor Limburg De Tijdspiegel heeft zijn laatste nummer
helemaal aan de moderne kerkbouw gewijd. (Red. A. Dusar, Prov. Cult. Dienst,
Hasselt; Abonn. 125 F; Gironr. 1120.19).
Het nummer bestaat uit een zeer uitvoerige studie van Kan. Vander Donck en is
goed geïllustreerd met een tiental typische bouwwerken. De auteur, die Secretaris is
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van het Diocesaan bureel voor Liturgie, bekijkt het probleem vooral vanuit het
liturgische standpunt. Uitgaande van de totaal vernieuwde verschijning van het
kerkgebouw, dat de moderne architecten hebben gebracht, pleit hij voor een nieuwe
dispositie van de kerk. Hij benadrukt niet zozeer het estetische dan het functionele:
het is de liturgische doelmatigheid van het gebouw die het beslissende element moet
zijn bij het beoordelen van een kerk; hierbij sluit hij aan bij de vernieuwde visie over
de liturgische functies, die in de laatste jaren gegroeid is. De auteur, die reeds
meerdere waardevolle studies liet verschijnen over liturgie en ook aan dit nummer
van ‘West-Vlaanderen’ zijn gewaardeerde medewerking schonk, brengt heel wat
nieuwe ideeen; bovendien weet hij de stof in een voor iedereen begrijpelijke
eenvoudige taal voor te stellen, wat niet de geringste zijner verdiensten is.
Vermelden wij nog dat de Provincie Limburg een eerste deel liet verschijnen van
de beschrijvende inventaris der Limburgse kunstschatten. Het geldt een studie van
P.W. Sangers O.S.C. en arch. M. Hendrickx ‘De Kerkschat van de Sint-Catharinakerk
te Maaseik’, een der oudste en merkwaardigste ensembles van ons land, vooral wat
het kunstsmeedwerk betreft. De reeks verschijnt onder de auspiciën van de Limburgse
permanente deputatie en wordt beheerd door de Prov. Culturele dienst (dir.A. Dusar).
L'Architecture d'aujourd'hui, het groot Frans tweemaandelijks bouwkundig blad
onder de dir. van A. Bloc, gaf in juli een speciaal nummer uit, gewijd aan de kerkelijke
bouwkunst over de wereld, dat samengesteld werd door Danielle Valeix en Alex.
Persitz. Wij mogen volstaan met een opsomming van de voornaamste behandelde
kerken. Voor Frankrijk: Montrouge, Epinal, Saint-Cloud, Beauregard-Nancy,
Colombes, O.L. Vr. van de Rozenkrans te N a n t e s , M a i z i è r e s bij Metz,
Verenigingskerk van Ta i z é , St. Rouin te A r g o n n e , Corbeil-Essonnes,
Marly-les-grandes-Terres, St. Lucas Brest, O.L. Vr. van Vrede te Tourcoing. Voor
Duitsland: Luth. kerk van K l e t t h a m , Rielasingen, Leverkussen, Stuttgart, Duisburg
(arch. Kallmeyer). Voor de Ver. St.: Air Forcekapel te Colorado Springs,
Muskegon-Michigan, Rowayton-Connecticut, Garden Grove-California (Neutra),
Saint-Louis kapel, Klooster van Palm Beach. Voor Engeland en de Commonwealth:
Kathedraal van Coventry, New Norcia te Perth. Voor Finland: Hyvinkaa, Lauritsala
en Orivesi. Verder: St. Pauls van Diesdorf (Zwitserland), Kathedraal van Tokio,
Fasta (Zweden), De Ark te Amsterdam-Slotervaart, Kathedraal van Algiers, Luth.
kerk van Effretikon (Zwitserland). Aansluitend hierbij worden ook een aantal
heldenkerkhoven vooral uit de Oostelijke landen getoond.
Als algemene tendensen die in de hedendaagse kerkbouw, zij het niet terzelfdertijd,
zich laten voelen citeert Persitz: Eenvoud (Lourdes), Grootsheid (Coventry), Plastische
expressie, ‘Teken’ karakter. Functionalisme, Structuur. Op zijn geheel is de
hedendaagse kerkbouw z.i. niet bevredigend, vooral omdat bouwheren en
bouwcommissies te weinig bevoegd zijn. De keus is door de auteurs zo gedaan
geworden, dat voorkeur schijnt te bestaan voor de meer grillige en ongewone vormen
met eigentijds karakter, boven de vlakke orthogonale constructies zonder fantasie.
Dit nummer is een uitstekende aanvulling bij de internationale nummers over
kerkbouw van ‘West-Vlaanderen’ (sept. '55) en ‘Nieuwe Stemmen’ (oogst '61). De
opgenomen gebouwen zijn immers zeer recent en tonen goed dat poëzie en
verbeelding in de kerkbouw stilaan meer en meer hun rechten opeisen, zodat de
doosjesarchitectuur erg begint te verouderen; sommige mensen in Vlaanderen zullen
hun standpunten misschien dienen te herzien.
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Kultureel Jaarboek van de Provincie Oostvlaanderen 1962.
Dr. M. Grypdonck, Inspecteur-Generaal voor Culturele, Sociale en Economische
Aangelegenheden, onder wiens leiding dit jaarboek tot stand kwam, geeft in zijn
woord vooraf eigenlijk de beste bespreking, die wij aan dit ‘tweebandig’ werk kunnen
wijden. Wij willen echter hier vooral de aandacht vestigen op een paar belangrijke
studies, die opgenomen zijn in dit jaarboek, nl. ‘De Zegetocht van de Fotografie’,
geschreven door A.S.H. Craeybeckx, ‘Het Kinderen Alijnshospitaal te Gent of het
nieuwe Museum voor Volkskunde’, door Ren. Van der Linden en ‘Vlaanderen, Land
van Passievertoon. Bijdrage tot de studie van het Paas- en Passietoneel in de
Nederlanden’, van de hand van Al. De Mayer. Deze drie bijdragen vormen de
hoofdschotel van de eerste band en niets werd aan het toeval overgelaten om ze, zo
naar inhoud als naar presentatie, waardevol te maken. Vermelden
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wij hier speciaal de zes gewassen tekeningen van Herman Verbaere, die voor
sommigen misschien ‘verouderd’ zullen aandoen, maar waarin de kunstenaar er
beslist in geslaagd is iets van de sfeer te leggen, die in en om de oude gebouwen
hangt. De eerste band bevat verder nog een spiegel van de culturele manifestaties,
ingericht door het Oostvlaamse Provinciebestuur in 1962, alsmede de gebruikelijke
verslagen over de vele prijsvragen, die in dat jaar werden uitgeschreven.
De tweede band is volledig gewijd aan de inventaris van de wind- en watermolens
in Oost-Vlaanderen. De totale inventaris ligt verspreid over drie jaar en vatte dus
aan in het jaarboek van 1960. Met de gegevens over de arrondissementen Oudenaarde
en Sint-Niklaas is hij nu voltooid, maar wij kunnen ons waarschijnlijk niet voorstellen
welk een enorm werk dit is geweest. In elk geval is deze inventaris een belangrijke
bijdrage tot de kennis van het landschap in het heden en het verleden.
Wij wensen de Provincie Oost-Vlaanderen, haar Culturele Dienst, en inzonderheid
Dr. Grypdonck, hartelijk geluk met deze uitgave en kijken al belangstellend uit naar
het volgende jaarboek.
Van den Heuvel J.: De H. Bloedkapel te Brugge, geïllustreerd met zes platen, uitg.
Brugge, Burgplaats 13, Edele Broederschap van het H. Bloed, 1963.
Over deze publicatie schreef ‘Boekengids’ o.m.: ‘Een zeer verzorgde uitgave wat
tekst, presentatie en illustratie betreft. Voor wie in de geschiedenis en de architectuur
van de H. Bloedkapel belang stelt, een waardevolle uitgave... De Edele Broederschap
van het H. Bloed mag gelukgewenst om deze uitgave’.
Dit werk ontstond in feite op aandringen van Z.E.H. Kan. Camerlynck, rector van
de H. Bloedkapel; hij verzorgde trouwens de uitgave. Men maakt er ons op attent,
dat het Museum van de H. Bloedkapel - die dan toch jaarlijks door honderden toeristen
wordt bezocht - niet vermeld werd in het Museumpanorama, gepubliceerd in nr. 71.
Deze leemte is echter te wijten aan de Conservator van genoemd museum, die naliet
de vragenlijst, die hem tot tweemaal toe werd overgemaakt, in te vullen en terug te
zenden.
j.v.r.
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[West-Vlaanderen 1964, nummer 74]
Kunst en Wetenschap

Dit nummer is een bezinning op de betrekkingen tussen de kunsten en de
wetenschappen: dus moeten we nadenken en zoeken, verwantschap leggen,
overeenkomst bepalen, verband smeden, de weg wijzen of integendeel het spoor
volgen. Dit spoor verbindt, twee grote onbekenden: Kunst en Wetenschap. Me dunkt
dat geen van beiden Muzen waren maar mij zijn ze mooier dan de negen lieve. Toch
was ons het Oosten in deze gedachtengang vóórgegaan: Urania kent de loop der
sterren, Terpsikore leidt de dans: Ritme en schoonheid van het lichaam onder het
geruis der sferen.
Kunst, zingt de dichter, U is mijn leven toegewijd! Op die wateren doet iedereen
zijn tocht, neemt iedereen de boot en is elk landschap kust en haven tegelijk. Er is
een oever langs elke rivier waar veld en boom of de heuvels met de rotsen door een
struktuur worden vervangen, door een brug, door een loskaai, door een steiger, door
een stad aan het water. Velen - en ik denk aan de romantieker Constable - hebben
bij voorkeur het molenwiel of het sas geschilderd: de ingreep van homo faber op de
natuur. Meteen is de ene pool van onze bezinning uit kunst naar wetenschap
omgeslagen. De tweede pool is hard en koud: je n'ai jamais trouvé une âme au bout
de mon scalpel. Maar sluit de wetenschap wel deur en venster voor geest en hart?
Zo ligt gevangen in een magnetisch veld tussen deze beide polen, de mens, U en ik,
in deze tijd.
Binnen dit éne probleem groeien verschillende en talrijke vragen. Er is invloed
van de technisch gestruktureerde geest op de vorm die een kunstvorm wordt. Er is
invloed van het kunstgevoel op het instrument dat een wetenschappelijk werktuig
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is, of op de prent die een wetenschappelijk document uitmaakt. Er is invloed van de
techniek en methodiek op de beoordeling van het kunstwerk, op de studie naar
authenticiteit en konstruktietechniek. Er zijn kunstwerken, die aanleiding worden tot
mathematische discussie, zonder zelf te kunnen uitmaken in welke mate de formule
de scheppende kunstenaarshand volgde dan wel het werk vóór de formule werd
geboren: gulden regel der voorzichtigheid. Er zijn beelden, vormen en gegevens,
welke langs de wetenschappelijke werkmethodes, duidelijk of zichtbaar worden en
de kunst inspireren. Er is ten slotte de artistieke bedrijvigheid welke het
wetenschappelijk denken bevrucht: het is de inspiratie, de idee de arabesk der
verbeelding, welke de korst der logika doet openbarsten en nieuwe horizonten opent
voor de positieve wetenschap.
Graag komt elk van deze punten ter sprake en laten wij systematisch en zonder
fantasie - welke der kunsten moeder is - volgens de kalme wetten der logische
volgorde elk der voorgestelde standpunten bondig behandelen.

I. Van Struktuur naar Kunstwerk.
Eenvoudige mathematische begrippen en physische wetten, zo oud en zo logisch als
de struktuur van de materie, vormen de grondslag van de architectuur. Vertikale
steunpunten waarop horizontale liggers de dakstruktuur dragen bepalen de vorm van
de Griekse tempels. Verfijning in de bouw van de kolom met haar zwaardere basis
en het elegante sluitstuk tussen fronton en schacht, dat als een gewricht tussen de
horizontale en de vertikale lijn wordt opgevat: het is het gewricht van een zittende
knie, de kalme hoek tussen been en dij. Het fronton is de schouderlijn van een man
die heel de kracht van zijn borst over zijn bovenarmen spreidt.
Wanneer de barokke kolom der Egyptenaren, de absurde totem der Indianen waarop geen gewicht doch wel dit van de hemel steunt - het plantaardig gewas van
een gotische kolonnade voor het geheugen voorbijgaan, telkens wordt één gewicht,
hetzelfde, door de mens tegen de hemel getorst. Andere volkeren hadden een ander
gevoel en bouwden de muren van Peru en de cyclopische wallen op Kreta. Steeds
heerst de wet van de zwaartekracht - hoewel ditmaal het gebouw niet wordt
opgeluisterd door het genie der kolom die het gebouw verheft en openstelt - doch
als een muur die de mens binnen zijn angsten sluit.
Misschien zijn wij als jonge goden in een andere tijd geboren: nieuwe wetten,
nieuwe strukturen, nieuwe vormen, nieuwe inzichten in de verhouding stof-en-geest
zijn uit de mathesis geboren. Het mathematisch denken heeft het begrip getal dat
eerst op een nummer eerder dan op een aantal duidde, laten uitgroeien tot de rijkste
schoonheid welke de mens ooit droomde. Het irrationele kan hij schrijven; hij trekt
wortels uit imaginaire getallen; men heeft het begrip oneindig en nul als realiteit
gebezigd; men verheft een cijfer tot machten die niet berekend doch wel gebruikt
kunnen worden. De moderne mathesis durft alles. En nu wordt de mens aan de goden
gelijk. De sterren liggen in onze greep: wij horen hun taal in de radiotelescoop. De
materie behoudt het uitzicht dat wij haar toeschrijven maar krijgt een strukturele
inhoud uit krachten en ladingen, uit evenwichten en spanningen opgebouwd: het
atoom barst en de mens verandert zelf de struktuur van de materie. De wetmatigheid,
in de physische wereld verscholen, gaf het ontstaan aan geometrische strukturen
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waarvan sommige de kunstgewrochten van onze tijd aan het worden zijn. Dunne
betonnen zeilen wapperen in de lucht, plasticschelpen bedekken de huizen of
beschutten ons lichaam ter ruste, staal en metaal zo dun en zo licht als een blad bedekt
onze vleugels, bloemen van keramiek wentelen aan ontzaglijke snelheid in een zee
van vuur en drijven ons tot buiten de dampkring. Ze zijn vorm, struktuur en funktie
tegelijk.
De mathesis gaat nog dieper en men bewijst dat de microscopische architectuur
van ons bot optimale weerstand biedt bij een minimum gewicht. Onze gebouwen
hebben nog niet de verrassende eenvoud van vorm en de rijkdom van een anatomisch
skelet. Reeds is de schelp van het zeedier en de mantel van het insekt, maar nog niet
het skelet van een mens, in onze gebouwen veropenbaard. Gedenk, o Muze, dat gij
stof zijt en tot stof zult wederkeren. Maar stof is onze triomi geworden.

II. Artistieke vormgeving in het wetenschappelijk instrument.
Een klein doch spannend argument rond de wisselwerking tussen Kunst en
Wetenschap had ik graag in dit nummer ontwikkeld. Het blijft bij deze korte nota.
Oude zeevaartinstrumenten, oude microscopen, waren steeds wondermooi gebouwd,
vol arabesken en versierselen, geslepen en geblonken als een pronkstuk. Hiermede
werd stilaan afgedaan. Nu
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wordt het instrument eenvoudig, glad, kleurvol en logisch gemaakt. De ingewikkelde
architectuur der onderdelen wordt door een sobere buitenmantel afgedekt. Wij hebben
min dan vroeger de neiging om met het instrument te pronken. Schoonheid ligt nu
in de eenvoud van bouw en tekening welke met de modieuze benaming van Industrial
Design wordt aangeduid. Hierover wordt in een der volgende nummers van dit
tijdschrift uitvoerig geschreven.

III. Wetenschappelijke kritiek van het kunstwerk.
Een rechtstreekse ingreep van de Wetenschap op het kunstwerk, zoals de ingreep
van de geschiedenis op de letterkunde, van de scheikunde op de landbouw, of van
de physica op de vervoermiddelen, is typisch voor onze tijd. Kunstkritiek, en kritiek
op het kunstwerk zijn dikwijls op chemische en physische analyses gebouwd. Het
brons der Romeinen is goed gekend en een analyse van enkele milligram metaal uit
een boorkanaal van een sculptuur bewijst de echtheid of de kultuurhistorische datering
van een werk. Erts en gietmengsel bevatten sporen metaal in een bepaalde verhouding
waaruit men oorsprong en tijdperk kan terugwijzen. Datumbepaling langs de metingen
van de radioactiviteit van de natuurlijke isotopen van hout en weefsels heeft
historische feiten rechtgezet en dateringen gewijzigd, vóórhistorische gewrochten
en woonplaatsen soms duizenden jaren in het verleden verschoven. Een belangrijke
bijdrage over dit onderzoek naar authenciteit door middel van chemische en physische
methodes is verder in deze bladzijden te lezen en met een overvloedige documentatie
aangevuld.

IV. Kunstwerk of formule.
In de gedachtengang die zich tussen de polen kunst en wetenschap beweegt, valt
men onvrijwillig in deze herhaling terug. Ligt de oorsprong van het kunstwerk in
een formule, of is de formule met het kunstwerk gegroeid? Hoe kan de bouw van
een hangbrug zonder de berekening van de ingenieurs aanvangen? En toch is de
eindindruk deze van een spontaan artistieke schepping. Zeker wordt in vormgeving
van de pijlers, in de kleur van kabels, pilonen en brugblad, in de sierlijke oprit en in
de speling met landschap, zee en materiaal een koninklijk spel van ruimte, macht,
schoonheid, vaardigheid en kennis gespeeld. Maar kabels, ankers en fondaties zijn
koel en technisch berekend en elke weerstand van wind, water en gerij werd
zorgvuldig berekend en met elektronische machines in het plan becijferd. Tegenover
dit klare voorbeeld staan de plastische kunstwerken waarvan de theoretische
interpretatie voor discussie en a priori vatbaar zijn. Gulden snede, theoretische
bladvulling en kleurdistributie, mystieke becijfering van proporties, kabalistische
interpretatie van details en struktuurplan, zelfs de moderne Modulor van Le Corbusier.
Wie scheidt het gewilde van het toevallige in dit mysterieuze domein? Een anecdote
kan licht werpen. Naum Gabo, de constructivistische beeldhouwer, ontwierp een
ruimtestructuur voor de Bijenkorf te Rotterdam. Toelating tot het oprichten van dit
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reusachtige ijzeren gevaarte werd uitgesteld tot men op de Technische Hogeschool
te Delft de weerstand van de voorgestelde maquette zou hebben nagegaan. Toen
bleek het probleem voor de bestaande formules ontoegankelijk. Samenwerking met
de kunstenaar en met een computer werden noodzakelijk om dit vraagstuk op acht
maand tijd op te lossen. Toen bleek dat het gevoel voor proportie van de kunstenaar,
de theoretische formules en de daaruit afgeleide machinale bewerkingen was vóór
geweest. Het stuk was veilig zoals Gabo het getekend had.
Zelfs onze mystieke Burgondische schilders Memlinc en Van Eyck werden aan
de tand gevoeld en dit nummer bevat onder meer een bijdrage over de theoretische
formulering van de Madonna van Kanunnik Van der Paele. Na de theologen mogen
ook de geometers dit onderwerp behandelen.

V. Moderne techniek als inspiratiebron.
Nieuw voor de tijd zijn de nieuwe grondstoffen waarmede wordt gespeeld, gewerkt,
getekend en gebouwd. Nieuw is de stof en de kleur waarin de mode het lichaam
drapeert of ontkleedt. Nieuw de staalsoort, hard het dur-aluminium, doorzichtig het
plastiek. Nieuwe materialen scheppen andere noden voor meer mensen. Op deze
onbekende grondstoffen griffelt de mens een nieuwe kunstvaardigheid. Het glas
bracht Chartres, het staal bracht Eiffel, het beton brengt Nenni, het plastiek brengt
Saarinen. Smeedwerk wordt door profielen welke men bloot in de gebouwen laat
staan vervangen, plaatwerk wordt door papierdunne persplaat vervangen en wat
vroeger uit delen en onderdelen moest opgebouwd worden, wordt nu uit één beweging
gegoten. Een goed voorbeeld is de afdekking van een moderne schrijfmachine. Men
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beoordeelt deze nieuwe materialen alsook de nieuwe vormen uit deze eigenschappen
gesproten nog te veel als een fenomeen en te weinig als een fundamentele wijziging
in de houding van de mens tegenover zichzelf en zijn omgeving. Aardewerk en
haardstee zijn sedert wij de mens in zijn bedrijvigheid nagaan de toetssteen van zijn
tegenwoordigheid en zijn vaardigheid en zelfs de uitdrukking van zijn gedachten,
zijn gewoonten en godsdienst. Onze tijd zal niet aan zijn vaatwerk worden herkend:
er zal een laag plastiek tussen vormloos beton gevonden worden. Wanneer de tell
van New York zoals deze van Jericho wordt opgedolven, worden wetenschappelijke
rapporten opgesteld ongeveer in deze zin. Op de rotsen zelf vindt men in de diepste
laag zeldzame potscherven en beenderen van Indianenstammen. Daarop volgt een
laag Europees vaatwerk dat van mindere kwaliteit is. Daar bovenop ligt een laag
keien en zand waartussen zware stukken metaal, roestvrij staal, aluminium, soms
nog rood en geel zoals het vroeger in de gebouwen moest worden ingewerkt en
daartussen liggen amberachtige concreties, afkomstig van een materiaal dat men
‘plastiek’ noemde en dat door de druk en door de tijd tot vormeloze massa's werd
herleid. Veel dieper dan de oppervlakkige ironie, welke deze beschrijving oproept,
ligt het onderscheid. Op korte jaren zijn wij ‘andere’ mensen geworden. Onze
inzichten in de biologie, in de kennis van de sferen, onze ingrijpende macht over de
wetten van de natuur, geven ons een nieuwe gestalte. Prometheus had het vuur ontdekt
en werd op de rots gekluisterd. Wij hebben de stem beluisterd en spreken met de
prachtige Venus terwijl zij wentelt op haar sierlijke baan. Hoe zal Zeus dit geduldig
verdragen?

VI. Het creatieve denken.
Hier is een laatste bedenking in dit wisselspel tussen kunst en wetenschap. Voor
velen is de wetenschap een logisch gegroeid geheel van feiten, tot formules en
hypotheses samengebundeld, een monument van de carteslaanse denkhouding die
in elke mens te vinden is. Deze voorstelling is onjuist.
De administratieve denker met zijn gecatalogeerde begrippen en geklasseerde
fiches is zeker onmisbaar en geen geest kan de diensten van deze dienaar weigeren.
Wie zou zonder orde, zonder systeem, zonder regelmaat, zonder logica en zonder
pennelikkerij een wetenschappelijk werk tot stand brengen? Ook in de positieve
wetenschappen, die chemisch en physisch denken en ademen, is het aandeel van
deze wetenschappelijke bureaucratie onmisbaar. Weet U dat er voor de biologie een
wekelijks tijdschrift bestaat, zo dik als de ‘Readers Digest’, dat enkel het inhoudsblad
van alle mogelijke biologische tijdschriften fotocopieert? Dit laat de vorsers toe
tenminste de titels te lezen en nota te nemen van feiten en namen in verband met hun
eigen werk. Diezelfde firma's - want zeker is dit een reusachtige industriële opgave
- brengen de titels van de literatuur op magnetische banden om aldus een encyclopedie
voor te bereiden, die alle namen en alle onderwerpen van alles wat er op één gebied
bestaat te stockeren en ter beschikking te houden.
Hoe kan tussen dit mollenwerk een frisse gedachte openbloeien? Wie Claude
Bernard heeft gelezen voelt de lichte toets van het genie dat zich niet onder massa's
feiten laat bedelven. De synthese ontstaat uit de bliksemflits van een originele denker:
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Einstein, Fleming of Pasteur. Het sluitstuk van een vooruitgeschoven theoreem is
dikwijls een lichtbrug tussen twee duistere gebieden. Zalig diegene die de brug heeft
gezien, de band gelegd en de weg gewezen. Naast de duizenden die het archief der
wetenschap schrijven, daartoe uitgerust met de wapens van de tijd, microscoop,
telescoop en radioapparaten, - zoals weleer de naarstige schrijvers van gerechtshoven
met hun veder op perkament de geschiedenis hebben geschreven - zijn er enkele
stralende geesten, de lichtbakens van deze tijd. Zij hebben een andere verbeelding
dan Alexander of Cesar, maar hun grenzen liggen niet aan de Indus of de Rubicon:
zij hebben onze grenzen tot aan de melkweg verschoven die langzaam tussen de
sterren stroomt. Hun dagdroom is de maan.
Besluit en Beginsel voor dit nummer gewijd aan ‘Kunst en Wetenschap’ is deze
gedachte van de Griekse dichter:
Kind van de aarde en van de hemel met sterren bezaaid, ben ik van 't geslacht van de hemelingen.
Kind van de kennis en van de kunst, heb ik de aard van een kunstenaar.

Dr. med. Hubert Peeters
Lector aan de Katholieke Universiteit te Leuven.
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Echtheidsonderzoek en restauratieproblemen

Een detail uit Dirk Bouts' ‘Laatste Avondmaal’, in gewone fotografie (links) en in schuin opvallend
licht (rechts). De rechtse foto geeft goed de werkelijke toestand weer van het schilderij, vóór de
behandeling.
(Copyright A.C.L., Brussel)

Heden kan men zich moeilijk voorstellen dat het XIXde eeuwse museum niets
anders was dan een soort ‘rariteitscabinet’, onder de voogdij geplaatst van wat heette
‘un amateur éclairé’. Men deed er aan kunst, omdat het kunstgevoel zo oud is als de
beschaafde wereld; men schreef er over kunst, maar het opstel was dan vaak zeer
literair getint en zeer subjectief; en het is pas later dat oudheidkunde en
kunstgeschiedenis zouden uitgroeien tot volwaardige kunstwetenschappen met
inductie en geordende kennis als grondslag. In dit rariteitscabinet was er nog geen
plaats voor exacte wetenschap of techniek: restauratieproblemen werden toevertrouwd
aan een schilder die aan estetische heelkunde deed op basis van geheime formules;
scheikunde en natuurkunde waren nog in de kinderjaren, en een systematisch en
experimenteel onderzoek naar de echtheid van kunst of archeologische voorwerpen
was nog niet denkbaar.
Hierin kwam dan verandering1 in de XXste eeuw, hoofdzakelijk na de eerste
wereldoorlog: de microscoop drong door in het laboratorium, enkele microchemische
testen werden ingeschakeld, er werd stilaan beroep gedaan op roentgen-, ultra-violeten infraroodbestraling. Het is dan ook in deze periode2 dat de eerste
museumlaboratoria tot stand kwamen, te Londen (British Museum, 1919), Caïro
(Museum van Oudheden, 1920), Parijs (Louvre, 1925), Cambridge, Mass. (Fogg
Museum of Art, 1927), New York (Metropolitan Museum, 1931), Brussel
(Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis3, 1934) en München (Max Doerner
Instituut, 1934), Londen (National Gallery en Courtauld Institute, 1935) en Rome
(Istituto Centrale del Restauro, 1941). Na de laatste wereldoorlog werden dan nog
meerdere laboratoria gecreëerd, ook in ver afgelegen gebieden. Zo waren dus kunst4
en wetenschap n a a s t elkaar in het museum- en universiteitswezen ingeschakeld,
en het kwam vlug tot een soliede samenwerking. Deze werd echter samengevochten
door een zeer kleine minderheid van zogenaamde experten, bij wie een paar estetische
slagwoorden vaak samengaan met verstarring of zelfs eigenbelang, en die, langs
gevoelselementen om, beroep deden op de openbare mening om steeds maar de
begrippen kunst en wetenschap t e g e n elkaar in het harnas te jagen: de wetenschap
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zou het bestaan van de intuïtie negeren en ten slotte de kunst en de kunstvoorwerpen
doden. Dit is dan de periode van de pro's en contra's, en eenieder herinnert zich de
heftige discussies over bepaalde restauraties van kunstwerken of over
wetenschappelijke echtheidsonderzoeken. Historisch bekeken, heeft dit echter geen
belang. De opeenvolgende geslachten hebben elkaar nooit verstaan, de vooruitgang
moet steeds het archaïsme doorbreken: het was zo bij de opkomst van de elektrische
lamp na de petroleum- en gaspit, het is heden nog het geval voor de plastische en de
natuurstoffen, en het zal
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De Maagd uit het ‘Lam Gods’ van Van Eyck. De oorspronkelijke plamuuren verflagen werden bedekt
door moderne overschilderingen met Pruissisch blauw en kunstmatig ultramarijn, overschilderingen,
die alterneren met vernislagen. De restaurateur dient hiermee vanzelfsprekend rekening te houden. Links de Maagd vóór en, rechts, na het afnemen van de overschilderingen.
(Copyright A.C.L., Brussel)

morgen weer gebeuren wanneer de atomische drijfkracht stilaan haar plaats inneemt
naast de klassieke middelen. Na een soort Sturm- und Drangperiode die nog niet
doorlopen is, komt er bezadiging en wordt er gestreefd naar een nieuw evenwicht:
nu al kunnen kunst en wetenschap samen de baan op, de een op zoek naar schoonheid,
de ander naar waarheid, en het zal zo lang niet meer duren om algemeen aanvaard
te worden dat schoonheid en waarheid niets van elkaar te vrezen hebben.
Focillon5, die geen wetenschapsman, geen kunsthistoricus, maar een estheticus
was, heeft jaren geleden de taak van de wetenschap afgebakend. Van het kunstwerk
zegt hij inderdaad ‘elle est matière et elle est esprit, elle est forme et elle est contenu’
en hij durft het zelfs aan ‘le primat technique’ van deze materie en van deze
vormgeving voorop te stellen tegenover de geestelijke inhoud
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Eén der valse Vermeers, ‘Het Laatste Avondmaal’, is geschilderd boven een Jachttafereel, door van
Meegeren aangebracht in 1940.

De Radiografie van ‘Het Laatste Avondmaal’ toont resten aan van het hierbovengenoemde Jachttafereel.
In de dwarsdoorsnede (zie rechterbovenhoek) stemt de bovenste verflaag (met kunsthars geschilderd)
overeen met ‘Het Laatste Avondmaal’; de andere lagen (oliehoudend) met het Jachttafereel.
(Copyright A.C.L., Brussel).
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van het kunstwerk. Men hoeft Focillon niet zover te volgen om te aanvaarden dat
waar kunstgeschiedenis en kennerschap hoofdzakelijk de vormgeving in het kunstwerk
bestuderen, de exacte of experimentele wetenschap aandacht heeft voor de materie.
Deze is dan toch - men vergeet het vaak - het substratum van het kunstwerk, en ze
bezit een eigen identiteit (men denke aan de vele kleurstoffen en bindmiddelen), een
specifieke structuur (een Van Eyck is anders dan een Rubens); het is ook deze zelfde
materie die verandert, veroudert en ‘gerestaureerd’ moet worden; het is ten slotte
deze door de tijd omgevormde materie die de imitatie of de vervalser tracht na te
bootsen. Zo zijn meteen de bijzonderste taken van het kunstlaboratorium omlijnd.
Wat de werkmethoden betreft, deze verschillen van wat in de nijverheid zelfs in
de meeste andere wetenschappelijke opzoekingscentra gebruikt wordt. Inderdaad,
elk kunstvoorwerp moet aanzien worden als een bijzonder kostbaar reliek uit het
verleden: waar andere laboratoria veelal beschikken over grote hoeveelheden van
de te onderzoeken materie, moet het kunstlaboratorium zijn oogmerk bereiken via
de ‘niet destructieve’ technieken (waar dus geen monster genomen wordt) of andere
met een monsteropname van slechts enkele tienduizendsten van een gram. Er wordt
dan ook beroep gedaan op de microscopie, de microchimie (zijnde de chemie van
de kleine hoeveelheden) en heel wat fysische methoden: gammagrafie, radiografie,
ultraviolet, infrarood, absorptie- en emissiespectografie, X - stralendiffractie,
chromatografie, enz. Zo wordt dan de materie van het kunstwerk analytisch
gekenmerkt in haar originele vorm en haar latere veroudering, en een synthetisch en
objectief eindresultaat bereikt.
Deze laboratoriumbedrijvigheid heeft nu bij het niet gespecialiseerd publiek een
zekere bekendheid verworven, meestal omdat ze toegepast werd op de restauratie
van belangrijke kunstwerken zoals, bij ons, het Lam Gods van Jan Van Eyck6 of de
Kruisafneming van P.-P. Rubens7; ook omdat ze succes had met het wetenschappelijk
onderzoek van vervalsingen zoals Han van Meegeren ze wist op te timmeren in de
Emmaüsgangers, het Laatste Avondmaal en andere pseudo-Vermeers8.
Hierna wordt dan de samenwerking tussen kunst en wetenschap verder toegelicht,
eerst in verband met restauratie-problemen en dan met het echtheidsonderzoek van
schilderijen.
Vereenvoudigd kan gezegd worden dat (men denke bij voorbeeld aan een oud
schilderij) in r e s t a u r a t i e - p r o b l e m e n 9 eerst de wetenschap de toon aangeeft,
dat het in een later stadium tot een reële samenwerking komt tussen wetenschap en
kunst, ten slotte dat de eindfase een artistiek karakter heeft.
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Detail van de ‘Kruisafneming’ van P.P. Rubens: de compositiewijziging boven het hoofd van Maria
Magdalena is reeds bij gewoon licht merkbaar. In radiografie (onder) komt de wijziging nog duidelijker
uit.
(Copyright A.C.L., Brussel).
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Dwarsdoorsneden uit Rubens' ‘Kruisafneming’:
boven: groen kleed van Maria-Magdalena (middenpaneel), waarin de lagen 4 tot 6 blijkbaar niet
oorspronkelijk zijn;
midden: rode mantel van St.-Jan (middenpaneel), waarin eveneens de lagen 4 tot 6 niet oorspronkelijk
zijn;
onder: lichtblauw kleed van de H. Maagd (Bezoeking).
(Copyright A.C.L., Brussel).
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Het begint met wetenschap10 in die zin dat vooraf de ‘materiële geschiedenis’ van
het kunstwerk - zijnde grosso modo de vroeger ondergane behandelingen, de redenen
hiervoor en de gevolgen hiervan - opgespoord wordt aan de hand van archivalia en
literaire bronnen. Het gaat verder met wetenschap, namelijk experimentele
wetenschappelijke vorsing in het kunstlaboratorium, vermits daar de
ziekteverschijnselen bepaald worden en een verschil gemaakt tussen originele
structuur en latere toevoegingen (restauraties). Het wordt een tweespraak tussen
wetenschap en kunst wanneer de laboratoriumresultaten in het kunstwerk geïntegreerd
worden of, duidelijker wellicht, wanneer aan deze resultaten een picturale betekenis
wordt gegeven11, ook wanneer samen gestreefd wordt naar de keuze van de best
geschikte conservatie- en restauratiemethode. Ten slotte is er de eindfase, de eigenlijke
restauratie, waar de zeer gespecialiseerde ambachtsman ingrijpen moet; hierbij is er
dan weinig of geen sprake meer van wetenschap en het is de restaurateur die, geleid
door zijn kunstgevoel, op het voorplan komt. Deze samenwerking tussen kunst en
wetenschap wordt nu algemeen aanvaard. Voor het eerst duidelijk geformuleerd in
1950 ter gelegenheid der behandeling van het Lam Gods, hebben Unesco en Icom
(Internationale Raad der Musea) de formule officieel bekrachtigd en verspreid, en
ze wordt nu in tientallen landen toegepast. Dit betekent echter niet dat kunst en
wetenschap steeds een uitstekend huishouden vormen: dat komt echter wel met de
tijd, die steeds evenwicht brengt en conformisme en verstarring stilaan uitstoot.
Dezelfde tendens is merkbaar waar het over e c h t h e i d s o n d e r z o e k e n gaat.
Hier is coöperatie echter nog moeilijker omdat er steeds, naast het professioneel
probleem, allerlei menselijke elementen bijkomen die verwarring scheppen: men
denke even na dat in de tija 1937-1941 de aankoopprijs van de twee voornaamste
valse Vermeers zowat 30 miljoen is geweest, dat in 1961 de dan betwiste Rembrandt
van Stuttgart12 45 miljoen heeft gekost en dat men regelmatig lezen kan over de
aankoop van grote meesterwerken voor sommen die nog veel hoger liggen13. Veelal
dan ook wordt de openbare mening slecht ingelicht en weet ze moeilijk het
onderscheid te maken tussen tendentieuze berichten en de nuchtere werkelijkheid:
in feite vraagt men haar dan partij te kiezen niet in een kunstzaak maar in een
financieel probleem.
Er moet echter duidelijk beklemtoond worden dat, zelfs professioneel, een
onderzoek naar de echtheid - van een oud schilderij bij voorbeeld - steeds een
moeilijke opgave is. Dit is deels te wijten aan de zeer uiteenlopende natuur van de
disciplines (kunst, kunstgeschiedenis en exacte wetenschap) die er bij te pas komen,
deels aan het onoverkomelijke feit dat geestes- en zelfs exacte wetenschappen voor
twijfelgevallen kunnen staan, en er dus niet altijd wetenschappelijke zekerheid bereikt
wordt. De waardebepaling van de kunstkenner berust op intuïtie. Deze uitzonderlijke
gave wordt echter opgeëist door zoveel experten dat men denken moet aan de spreuk
van La Bruyère: ‘avec cinq ou six termes de l'art, on se donne pour connaisseur en
tableaux’. Daarenboven wordt hierbij vergeten dat intuïtie allerlei vormen heeft, vaak
leidt tot zeer persoonlijke gevolgtrekkingen want, zoals de eminente expert Friedländer
eens schreef, ‘Il n'y a pas de connaissance sans amour. Mais nul n'est plus près de
l'erreur que celui qui aime’ (L'Amour de l'Art, januari 1946).
Men kan dan ook gerust zeggen, en dit zonder kunstgevoel en kennerschap te
negéren, dat men zeker beter gediend is met een meer objectieve kennis. Deze is te

West-Vlaanderen. Jaargang 13

vinden bij de historicus die, aan de hand van archiefstukken en literaire bronnen, de
oorsprong en de verdere geschiedenis (de pedigree) van het kunstwerk opspoort, ook
bij de kunsthistoricus die, via de studie van stijl, compositie en iconografie, eveneens
door vergelijking met andere kunstwerken, tot een redelijke bepaling komt van het
onderzochte object en dit in de tijd (datering) en in de ruimte (school, kunstenaar)
situeert.
Eens te meer grijpt de laboratoriumvorser hier ook naar de materie en het
verouderingsproces dat deze m o e t ondergaan hebben in de loop der eeuwen. Zo
wordt stelselmatig nagegaan of de verflaag14 normaal gedroogd is en verhard, of haar
oplosbaarheid gradueel is afgenomen, haar transparantie toegenomen, of het verfvlak
bedekt is met de zo kenmerkende ouderdomsbarsten en geen artificiële craquelures
vertonen. Zo wordt ook getest naar de identiteit van bindmiddelen en kleurstoffen
en nagegaan of deze al uitgevonden waren in de periode waarin het schilderij geplaatst
wordt; zo wordt nog gecontroleerd, aan de hand van vroeger uitgevoerde ontledingen,
of de structuur van de verflaag overeenstemt met deze die kenmerkend is voor de
opgegeven kunstperiode. Wat de structuur betreft, zal het wel voor eenieder duidelijk
zijn dat een XVde eeuws schilderij anders opgebouwd is dan een XVIde of XVIIde
eeuws werk, ook dat latere imitators en vervalsers alleen kunnen nabootsen wat aan
het oppervlak te zien is, en niets van de dieptestructuur kennen die echter voor de
laboratoriavorser toegankelijk is. Wat de kleurstoffen aangaat, is het even klaar dat
een kunstwerk niet bvb. tot de XVIIde eeuw kan teruggebracht worden als de originele
verflaag pigmenten bevat van latere tijd zoals kobaltblauw, Pruisisch blauw of
kunstmatig ultramarijn. Ten slotte, op het vlak van de bindmiddelen, is er het nu
klassiek geworden voorbeeld van de valse Vermeers waar van Meegeren de drogende
olie verving door een kunsthars, de XXde eeuwse bakelite uitgevonden door onze
landgenoot Baekeland. En of we nu één van die pseudo-Vermeers, bij name de
Emmaüsgangers, mooier vinden
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In een schilderij zijn oude barsten steeds gevuld met vuil (stof, vernisresten, e.a.). Van Meegeren
bootste dit na met inkt langs de barsten te doen doordringen.

dan de andere maakt niets ter zake; het betekent alleen dat schoonheidsgevoel relatief
is en dat echte schoonheid zegevierend de waarheidstest doorkomen moet15.
Recapitulerend kan gezegd worden dat het laboratorium nagaat of het te
onderzoeken kunstwerk de normale verouderingsverschijnselen vertoont van een
materie die zo wat een paar eeuwen geleden of vroeger16 tot haar vormgeving kwam
en of deze vormgeving, compositorisch en structureel, aansluit bij andere werken
van eenzelfde periode. Het laboratorium kan dus het werk relatief dateren. Het is
echter nog niet bij machte het in te schakelen in het oeuvre van een specifiek meester:
hiervoor komt dan de kunsthistoricus op het voorplan, alhoewel heel vaak de exact
wetenschappelijke vorsing (een recent voorbeeld hiervan is de Stuttgarter Rembrandt),
aan de hand van materiële en technische gegevens, het resultaat van een stilistische
studie meer kracht bijgeeft.
De exacte wetenschap heeft dus, naast kunstgeschiedenis of oudheidkunde, haar
plaats gevonden in de kunstproblemen. Dank zij meer objectieve criteria, kan ze deze
aanvullen, verrijken, zelfs op nieuwe banen sturen. Echter is ze onderworpen aan de
wetten die alle wetenschappen, geestes- en experimentele wetenschappen, beheersen.
Ze is geen ‘deus ex machina’ die alles oplossen kan, en zij ook moet een duidelijk
verschil maken tussen wetenschappelijke zekerheid, waarschijnlijkheid en
mogelijkheid. Zoals alle wetenschappen ook, heeft ze eigen zwakheden en wordt het
verkregen eindresultaat geconditioneerd door de relatieve preciesheid van de
toegepaste methoden, de gevoeligheid van de gebruikte apparatuur, het
interpretatievermogen van de analyticus. Ze biedt echter oneindig betere waarborgen
dan de kunsttovenaar die, tronend als het orakel van Delphi, even stilstaat bij een
schilderij, het direct toeschrijft aan een dure Meester en meteen op de rugzijde van
een foto een lyrisch opgesteld echtheidscertificaat ondertekent. Dat kan de wetenschap
niet, en zal ze ook nooit kunnen. Gelukkig maar!
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Prof. Dr. Paul Coremans
Directeur van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

Eindnoten:
1 Zie Paul Coremans: L'introduction d'un nouveau critère dans l'appréciation des oeuvres d'art:
les sciences naturelles: Alumni, XIX (1950), 292-301.
2 Een enkele uitzondering hierop: het laboratorium van de Staatlichen Museen dat te Berlijn in
1888 in het leven werd geroepen.
3 Dit laboratorium werd een onafhankelijke staatsinstelling in 1946 en heet nu het Koninklijk
Instituut voor het Kunstpatrimonium.
4 Er wordt hier geen verschil gemaakt tussen kunst, kunstgeschiedenis en oudheidkunde.
5 Henri Focillon in ‘La Vie des Formes’, Parijs, derde uitg., 1947, blz. 7 en 20.
6 Paul Coremans (sous la direction de): L'Agneau Mystique au Laboratoire. Examen et traitement
(Centre national de Recherches Primitifs flamands, Contributions 2). Antwerpen, 1953.
7 Zie hierover het Bulletin van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, V (1962),
blz. 1-187 en ibidem VI (1963), blz. 7-8.
8 Dr. P.B. Coremans: Van Meegeren's Faked Vermeers and De Hooghs. A Scientific Examination.
Amsterdam, 1949.
9 Het is eigenlijk ten onrechte dat steeds het trefwoord ‘restauratie’ gebruikt wordt. Eigenlijk zou
men beter spreken van ‘conservatie’ en zo beklemtonen dat het hoofddoel is het conserveren
van kunstwerken voor de komende geslachten; het restaureren, t.z. het chirurgisch ingrijpen
(het vullen en inschilderen van leemten, bv.) is slechts een fase hiervan en moet trouwens tot
een minimum herleid worden.
10 Cf. hiervoor noot 6 en 7.
11 Een voorbeeld hiervan: het laboratorium bepaalt dat een oude, verweerde vernislaag moet
afgehaald worden; maar, zo zegt de kunstkenner, wat zullen hiervan de gevolgen zijn voor
kleur- en vormgeving van het schilderij.
12 De echtheid van deze Rembrandt werd door enkele experten aangevochten. Dank zij
wetenschappelijke vorsing kon de autenticiteit bewezen worden. Zie hierover: Pantheon,
Sonderdruck: Der Stuttgarter Rembrandt: Heft 2, 1963, blz. 65-100.
13 Een grote tekening van da Vinci werd onlangs aangekocht voor meer dan 100 miljoen.
14 Het is meestal het onderzoek van de verflaag die een uitkomst geeft in autenticiteitsonderzoek.
Dit betekent echter niet dat de andere lagen - drager, plamuur en vernis - niet getest worden.
15 Men leze hierover André Mercier: De la science à l'art et à la morale. Essais sur le vrai, le beau
et le bien. Neufchâtel, 1950.
16 Daarom is het dat een onderzoek naar de originaliteit van moderne kunstwerken veel minder
zekerheid geeft.
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De illustere Hogeschool van Harderwijk en haar boekenschat

fig. 1. boven: M. Aldrovandus: ‘De Quadrupedibus digitatis viviparis libri tres et de quadrupedibus
digitatis oviparis libri duo’ Bologna, 1645 - Nijlpaard uit dl. I, p. 184 (primitief).
midden: zelfde werk - Hond uit dl. I, p. 549 (sober maar smaakvol). onder: B.S. Albinus: ‘Tabulae
sceleti et musculorum corporis humani’, Leiden, 1747 - (Modern-abstract).

Harderwijk, nu een ingetogen stadje ten zuiden van het IJselmeer, was vroeger
een vanouds befaamd onderwijs-centrum aan de Zuiderzee. Een bloeiende Latijnse
school, vermoedelijk nog uit het eind van de veertiende eeuw, werd tot een Illuster
gymnasium in 1600. Dit wil zeggen, dat aan de zesklassige school twee topklassen
werden toegevoegd, waarin professoren in de theologie, rechten, geneeskunde en
wijsbegeerte doceerden, echter zonder het recht akademische graden te verlenen. De
arme Veluwestreek, waarin Harderwijk ligt, kon slechts met pijn en moeite de gelden
opbrengen, nodig om zo 'n Illustere school in stand te houden. Om de drukkende
lasten van dit gymnasium door een groter gebied te laten dragen, streefde men er
met taaie vasthoudendheid naar, om van de Harderwijker Illustere school een
hogeschool te maken voor heel het land van Gelre en de graafschap Zutfen. Ondanks
de felle tegenwerking van Nijmegen, dat zo 'n instelling liever in eigen stad zag, is
de Harderwijker Illustere school in 1648 een ‘Gelderse Akademie’ geworden.
Harderwijk werd universiteitsstad voor geheel Gelderland op een tijdstip, dat ook in
verschillende andere steden van Noord-Nederland universiteiten en hogescholen tot
stand kwamen: te Groningen in 1614, te Deventer in 1630, te Amsterdam in 1632,
te Utrecht in 1634, te Franeker in 1685. Alleen Holland bezat reeds sedert 1574 zijn
beroemde universiteit van Leiden. De zuidelijke provinciën moesten het zonder
hogeschool doen. Nijmegen, dat ondanks alles toch zijn zin doordreef en in 1655
een hogeschool opende, moest deze bij gebrek aan levensvatbaarheid reeds in 1679
sluiten.
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Merkwaardig is het, dat Harderwijk, behalve uit de adel en aristocratie van de
eigen streek, zeer vele studenten trok uit Duitsland, vooral uit Westfalen. Nog meer
verwondert het ons, dat tot in het begin der achttiende eeuw het aantal professoren
uit Duitsland bijna de helft van het totale aantal Harderwijkse docenten bedroeg.
Bremen heeft hiervan een behoorlijk aantal geleverd. Overigens stonden er vrij weinig
vreemdelingen achter de kateder, bijvoorbeeld een enkele Pool en een paar Vlamingen,
zoals de Gentse rechtsgeleerde Jacob van Zevecote, die in 1626 geïnstalleerd werd
als professor, niet in de Rechten, doch in de Welsprekendheid en in de
Geschiedenissen. Hij was een vlot dichter, zowel in de Nederlandse als in de Latijnse
taal, en hij vocht, toen het pas gaf, als een Vlaamse leeuw achter de Harderwijker
stadsmuren tegen de aanvallende Spanjaarden.
Jacob van Zevecote was een veelzijdig begaafd man, maar beslist geen figuur van
internationaal formaat, en ditzelfde kan gezegd worden van de meeste Harderwijker
professoren. Onder de beroemdsten behoort de grote leerling van Boerhaave, de
medicus J. de Gorter († 1762). Wij kunnen nog wel meer namen noemen, maar die
hebben voor niet ingewijden toch geen bekende klank. Voor
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hun tijd en op hun gebied waren het grote mannen, die vaak verrassen door hun
veelzijdigheid. Een Johannes Pontanus bijvoorbeeld kon wis- en natuurkunde doceren,
een professoraat in de geneeskunde aanvaarden, openbare lessen houden over
klassieke auteurs, en dan nog een professoraat te Groningen in de Griekse taal en
geschiedenis weigeren - dit laatste wellicht om de tijd te hebben om als historiograaf
van de Deense koning een geschiedenis van Denemarken te schrijven, en zijn
geschiedenis van Gelderland in het Latijn af te maken. Zijn ‘Historie van Amsterdam’
kwam op de index. Zo tussendoor heeft Pontanus dan nog tijd gevonden om drie jaar
lang de beroemde Deense sterrekundige Tycho Brahé te helpen bij zijn waarnemingen
en onderzoekingen. Deze mensen konden zich nog de luxe permiteren van
veelzijdigheid. Hoever daar vandaan staan wij in onze ‘Modern Times’, aan de
lopende band van een supergespecialiseerde wetenschap.
Hebben wij grote bewondering voor de veelzijdigheid van deze Heren, even grote
verwondering hebben wij voor hun kleinmenselijke trekken, die bij voorbeeld blijken
uit zo 'n senaatsbesluit van 1743, dat te lezen gaf, dat de professoren niet naar de
begrafenis van een der studenten zouden gaan, indien ze onder de dienst enkel als
Hooggeleerde en niet als Weledele en Hooggeleerde Heren zouden worden
aangekondigd.
Onder de Harderwijker studenten zijn er wel een paar, die internationale faam
verworven hebben. Zo bij voorbeeld Boerhaave, die er in 1693 in de geneeskunde
promoveerde, en zo ook Linnaeus, de beroemde Zweedse plantenkundige, die er in
1735 onder promotor De Gorter zijn proefschrift in de geneeskunde verdedigde.
Het aantal jaarlijks ingeschreven studenten bedroeg gemiddeld een kleine vijftig,
waarvan niet alle werkelijk in Harderwijk studeerden. Een aantal liet zich enkel te
Harderwijk inschrijven om er te kunnen promoveren, zoals Linnaeus die er maar
acht dagen verbleef, net lang genoeg om er bij de vermaarde De Gorter te kunnen
promoveren. Van promoveren hielden de Harderwijkse studenten wel, zij het speciaal
van het promoveren van kippen. Deze arme beesten werden bij zo 'n plechtigheid
gepromoveerd van legkip tot soepkip, dit tot grote ergernis van de bestolen burgers.
Wij weten dat de Harderwijker hogeschool steeds krap, af en toe zeer krap in haar
financiën heeft gezeten. Soms kon ze jaren lang aan haar professoren het traktement
niet uitbetalen, zodat deze laatsten bij brouwer en bakker hun krediet verloren.
Over een verzoek door de professoren tot aanschaffing ook van kleine dingen werd
door de curatoren soms eindeloos gezeurd. Om maar één voorbeeld te noemen: met
de aankoop van een nieuwe tafel met groen laken voor de senaatskamer werd zolang
getalmd, dat de heren professoren
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H. van Reede tot Draakestein & J. Munnicks: ‘Hortus Indicus Malabaricus’, Amsterdam, 1686 - Uit
dl. III, plaat 12 (modern abstract)

fig. 1 (vervolg)
Inl.: Casserius: ‘De vocis auditusque organis historia anatomica’, Ferrara, 1600, 3 dln. - Fragment
titelpagina van dl. I (soms overdadig en uitbundig).
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ze uit arren moede maar uit eigen zak bekostigden.
Hoe kon een universiteit, die over zo weinig geldmiddelen beschikte, een zo
buitengewoon kostbaar boekenbezit opbouwen als Harderwijk inderdaad bezeten
heeft? Natuurlijk stelden de curatoren wel gelden beschikbaar voor de aanschaffing
van boeken. Zo mocht Prof. Van Geuns op een veiling in Amsterdam in 1785 tot
voor ongeveer een bedrag van 300 gl. boeken kopen. Maar hem werd door de
curatoren wél op het hart gedrukt, dat hij ‘zoo goedkoop mogelijk voor de academie
moe(s)t koopen’. Zeker heeft ook het gebruik, dat elke nieuwbenoemde hoogleraar
een aantal boeken aan de bibliotheek schonk, de omvang ervan in belangrijke mate
beïnvloed. Dezelfde Math. van Geuns schonk bij zijn ambtsaanvaarding in 1776 ‘alle
medicijnse dissertatiën sedert de oprichting deezer Academie tot het jaar 1764 toe,
door wijlen den Hr. Prof. de Gorter bijeenverzameld in acht franse banden’. Het was
zelfs niet ongewoon dat studenten een boek aan de universiteitsbibliotheek schonken.
Op de titelpagina van Lobelius' fraaie kruidboek staat met inkt geschreven, dat dit
boek in 1625 was geschonken door Hiëronymus Tans, als dank voor de vijf jaar
wetenschap die hij toen al had genoten. Een grapjas met een wat jongere hand schreef
echter op het schutblad ‘diese buch ist nichts werth.’ Een schenking van 1.000 gulden,
afkomstig van de Zeeuwse edelman Tulleken, stelde de Harderwijker Prof. Scheidius
in staat, om op een veiling te Leiden in oktober 1779 voor de akademie-bibliotheek
een groot aantal handschriften te kopen uit de nalatenschap van de befaamde Petrus
Burmannus Jr.
Hoe dan ook, door schenkingen of door aankoop, Harderwijk bezat een schat aan
boeken, die na haar opheffing in 1812 voor het grootste deel terecht kwamen in de
Stads- of Athenaeumbibliotheek van Deventer, en voor een ander deel in de Gelderse
bibliotheek te Arnhem.
De wit perkamenten banden, vaak in statig folioformaat, en de donkere
bruin-lederen banden met hun rolstempelversiering en met soms nog resten van
koperen sloten en klampen, passen geheel in de sfeer van studenten, gekleed in zwart
fluwelen broeken met gouden kniebanden, met lubmouwen onder hun pompadouren
lakense kamizool, en van professoren met zwaar bepoederde pruiken.
Bijzonder merkwaardig is het dat in een van deze Harderwijker banden een blad
schuilt van een verder onbekende Westvlaamse kroniek uit de eerste helft van de
veertiende eeuw, als schutblad gebruikt. Uiterst toevallig is het, dat juist op de twee
bladzijden van dit stuk perkament de gebeurtenissen verhaald worden, die zich in
Vlaanderen en daar onmiddellijk buiten afspeelden tussen 11 juli 1302 en 25 april
1303.
Bekijken wij nu ook de inhoud van al die boeken. Dadelijk vallen op de fraaie
bladspiegel, de sierlijke drukletter, en
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fig. 2
I. Casserii Placentinus: ‘De vocis auditusque organis historia anatomica’, Ferrara, 1600, 3 dln. - Uit
dl. I. p. 122.

fig. 3
B.S. Albinus: ‘Tabulae sceleti et musculorum corporis humani’, Leiden, 1747, plaat 5.
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(links) fig. 4b: Uit R. Dodonaeus: ‘Stirpium historia’, Antwerpen, 1583.
(midden) fig. 4a: Uit ‘Hortus Sanitatis’. Mainz, 1491.
(rechts) fig. 5: Uit R. Dodonaeus: ‘Stirpium historia’, Antwerpen, 1583 (geen exacte weergave der
proporties).

vaak ook het mooie geschepte papier. Maar onze bewondering gaat toch vooral uit
naar de illustraties, soms nog ontroerend primitief, vaak sober en smaakvol, soms
overdadig en uitbundig, en een enkele maal modern-abstrakt (fig. 1).
Al die weelderige tierelantijntjes die we vaak te bewonderen krijgen, die fraaie
achtergronden of sierlijke entourages, doen niets toe aan de wetenschappelijke waarde
van de afbeelding, aan het vlotter begrip of aan de praktische bruikbaarheid, en wij
in onze twintigste eeuw, zo ingesteld op het praktisch nuttige, moeten soms een
zekere wrevel voor zoveel ‘nutteloosheid’, verspilde energie, kosten en tijd
overwinnen, vooraleer wij in bewondering kunnen staan voor dit harmonisch in
elkaar grijpen van kunst en wetenschap.
Het is zelfs merkwaardig te konstateren, hoe met de vooruitgang der
wetenschappelijke nauwkeurigheid ook de illustratie-techniek op kunstzinniger peil
kwam. Vesalius bijvoorbeeld is o.m. beroemd geworden door zijn boek ‘De corporis
humani fabrica’ waarin de menselijke anatomie voor het eerst met grote
nauwkeurigheid is afgebeeld, en wel door middel van gravures, die zo kunstzinnig
zijn, dat men ze in plaats van aan Pieter van Kalcar wel eens aan Titiaan heeft
toegeschreven. Harderwijk bezat dit werk van Vesalius in een uitgave van 1725,
verzorgd door Boerhaave en Albinus. De platen hierin zijn van J. Wandelaar.
Harderwijk bezat natuurlijk nog vele andere medische en anatomische werken.
Om er een paar te noemen: een druk van 1600 van Julius Casserius van Piacenza,
de laatste in de rij der beroemde Italiaanse ontleedkundigen (fig. 2); en de zeer mooie
uitgave uit 1747 van de beroemde Leidse B. Albinus, met kopergravures van J.
Wandelaar op uitzonderlijk groot formaat (fig. 3).
Ook in de kruidboeken zien wij, hoe exactheid met kunstzinnigheid gepaard kon
gaan. Vergelijk eens de nog onbeholpen afbeeldingen in de ‘Hortus sanitatis’ uit
1491, een voorloper van de latere kruidboeken, met de illustraties van Pieter van der
Borcht in de ‘Stirpium Historia’ van Rembert Dodoens, bij Plantijn in Antwerpen
uitgegeven, en waarvan Harderwijk een druk van 1583 bezat (fig. 4a en b). Rembert
Dodoens was de eerste in de Nederlanden die zijn kruidboek van natuurgetrouwe
afbeeldingen voorzag.
Toch is hij op dit gebied geen pionier geweest, zoals Vesalius dat was voor de
anatomie. In Duitsland waren er hem, op dit gebied, al een drietal botanici voor

West-Vlaanderen. Jaargang 13

geweest. Hebben de houtsneden van Pieter van der Borcht niet de majestatische allure
van de grote Fuchsprenten (Bazel, 1542), ze zijn levendiger en sappiger en daardoor
ook natuurgetrouwer. Deze natuurgetrouwheid was echter niet vrij van een zekere
‘dichterlijke vrijheid’. De exacte weergave der reële proporties verwaarloosde de
graveur opzettelijk ten gunste van een weergave der ideële proporties. De meest
typische delen van een plant, zoals bloem en blad, werden naar verhouding te groot
getekend, teneinde binnen het kader van een kleine houtsnede toch de
‘persoonlijkheid’ van een plant tot haar recht te laten komen (fig. 5).
Meerdere zestiende-eeuwse botanische boeken waren er
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fig. 6: H. van Reede tot Draakestein & J. Munnicks: ‘Hortus Indicus Malabaricus’, Amsterdam, 1686,
dl. I, fig. 28.

fig. 7: C. Nozeman: ‘Nederlandsche vogelen’, platen van Chr. Sepp en Zoon, Amsterdam, 1770.

in de akademiebibliotheek van Harderwijk aanwezig. Het boek van De Lobel (uitg.
1581) is reeds genoemd. In dit boek werden, evenals in het kruidenboek van Clusius
(uitg. 1605), de houtsneden van Dodoens voor een belangrijk deel opnieuw afgedrukt.
Ook de zeventiende-eeuwse kruidboeken waren er ruim vertegenwoordigd. Het is
niet te doen om er binnen dit kort bestek een overzicht van te geven. Wij beperken
ons tot één titel, maar dan een die op een rijtje van twaalf perkamenten banden staat:
de Hortus Indicus Malabaricus, door H. van Rhede tot Draakestein en J. Munnicks
(Amsterdam 1686).
De afbeeldingen in de zeventiende-eeuwse werken beslaan meestal een volle
folio-bladzijde, in de ‘Hortus Malabaricus’ zelfs twee volle folio-bladzijden. Daardoor
alleen al krijgen ze een heel ander karakter dan die van Dodoens of Clusius.
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Bovendien zijn de afbeeldingen voor het merendeel geen houtsneden meer, doch
kopergravures. De gravures uit de ‘Hortus Malabaricus’ zijn beslist niet alle even
geslaagd, maar het aantal werkelijk fraaie platen is toch nog groot genoeg (fig. 6).
Uit de 18de eeuw noemen we het boek van Karel Linnaeus, waarin de planten uit
de hortus van Clifford met woord en beeld beschreven worden. Ook hier weer vele
sierlijke afbeeldingen: nauwkeurige documentatie en kunstzinnige illustratie zijn
hier één harmonisch geheel. Nu is het wel zo, dat planten en bloemen zich uitstekend
lenen tot het bereiken van artistieke effekten, maar ook daar waar de illustrator andere
onderwerpen te behandelen kreeg, maakt hij er ‘iets’ van. Een Maria Sybilla Meriaen
verdiepte zich in het leven der insekten, zij beschreef ze en tekende ze: het zijn stuk
voor stuk meesterwerkjes van sierkunst geworden. Van haar hand bezat de Gelderse
akademie o.m. ‘Over de voortteeling en wonderbaarlyke veranderingen der
Surinaemsche insecten’ (Amsterdam 1719). Van Sepp en Nozeman bezat de
bibliotheek de prachtige vogelboeken: vele folio-grote gravures, fris en fraai gekleurd
(fig. 7). En zo kunnen we verder gaan: atlassen van Ortelius, Speed, Mercator en
Hondius; historieboeken vol ijselijke taferelen sierlijk in koper gegraveerd, zoals Th.
de Bry, Variorum Indiae Occidentalis descriptiones (Frankfort/M., 1959 e.v.)
Heeft het zin om zo verder te gaan? Een opsomming van namen en titels is weinig
boeiende lektuur, en zou toch nog altijd een vrij willekeurige greep zijn uit het
omvangrijke materiaal. Het gaat er ons enkel om een indruk, zij het een vage, te
geven van het boekenbezit waarmee de Harderwijker professor en student dagelijks
omging. Professoren, studenten en boeken: alles verdween uit Harderwijk, toen bij
besluit van Lodewijk Napoleon de Harderwijker Academie opgeheven werd. Op 25
februari 1812 was het gebeurd. Een kleurig stukje werkelijkheid was geschiedenis
geworden.
Dr. G. Koch-De Meyer
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De regelen van de perspectief bij de Vlaamse Meesters van de XVde
eeuw
Wanneer men nagaat of de Vlaamse Meesters van de XVde eeuw een correcte
perspectief hebben toegepast, stelt men vast dat, vanaf een bepaalde tijd, deze meesters
inderdaad hun taferelen ruimtelijk opbouwen overeenkomstig zekere stelregels. Het
Laatste Avondmaal bv. van Dirk Bouts, dat in 1464-67 werd geschilderd, vertoont
een bewuste toepassing van de perspectief. Het tafereel stelt een zaal voor. Alle
horizontale lijnen van de zijwanden, de bevloering en het plafon zijn op één punt
gericht, het verdwijn- of vluchtpunt in de horizonlijn (afb. 1). Dit is de eenvoudige
centrale perspectief. Bovendien stelt men vast dat Dirk Bouts op dat ogenblik ook
de regelen van de diagonaalmethode schijnt te kennen.
Om de diagonaalmethode op eenvoudige wijze te verklaren, zal het hier volstaan
eraan te herinneren dat elk vierkant in het grondvlak, evenwijdig aan de grondlijn
(d.i. de benedenlijn van het tafereel, ook evenwijdig aan de horizon), diagonalen
bepaalt die de horizonlijn in één punt, op dezelfde afstand links en rechts van het
tafereel snijden (afb. 2). De afstand tussen het oog- of vluchtpunt (V) en deze
distantiepunten (D en D') is gelijk aan de afstand tussen het oog (van de schilder) en
het oogpunt in het tafereelvlak. Men begrijpt dat deze methode toelaat de correctheid
van de perspectief te controleren en tevens de dieptepunten bepaalt, bv. van de
vloertegels, die in perspectief kleiner worden naarmate zij dieper liggen d.w.z. meer
verwijderd zijn. Dirk Bouts heeft dit in zijn Laatste Avondmaal schijnbaar ook
toegepast.
Het zijn de Italianen van de Vroeg-Renaissance en hoogstwaarschijnlijk Filippo
Brunelleschi, Leon Battista Alberti, Tommaso Masaccio e.a. die de regelen van de
perspectief hebben vastgelegd. Alberti beschreef ze in zijn werk Della Pitture, dat
in 1435 verscheen.
Indien men kon aantonen dat Jan van Eyck de beginselen van de perspectief vóór
1435 niet correct toepaste en dit na 1435 wel deed, dus wanneer de Italiaanse theorieën
te Brugge bekend konden zijn, dan zou men beschikken over een argument om te
wijzen op de invloed, die Jan van Eyck vanuit Italië zou hebben ondergaan.
Vanzelfsprekend bewegen wij ons hier op het vlak van loutere veronderstellingen,
want het publiceren van een boek in 1435, is wel één element, doch er moet ook
gedacht worden aan de betrekkingen, die de Brugse meester lang voordien reeds met
Italiaanse persoonlijkheden had. Overigens, zelfs Alberti reisde tussen 1428 en 1432
door Vlaanderen.
Evenwel is het probleem niet zonder belang, want de Brugse meester heeft op
gebied van compositie in de schilderkunst en ruimtelijke opbouw van de taferelen,
een niet geringe betekenis. Of Jan van Eyck heelwat aan de Italianen te danken heeft
of omgekeerd kan ons onverschillig laten. Doch de studie van de ruimtelijke opbouw
van de vroege meesterwerken is, op zichzelf, niet onbelangrijk.
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afb. 1: In ‘Het Laatste Avondmaal’ van Dirk Bouts lopen de horizontalen van zijwanden, bevloering
en plafond naar één verdwijnpunt.

Dit onderzoek dwingt tot een meer nauwkeurige analyse die teruggaat tot de eerste
conceptie van een bepaald tafereel. Het kan gegevens opleveren om het werk te
belichten en nader te dateren. Overigens, in de moderne kunstnavorsing is de studie
van de ruimte-uitbeelding een voorname plaats toebedeeld. Vooral A. Schmarsow
bewoog zich kundig op dit vlak in zijn studiën over van de Italiaanse schilderkunst.
Het probleem van de ruimte-uitbeelding bij van Eyck heeft een Duitse geleerde
uit Aken, Guido Joseph Kern, in het begin van deze eeuw, grondig bestudeerd. Zijn
conclusies verschenen o.m. in ‘Die Grundzüge der linearperspektivischen Darstellung
in der Kunst der Gebrüder van Eyck und ihrer Schule’ (Leipzig, 1904). Kern
onderzocht de perspectivische opbouw van een twaalftal taferelen van van Eyck en
Petrus Christus. In dergelijk betoog komen

afb. 2
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afb. 3: Perspectief bij Jan van Eyck in het altaarstuk van Kanunnik Van der Paele.

vanzelfsprekend, alleen deze taferelen in aanmerking die architectonische vormen
uitbeelden, zoals interieurs, monumenten, e.d. In deze composities laten bepaalde
lijnen toe, de aangewende perspectief af te leiden en gebeurlijk een bewust inzicht
van de schilder in deze discipline, na te gaan.
Belangwekkend is Kerns ontleding van het altaarstuk van Kanunnik van der Paele.
Dit willen wij hier bondig samenvatten. Het architecturaal interieur is frontaal en
symmetrisch gezien. De lijnen van de bevloering en de ribben van de troonhemel die in de nagebootste werkelijkheid alle onderling evenwijdig zijn - lopen naar twee
verschillende verdwijnpunten, elk op een ander horizon gelegen. De eerste snij- of
horizonlijn ligt ter hoogte van de middel van O.L. Vrouw; de tweede doorsnijdt het
voorhoofd van het Kind (afb. 3).
Bepaald interessant is de ontleding van de vorm van het koor, waarin het tafereel
is voorgesteld. Het betreft eigenlijk geen Romaans koor, doch wel een rondbouw die
voor de twee derden zichtbaar is (afb. 4). De auteur gaat uit van drie vaststellingen
om de vorm van het monument te interpreteren: 1) negen zuilen omringen het
zichtbaar ge-gedeelte van de rondbouw; 2) één zuil is in het midden gelegen, achter
de troon van O.L. Vrouw; 3) de voorste twee zuilen aan weerskanten van het tafereel
zijn in een bepaalde perspectief gezien. Het tweede punt sluit de mogelijkheid uit
van de uitbeelding van een koor, daar geen koren bestaan die een zuil in de as
vertonen. Het betreft dus wel een rondbouw. Overigens de richtingslijnen van de
voorste zuilbasementen wijken naar buiten af, tegenover de aslijn die de bevloering
aangeeft. Dit is ook het geval met de kapitelen van deze zuilen. Deze zijn niet frontaal
gezien en vormen in de werkelijkheid, die de schilder blijkbaar wenste weer te geven,
een stompe hoek
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tegenover het beeldvlak.
Kern besluit dat de uitgebeelde rondbouw een veertienhoek is, althans dat deze
vorm het best beantwoordt aan de zichtbare gegevens van de door Jan van Eyck
gebruikte perspectief. Evenwel moet worden opgemerkt dat het perspectivisch inzicht
van de meester onbeholpen is en tegenstellingen vertoont, die in de werkelijkheid
niet kunnen bestaan. Naast deze falingen in de ruimtelijke opbouw, wijst de Duitse
kunsthistoricus op de gebreken in de proporties tussen de personages onderling,
alsmede van hun gestalten in verhouding tot het gebouw.
De Van der Paele-Madonna dagtekent van 1436. De overige gedateerde schilderijen
van Jan van Eyck, die na het Brugs altaarstuk ontstonden, lenen zich niet tot een
bevredigende studie van de perspectief. Men kan dus bezwaarlijk aannemen dat de
perspectivische opvatting van van Eyck geleidelijk verbeterde. Feit is alleen dat
Petrus Christus op zijn meester van Eyck op dit gebied een merkbare vooruitgang
maakte. Blijkbaar had Christus begrip voor de ruimtelijke opbouw, gesteund op het
convergeren in één vluchtpunt van de lijnen die een rechte hoek met het beeldvlak
vormen. Op weinig na is het systeem konsekwent toegepast in de Madonna met de
Kartuizer (ca. 1440 Berlijn), de Maria Boodschap (1442, Berlijn) en de Madonna
met twee Heiligen (Frankfurt, 1457).
Moet hieruit afgeleid worden dat de Italiaanse theorie van Brunelleschi in
Vlaanderen was doorgedrongen? Men zou het vermoeden, als men het vraagstuk
niet verder doorgrondde. Want de perspectiefleer van Alberti veronderstelt meer dan
het systeem van vluchtpunt, waarin de evenwijdige en orthogonale lijnen uitlopen.
Het probleem van de distantie is in de perspectiefleer van groot gewicht. Het betreft
de diagonaalmethode die Alberti beschrijft en die wij in het begin van deze bijdrage
hebben aangehaald. Welnu, geen enkel werk van Petrus Christus vertoont een correcte
toepassing van de distantieleer in de perspectief. De zgn. Vlaamse Primitieven hebben
deze leer niet gekend, die pas met de Renaissance in de Vlaamse schilderkunst
toegepast zal worden. Wanneer Dirk Bouts de diagonaalmethode schijnt aan te
wenden, blijkt spoedig uit een nader onderzoek dat dit slechts ten naaste bij waar is.
De Leuvense meester ‘voelde’ de

afb. 4
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afb. 5: Jan Memling: ‘O.L. Vrouw van Maarten van Nieuwenhove’, tweeluik (Memlingmuseum,
Brugge).

perspectief aan, paste deze proefondervindelijk toe. Een lange traditie en de degelijke
scholing in de Vlaamse ateliers verbeterden geleidelijk het perspectivisch gevoel, in
een ambachtelijk streven naar de volmaaktheid.
Het was niet onze bedoeling het gestelde probleem grondig na te gaan. Er zijn in
dit verband andere belangrijke aspecten te onderzoeken. Men kan teruggaan tot de
antieke wereld en de vraag stellen of de Vlaamse schilders van de vijftiende eeuw
de leer van Euclides, van Vitruvius, e.a. niet langs middeleeuwse geschriften kenden
bv. door de invloed van de universiteiten. In de middeleeuwen maakte men geen
onderscheid tussen de optiek en de perspectief. Welnu de knapheid kan treffen, de
virtuositeit met dewelke een Jan van Eyck en na hem een Jan Memling in een bolronde
spiegel een geschilderd tafereel in rugbeeld herhalen. Doch de feiten waarschuwen
tegen aantrekkelijke interpretaties. Indien Jan van Eyck het echtpaar Arnolfini
(Londen) een tweede maal in een spiegel ziet, of Memling de Madonna met Maarten
van Nieuwenhove (Brugge), dan zal het wel niet zijn geweest omdat deze meesters
door optische problemen geboeid waren (afb. 5). Deze kostbare spiegels versierden,
samen met andere kleinodiën, de huiskamers van deze niet ongegoede opdrachtgevers.
Het picturaal realisme van deze schilders mag hier in aanmerking genomen worden
en de zin om de personages in het decor, t.o.v. de schilder of het gezichtspunt, zó op
te stellen dat hun beeld zich in dergelijke spiegel weerkaatste. Jan van Eyck heeft
op dezelfde wijze ook zich zelf geportretteerd, in een harnasstuk van de H. Joris,
beschermheilige van Kanunnik Van der Paele. Het is, menen wij, eerder de zin voor
de werkelijkheid dan wel het toepassen van geleerde theorieën, die de Vlaamse
schilders er geleidelijk toe brengt de perspectief correct aan te wenden. Is het niet
omdat deze schilderkunst uit loutere oogbeschouwing en gevoel ontstond, veel meer
dan uit beredenering, dat zij wereldbefaamd werd?
dr. A. Janssens de Bisthoven
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Conservator van de stedelijke Musea te Brugge.

Clichés Dienst voor Toerisme, Brugge.
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Techniek en bouwkunst
Het ‘Flight-Center’ van de T.W.A. van Eeroo Saarinen

Dit gebouw is een betonnen sculptuur. Hier is de ingang met de arendspoten en de lange snavel,
langswaar het regenwater wordt afgevoerd. Anderen zien een reusachtig reptiel uit de kolentijd,
waarvan de schubbige schelp de moderne mens beschut.

Het ‘Flight-Center’ van de Trans World Airlines (TWA) op Kennedy-Airport te
New York is een schepping van Eeroo Saarinen. In Finland geboren, leefde hij vanaf
zijn 13e jaar in de V.S. en stierf op 1 september 1961, een paar maand vooraleer het
werk, dat hier voorgesteld wordt, voltooid was. Dit luchthavengebouw werd in beton
gegoten tussen 1 september en einde oktober 1960.
Kennedy-Airport, vroeger Idlewild genoemd, ligt tussen moerassen en schorren
en werd met zand en klei uit de nabije inhammen opgespoten. In het centrum van
dit schiereiland ligt een cirkelvormige baan waarrond de gebouwen van de grote
luchtvaartmaatschappijen geplaatst zijn. Het New York waarvan wij dromen, ligt op
40 km daarvandaan, op de rumoerige lanspunt van Manhattan.
Het gebouw is een vrucht, een vogel en een schelp. Hoeveel punten van gelijkenis
met een vliegende vogel ook werden gevonden, zoals de bek die uit de voorhall
afbuigt in een waterkuip en de breed uitslaande vleugels van het platte gebouw, mij
doet de vorm het liefst aan een schelpdier denken, een schut en een schaal, waarin
de mens zich verschuilt, dit wondere dier dat vleugels ontleent, zijn schelp bouwt en
het fruit van de wereld plukt.
Dit gebouw werd door Saarinen bedoeld als de plaats, welke de passagiers opneemt
en ter bestemming inleidt, de plaats, die het geheimenis van de reis voorspelt, en
waarin de lokroep van de verte galmt. In deze gladde grot wentelt de gedachte van
voorstelling tot gebeuren, van werkelijkheid tot verlangen, van verwachting tot
voldoening.
Dit is een sprookjeswereld voor reizende mensen die voor enkele uren van de
koele welberekende ‘machine’ zullen leven. Het gebouw bestaat uit vier schelpen
met een globale oppervlakte van 5.000 m2. Dit dak is op zijn hoogste punt 16 m hoog
en totaal 150 m breed, 1,10 m dik aan de sluitstukken en 20 cm aan de randen. Het
slorpte 4530 ton beton op
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De jets aan hun aanlegsteigers.

en 680 ton staal. Het gehele gebouw bevat 20.000 m3 beton en werd integraal in een
houten vorm gegoten, die ter plaatse werd opgetimmerd.
Het dak rust op vier grote steunpilaren, welke elk een gewicht van 2.100 ton dragen,
en door middel van 67 trekkers 60 meter ver onder de grond verankerd liggen.
De zogenaamde ‘satelliet’, waaruit de vliegtuigen vertrekken, is door een lange
gaanderij met het centraal gebouw verbonden.
Dit luchthavengebouw zal de geschiedenis ingaan zoals de Eiffeltoren, omdat het
analoge eigenschappen in omgekeerde volgorde vertoont. De toren was een hulde
aan de staaltechniek, uitgedragen door een geniale verbeelding. Eiffel was ingenieur.
Hier is een fijngevoelig droomwerk dat langs model en maket uitgroeide tol een
experimentele betonnen struktuur.
Deze opengebarsten vrucht is het laatste werk van een bouwmeester: Eeroo
Saarinen.
Dr. H.P.
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Hier wachten de reizigers op het vertrek. Romantische wachtzalen voor verre vluchten.

Hier is de geheimzinnige grot voor vliegende mensen; hier loeit de straalmotor in plaats van de
sprookjeswind; hier spreekt het meisje, dat de verre vluchten meldt, in plaats van de luchtige feeën.
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Spiegelbeeld of gezichtsbedrog? Nee: de ruime horizontaal van de overgang, de middenverdieping,
de zwierige trappen naar het restaurant met uitzicht op het vliegveld.
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1.
Zijzicht op de wachtzaal met de glooiende traplijn en de ruime zwaai van de glaspanelen.

2.
Harmonie en éénheid van buiten- en binnenarchitectuur.
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3.
De avond valt en ook het gebouw legt zich ter ruste...
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Een belangwekkende ontdekking in de Koninklijke Bibliotheek
Niettegenstaande de overvloedige literatuur die gewijd werd aan de geschiedenis
van de tijdmeting, ontbreekt ons, eigenaardig genoeg, enige zekerheid omtrent data
en oorsprong van onze moderne uurwerkmakerij. Iedereen weet vrijwel dat het de
Nederlandse geleerde Huygens is, die in 1657 voor de eerste maal de slinger
aanwendde om de uurwerken te regelen en aldus een aanzienlijke nauwkeurigheid
te bekomen. Tot dan toe was de aanduiding van de minuut (om niet van deze van de
seconden te spreken) alleen maar denkbeeldig. Het was immers met moeite dat een
klok van vóór de 17de eeuw behoorlijk de uren aanduidde: een afwijking van een uur
per dag was niet zeldzaam. Daarbij hadden de klokken slechts één wijzer en moesten
zij voortdurend door een specialist onder controle gehouden worden.
De slinger van Huygens kon natuurlijk alleen gebruikt worden bij vaste
tijdaanwijzers, die daarom in 't Frans de naam kregen van ‘pendule’. De verplaatsbare
klokken en het horloge werden geregeld door een oscillerende onrust, waarvan het
principe heden nog wordt toegepast. Bovendien konden deze uiteraard draagbare
instrumenten niet afhankelijk gemaakt worden van geleidelijk dalende, opgehangen
gewichten. De beweegkracht van het mechanisme moest een spiraalveer zijn van
kleine afmetingen. Lange tijd werd de uitvinding van deze veren toegeschreven aan
een zekere Peter Henlein uit Nürenberg, uitvinding daterend uit het begin van de
16de eeuw.
De eerste veren, die vrij kort waren en uit gehamerd staal gemaakt, verloren hun
spanning naarmate ze zich ontrolden. De drijfkracht nam aldus geleidelijk af en het
horloge liep meer en meer achter in de loop van één enkele dag. Een vernuftige
uitvinding liet toe deze geleidelijke verzwakking te compenseren; zij wordt
tegenwoordig nog toegepast op de chronometers voor de zeevaart: de snek, (as- of
kettingspil) waardoor de spanning van de veer wordt overgebracht op het mechanisme,
door toedoen van een schroefvormige katrol waarvan de diameter geleidelijk groter
wordt. Naargelang de veer zich ontspant wordt de arm van de hefboom, waarop zij
werkt, groter en de beweegkracht blijft aldus onveranderlijk. De uitvinding van de
snek werd tot nog toe toegeschreven aan een zekere Jacob Zech uit Praag, omstreeks
1525.
Een dokument, dat heel onlangs in de Koninklijke Bibliotheek van België
binnenkwam, heeft ons toegelaten deze twee verkeerde toekenningen omver te
werpen. De toepassing van de veer en de uitvinding van de snek moeten voortaan
tot vóór 1450 teruggebracht worden en wellicht mogen wij ze ook voor ons gebied
opeisen, want wij weten dat omtrent deze datum de eerste getuigen van de draagbare
horloges aan het hof van Bourgondië verschenen zijn.
De Koninklijke Bibliotheek heeft inderdaad zojuist een prachtig manuscript van
het midden van de 15de eeuw verworven: het S a p i e n t i a u u r w e r k , en een
miniatuur van dit werk toont ons, samen met andere mathematische instrumenten,
het open mechanisme van een achthoekige staande klok. Men ziet er duidelijk een
drijfveer en de actie van deze laatste wordt op het raderwerk overgebracht door
middel van een snek; al de constructieve bijzonderheden zijn zeer nauwkeurig en
duidelijk voorgesteld; geen enkele betwisting, geen enkele verkeerde uitleg is
mogelijk. Inachtgenomen de datum van het manuscript, heeft de talentvolle Franse

West-Vlaanderen. Jaargang 13

kunstenaar die deze miniaturen maakte, modellen van uurwerken moeten nemen die
dateren van vóór 1450 en wij kunnen zonder aarzelen beweren dat de horlogeveren
en de regulator met snek ten laatste moeten dateren uit de eerste dertig jaren van de
15de eeuw.
Aan de hand van dit voorbeeld kan men zien hoeveel tot op heden ongebruikte
bronnen overvloedig voorlichtingsmateriaal kunnen bevatten. De methodische studie
van miniaturen, in de veelvuldige manuscripten van ons land, kan aan de geschiedenis
van wetenschap en techniek zeer belangrijke bijdragen leveren. Hetzelfde geldt voor
oude tapijten. Het is dus wenselijk dat bibliothecarissen, chartristen, archivarissen
er meer en dikwijls zouden aan denken beroep te doen op de medewerking van
specialisten in de wetenschap en de techniek: een dergelijke samenwerking kan niet
anders dan zéér vruchtbaar zijn.
H. Michel
Voorzitter van het Nationaal Centrum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen.
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Het Sapientia Uurwerk, miniatuur uit de 15de eeuw. Handschrift IV 111, fo 13 verso. Copyright
Koninklijke Bibliotheek, Brussel.
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Simon Stevin van Brugghe

Zeilwagen, volgens een prent van G. Blaeu, uitgegeven te Amsterdam in 1640.

Simon Stevin werd geboren in 1548 en is een bejaard man geworden. Hij stierf in
1620. Om in die beroerde tijden tweëenzeventig te worden, te reizen en te werken
als hij deed, moet hij gezond en sterk zijn geweest. Hij is de zoon van Antheunis
Stevin bij Cathelyne vander Poort, dochter van een Brugs poorter. Zij is de echtgenote
van Joost Sayon en heeft bovendien nog twee andere kinderen van Noël de Caron.
Op het portret te Leiden - waar hij werkte - is hij een man van ongeveer 50 jaar
met baard en snor en lange neus, hoog voorhoofd en wel behaard. De Spaanse kraag
en het gesloten vest laten niet toe het portret als een borstbeeld van onze illustere
stadsgenoot te aanzien. Hoe staat het hoofd op nek en schouder ingeplant? Misschien
is het hoge voorhoofd, met twee zware bulten, een teken van lichte rachitis. Hij houdt
de mond zacht gesloten, de ogen zijn scherp, de onderkin is zwaarder en langer dan
verwacht.
Simon Stevin kent men slecht. Hij schreef een aantal boeken maar niemand
beschreef zijn leven. Had hij misschien geen vrienden? Simon Stevins hart werkt
traag. Hij is 64 jaar wanneer hij Catharina Cray huwt. Daar zij pas in 1683 overleed
moet ze bij haar huwelijk 20 à 30 jaar oud zijn geweest. Het jaar daarop wordt in
Den Haag zijn eerste zoon Frederik geboren, het volgend jaar Henderick - die later
tal van vaders schriften uit de handen van de zorgeloze weduwe redt - en kort daarop
nog twee dochters Suzanna en Livina. Op zes jaar tijd heeft hij deze vier kinderen
en sterft.
Zijn geest is schrander en logisch: dat volgt uit zijn werken. Zijn wil is taal: dat
volgt uit zijn sukses en zijn gehele levensloop. Zijn hart is trouw: dat blijkt uit de
liefde waarmee hij, zijn leven lang, de naam draagt van Simon Stevin van Brugghe
en uit zijn lange vriendschap met Maurits van Nassau, achtereenvolgens zijn leerling,
zijn correspondent en zijn vorstelijke vriend.
Wat heeft Stevin in zijn jeugd gezien, wat heeft hij beleefd, wat heeft hij gelezen?
Tien jaar oud hoort hij spreken van
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De gramme en is gheen constigh veijnser Simon Stevin (Wie zich kwaad maakt, toont wat hij moet
verbergen).
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de dood van Keizer Karel en van onze landvoogdes Maria van Hongarijen, verstaat
weinig of niets van de dood van Maria Tudor en de troonbeklimming van Elisabeth
het zelfde jaar 1558, hoewel dit voor Brugge een belangrijke gebeurtenis is. Breugel
schildert te Brussel de val van Ikarus, maar Brussel ligt zo ver.
Hij is 20 jaar: Alva richt de Bloedraad in, Marnix van Sint-Aldegonde schrijft ‘de
Biekorf van de Heilige Kerk’. Ondertussen wordt het Concilie van Trente besloten.
Hetzelfde jaar sterft Calvijn, sterft Andreas Vesalius, sterft Michelangelo en wordt
Galilei geboren. Maria Stuart vlucht uit Schotland naar Engeland om in de armen
van Elisabeth te vallen die haar later laat onthoofden. De Godsdienstoorlogen zijn
bitter: Egmont en Hoorne worden te Brussel onthoofd. Stevin is 21 jaar oud.
Voor jonge mensen is het tijdsgebeuren een bittere ervaring, de ontgoocheling van
dromen en wensen, de stalen werkelijkheid die illusies breekt. Stevin wordt een harde
jongeman die te Antwerpen verblijft en tot in Polen en Noorwegen reist.
30 Oktober 1577 is een belangrijke dag voor Simon Stevin. Zijn twee voogden,
Joost Sayon, echtgenoot van zijn moeder, en Joachim de Fournier, verschenen die
dag voor de Vierschaar van Brugge in gezelschap van ‘Symoen hun weese’, van
Cathelijne vander Poort, zijn moeder, en van Joost vander Hoeve, zijn vriend ‘ten
einde Symoen zijn zelfs man te maekene en de uit voochdie te doene’. In het
oorspronkelijk stuk staat een pikante schrijffout welke door de klerk aanstonds
verbeterd werd. Hij schreef ‘Symoen filius Ant...’ streepte dit aanstonds door en
verbeterde ‘Symoen, de natuerlijke zone van Antheunis’.
Diezelfde dag belooft hij ten overstaan van de Schepenen Caboter en Spronkholf,
de broeders Leonard en Adriaan Cant schadeloos te stellen van het te zijnen behoeve
borg blijven voor een bedrag van 75 pond groot Vlaams tegenover Jan Debruyne,
Commis van de Imposten van de vier Leden van Vlaanderen in het Brugse Vrije, bij
wie hij, Simon Stevin, kantoorklerk is. Hij belooft hetzelfde voor een bedrag van 50
pond groot Vlaams tegenover Pieter de Courteville. Aldus blijkt dat 125 pond groot
Vlaams deel uitmaakt van de borg welke Simon moest geven om als klerk van Jan
Debruyne te mogen optreden.
Over Simons vader is niets dan zijn voornaam bekend, maar de andere minnaar
van zijn moeder, Noël de Caron, is een magistraat van het Brugse Vrije van 1530 tot
aan zijn dood en begrafenis in Sint-Donaas in 1560. Hij is de vader van de grote
politikus Noël de Caron, die de Verenigde Provinciën te Londen vertegenwoordigde.
Zijn familiekring was welstellend maar zeker niet bepaald devoot. De halfzuster en
het halfbroertje van Simon, Emerentianekin en Hubrechtekin, hadden inderdaad twee
voogden: Jan van der Lute en Frans van Bejane. Jan van der Lute had een zoon bij
Margriet van der Poort, tante van Simon, en Frans van Bejane had drie bastaarden,
Frans, Barbara en Klaarken bij Marie vander Poort, de tweede tante van Simon. Dit
alles moet praktische problemen hebben gesteld, want Joachim de Fournier, die reeds
voogd is van Simon Stevin, moet in 1562 het voogdijschap van Jan van der Lute
over Emerentianekin, Simons halfzuster, overnemen.
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Handtekening van Cathelyne vander Poort, moeder van Simon Stevin.

Dat deze complekse familie, naar het type van Sacha Guitry opgebouwd, goed
samenhing blijkt uit het feit dat in 1584 Jan van der Lute, de bastaardzoon van
Margriet, door Cathelijne, Simons moeder, nu weduwe van Joost Sayon, en door
Marie van der Poort, nu achtbare weduwe van Pieter Engelbrecht door deze twee
dames wordt aangesteld om het erfdeel van Frans van der Poort, de halfbroer van
hun vader Hubrecht, te beredderen. De bastaard Jan van der Lute had het inderdaad
ver gebracht: hij was reeds ballieu te Wakken. De hele familie wordt beheerst door
de oude grootvader, Hubrecht vander Poort, burger van de stad sedert 1512, de
gelukkige grootvader van al deze bastaarden bij zijn drie dochters Cathelijne, Marie
en Margriet, die zeker nog echtelijke kinderen hadden, welke de geschiedenis echter
niet vermeldt.

Simons werken ontstaan op korte jaren tijd en eerder onverwacht op de pas
geschilderde en tamelijk wilde achtergrond van het tijdsgebeuren. Hij werkt te
Antwerpen, waarschijnlijk bij de Duitse Natie, die haar huis te Brugge aan het
Oosterlingenplein kort tevoren had verlaten, reist tot Danzig en over de Oostzee tot
Noorwegen om in 1577 te Brugge als klerk van het Vrije te verschijnen. Hij was
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een man voor wie rekenen en berekenen geen mysterie waren, wat in die tijd een
schrandere geest veronderstelde. In die jaren inderdaad was het opmaken van een
handelsbalans naar de zogenoemde Italiaanse methode van dubbele boekhouding,
slechts aan enkele ingewijden bekend. Het is redelijk aan te nemen dat Simons familie
- en misschien wel zijn vader - in het Brugse bankwezen een rol vervulde en dat
Simon aldus deze weg is opgegaan. Men vindt hem in 1581 te Leiden waar hij zijn
eerste boek schrijft dat in 1582 te Antwerpen verschijnt. Het zijn de Tafelen van
Interest mitsgaders de constructie derzelve, ghecalculeerd door Simon Stevin
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Bruggeling, bij Christoffel Plantijn in de Gulden Passer. Dit zijn de eerste gedrukte
interestentafels tot hiertoe ‘secreet gehouden, uit meer liefde tot profijt dan tot conste’.
Hij besluit de tafels te drukken ‘overmits d'ooghen meer zien als d'ooghe’, zodat
iedereen uit deze tafels het zijne kan halen. Is dit geen merkwaardige voorloper van
het moderne denken?
Een belangrijk werk is zijn latijns traktaat over geometrie uit 1583 en opgedragen
aan Maximiliaan, Heer van Kruiningen en van Crevecoeur, burggraaf van Zeeland,
die zelfs gedurende een korte periode, in het jaar 1600, gouverneur van Oostende
zal worden, toen de stad voor een tijd door Maurits van Nassauen werd bezet. Het
werk vertrekt vanuit de Euclidiaanse meetkunde, die sedert de Middeleeuwen langs
de omweg van Mohammed van Bagdad in ons kultuurerf heropgenomen was. Zijn
behandeling is zo magistraal dat hij gedurende zijn leven door anderen geciteerd
wordt.
Hetzelfde jaar verschijnt te Rotterdam zijn Dialektiek ofte bewijskonst en dit is
het allereerste boek over logica in onze eigen taal.
In 1585 wordt Stevin veertig en verschijnt hetgeen hem in de geschiedenis doet
voortleven: De Thiende. Dit is een
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systematische behandeling van het tiendelig stelsel, de ‘thiendetallen’ of de getallen
van de ‘tiende voortganck’, namelijk wat wij de machten van tien zouden noemen.
Zijn bedoeling is wel, de moeilijkere breuken van maten en gewichten te vervangen
door het veel eenvoudiger decimale stelsel. Het werk is voor de Sterrekyckers,
Landtmeters, Tapijtmeters, Wijnmeters, Lichaemmeters int ghemeene, Muntmeesters,
ende allen Cooplieden bedoeld.
Merkwaardig vooral is het theoretisch gedeelte dat juist twaalf kleine pagina's
beslaat waarvan wij er een paar als illustratie geven. Hij beschrijft er de vergadering
(samentelling), aftrekking, menigvuldiging, en deling.
Het belang van dergelijk werkje, bewezen door de Engelse, Franse, Duitse en
Latijnse vertalingen, verwondert ons wellicht omdat wij van kindsbeen af een
tiendelige arithmetische opleiding kregen. Maar ten tijde van Stevin was dit
fonkelnieuw. Zoals alle begin was dit van de tiendelige breuken niet zo eenvoudig
en hieraan had Stevins notatie wel een grote schuld. Wat wij als cijfer na de komma
schrijven, noemt hij cijfer van de eerste, tweede, derde en vierde rang en als voorbeeld
kunnen we Stevins voorbeeld aanhalen.
Ons cijfer 0,3759 wordt genoteerd 3 7 5 9 wat hij omschrijft als 3/10,
7/100, 5/1.000, 9/10.000 wat samen 3759/10.000 geeft. Het cijfer 8,937 schrijft hij
8 9 3 7 wat hij omschrijft in 8, 9/10, 3/100, 7/1.000 of 8 en 937/1.000.
Lees nu het origineel in de illustratie op de voorgaande pagina.
Het is merkwaardig dat deze notatie de oorsprong insluit - en inderdaad wordt - van
de tiendelige logaritmen welke enkele jaren later worden uitgewerkt en in feite bij
Simon Stevin reeds te vinden zijn. Wat zijn Neperiaanse logaritmen anders dan het
exponent van tien waarmede een getal kan worden uitgedrukt? Valt niet op hoe elke
mathematische vooruitgang door een eenvoudige notatie moet worden vooruit
geholpen? Zo stond het ezelsbrugske in de Renaissance beter bekend onder de regel
van ‘zes, acht en tien’, hetgeen een praktische en populaire toepassing van de stelling
van Pythogoras was. Men ziet namelijk dat 62 + 82 = 102 omdat 36 + 64 = 100.
Pythagoras zelf heeft waarschijnlijk nooit abstracte geometrische voorstellingen van
zijn theoreem gezien, doch slechts de materiële voorstelling welke hij met gekleurde
keien op het plaveisel van de Atheense galerij, waar hij wandelend doceerde,
samenstelde. Werken wij misschien wel anders wanneer wij onze molekulen tekenen
of onze gebouwen in maketten voorstellen? Na de theorie geeft Simon Stevin talrijke
praktische voorbeelden, om te besluiten met de voorzichtige wens, dat weldra iedereen
het eenvoudige tiendelige systeem zou willen gebruiken. We hebben twee eeuwen
op Napoleon gewacht om deze denk-
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Titelblad van ‘De Beghinselen der Weeghconst’.

beelden te volgen. De overgrote helft van onze wereld, op reis naar de maan, meet
zijn afstand in mijlen, betaalt in ponden, drinkt in pinten en weegt in grains, drachmen
en ton. Niemand ter wereld, behalve enkele laboratoriumratten, deelt de minuut in
honderddelige seconden en de cirkel bedraagt nog steeds 360o.
Nu volgt in 1586 de uitgave van een encyclopedisch werk, het eerste tractaat over
Mechanica in de Vlaamse taal. Het boek draagt als hoofdtitel ‘De Beghinselen der
Weeghconst’ en bestaat uit drie delen, de Weeghconst, de Weeghdaet, en de
Beghinselen des Waterwichts. Het boek wordt ingeleid door een flink latijns en grieks
gedicht waarin een modern vers te lezen is: Auctrices miri cognoscere causas - de
werkende oorzaken van de wondere wereld kennen.
In de statica beschrijft Simon Stevin voor het eerst de bewegingen op het hellend
vlak en deze stelling is zo belangrijk dat zij de titelplaat van zijn wetenschappelijke
arbeid wordt. Daarop volgt een beschrijving van zijn parallelogram van krachten,
waardoor hij als pionier in het domein der vectoren optreedt. Merkwaardiger is nog
het
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derde deel, dat handelt over de hydrostatica welke sedert de werken van Archimedes
van Syracuse, ongeveer drie eeuwen vóór Christus, nooit verbeterd was geworden.
Hierin beschrijft hij de hydrostatische paradox die, langs Pater Mersenne om bij
Pascal belandt, welke voor de geschiedenis zijn naam aan het principe van Pascal
zal geven.
Deze tractaten, hoe stevig wetenschappelijk ook opgevat, worden voorafgegaan
door zijn uitspraak over de waardigheid der Duitse taal - versta Vlaams of Nederlands.
Met een fantaisistische etymologie bewijst hij dat zijn taal de basis is van Duits,
Frans, Spaans, Portugees en Italiaans.

Het bewijs ligt vooral in de bladzijdenlange lijsten één-lettergrepige woorden welke
in andere talen - zoals Frans of Latijn - meerlettergrepig zijn. Ook beschrijft hij het
belang van de samengestelde woorden als jachthond en hondenjacht, putwater en
waterput, vensterglas en glasvenster, allemaal klaarblijkende bewijzen van de
verregaande superioriteit van onze taal voor de uitdrukking en de beoefening der
Wetenschap. Ontelbare termen heeft Simon Stevin voor ons samengesteld: onze
geometrie ofte meetkunde, onze geographie ofte eertclootkunde - die we nu
eerbiediger en misschien makker aardrijkskunde noemen - onze kennis van astronomie
of de hemelloop, de zeevaart met haar zeilstreken, de toom van de paarden, de molens
van de dijken, de sluizen, de vestingen, onze boekhoudkundige termen - zo publiek
als privaat - zijn allemaal van Simon Stevin afkomstig. Hoeveel termen zijn nog
altijd in gebruik als waterpas, loodlijn, middellijn om er niet meer te vernoemen.
In de loop van het jaar 1608 verschijnen de Wiskonstige Gedachtenissen, een groot
werk dat de algehele physica insluit en een inhoudstafel heeft van anderhalve
bladzijde. Dit boek wordt simultaan in het Latijn en het Frans gedrukt. Dit bewijst
wel het uitzonderlijk belang van het personage van Simon Stevin, alsook de ernst
waarmede zijn werk door de tijdsgenoten werd opgenomen.
Deze bondige schets over zijn werk geeft slechts een algemeen overzicht van de
globale activiteit van deze eerste moderne encyclopedist, die bovendien een man
was die zelf wetenschappelijke experimenten leidde, zoals in het verhaal dat nu volgt.
In gezelschap van Jan Grotius, vader van Hugo de Grote, klommen ze bovenop
een gebouw, dertig voet hoog, en lieten vandaar twee loden bollen, de ene tienmaal
zwaarder dan de andere, terzelfder tijd neerploffen. Om de tijd, die de val in beslag
nam, te meten, hadden zij een plank aan de voet van het gebouw gelegd - en ‘wonder
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en is gheen wonder’ - slechts één plof gehoord. Hiermede is Aristoteles voorgoed
afgezegd, volgens wie de snelheid van een vallend voorwerp evenredig was met het
gewicht. Simon Stevin van Brugge is wel een groot geleerde.
Hiermede is over Simon Stevin niet alles verteld. Gedurende de periode 1583 tot
1590 staat hij ingeschreven op de rol van de Universiteit te Leiden, waar hij bij
Stochius aan de Pieterskerkgracht inwoont. Stochius is de hoofdmeester van de
latijnse school, een titel die nu nog als headmaster in de engelse scholen voorkomt.
In 1590 verschijnt hij te Delft om er zijn octrooien in verband met de windmolens
uit te baten en hetzelfde jaar verschijnt een werkje ‘Vita Politica’, dat de veelzijdigheid
van onze schrijver bewijst. Hoewel dit werk niet de roem van Stevin zou
verantwoorden is het interessant, omdat hier zijn voorzichtige onverschilligheid
tegenover godsdienst en vaderland tot uitdrukking komt. Surtout pas d'affaires, was
in de eeuw van de Bloedraad een verstaanbare uitspraak en misschien kan hier het
beroemde sonnet van Plantijn, dat nu nog wordt herdrukt, eveneens in herinnering
worden gebracht. Het weze ons terloops duidelijk, dat in de XVIe eeuw het begrip
‘natie en vaderland’ nog tamelijk onduidelijk is en Simon gemakkelijk tussen
Vlaanderen en de Hollandse provincies reist en zich nochtans steeds de man van
Brugge noemt. Toch is die Vita Politica een sukses geweest, want het kende een
vijftal herdrukken tot in 1668 en verschijnt zelfs in Duitse vertaling.
In 1592 werd Stevin inspecteur der Dijken, in 1593 castrametator, zegge algemeen
legerintendent voor Maurits van Nassauen en zijn werkzaamheid wordt hoofdzakelijk
door praktische problemen ingenomen, welke hij te boek stelt in een werk over de
bouw van versterkingen, verschenen
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in 1594, over de havenvinding, eveneens 1594, over de boekhouding in 1608 en over
de sterktebouw met spilsluizen in 1617. Ingenieur, letterkundige, taalkundige, politicus
uit voorzichtigheid, en vooral mathematicus en theoreticus der physica: dit alles is
Simon Stevin geweest. Zijn dood in 1620 in Den Haag en zijn begraafplaats blijven
mysterieus. Enkele manuscripten worden jaren later door zijn zoon Henderick
uitgegeven maar Simon Stevin wordt geleidelijk aan vergeten.

Eeuwenlang bleef Stevin een onbekende en zijn boeken verdwenen, op enkele uiterst
zeldzame, soms unieke exemplaren na. Na 1830 echter, toen het jonge koninkrijk
België naar zelfbewustzijn zocht, werden enkele beroemde geleerden uit de
vergeethoek gehaald: van Helmond, Vesalius, Mercator, Stevin en anderen. In
vlammende en veelal misplaatste debatten in pers en parlement werden de verdiensten
van Simon Stevin opgehemeld of ontluisterd tot in 1846 zijn standbeeld te Brugge
werd ingehuldigd en ronkende verzen uit de pen van epische poëten vloeiden om
zijn roem te bezingen.
Vlecht, Zangster! voor Stevyn, den roem der Bruggenaren, Een onverwelbren krans
van eik- en lauwerblaren; Zing d'ongelijkbren man, die, held en wijsgeer zaam, De
onsterflijkheid verbond aan zijn beroemden naam.
Een eeuw lang staat reeds het groenende brons te midden de bomen op een gesloten
stadsplein, beter gekend om zijn gezellige Gouden Hoorn dan om de geleerde, die
het tiendelig stelsel invoerde.
Maar in 1959 kreeg de grote Bruggeling een nieuwe kans en herrees zijn naam in
een officieel dokument, dat de oprichting van het Simon Stevin Instituut voor
Wetenschappelijk Onderzoek bevestigde. De vader van het parallelogram van krachten
en de man die de grondwetten van de hydrodynamica - ‘het waterwicht’ - beschreef,
leende zijn naam aan een groep jonge technici met belangstelling voor de waarheid
en de wetenschappen, welke langs het werk van hand en geest, langs de speling van
de wetten van de natuur en langs de kennis en de lezing van wat anderen deden,
worden ontdekt. De wondere leuze van Simon Stevin ‘Wonder en es geen wonder’
en zijn spreuk ‘D'ooghen zien meer als d'ooghe’ - meer mensen samen zien meer
dan één - hebben op dit nieuw instituut hun stempel gedrukt. Vertrekpunt voor het
werk is de samenwerking tussen de verschillende disciplines: chemische, mechanische,
elektronische, medische en biochemische - en tussen verschillende types diploma's
- universitaire en technische. De sfeer, waarin het werk zich beweegt, is niet opzettelijk
geschapen opdat een instituut zou ontstaan, maar het instituut kwam tot stand omdat
de onderwerpen er waren. Dit alles is nieuw en ‘wonder’.

West-Vlaanderen. Jaargang 13

Deze groep volgt in zijn ontwikkeling de eigenaardige en gewilde toevalligheid
welke alle levende dingen, die de mens maakt, kenmerken. Op korte jaren werden
enkele ontwerpen met sukses bekroond. Een apparaat om eiwitten uit menselijk en
dierlijk serum te scheiden, werd gebouwd en op verschillende binnen- en buitenlandse
laboratoria in gebruik genomen. Nieuwe pompen waarin de vloeistoffen door walsen
langs plasticslangen worden gedreven - en die Simon Stevin gaarne zelf had ontdekt,
- staan in gebruik om chemische en physische metingen op de uiterst wisselende
biologische vloeistoffen uit te voeren. Trillingen waarvan de golven tientallen
miljoenen maal per seconde door microscopische meetcellen worden gedreven,
verraden de struktuur van vloeistof en materie. De samenstelling van onze biologische
vloeistoffen kan op een paar duizendsten milligram - tiendelig stelsel van Simon,
gegroet - worden onderzocht en bepaald. Bloedbollen en vetpartikels worden in een
magnetisch veld door onzichtbare krachten geruisloos afgebogen en zo benaderen
wij schroomvallig de nieuwe oevers van het weten, die de mens heeft bereikt.
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Bovenzicht van walspomp voor tien leidingen, ontworpen in het Simon Stevin Instituut. Afmetingen:
15 × 15 × 12 cm.

Zicht op een elektrochromatografie-apparaat bij het begin van een experiment.
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Detailzicht van een elektrochromatografie-apparaat, ontworpen in het Simon Stevin Instituut en in
harde polytheen en roestvrij staal uitgevoerd. Afmetingen: 60 × 80 × 20 cm.

In zijn tijd had Simon Stevin de grondslag van de moderne physica gelegd, maar
uit zijn werken is iets, dat hij spelenderwijze ontdekte, beroemd gebleven. Einde
1600 zeilde zijn wagen over het strand van Scheveningen en pas in 1811 werd de
laatste ‘currus veliferus’ vernield. Ondertussen heeft deze uitvinding talrijke prenten
en vele dichtwerken in de nederduitse en latijnse taal opgewekt. Is dit niet de laatste
van de wisselwerkingen tussen kunst en wetenschappen?
Zullen de nieuwe technische methoden en werktuigen door de morele erfgenamen
van Simon Stevin voortgebracht, weldra hun dichter en kunstenaar vinden? Of is het
werk op zichzelf in zijn milde schoonheid en in de vorm van zijn curven niet een
werk van waarde, a thing of beauty and a joy for ever?
Dr. med. Hubert Peeters
Directeur van het Simon Stevin Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek
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Schoonheid op maat
‘Qu'est-ce que l'art de composer un tableau? Est-ce affaire d'instinct et de
coup d'oeil? Certains nous assurent pourtant qu'une science mathématique
très subtile et très secrète se cache sous l'apparente désinvolture des maîtres.
D'autres, il est vrai, affirment que ce n'est la qu'une fausse science, se
réduisant en pratique à quelques trucs, à un savoir faire dont la jeunesse
doit s'emparer sans s'y attarder’.
(Charles Bouleau: ‘La Géométrie secrète des Peintres. Charpentes’. Ed.
du Seuil, 1963).
Het is een eigenschap van de mens achter de schermen te willen kijken. Zelfs wat
op een bepaald moment evident is, wordt later voor hem weer een vraagteken en de
gehele geestelijke arbeid van het mensdom heeft er tenslotte in bestaan het ene
vraagteken door een ander te vervangen. Optimisten menen dat die vraagtekens
geleidelijk aan kleiner, pessimisten denken dat ze voortdurend groter worden. Maar
dat het vraagteken niet uit de wereld is te helpen, daarover is iedereen akkoord.
Een van die vraagtekens is het raadsel van de schoonheid; haar wezen, zou men
zeggen, indien men sprak voor een akademisch gehoor. Te gelegener tijd tracht elke
kunstkritikus in dit raadsel door te dringen, naar aanleiding van zijn sporadische
verschijning in een of ander werk. Maar het ligt ook in de natuur van de mens
ontevreden te zijn met fragmentarische, toevallige inzichten. Wat hij wil is een
systeem, een stelsel. Wanneer hij dit stelsel, na jarenlange bezinning en confrontatie
met de werkelijkheid, in elkaar heeft getimmerd, zit hij er binnenin, is hij er de
gevangene van. Maar kom, dat is een andere kwestie. Dit stelsel, dit systeem, wordt
voor hem dan een soort van objectieve grondslag van zijn oordeel, van zijn appreciatie.
Ik gebruikte het woordje ‘objectief’. Het is misplaatst, ik weet het, in de mond van
een sterveling. Liever zou ik zeggen ‘dwingend’. Een grondslag waarop men zijn
appreciatie ook tegenover anderen kan bewijzen of staven. De gewone man en, laten
wij het erkennen, de man tout court, voelen weinig voor dit ‘dwingend’ element in
verband met een verschijnsel - de kunst - dat hun uitsluitend aan een subjectieve
interpretatie onderworpen lijkt. Wetenschap, ja, is een zaak van de rede, van
redeneren; kunst is een zaak van gevoel, van intuïtie. Vooral sedert de romantiek,
sinds de tijd dat men van de artiest een verwaaid wezen heeft gemaakt, een wezen
dat de speelbal is van geheimzinnige, onverklaarbare machten, is de kloof tussen
wetenschap en kunst, tussen rede en gevoel, schier onoverbrugbaar geworden.
Wie zo denkt, vergeet dat beide vermogens, rede en gevoel, in één en dezelfde
mens samenwonen en dat er bijgevolg onvermijdelijk een wisselwerking tussen beide
bestaat. En vermits de kunst, om een geijkte uitdrukking te gebruiken, de expressie
is van de gehele mens, is er toch altijd iets van de twee aanwezig. En bestaat er ergens
een bruggenhoofd, van waaruit men van de ene naar de andere oever kan geraken.
Er is trouwens een soort van kunst - diegene, die men gewoonlijk klassiek heet die blijkbaar aan de volle greep van het gevoel ontsnapt. Men heeft de indruk, dat
in de klassieke kunst een schoonheid huist, die meer ‘objectief’ is dan diegene, die
haar tegenpool, de expressionistische, bezielt. Dit is de reden waarom diegenen, die
de schoonheid op een algemeen geldende grondslag willen verklaren, hun theorieën
op die kunst hebben gebaseerd. De klassieke kunst is namelijk een ‘idealiserende
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kunst’, een kunst waarin tussen vormen en kleuren een ideale verhouding tot stand
wordt gebracht, en het is in die verhouding, in al haar varianten, dat men naar een
objectieve basis van de schoonheid heeft gespeurd. Een belangrijk werk in dit opzicht
is het boek van Matila C. Ghyka: ‘Le nombre d'or’. Ondertitel: ‘Rites et rythmes
pythagoriciens dans le développement de la civilisation occidentale’. Het werk bestaat
uit twee banden; de eerste: ‘Les Rythmes’, de tweede: ‘Les Rites’. Het werd
gepubliceerd bij Gallimard, met een inleiding van de Franse schrijver Paul Valéry.
Uit de ondertitels blijkt, dat het gebied waarover de beschouwingen van Ghyka
zich uitstrekken, veel omvangrijker is dan wat wij kunst heten. Het valt samen met
de Westerse beschaving en Ghyka keert in het verleden terug tot aan de Pythagoreeërs.
Het is in feite een geschiedenis en een ontleding van al de rationalistische
gedachtenstromingen en de daaraan verbonden levenswijze, die hun bijdrage hebben
geleverd tot de ontwikkeling van de Westerse beschaving, de vrijmetselarij en het
naturisme incluis. Wat het gebied van de kunst zelf betreft, is het geschrift niet zó
belangrijk; het is belangrijk omdat het het verschijnsel van de klassieke schoonheid,
gegrondvest op en ontleed volgens de verhoudingen van het gulden getal, in een
ruimer zinsverband plaatst dan gewoonlijk geschiedt. Lang voor Ghyka heeft men
echter op dezelfde snaar gespeeld. Het is eenieder bekend dat met de Renaissance vooral met de studie van de perspectief -
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Leonardo da Vinci: Perspectiefstudie.

Leonardo da Vinci speurde naar de anatomie van de ideale verhoudingen. Deze tekening kan gelden
als voorbeeld.

een verbond is ontstaan tussen de kunst en de studie van de geometrie. Men weet
bv. dat de schilder Uccello zo verslingerd was op de meetkunde, dat hij halve nachten
doorbracht met de studie van die wetenschap. Als zijn vrouw hem kwam smeken
naar bed te komen, antwoordde hij onverstoord: ‘Anima mia, indien je wist welke
zaligmakende zaak de meetkunde is’. De beroemdste figuur in dit verband is echter
Leonardo da Vinci. Dit hoeft ons niet te verwonderen. In een brief aan Sforza, waarin
hij zijn diensten aanbiedt, weet Leonardo zelf niet best of hij in de eerste plaats een
man van de wetenschap of een kunstenaar is. Zoals da Vinci zich heeft beziggehouden
met de anatomie van mens en dier, heeft hij ook gespeurd naar de anatomie van de
ideale verhoudingen. In dit verband heeft hij enkele tekeningen nagelaten, waarin
hij de tekening van een gelaat volgens die verhoudingen heeft ingedeeld. da Vinci
was zo bewust van wat hij zocht, dat hij in dezelfde periode, en soms op hetzelfde
blad, naast de ideale figuren, karikaturen heeft getekend, daardoor vingerdik het
onderscheid tussen de klassieke en de expressionistische schoonheid onderstrepend.
De geschriften van da Vinci bevatten trouwens tal van beschouwingen over dit thema.
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Anderhalve eeuw voor Leonardo heeft een architect, Villard de Honnecourt, de
Leonardo van de Gothische tijd,
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opsporingen gedaan in dezelfde richting. In de beroemde ‘Carnets’ van Honnecourt
vindt men tekeningen, waarin sculpturen aan een geometrische analyse zijn
onderworpen. Ook tekeningen, waarin de afmetingen van de Gothische kathedralen
van hetzelfde oogpunt worden ontleed. Dit heeft aanleiding gegeven tot speculaties
in verband met een geheime wetenschap der Gothische bouwmeesters. Wat dan, op
zijn beurt, weer in verband wordt gebracht met de ideologie van de vrijmetselaars
voor wie het opperwezen de Grote Bouwmeester is van het heelal. In dit verband
signaleer ik een artikel in ‘Les cahiers techniques de l'art’, uitgegeven door Marguerite
Rumpler, tome II, fascicules 1-2, januari-augustus 1949, blz. 37. Het eigenaardige
van dit artikel is wel wat volgt: de bouwmeesters van de Gothische kathedralen waren
geen ingenieurs, ze waren niet op de hoogte van het weerstandsvermogen der
materialen e.d.m. Zij ontwierpen hun gebouw op grond van de verhoudingen van
het gulden getal. Die kathedralen zijn sedert eeuwen overeind gebleven. Mag men
hieruit concluderen, dat hier een parallelisme kan gevonden worden tussen de kunst
en de wetenschap? Er blijft dan één belangrijk probleem. Uit de studie van de
ontwikkeling van de kunst doorheen de eeuwen is het inzicht gegroeid, dat er, zoals
reeds hoger gezegd, in verband met da Vinci, twee categorieën van schoonheid
bestaan: de klassieke en de expressionistische. De eerste, beheerst door de rede en
het gulden getal; de tweede, bezield door gevoel en intuïtie. Ontsnapt deze laatste
aan de verhoudingen van het gulden getal of van bepaalde geometrische
infrastructuren, hoe diep die ook in het beeld mogen verborgen zijn? In dit verband
is het leerzaam het boek te lezen dat zopas op de markt is verschenen: het boek van
Charles Bouleau: ‘La géométrie secrète des peintres’, uitgegeven door Le Seuil. Het
boek is rijk geïllustreerd. Wat er eigenaardig is, is dat Bouleau de geometrische
analyse toepast, zowel op de klassieke als op de expressionistische kunst. In dit
verband moet men de aandacht vestigen op de ondertitel van zijn boek: ‘Charpentes’
- gebinten. Volgens de opvattingen van Bouleau bevat elk kunstwerk - indien het
werkelijk kunst wil zijn - een geometrisch gebinte, hoe ordeloos, woest en onbeheerst
het op het eerste gezicht ook moge lijken. Zijn betoog is geïllustreerd met reproducties
van schilderijen uit al de perioden van de kunstgeschiedenis en op deze reproducties
heeft Bouleau de inwendige structuur getekend die, naar zijn opvatting althans, deze
beelden schraagt als een geraamte. Om die lijnen te trekken, moet men in het schilderij
‘krachtpunten’ kiezen. Op grond waarvan dié punten gekozen worden en geen andere,
dit is een vraag, waarop eenieder, die dit boek ter hand neemt, voor zichzelf moet
antwoorden.
Marcel Duchateau
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Leonardo da Vinci: man van de wetenschap of kunstenaar? Beiden zijn één en dezelfde persoon bij
hem. De anatomie - zelfs vergelijkende anatomie - had voor hem geen geheimen. Maar die kennis
vond haar toepassing in zijn ‘idealiserende’ kunst.
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Het Nationaal Centrum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen
De geschiedenis der wetenschappen is een tamelijk recente tak van het historisch
onderzoek: tot voor kort leidde de beoefening ervan praktisch alleen tot resultaten
in de Verenigde Staten (dank zij het pionierswerk van de uitgeweken Gentenaar
George Sarton) en in de kommunistische landen. West-Europa had sinds de Tweede
Wereldoorlog een behoorlijke achterstand, en is die slechts de laatste jaren beginnen
inlopen. Dit geldt in het bijzonder ook voor ons land, waar het tot het einde der jaren
vijftig geduurd heeft, voor van verschillende kanten initiatieven genomen werden.
Eén dezer leidde tot de oprichting van het Nationaal Centrum voor de Geschiedenis
van de Wetenschappen.
Dit Centrum werd opgericht op 30 maart 1957, en op 22 april 1958 omgevormd
tot een vereniging zonder winstgevend doel, waarvan de statuten op 5 juli 1958 in
het Belgisch staatsblad verschenen.
De raad van beheer van het Centrum wordt voorgezeten door Ir. H. Michel.
Beheerder-sekretaris is Dr. Antoine De Smet, adjunkt-konservator aan de Koninklijke
Bibliotheek. Van de raad maken verder deel uit de heren M.A. Arnould, professor
aan de Vrije Universiteit te Brussel, J. Gillis, ere-rector van de Rijksuniversiteit te
Gent, J. Hoyoux, bibliothecaris aan de Rijksuniversiteit te Luik, H. Liebaers,
hoofdkonservator van de Koninklijke Bibliotheek, kanunnik A. Rome, professor
emeritus aan de Katholieke Universiteit te Leuven en mevrouw E. Sauvenier-Goffin,
bibliothecaris aan de Rijksuniversiteit te Luik.
Als doel van het Centrum wordt in de statuten vermeld ‘het bevorderen van het
onderzoek op het gebied van de geschiedenis der wetenschappen’. Meer in het
bijzonder omvat het werkprogramma het opstellen van inventarissen van de
onuitgegeven bronnen der wetenschapsgeschiedenis die zich in België bevinden
(handschriften, drukwerken, archieven, briefwisseling, instrumenten, enz.). In het
raam van dit programma verschenen reeds: de inventaris van de wetenschappelijke
handschriften der Luikse Universiteitsbibliotheek, door J. Hoyoux (5 delen
verschenen); de inventaris der wetenschappelijke drukwerken van dezelfde
bibliotheek, door E. Sauvenir-Goffin (2 delen); en de inventaris van de in België
bewaarde wetenschappelijke instrumenten, door W. Lemoine (2 delen). Verder bereidt
Mevrouw L. Wellens-De Donder, wetenschappelijk navorser bij het Centrum, de
inventaris voor van de briefwisseling van Adolphe Quetelet (2.500 korrespondenten!),
terwijl schrijver dezes hoopt in de loop van dit jaar een eerste deel te publiceren van
de inventaris der wetenschappelijke handschriften van de Koninklijke Bibliotheek.
Beheer en personeel van het Centrum publiceren ook regelmatig bijdragen in
verschillende gespecialiseerde tijdschriften (artikels, boekbesprekingen, enz.). In het
bijzonder moet hier gewezen worden op de studie van Dr. A. De Smet over de
Leuvense periode van de grote kartograaf Gerard Mercator, oorspronkelijk verschenen
als tijdschriftartikel, doch ook afzonderlijk uitgegeven door het Centrum. Ten slotte
moet ook de bibliografische arbeid van het Centrum vermeld worden: sinds 1960
verzorgt het de publikatie van de halfjaarlijkse ‘Notes Bibliographiques’ van het
‘Comité Belge d'Histoire des Sciences’. Ook staat in de lokalen van de Koninklijke
Bibliotheek van België - die nu reeds zes jaar een gastvrij onderkomen aan het
Centrum biedt - een gespecialiseerde analytische en voortdurend aangevulde catalogus
met meer dan 100.000 steekkaarten ter beschikking der navorsers die zich wensen
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toe te leggen op die laat tot ontwikkeling gekomen, doch zeer boeiende tak der
historische studie: de geschiedenis der wetenschappen.
Roger Calcoen
Wetenschappelijk navorser bij het Nationaal Centrum voor de Geschiedenis van
de Wetenschappen.

Het flight-center van de T.W.A. door Eero Saarinen.
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kunst en geest
H.V. Wolvens. Beleefde estetica

H.-V. Wolvens: De gaslantaarn (1924).

Sedert ‘West-Vlaanderen’ in 1956 een grote studie liet verschijnen over de thans
bijna vijfendertig jaar te Brugge wonende schilder H.V. Wolvens, heeft zijn werk
zich op zó overtuigende wijze naar het voorplan geschoven, dat hij thans de eerste
plaats onder de levende Belgische schilders schijnt te hebben veroverd; dat is althans
de mening van vele kunstkenners en het is ongetwijfeld ook de mening van de
kunstmarkt. Het moet dan ook geen verwondering wekken, dat er vooralsnog geen
enkele levende schilder is in België, over wie een werk verscheen dat wat betreft
uitgebreidheid, typografische verzorging en weelde aan kleurenreproducties te
vergelijken is bij de H e n r i - V i c t o r Wo l v e n s van Georges Marlier, die voor
kort uitkwam bij de Arcade te Brussel. Ook als kunststudie heeft het boek een zeer
grote waarde, niet het minst omdat het ontstaan is in nauwe verbinding met de schilder
zelf, die beter dan wie ook de zin van zijn streven kan verklaren. De auteur heeft
overigens wijselijk gebruik weten te maken van een aantal geschreven teksten van
Wolvens zelf.
Deze laatste teksten lijken ons bijzonder boeiend. Zij zijn volkomen vreemd aan
alle estetisch getheoretizeer en toch hebben zij o.i. waarde voor wie zich over estetiek
bezinnen wil, zozeer zelfs dat wij het gepast vonden in deze kunstfilosofische rubriek
enkele ervan op te nemen. Zij zijn uiterst revelerend voor wat wij een
vlees-en-bloed-geworden-estetiek zouden kunnen heten.
Over een eerste sukses in de galerij Giroux in 1923 schreef hij: ‘Bevend was ik
mijn doeken, die nog nat waren, gaan indragen. Op de openingsdag vroeg ik me af
of men ze wel zou hebben uitgehangen en toen beleefde ik een der schoonste
ogenblikken van mijn leven: ze waren niet alleen aanvaard, maar ze hadden de
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ereplaats gekregen. Ik wist niet wat me overkwam: ‘Ik had Wolvens ontdekt’, en het
was werkelijk niet slecht. Het was als een beloning, beloning omdat ik had durven
hopen duurzaam werk te maken, iets van mezelf te geven, iets dat ik zelf in had. Ik
herinnerde me, ik zag weer mijn vader († 1918), ik wist wat me gelukkig maakte:
‘Ik had het verdiend te mogen schilderen, ik had het recht veroverd te schilderen’.
Als hij twee jaar later in dezelfde zaal een eenmanstentoonstelling moet houden,
schrijft hij: ‘De resultaten van vier jaar arbeid zijn daar... Ik bied ze aan... Of men
ze graag ziet of niet, laat me koud (‘je m'en fous’), op enkele mensen na die ik
waardeer... Ik ben veranderd in vier jaar tijd, rijper geworden. Wel, ik zal voortgaan
met schilderen zoals ik zelf het voel, al moet ik er een dag om creperen... Mijn kunst
verschrikt de mensen... Mezelf schijnt zij nochtans zeer braaf, zo weinig lawaaierig,
helemaal niet krijgshaftig, zelfs niet gedurfd... misschien een beetje gulzig’. Met dit
laatste bedoelt hij de dikke verflagen die hij toen reeds op zijn doeken smeerde, zodat
een Luiks criticus zei: ‘Au prix où sont les couleurs, espérons que ça se vende au
poids...’
Hoe een schilderij ontstond dat een gewoon Brugs vrouwtje, Sarah geheten,
voorstelt (1943): ‘Ik heb me koortsig aan het werken gezet... het leven, altijd het
leven, de intense belevenis van een ogenblik vatten en deze voor
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H.-V. Wolvens: De Man met de blauwe schort, 1930, 100 × 80 cm, eigendom van de kunstenaar.
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H.-V. Wolvens: Marianne met de pelsmantel (1942).

altijd doen leven. Ik had Sarah gezien in alle schoonheid: als zij bij ons het huis
intreedt en ons groet ‘Dag Madame, dag Mijnheer’, het is ontroerend. Zij schijnt nog
te baden in het licht van buiten, maar reeds is ze in onze sfeer opgenomen. Ik ben zo
goed begonnen, dat ik niet weet wat morgen zal gebeuren. Zal ik het gezegend
ogenblik van gisteren terugvinden? Ik beef ervoor. Ik ben ook een ander doek
begonnen: Sarah zit, met nog altijd haar hoedje op het hoofd en zij houdt een koffietas
vast... dat is al 't geluk van 't leven voor haar, een tas koffie... God! schilderen, zich
erin gooien zonder vrees... zich voelen beven van het geluk het te bereiken... Ik begin
altijd met furie, en dan... ik voel dat ik begin te aarzelen... ik durf niet meer te ademen.
't Is als een zoet gebed, een staat van genade, iets dat in het diepst van het hart smelt...
de streling van een herlevende herinnering. Ja, ik wil meer: mijn oude vrouwtjes
moeten uit hun kader treden en spreken, me antwoorden... ik kan de woorden niet
vinden om het te verduidelijken. Ik kan er niets meer over zeggen, maar ik wil met
alle macht schilderen...’ Wolvens had eerst aan de kust willen gaan wonen maar: ‘Ik
verkoos ten slotte Brugge, want ik beminde te zeer de zee: elke keer ik haar zag was
het voor mij zulk een verbazing dat ik die telkens hernieuwde emotie wilde vrijwaren’.
Hij heeft veel te Brugge en in het Brugse geschilderd, maar dan nooit de romantische,
schilderachtige ‘mooie’ hoekjes, waaraan Brugge zo rijk is. Integendeel hij heeft de
gave om de meest banale en ‘lelijke’ onderwerpen te kiezen, zoals die gruwelijke
vaartbrug waarover hij schrijft: ‘Deze middag ben ik naar het landschap getrokken:
een brug van boven gezien, beneden loopt de vaart. Het is schoon! het is sterk!
onmetelijk! en het licht, bron van oneindigheid... O het licht dat alles schoon maakt!
het licht, is het blond? blauw? zilverig? Het is geen kleur meer... het glijdt en
transfigureert. Het was zo schoon dat ik had kunnen tieren... Op de zonnige brug
gaan enkele levens voorbij... Het ging, en het ging weer niet meer. Ik heb gestreden,
gevochten... het gevecht met de materie... ze levend maken... daarin ligt alles. Ik heb
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mijn doek met razernij geborsteld... en het leeft, het beweegt... ik geloof dat het er
is... ja, het bijt goed de laatste dagen’. Wolvens, die een verwoed lijnvisser is, gebruikt
zelfs de visserstaal als het moet om zich te verduidelijken...
Zijn artistiek credo luidt in 1944 als volgt: ‘Ik geloof niet in de modes, die altijd
maar demoderen, en nieuwe modes vragen. Ik geloof niet in de berekende, becijferde
kunst: men denkt geest te bezitten omdat men geen temperament heeft. Wie altijd
en door dik en dun zijn visie verdedigt, krijgt op de duur gelijk. Nadat de artiest
voorbijgegaan is, moet zijn lied blijven voor altijd... Men moet zich later de man
herinneren die zijn greep doorzette... Als men een verloren station ziet zal men
zeggen: Kijk! Wolvens! - En als er een trein voorbijkomt zal het hart even kloppen:
Wolvens kwam voorbij... - En bij een verloren, buitenherberg Wolvens dronk hier
graag, zong hier graag. - Ik weet niet of ik me begrijpbaar maak; in mijn hart is er
geen hoogmoed, maar ik zou willen aan de anderen,
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H.-V. Wolvens: Terras te Brugge, 1947, 70 × 50 cm, verzameling M. Bintz, Brussel.
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aan enkele anderen, iets laten voelen van wat ik heb gevoeld. Het leven is aangeboden
poëzie. Er zijn gezegende, uitverkoren uren... er zweeft iets in de lucht, een emotie...
iets gevoeligs dat ons het leven doet beminnen. Men zal sommige zangen nooit
vergeten. Ja, voor mij moet de kunst poëzie blijven... men moet schilderen gelijk
men bidt... men moet zijn adem inhouden, men moet niet tieren, maar soms luid
spreken. De grote kunst is: ster... een hemel vol sterren. Het moet ademen, iets opens
dat zich schenkt aan wie kan ontvangen: voor mij is alles liefde. Grote mensen...
grote werken, alles werd geschapen uit liefde’.
Een andere maal verklaart hij zijn streven als volgt: ‘I k w i l dat mijn werk
duurzaam zij. Ik wil geven... mezelf helemaal... opdat er later iets blijve van wat ik
beleefd en bemind heb. Goede vriend, soms voel ik me bergaf gaan, ik voel me moe,
ontmoedigd: zoveel inspanningen voor zo weinig... Maar het duurt nooit lang. Ik hef
het hoofd op en zet het klein venstertje wagewijd open. Mijn hart klopt om te barsten:
mijn borst is zo eng en mijn hart zo groot! Het wil vluchten, lopen naar het eindeloze
leven toe. O oneindig geluk te leven, te aanschouwen, zich een verre muziek te
herinneren, die bemind was en vergeten en teruggevonden en altijd aangegroeid. Een
zonnestraal

H.-V. Wolvens: Grijze zee (1961).
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streelt mijn ingeslapen palet, met het leven wil ik vandaag h e t l e v e n scheppen!
Ja, ik moet figuren, portretten schilderen... het leven zal uit de schilderijen treden,
uit de kaders... Het leven zal zingen, roepen, lachen, wenen ook, want het geluk is
vol tranen. Vriend, het heeft geen belang dat ik op de tentoonstelling aanwezig zij...
mijn schilderkunst moet zichzelf verdedigen. Enkele vrienden verdedigen haar,
weinigen, die haar liefhebben. Van Wolvens houdt men helemaal niet of f e l . Ik zeg
het zonder fierheid, maar eenvoudig als ik mijn leven overloop: ik heb nooit een
v r i e n d verloren’.
Of nog: ‘Beminde schilderkunst, bedriegelijke geliefde... Men moet veel geven
om een weinig te krijgen, maar dat weinige is enorm!... Ik heb mijn kunst gegrondvest
op leven... licht... liefde... de liefde is eeuwig... Altijd verder gaan, naar het zotte
licht, naar de onbekende werelden, nieuwe, onontgonnen horizonten. Leven! Leven!
leven om ervan te creperen... Ach die kleine stations - ik zie ze zo graag - overweg,
fluitende trein, een rookpluim scheurt de hemel, en dan de zee, onze Noordzee, haar
huivering, het warme zand, paarlen hemel, spiegelende zon, paarlemoer, schelpen...
Ja, vriend, alles staat me nog te doen...’ (1956)
‘Alles staat me nog te doen’: klinkt hier niet als de stem van Vincent van Gogh,
een van Gogh, die zijn evenwicht wist te behouden?
De onafhankelijkheid ten opzichte van voorbijgaande -ismen komt geregeld terug
in Wolvens' gesprekken en brieven: ‘Wat nieuw is, dat is wat uit het hart komt, wat
men werkelijk te zeggen heeft. Men mag zich niet dwingen te zijn wat men niet is.
Zich vèr houden van vergankelijke eerbewijzen, zich niet bekommeren om
voorbijgaande modes; zichzelf zijn, niets dan zichzelf, maar diep zichzelf; met het
ganse hart schilderen wat men liefheeft en zoals men het liefheeft’. Vandaar ook de
raadgevingen, die hij richt tot de jongere schilders: ‘Sedert de laatste werken van
Paul Klee schijnt alles uitverteld in het niet-figuratieve. Kost wat kost verder willen
gaan schijnt me het niets te willen nastreven. M.i. kan geen duurzame kunst groeien
uit dergelijke verloocheningen. Men verloochent niet straffeloos het essentiële: het
leven, de liefde... Het is treurig de jonge mensen over de gehele wereld hun meest
persoonlijke gaven te zien opgeven om aan de imperatieven van de abstracten te
gehoorzamen. Nooit was de kunst minder vrij dan thans. De mode van het ogenblik
weigeren te volgen is voor een debutant het zekere middel om voor zich alle deuren
te sluiten; wie van huize uit niet kapitaalkrachtig is, moet volgen en doen als de
anderen. Als hij zuiver blijft, dan verwijt men de jongere te herhalen wat anderen
deden. Alsof de abstracten niet schaamteloos herhalen wat Kandinsky en Mondriaan
een halve eeuw geleden maakten. De jongeren mogen het verleden zonder vrees
aankijken: een mensenhart is altijd jong. De enige plicht is tot het uiterste van zichzelf
te gaan’.
Alle commentaar is overbodig. Er blijft ons maar te kijken naar het werk van
Wolvens, deze duizendkunstenaar, die in de gewoonste dingen welke ons omringen,
eeuwige schoonheid wist te ontdekken.
Dr. Albert Smeets
Georges Marlier, ‘Henri-Victor Wolvens’, Uitg. De Arcade, Brussel, 1963 (320
blz., 52 kleur- en 160 zwart-wit-reproducties, 22 tekeningen; vollinnen band).
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poëtisch bericht
Kermis
voor G.
We verliezen onze laatste wilde haren
niet voor altijd. Het kermisvolk brengt ze weer mee
en telkens wilder met het schrijden van de jaren.
We vinden de vergeten woorden onzer epopee,
één ogenblik, als 't eventjes maar strelen
van een onbetamelijke wens. En stop!
Uit de warreling van balken en panelen
slaan als zoveel wensen duizend kleuren op:
je kan de markt op hol geslagen wanen,
- het belfort wankelt onder de rumoerigheid,
die bijval van slechts half voldanen.
Want ieder overschreeuwt zijn eigen spijt.
Jan Deloof

poëtisch bericht
Een minuut stilte
Een ranke silhouet
stond in het tegenlicht
het raam omkaderd door twee bomen.
Op tafel lag zijn brandende sigaret
over de afwezigen te dromen
die opgeroepen in het licht
aanwezig onder ons
niet mochten wederkomen.
De rook steeg recht omhoog
in ademstille piëteit
een kaars gelijk
en is dan langzaam uitgedoofd
terwijl men vrienden niet een tweede maal berooft
van 't leven door vergetelheid.
Lieve Van Damme

poëtisch bericht
Bezinning
En weer een dag voor aarde en hemel Hoe klam het vlees dat niet geneest
van deze zweer der erflijkheden
in 't dag na dag verhevigd feest
van teedre waanzin: leven, wereld;
verbranden van de geest en 't vlees:
metaal meedogenloos veredeld,
mens die de verste grenzen weet...
En weer een dag valt in 't verleden -
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't Is een lugubere wrede klucht:
‘Zo was je vader, zoon, vergeet hem!
Zo wordt je zoon, na het geluk...
Hij zal lijk jij zelfzeker spelen’.
Willy Spillebeen
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poëtisch bericht
Winter
latente winterzon
voor mijn raam met vergezicht
op een wereld waar
hier en daar nog sneeuw ligt
bleekgezicht
urinegeel onwerkelijk licht
een moede moedeloze wintervlieg
cirkelzaagt iets
Glovan Deloof

poëtisch bericht
Graf
De voorzaat ligt te zwijgen
over zijn klein bestaan;
er resten geen bewijzen,
alles heeft afgedaan.
Van grind en afgemaaid gras
de wind smaakt garstig.
Ik ben een broos gewas,
innerlijk weerbarstig.
Jozef Deleu

poëtisch bericht
Gedicht
De zaden zijn getuimeld in de tuin
de aarde is gekanteld op hun leven
wij weten dat het nu weer stil moet zijn
en wachten maar tot God de oogst zal geven.
De zaden zijn getuimeld in ons hart,
zoveel talenten onvergeld gegeven,
doch wij zijn zwak, wij zijn te rust gegaan
en hebben niet de kraaien weggedreven.
Maar als de dag komt om ten oogst te gaan
schrikken wij plots uit onze dromen wakker:
er is geen korenzee doch eindloos zwart
snijden de voren naakt door onze akker.
Klaus R. Evers
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poëtisch bericht
Winter
wwinter
bevroren meeuwen
hangen roerloos
op het witte water
ijsstil
een vragende vinger
tekent de scherven
van haar glazen rust
doodstil
Daniël Van Ryssel

poëtisch bericht
Brugge
Torens niet te tellen
Torsend eeuwen schoon
Kerken en kapellen
Belfortklok en kermisbellen
Liedjeszanger - ei, Gezelle Blije beiaardtoon.
Zwanen wit op grassen
Onder brug en boom
Reitjes waaruit wassen
Huisjes die in sproken passen
Molenwieken vesten sassen
Minnewaterdroom.
Stad van zon en stoeten
Over Burg en Zand
Beelden staan te groeten,
Hoofs, wie langs je pleinen moeten
Brugge, vol cantieken zoet en
Fijnste vlaamse kant.
Roger Verkarre

poëtisch bericht
Brugge
de regen met doorglansde rug
en wurmend tussen stenen
afgeschaafd en door de tijd getand
de wagens onder zwarte schilden
dichtgeplooid hun glans
hun ogen blinkend over straat
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en azend
terwijl de bomen buigen onder 't beiaardspel
dat rinkelend de nacht
over de pleinen schuift
en over moede straten.
Een oud traag man
gaat naast zijn stok
en fluit een hond
en fluit tussen de tanden...
Paul Vanderschaeghe

poëtisch bericht
Voor ons lief kindje
een kindergraf heeft
met getande stalen schop
de laatste drop geloof
die nog schuchter tussen de ribben
van mijn ziele beefde
onbarmhartig weggeschraapt
Eric De Preester
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ontmoetingen
Ontmoeting met Naum Gabo

Naum Gabo: Constructie, opgericht nabij ‘De Bijenkorf’ te Rotterdam.

Een treintocht van anderhalf uur in een vuile stofferige wagon. Ik ben passagier
op een trein waarop Harold Lloyd elk ogenblik langs het venster kan binnenkomen.
Een paar houten bruggen, terwijl we een slenterende rivier kruisen in de lange vallei.
Soms wordt het landschap smal en dan loopt de trein op de baan. Stilaan waant men
zich ergens in een armzalig verlaten land, halfweg de Ardennen. Alleen de gele
vierkante Diesellocomotief, die ik soms in de bochten zie, herinnert mij eraan dat ik
op weg ben, dwars door New England, de heuvels in, naar Waterbury, het stadje
waar Naum Gabo schreef dat hij mij te 16 u. 40 aan het station zou opwachten.
Zaterdagnamiddag 16 oktober. Inderdaad wij zijn er. Maar wie is hij? Een paar
mensen gaan langs de straat, want de trein stopt midden barakken en stapelplaatsen.
Ook een paar auto's. Bij een chevrolet staat een klein grijs manneke, slordig en
nerveus, maar met kraaknet roze en witgestreept hemd, perfect toegeknoopt, zonder
das en met lange mouwen. Ik zie de mooie parelmoeren knoopjes, vooral onder de
adamsappel en aan de polsen. Zijn ogen fonkelen zoals de knoopjes. Een handdruk,
de valiezen tussen vodden en gazetten in de koffer, en ik zit naast geplooide
dagbladen, groenten, een paar flessen en papieren zakken van de supermarkt, naast
Naum Gabo. Korte, kleine, geestige, pittige, kurieuze ondervragende jood. Vlug
komt de biënnale ter spraak, de biënnale van Venetië waar zijn broer Pevsner
exposeerde. Zij waren geen vrienden meer, zij schrijven elkaar opnieuw sedert de
laatste maanden. Alle twee dezelfde scherpe trekken en het gezicht van een vogel,
maar Pevsner zeer oud, me dunkt ziek aan het hart en moe. Gabo daarentegen is roze,
kleiner en vuriger. Het is redelijk ver, zegt hij, ik woon op de buiten. Dat is het wel:
eindelijk een scherpe bocht tussen bomen, over een halfgelegde weg een heuvel op,
een andere weg in, een eind langs de velden en plotseling, verloren in de buiten, een
ongelukkig huis, wit geschilderd en grauw uitgeslagen. ‘Hier woon ik sedert enkele
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jaren’. Uit de boom schiet een oriool op, een vurig gekleurde vogel die mij plotseling
aan de nieuwe wereld herinnert.

op korte golf
Een hartelijk welkom aan volgende nieuwe leden:
M . C l a e r b o u t - D e l f o rg e , J o z e f D e l o o s e , A r t h u r D e l t o u r,
M a g l o i r e D o r n e z (allen plastische kunsten), C h r i s D u b o i s (muziek),
R o b i n H a n n e l o r e (letterkunde). O m e r Va n Vo s s e l e n (plastische kunsten)
en P a u l Ve r p o o r t (letterkunde).
Letterkundige B e r t B i j n e n s uit Nieuwpoort, auteur van een reisgids over
Zuid-Vlaanderen, heeft nu ook het draaiboek geschreven van een film over dit gebied,
die gemaakt wordt door de Kring Bachten de Kupe, uitsluitend met de medewerking
van leden van deze kring, die gevestigd is Kokstraat 53, Nieuwpoort.
Beeldhouwer R o g e r B o n d u e l ontwierp, in opdracht van het stadsbestuur van
Oudenaarde, een St.-Michielsbeeld, dat in het stadhuis aldaar zal worden geplaatst.
Hij stelde ook tentoon gedurende de paasweken in de expositie ‘Gewijde Kunst’ te
Peer.
In het raam van het jaarlijks St.-Jozefsfeest der firma Decoene te Kortrijk, werd op
21 maart hulde gebracht aan kunstkopersmid C h a r l e s B r e s o u s , als gepensioneerd
personeelslid van genoemde firma.
Kunstschilder J a n C o b b a e r t uit Kessel-Lo exposeerde tot 4 maart in de galerij
Ravenstein te Brussel. Hij stelde, begin april, eveneens nog tentoon in de
St.-Pietersabdij te Gent.
Kunstschilder A n d r é D e M a n en beeldhouwer A n d r é Ta e c k e n s stellen
hun werken tentoon, van 11 tot 26 april, in het Concertgebouw, Sint-Jacobsstraat, te
Brugge. Onze geestelijke adviseur, Dr. A l b e r t S m e e t s , leidde deze expositie in.
In de bekende Troubadourreeks van Desclée De Brouwer verschijnt een herdruk van
‘Ik wil een dappere kerel zijn’, het mooie jeugdboek dat A n d r é D e m e d t s schreef
onder pseudoniem Koen Lisarde.
In de serie ‘Ontmoetingen’ komt, van dezelfde auteur, een monografie over Abel
Coetzee van de pers.
Op 22 maart, Palmzondag, werd in de Kortrijkse Sint-Maartenskerk de
Johannes-Passion van J.S. Bach uitgevoerd door het koor Singhet ende weset vro,
o.l.v. M a u r i t s D e n a u x . Het Westvlaams Orkest verleende zijn medewerking,
aangevuld met de oude instrumenten, door Bach voorzien. Na afloop van het concert
werden de medewerkers door burgemeester Lambrecht ten stadhuize ontvangen. De
beide Kortrijkse ministers, De Clerq en De Quae, reikten, uit naam van minister Van
Elslande, aan koorleider M a u r i t s D e n a u x , aan mevrouw Denaux en de
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heer Willemsen, als stichters van ‘Singhet ende weset vro’, eretekens uit, blijken van
de hoogste waardering voor het baanbrekend werk van deze mensen.
Op 31 maart trad onze Verbondssecretaris, L u c i e n D e n d o o v e n , in het huwelijk
met Te r e s a M e s t d a g . Tijdens de zitting van de Raad van Beheer dd. 21 maart
jl., werd een gelukwens uitgesproken door onze Voorzitter, J o z e f S t o r m e , waarna
hij, in naam van het Verbond, een geschenk overhandigde aan het jonge paar. Uit
naam van zijn verloofde en hemzelf dankte de Verbondssecretaris de voorzitter en
de leden. Langs deze weg worden Teresa en Lucien nogmaals vanwege Verbond en
tijdschrift hartelijk gefeliciteerd.
Van de hand van Pater A u g u s t D e N o l f , C. ss. R., verscheen zopas, bij de
Bibliotheca Alphonsiana te Leuven, het toneelspel ‘Lutgart’, dat werd opgevoerd
n.a.v. het tienjarig bestaan van ‘De Graal’ te Roeselare.
Op 15 maart had in de stedelijke concertzaal te Brugge een concert plaats door de
leerlingen van het stedelijk muziekconservatorium. Directeur M a u r i t s D e n o o
had de leiding; er werden verscheidene composities van zijn hand uitgevoerd, o.m.
de ‘Dans der Marionetten’.
De tenor S y l v a i n D e r u w e uit Brugge vertolkte een hoofdrol in ‘De Parelvissers’
van Bizet, opera, die op 23 maart werd uitgevoerd in de K.V.O. te Antwerpen.
Onder de regie van B e r t D e W i l d e m a n voerde Teater Antigone uit Kortrijk
verscheidene malen ‘Beatrijs’ van Felix Rutten op (moderne bewerking in vrije
verzen van de Middeleeuwse sproke). Intussen werd ‘Voorlopig Vonnis’ door dezelfde
toneelgroep met veel succes opgevoerd te Brugge, in het parochiaal centrum van
Kristus-Koning.
Op de Brusselse Boekenbeurs hield ons Beheerraadslid F r e d G e r m o n p r e z een
fel opgemerkte causerie over zijn jongste roman ‘Dossier Bakelandt’. Dit boek werd,
in hoorspelvorm en in twee delen, geprogrammeerd door de B.R.T. West-Vlaanderen;
Teater Antigone, onder regie van B e r t D e W i l d e m a n , verzorgde deze
uitzendingen.
Van 29 februari tot 13 maart exposeerde kunstschilder F e r n a n d G e v a e r t uit
St.-Michiels zijn werken in de Galerie Générale te Oostende.
Kunstschilder J a n H o o g s t e y n s exposeerde van 29 februari tot 28 maart
individueel te Delft in Nederland.
Kunstschilder E t i e n n e L e C o m p t e stelde van 28 maart tot 9 april zijn werken
ten toon in de Galerij Deurlica, Dorpstraat 28, Deurle aan de Leie.

[Ontmoeting met Naum Gabo, vervolg]
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Oppervlakte van de derde graad.

Zijn vrouw, zwartharig, vriendelijk en dik, en zijn dochter, zwartharig, vriendelijk
en dik, zestien jaar, komen mij tegen. Alles hartelijk en goed. Men zegt altijd Gabo,
nooit husband of daddy. Het huis is een ruimte met living, eethoek, trapkast en zithoek
binnen dezelfde slordige ruimte op een ruwe betonnen vloer. Dit paalt aan een tweede
ruimere garage - zo noemen wij zulk een plaats - waarin het atelier en de werken.
Deze man vertelt dat hij duizenden dollar kreeg voor een sculptuur, pas aangekocht
door het museum van Detroit, maar leeft hier eerder in een kampeerplaats dan in een
huis. Er is geen echt meubel, geen keukenalaam, geen stoel, geen tas, geen vork,
geen gordijn, geen koffie, geen maaltijd, geen slaapkamer, geen tuin, geen atelier,
geen niets dat die naam waardig is. Maar alles kan men er rustig beleven in de
doodeenzame natuur. Ik kom uit Boston en New York maar hier leef ik eenzamer
dan te Remouchamps. Tot maandagmorgen, een weekeind op de boerebuiten.
Hoe werkt Gabo? De constructivist is een constructeur. Hij doet alles zelf en
weigert alle vakkundige hulp. Zijn kunstenaarsatelier is een ‘hobbyshop’ waar
springzaag en boor, vijlen en hamers te pronken staan. Een beeldhouwwerk van Gabo
is een spinneweb van stalen of nylon kabels op een plastieken skelet gespannen,
zodat het geheel het uitzicht heeft van een doorschijnend weefsel, dat over glazen
platen gespannen werd. De draden die de oppervlakte uitmaken, liggen in dunne
groetjes over de steunplaten, en elk groetje is met engelachtig geduld en zorg door
de kunstenaar zelf uitgeslepen.
Gewoonlijk zijn deze strukturen ongeveer een meter hoog, soms meer, zelden
kleiner en hun vlakken gaan van buiten naar binnen over, zonder dat men precies
kan besluiten wat buitenvlak en wat binnenvlak is. Als dokter denk ik spontaan terug
aan de overgang tussen huid en slijmvlies ter hoogte van de lippen, en aan de
lichaamsopeningen van de mens.
Het werk van Gabo realiseert onopzettelijk en uit de spontane scheppingsdrang
van de kunstenaar, de nieuwste geometrische strukturen welke door de mathematici
de oppervlakten van de derde graad worden genoemd. Als illustratie wordt hierbij
een dergelijk oppervlak getoond, naast het werk dat Naum Gabo voor de Bijenkorf
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te Rotterdam ontwierp en waarover in het Editoriaal van dit nummer meer wordt
verteld.
Veel kunstliefhebbers zijn nog zodanig met de konkrete vormgeving van boom
en mens vergroeid, dat dergelijke zogenaamde abstracte vormgeving hen koud laat
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of zelfs kregelig stemt. Abstract zijn deze vormen absoluut niet, wel uiterst konkrete
uitdrukkingen van werkelijke formules. Geabstraheerd zijn ze evenmin want ze
hebben geen de minste verwantschap met reeds gekende vormen of strukturen die
hun uitgangspunt zouden zijn. Dus zijn wel dergelijke vormen een volkomen eigen
werk van Gabo en moet men dergelijke constructies met waardering benaderen. Hun
vorm drukt de moderne sensibiliteit uit van een tijd die door formules en berekening
wordt beheerst. De eerbied die ons telkens bevangt als wij een vliegtuig of een
gelijksoortige struktuur benaderen, behoort tot dit gebied van de menselijke
sensibiliteit, dat Gabo met meesterlijke hand beschrijft. De moderne mens heeft
voorwerpen ontworpen die, hoewel van technische oorsprong, een werkelijk
kultuurvoorwerp zijn en dit zonder versiersel, zonder kleur, zonder toevoeging van
detail. De vleugel van het vliegtuig, sommige verfijnde vormen in de
automobielindustrie voor renwagens, sommige eenvoudige gebruiksvoorwerpen,
zijn tengevolge van de prachtige overeenstemming tussen doel en funktie zo
merkwaardig dat ze ons verbazen, dat ze ons stil en eerbiedig maken. Het werk van
Gabo ligt in deze lijn, maar het is natuurlijk veel meer dan een zuivere formule,
omdat het deze onbepaalbare willekeur en spontaneïteit vertoont die in elk kunstwerk
schuilt.
Dr. med. Hubert Peeters
Lector aan de Katholieke Universiteit, Leuven.

ontmoetingen
Bekroning voor Architect Arthur Degeyter

Arch. Arthur Degeyter: Woning van Dr. L. Defour te Moeskroen (eerste melding)
Foto R. Vanroelen

Twee meldingen in de Van de Ven-prijs betekenen een belangrijke onderscheiding,
die architect Arthur Degeyter te beurt viel. De Van de Ven-stichting, die ieder jaar
een prijsvraag uitschrijft, spant zich in tot het propageren van wat bij de moderne
architectuur representatief kan genoemd worden. Arthur Degeyter bekwam dit jaar
de eerste melding voor een dokterswoning te Moeskroen, en de derde melding voor
het Centrum voor Kunstmatige Inseminatie te Loppem. (Aan dit laatste ontwerp
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werkte ook Hendrik Scherpereel mede, die samen met Yvan Claeys aan het
architectenbureau van A. Degeyter verbonden is.) Arthur Degeyter (o 1919, Brugge)
studeerde aan de Akademie te Brugge, het Instituut St.-Lucas te Gent, en het Hoger
Instituut Ter Kameren te Brussel. Vroeger reeds bekwam hij een bekroning in de
wedstrijd ‘Pro Arte Christiana’. Thans is het zo dat niemand nog twijfelen kan aan
zijn verdiensten t.o.v. de eigentijdse architectuur.

op korte golf [vervolg]
Op 23 en 24 februari, alsook op 1 maart, werd te Diksmuide ‘Een hete Zomeravond’
opgevoerd door de Rederijkerskamer ‘Scerpdeure onder 't Helich Cruus’. De regie
was in handen van K l a a r L e y r e .
Ons Beheerraadslid J o M a e s uit Oostende werkte een project uit, waarbij het
huidig heemkundig museum in het Blankenbergse stadhuis met een tussenverdieping
zou worden uitgebouwd, zodat er tevens plaats zou zijn voor een folklore- en een
heemkundig museum.
Op 21 maart hield ons Beheerraadslid, Dr. E u g e e n M a t t e l a e r , te Brugge een
spreekbeurt over de culturele rol van de gemeente.
Bij de uitgeverij ‘De Pelikaan’, Oude Zak, 32, te Oedelem, verscheen zopas het boek
‘Analectes Médicaux ou Recueil de faits qui ont rapport à l'art de guérir et qui se
sont passés dans le ressort de la ville et du franc de Bruges, par le Docteur De Meyer
(een belangrijk Brugs geneesheer uit de 19de eeuw)’ M a r c e l M a t t h i j s schreef
voor dit werk een Nederlandse biografie over Dr. De Meyer.
Op 27 maart werd in de ‘Kunstkring ‘58’ te Brugge, door de culturele werkgroep
‘Noord-Zuid’ een bijzonder programma ter ere van M a r c e l M a t t h i j s aangeboden.
Jan Berghmans, voorzitter van ‘Noord-Zuid’ sprak over de figuur en het werk van
de gevierde schrijver.
Op 22 maart gaf M a r i a M a t t h i j s , dochter van Marcel, een zangrecital voor
de micro van zender West-Vlaanderen.
Op 7 mei gaf de gewestelijke zender West-Vlaanderen een concert uit, verzorgd door
het Ieperse St.-Niklaaskoor, o.l.v. H. M o e r m a n .
Bij gelegenheid van de 94s t e verjaardag van onze eredeken, Baron J o z e f
R y e l a n d t , bracht het Renaat Veremanskoor zijn a capella mis ten gehore: op 22
maart ten huize van de componist, op 29 maart in de St.-Jacobskerk, op 4 maart in
de parochiale kerk van St.-Kruis en op 12 april in deze van Kristus-Koning.
Kunstschilder G u s t a a f S o r e l en linograveur A n d r é S o r e l namen van 21 tot
31 maart deel aan een groepstentoonstelling in het Feestpaleis te Oostende.
In het februarinummer van Dietsche Warande en Belfort verscheen de novelle ‘Angst’
van J a a k S t e r v e l y n c k .
De monografie over S t i j n S t r e u v e l s in de reeks Ontmoetingen van Desclée De
Brouwer kreeg dezer dagen een nieuwe herdruk.
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Cineast Emiel Degelin draaide onlangs een film ‘In 't Water’, naar een werk van
onze Eredeken.
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Op 14 maart, op het Oostends stadhuis, had de provinciale finale plaats van het
Europees Welsprekendheidstornooi 1964. L i a T i m m e r m a n s zat de jury voor.
Op 14 maart werd zij door het Oostendse stadsbestuur ontvangen en gehuldigd, n.a.v.
haar bekroning met de prijs van de Scriptores Catholici.
Haar roman ‘Verloren Zomerdag’ wordt uitgegeven in het Zuidafrikaans bij Kosmo,
Kaapstad.
Vermelden wij tenslotte nog dat L i a T i m m e r m a n s onlangs verheven werd
tot de rang van Ridder in de Leopoldsorde.
A n i t a Va n d a m m e exposeerde tot 12 april in Sommarlek te Oostduinkerke.
Op 9 maart had in de Brugse Volksschouwburg de opvoering plaats van ‘De
Regenmaker’, door de Aloude Hoofdcamere van de Heiligen Gheest en onder de
regie van R e m i Va n D u y n .
Dit voorjaar verschijnt bij Desclée De Brouwer, in de Troubadourreeks, het tiende
Jan Monter-boek, nl. ‘Jan Monter Komeetpassagier’, geschreven door J u l i e n Va n
R e m o o r t e r e (onder pseudoniem Piet Mortelman). Op 8 april werd door de B.R.T.
West-Vlaanderen zijn hoorspel ‘De twaalfde kat’ uitgezonden.
Van 7 tot 20 maart stelde ons medelid, kunstschilder O m e r Va n Vo s s e l e n ,
zijn werken ten toon in de Galerie Memling te Brugge.
Op 23 februari verzorgde het mannenkoor ‘De Gezellen van de H. Michiel’ de Brugse
artiestenmis. H i l m e r Ve r d i n dirigeerde en bracht ook orgelimprovisaties ten
gehore. Er werden werken uitgevoerd onder meer van L i o n e l B l o m m e en
Herman Roelstraete.
Op 9 maart werd door zender West-Vlaanderen de Symfonie in C van R e n a a t
Ve r e m a n s uitgezonden. Deze toondichter, één der medestichters van ons Verbond,
bereikte zopas de top van de 70 jaar en hij verraste ons met twee nieuwe werken:
een symfonie en een geestelijk oratorium ‘De Vijf Blijde Mysteries’, dat eerstdaags
te Brussel zal gecreëerd worden. Zijn symfonie werd inmiddels reeds uitgevoerd te
Antwerpen.
Wij wensen de jarige toondichter van harte geluk en ad multos annos! Wij hopen
in een volgend nummer een artikel over hem te publiceren.
In de serie ‘Noorderlicht’ van Desclée De Brouwer verschijnt de door de Provincie
bekroonde novelle van M a r c e l Ve r l e y e ‘De Snoek’.
Op 16 februari voerde de Rederijkerskamer van het Heilich Cruys uit Brugge ‘Valstrik
voor man alleen’ op. L u c W i l d e m e e r s c h had de regie en F e r n a n d B o u d e n s
zorgde voor een keurig, modern decor.

[Bekroning voor Architect Arthur Degeyter, vervolg]
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Arch. Arthur Degeyter: K.-I.-Centrum te Loppem (derde melding)
Foto R. Vanroelen

De kerk van O.-L.-V.-Onbevlekt te Veurne-Nieuwstad werd als een parel van
moderne bouwkunst geroemd (D.P. De Nieuwe Gids). Zij illustreert misschien de
opvatting van de bouwmeester dat een gebouw - vb. een bedehuis in de zeevlakte ook als het typisch van onze tijd is, daarom nog niet de band met eigen streek en
traditie hoeft te negeren. De moderne schepping kan bij Degeyter net zo goed in
dezelfde bedding vloeien als de goede kunst van alle tijden. Het vergt lange jaren
om het wezen van de bouwkunst te doorgronden, en wie pas de grondregelen bezit,
moet letten op het gevaar van een te modieuze toepassing. De discipline, die het werk
van Degeyter kenmerkt, kan ten dele een vrucht zijn van zijn studiewerk bij de
overbekende ontwerpen van Male (Abdij), Gistel (Ste-Godelieve-abdij), Torhout
(Groenhove) en Chimay (Trappistenabdij): een stilaan indrukwekkende serie ernstige
ontwerpen, die aan zijn naam onder de architecten een meer dan gewone klank
verleent.
Lucien Dendooven

ontmoetingen
Schrijfsters bekroond
Lia Timmermans laureate der ‘Scriptores Catholici’
Dat de roman ‘Sabine Mardagas’ van L i a T i m m e r m a n s met de prijs van de
Scriptores Catholici bekroond werd, zal velen in Vlaanderen verheugen. Reeds
vroeger heeft zij de aandacht op haar talent gevestigd met haar ‘Vertelselkens van
ons land’, ‘Het Klein Album van Martha’, ‘De Ridder en zijn gade’, ‘Verloren
zomerdag’ en vooral met ‘Mijn vader’, een ontroerend boek dat zij bescheiden een
essay heeft genoemd en waarin zij op piëteitsvolle wijze de herinnering opgeroepen
heeft aan haar beroemde vader Felix Timmermans, die een van de stichters en de
eerste Vlaamse voorzitter van de Scriptores Catholici is geweest. Slechts eenmaal
heb ik een bezoek gebracht aan Felix Timmermans te Lier. Dat was in 1926. Het
blonde, vijfjarig meisje dat toen door het huis stoeide en met glanzende ogen de
wereld ontdekte, is thans een van onze markantste romanschrijfsters geworden.
Met haar jongste roman ‘Sabine Mardagas’ bevestigde zij voorgoed haar talent.
Het is, naar het oordeel van Bernard Kemp, ongetwijfeld ‘de mooiste en rijpste roman
die Lia Timmermans ons tot nog toe heeft gebracht’. Sabine Mardagas is een vreemd,
maar boeiend boek. De centrale figuur is een door haar man verlaten vrouw, die ook
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na haar dood het hele verhaal blijft beheersen. Dit verhaal wordt verteld in de ikvorm
door de jonge onderwijzeres Annette Ernalsteen, die
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Lia Timmermans

na haar aanstelling te Brugge, haar intrek neemt bij haar oom George. Allengerhand
gaat zij liefde opvatten voor deze inzichzelf gekeerde, ietwat zonderlinge vrijgezel,
die innerlijk met onverklaarbare problemen te worstelen heeft. Een diabolische
betovering weerhoudt hem toe te geven aan zijn gevoelens voor Annette. Sabine
Mardagas, die tijdens haar leven een grote aantrekkingskracht op hem heeft
uitgeoefend, heeft ook na haar dood een magische invloed op hem. Zij houdt hem
in haar onzichtbare ban. Op een avond ontdekt Annette zijn geheim. En nu wordt
ook zij gefascineerd door de onzichtbare aanwezigheid van de raadselachtige vrouw,
die niet alleen haar omgeving blijft folteren, maar ook haar eigen geluk in de weg
staat. Slechts als Annette, met een eindeloos en liefdevol geduld, de onzichtbare
aanwezigheid van Sabine ontsluierd heeft en door haar zuivere aanhankelijkheid in
de geest van George de betoverende foltering gebroken heeft, slaagt zij er in, samen
met hem, het geluk te veroveren.
Sabine Mardagas is niet alleen een mooi en boeiend boek geworden, het is tevens
uitgegroeid tot een verhaal, dat de bevestiging inhoudt van het geloof in de liefde.
Van haar vorig boek ‘Verloren zomerdag’ heeft de Noord-Nederlandse schrijfster
Anne Lennart getuigd dat het voor haar echt een verrassing was. ‘Wat in dit verhaal
beschreven wordt zou je een prelude tot de liefde kunnen noemen, gezet in een
toonaard, die ons, met het aardse vergroeide volwassenen, vreemd is geworden, en
met heimwee vervult’.
Sabine Mardagas is geen prelude meer, al is de ikfiguur een jonge argeloze vrouw,
die nog maar pas uit haar jeugddromen ontwaakte en voor de eerste keer door de
liefde wordt aangeraakt. Sabine Mardagas is een boek geworden dat van zulk een
rijp inzicht in de liefde en van zulk een ruim begrip voor het leven en de mens getuigt,
dat het alleen door een rijpe vrouw geschreven kon worden. De prelude van de
verloren zomerdag is hier een loflied op de liefde geworden. Lia Timmermans schreef
dit boek onder het bekende motto ‘Wie de liefde niet bezit, is een holle schalmei’.
Zij gaat op zoek naar de liefde in een wereld die door waanbeelden betoverd wordt.
Haar loflied op de liefde loopt als een gouden draad door het verhaal en geeft er een
diepte aan die vaak ontroert. In het eerste hoofdstuk mijmert Annette ‘Is de liefde
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misschien een licht uit een andere wereld, dat onze harten openbreekt? Ik geloof het.
Zij kan een bliksem zijn of een trage dageraad, een licht is zij, een vlam, die ons het
eigen wezen en dat van de geliefde onthult en het gelaat zonder trekken, het beeld
zonder vormen toont, dat in ons verscholen ligt.’ En verder zegt zij: ‘Als wij beminnen
hoeven wij niet te kennen. Als wij beminnen, dan geloven wij. En de eerste daad van
de liefde is in het beeld van de geliefde, zoals het eenmaal herkend werd in het licht
der liefde, te blijven geloven.’ Ook in het slotakkoord van dit loflied komt zij hierop
terug: ‘De eerste daad van de liefde is het trouwe geloof. En het eerste werk van de
liefde is de geliefde te leiden tot het eigen wezen, het gelaat zonder trekken en het
beeld zonder vormen, dat de ogen van het hart in hem hebben gezien. Zo dikwijls
had ik mij afgevraagd: ‘Waarom, ach waarom heb ik hem lief?’ ‘Nu meende ik het
antwoord te kennen. Misschien klinkt het vermetel, maar ik geloofde - en geloof nog
- dat wij in el-

kunstecho's
Amsterdam
Reina Prinsen Geerligs-prijs
Om in aanmerking te komen voor deze prijs, moeten de deelnemers, Belgen of
Nederlanders, op 24 november van het jaar der uitreiking de leeftijd van 20 jaar
hebben bereikt en de leeftijd van 25 jaar niet hebben overschreden. Het literaire werk,
vrij onderwerp, al dan niet gepubliceerd of aan een uitgever aangeboden, bestaande
uit gedichten, toneelstukken of prozawerken, moet vóór 1 juli a.s., in duplo, met
vermelding van eigen naam en geboortedatum, overgemaakt worden aan dhr. Paul
de Wispelaere, Stationslaan 29, Sint-Andries-Brugge. Prijs: f 200,-. De uitreiking
heeft in principe op 24 november plaats.
Jury: Jan Blokker, Nel Breevoort-Noordzij, Dolf Verspoor, Julien Weverbergh en
Paul de Wispelaere.

Antwerpen
Vierde Nationale wedstrijd voor smalfilmamateurs
De Vlaamse Toeristenbond richt in november zijn vierde Nationale Wedstrijd in
voor smalfilmamateurs (8 mm - 16 mm). Dit jaar komen, buiten toeristische of
folkloristische films, ook dokumentaires, fiktie- en genrefilms in aanmerking.
Prachtige penningen en daarenboven prijzen voor een totaal bedrag van 60.000 F
zijn beschikbaar.
Reglement en inschrijvingsfiche kunnen aangevraagd worden op het
V.T.B.-sekretariaat, St.-Jakobsmarkt 45, te Antwerpen of in de kantoren te Brugge,
Brussel, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende en St.-Niklaas.

Brugge
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Ridder P. van Outryve d'Ydewalle, Erevoorzitter van het C.V.K.V., twintig
jaar Gouverneur.
Op 14 september a.s. zal het twintig jaar geleden zijn, dat Ridder P. van Outryve
d'Ydewalle benoemd werd tot Gouverneur van onze Provincie. De Provinciale Raad
wenst dit ambtsjubileum met de passende luister te vieren, o.m. met een huldiging
op 14 september tijdens een academische zitting. Te dier gelegenheid zal hem een
Liber Amicorum worden overhandigd. Dit gedenkboek zal diverse bijdragen omvatten
aangaande de evolutie van onze provincie sedert de jongste wereldoorlog, voor zover
deze ontwikkeling in verband kan gebracht worden met de loopbaan of de persoon
van de Gouverneur. Een twintigtal personaliteiten uit de Provincie werd reeds
aangezocht om aan dit boek mee te werken. Degenen, die foto's bezitten in verband
met de activiteiten van de jubilaris, worden verzocht deze aan het

West-Vlaanderen. Jaargang 13

152
Provinciaal Bestuur te laten geworden vóór 1 mei a.s. (foto's voorzien van een kort
kommentaar). Er wordt gehoopt deze foto's en de teksten in te schakelen in het
gedenkboek. Men kan ook geldelijk steunen: minimum stortingen van 300 F op giro
1785,28 van de Kredietbank te Brugge, voor rekening Huldecomité Ambtsjubileum
Gouverneur, geven recht op een genummerd exemplaar van het Liber Amicorum,
terwijl de naam van de schenkers in het boek zal vermeld worden.

Internationale Orgelweek 25 juli - 1 aug. 1964
Onder auspiciën van het Festival van Vlaanderen en met medewerking van de stad
Brugge en de B.R.T., wordt ter gelegenheid van het tweede lustrum van de
orgelconcerten te Brugge een Internationale Orgelweek met groots allure
georganiseerd, met, o.m. een Internationaal Orgelconcours, toegankelijk voor
candidaten tot 35 jaar. 5 Prijzen, ter waarde van 50.000 F (1s t e prijs: 25.000 F).
Juryleden: G. Litaize (Fr.), O Crozier (U.S.A.), A. De Klerk (Ned.), H. Klotz (D.)
en K a r m i e l D ' H o o g h e . Op het programma treffen wij verder aan: Internationaal
Orgelcongres, met referaten door N. Dufourcq (Fr.), G. Leonhardt (Ned.) en H. Klotz
(D.), meestercursussen en de gelegenheid tot het volgen van privaat cursus bij solisten
en juryleden; tentoonstelling van positieven en portatieven, schilderijen en
houtsnijwerk, oude orgelboeken, orgelpijpen, orgelperiodieken en grammofoonplaten;
openingsconcert door Flor Peeters en verder nog concerten met speciale programma's,
o.a. een volledig improvisatieconcert door A. De Klerk, andere juryleden en A.
Heiller (Oostenrijk), uitvoering van concerti voor twee orgels, de mis van Strawinsky
en oude madrigalen.
Inlichtingen: Secretariaat, Gistelse steenweg 285, St.-Andries-Brugge.

Gewijde Kunst: Kerkbouw en Grafzerken
Van 22 maart tot 12 april werd in het Expositiecentrum Huidevettershuis, aan de
Kleine Vismarkt te Brugge, een uiterst interessante tentoonstelling gehouden over
gewijde kunst, kerkbouw en grafzerken. Kanunnik Karel Berquin sprak het inleidend
woord uit. De expositie werd ingericht op initiatief van het Provinciaal Comité voor
Kunstambachten en Industriële Vormgeving in West-Vlaanderen.

Literaire Tafelstonden
Het werkprogramma 1964 van deze actieve vereniging werd ingezet met een literaire
avond te Eindhoven (zie verder onder deze rubriek). Inmiddels is de dertiende pocket
reeds ter perse en werd op 14 maart de tiende Tafelstonde gehouden, eveneens bij
onze Noorderburen, nl. te Oostburg. De beschermende gezellen, L u c i e n D e n d o o -
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[Schrijfsters bekroond, vervolg]
kaar beminnen het beeld en de gelijkenis van God, zoals dat beeld op die éne bepaalde
manier, in die éne bepaalde mens weerspiegeld is.’
Lia Timmermans verloochent ook in Sabine Mardagas haar afstamming niet.
Sommige beschrijvingen en vergelijkingen verraden de verrassende en poëtische
visie, die ook het proza van Felix Timmermans kenmerkte. Luister even: ‘Op een
middag stond ik bij het open raam en keek hoe de zon, weerkaatst in het rimpelend
water, als een grote gouden vis gevangen zat in een wiegend net van lichtlijnen.’
Deze verrassende poëtische visie, die hier en daar het verhaal versiert, geeft aan het
boek een ongewone bekoorlijkheid. Maria Rosseels getuigde dan ook terecht: ‘Lia
Timmermans heeft haar verhaal geschreven in een zachte, ietwat weemoedige
mineurtoon. Zij roept een wereld op waarin droom en werkelijkheid niet van elkaar
te onderscheiden zijn: evenmin als men duidelijk kan zeggen waar haar proza louter
poëzie wordt en de poëzie opnieuw in proza verglijdt.’
Door de originaliteit van het gegeven, dat op traditionele maar boeiende wijze
werd uitgewerkt; door het nobel inzicht in de liefde; door de grote oprechtheid en
de ontroerende schroomvalligheid waarmee sommige situaties benaderd en
gesuggereerd worden en vooral door de heldere, vaak poëtische taal waarin dit verhaal
geschreven werd, neemt Lia Timmermans plaats onder de beste romanschrijfsters
van onze tijd. Haar bekroning met de prijs van de Scriptores Catholici betekent de
erkenning van haar schoon en rijp talent.
Pieter G. Buckinx

ontmoetingen
Bertien Buyl Derde Heideland-prijs

Op 26 november reikte Minister Van Elslande in de Beneluxzaal van het Paleis der
Congressen de prijzen uit aan de drie bekroonde auteurs van de Romanprijsvraag
‘Heideland voor Noord en Zuid’. Dhr Nagels, de Hasseltse uitgever die de prijskamp
had uitgeschreven, was ontgoocheld omdat de jury geen eerste prijs had willen
aanwijzen (100.000 F); wel werden een tweede prijs (50.000 F) en twee derde prijzen
(elk 30.000 F) toegekend. Een ervan kwam toe aan Bertien Buyl voor ‘De trage
Dans’ ingediend onder het motto: ‘Noem mij niet Mara maar noem mij Noëmi’. Er
waren niet minder dan 117 romans in handschrift ingestuurd geworden.
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Bertien Buyl, die de echtgenote is van kunstschilder Rover (Roger Vercruysse uit
Kwaremont, waarover ‘West-Vlaanderen’ voor enkele maanden uitvoerig handelde),
werd te Gent-Ledeberg geboren in 1927. Zij volgde oude humaniora en daarna ook
wat Academie. Langs de schilderkunst om vond zij haar echtgenoot, maar het
schilderen liet zij varen om zich volledig aan haar huishouden te wijden, dat haar
ook thans als moeder van zes kinderen volledig in beslag neemt. Omdat zij zo mooi
vertellen kan raadde Roger Vercruysse haar aan zich aan het schrijven te zetten. Zo
debuteerde zij in 1953 met ‘Verhaal voor Rogier’ in het Nederlandse tijdschrift ‘De
Nieuwe Stem’.
Haar meest opgemerkte novelle was vooralsnog ‘Glanzend was mijn haarwrong’
(1955), een zeer fijn geschreven bevreemdend stuk, waarin een aan geheugenverlies
lijdende jongevrouw in de eerste persoon een verhaal ontspint dat
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een wondere dooreenhaspeling is van droom en werkelijkheid, heden en verleden.
Een betekenisvolle erkenning van haar talent was de opname van deze novelle door
André Demedts in de ‘Vlaamse Verhalen van deze Tijd’ (Prismaboek 888, 1963),
samen met verhalen van Frans van Isacker, Piet van Aken, Ward Ruyslinck e.a.
De thans bekroonde roman ‘De trage Dans’ verschijnt vermoedelijk nog dit jaar
bij Heideland. Het werk heeft reeds een lange voorgeschiedenis. De hoofdfiguur, de
Engelse danseres Nadia Sinclair, trad eerst op in een onuitgegeven verhaal in
dialoogvorm ‘Nacht is morgen’, dat dan tot een toneelstuk verwerkt werd. In een
later kortverhaal ‘Handen gelijk katten’ komt zij als nevenfiguur voor. De daaruit
gegroeide en voor vijf jaar begonnen roman zou eerst ‘Passacaglia’ heten om tenslotte
‘De trage Dans’ te worden. Uit het handschrift blijkt dat inderdaad een traag muzikaal
motief er steeds herhaald wordt, zoals in de Passacaglia. Heel veel gebeurt er niet;
het is de lamentabele geschiedenis van het mislukte huwelijk van een danseres en
een burgerman. Belangrijker dan het gebeuren is o.i. de problematiek die erin
behandeld wordt. Aan de ene zijde staat de echtgenoot, een trieste vertegenwoordiger
van een uitgehold christendom, dat in conventies en huichelarij vastzit en eer
karikaturaal wordt voorgesteld; aan de andere zijde een hypersensiebele vrouw,
drijvend tussen een nihilistisch sensualisme en esteticisme enerzijds en een primair
egoïstisch moederinstinct anderzijds. De pijnlijke situaties, die uit deze tegenstellingen
ontstaan worden met vrouwelijke delikaatheid behandeld, zonder ook maar eens te
vervallen in de goedkope cruditeiten, welke sommige Vlaamse en Nederlandse
schrijvers vandaag de dag zo graag verwarren met oprechtheid. Een opbeurend boek
is het natuurlijk niet geworden, maar misschien wel een bewijs ‘per contrarium’ dat
een edele liefdesopvatting en een hogere levensbeschouwing voor een evenwichtig
huwelijksleven onontbeerlijk zijn. Talent heeft Bertien Buyl in overvloed.
Dr. Albert Smeets

Flor Barbry als ‘Juulke’ in zijn stuk ‘De Harlekijn’.

ontmoetingen
‘De Harlekijn’ van Flor Barbry
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Op zondag, 19 januari j.l., heb ik in het Frans-Vlaamse dorpje Boeschepe de opvoering
bijgewoond van ‘De Harlekijn’ geschreven door Flor Barbry uit Westouter. De auteur
van het stuk is tevens de zeer verdienstelijke en onvermoeibare leider en regisseur
van het stilaan beroemd geworden ‘Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen’, dat reeds
sedert 1955, en ieder jaar met steeds groeiender sukses, in tientallen dorpen en steden
van de Westhoek, via het toneel in het plaatselijk dialekt, het bewustzijn levendig
houdt van het eigen Vlaams karakter en de oorspronkelijke geaardheid. Tijdens het
voorbije toneelseizoen kende Barbry's ‘De Harlekijn’ zestien opvoeringen in de
Westhoek. Deze landelijke bevolking weet dit stuk te appreciëren; want in een dorpje
als Boeschepe, dat een goede tweeduizend inwoners telt, woonden, verspreid over
twee vertoningen, bij de zeshonderd Boeschepenaren de opvoering bij.
Flor Barbry's stuk is een eenvoudig en volks drama; en ik schrijf dit zonder
minachting voor het genre; want zoals het zich in Barbry's stuk de toneelliefhebber
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v e n , F e r n a n d E t i e n n e , K l a u s R . E v e r s en J a c k Ve r s t a p p e n dienen
gelukgewenst voor hun geestdrift en hun volharding, waaraan de Literaire
Tafelstonden alles te danken heeft.

Huldiging laureaat Prijs voor Letterkunde 1963 van de Vlaamse
Provincies.
In gemeenzaam overleg met de provincies Antwerpen, Limburg en Oost-Vlaanderen,
die mede de prijs uitloven, zal de provincie West-Vlaanderen de laureaat van deze
prijs, J u l i e n Va n R e m o o r t e r e , huldigen op zondag, 12 april a.s., te 11 uur,
tijdens een feestzitting in de Raadszaal van het Provinciaal Hof, Markt, te Brugge.
Na begroeting door J o z e f S t o r m e , lid van de Bestendige Deputatie van de
Provincie West-Vlaanderen, zal R. De Vocht, Bestendig Afgevaardigde van
Antwerpen en Ondervoorzitter van de Jury van de Interprovinciale Prijskamp voor
Letterkunde 1963, het juryverslag voorlezen. Verder zal Luc Versteylen, s.j., een
gesprek voeren met de laureaat over het jeugdboek in het algemeen en het bekroonde
werk, ‘Ger en de Wilde Paarden’, in het bijzonder.
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door ‘Het Westvlaams Jeugdorkest’, onder
leiding van John Craeynest.

Schilderij voor de Stad Brugge
Onlangs overleed te St.-Andries mej. Coppieters-Stockhove. Uit het testament is
gebleken dat de overledene een schilderij, dat de naamtekening draagt van Bruegel,
aan de stad Brugge schenkt. Dit werk heeft de naam van ‘De betaling van het tiende’.
Verder worden een Bechstein-piano en muziekwerken aan het Brugs
Muziekconservatorium geschonken.
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Brussel
Wedstrijd voor Radioverhalen
Door de B.R.T. en de Stichting Nederlandse Radio Unie werd een wedstrijd voor
radioverhalen uitgeschreven. Duur: 15 à 20 minuten. De verhalen, voorzien van
schuilnaam of motto, getikt en in 3 exemplaren, te zenden aan: Literaire en
Dramatische Dienst van de B.R.T., E. Flageyplein 18, Brussel 5, uiterlijk tegen 15
september e.k. Een afzonderlijke omslag bijvoegen, waarop de schuilnaam herhaald
wordt en waarin de mededinger zijn identiteit en adres bekendmaakt. Elk auteur mag
slechts één verhaal inzenden.
Prijzen: 10.000, 7.500 en 5.000 F.
Jury: Voorzitter: Marcel Coole; Leden: L. Lutz, J.J. Van Herpen, W.G. van Maanen,
Raymond Brulez, Jos de Haes en André Demedts; Secretaris: G. Van der Wiele.
De uitslag zal omstreeks 15 januari 1965 worden bekendgemaakt.
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Wedstrijd Godecharle 1965
Deze wedstrijd voor schilderkunst, beeldhouwkunst en architectuur zal in de loop
van 1965 plaatshebben. Alle Belgische kunstschilders, beeldhouwers en architecten
die op 1 januari 1965 minder dan 28 jaar oud zijn, mogen aan deze wedstrijd
deelnemen. Inlichtingen bij: Provinciale Commissie der Studiebeursstichtingen van
Brabant, Oud-Korenhuis 30, Brussel 1.

Caorle
Prijs van de Stad Caorle 1964
In aansluiting met het bericht in ons vorig nummer, delen wij mee dat, luidens het
reglement dat wij onlangs ontvingen, de uitgegeven boeken moeten ingezonden
worden in 10 exemplaren en zulks vóór 15 mei a.s. Er dienen geen vertalingen
bijgevoegd te worden (dit sloeg enkel op de onuitgegeven werken, die vóór 31 maart
moesten ingediend worden). De jury, voorgezeten door de Directeur van het
Pedagogisch Instituut van Padua, bestaat uit zeven leden, van wie minimum vier
niet-Italianen, gekozen door het Instituut, in akkoord met het Stadsbestuur van Caorle.
De jury kan eventueel beroep doen op experten, die echter geen stemrecht bezitten.
De prijs zal uitgereikt worden in de tweede helft van september, tijdens een Europees
congres over de studie van de kinderliteratuur, dat te Caorle wordt gehouden.

Eindhoven
Vlaamse auteurs te gast
Op uitnodiging van de ‘Sociëteit Cultureel Contact’ werden de volgende Vlaamse
auteurs te Eindhoven ontvangen: Lucien Dendooven, Jan H. Eekhout, Klaus R. Evers,
Jac. Van Baelen, Lieve Van Damme en Marcel Vandevelde. De literaire avond van
21 februari die volgde op een door het bestuur aangeboden lunch, werd ingericht
onder de auspiciën van ‘Literaire Tafelstonden’ en ‘Trefpunt’. De auteur Jack
Verstappen nam de leiding en stelde op voortreffelijke wijze de schrijvers voor.
Onder de talrijke aanwezigen bevonden zich verscheidene schrijvers uit het Noorden
o.m. Lambert Tegenbosch, Peter Schuddeboom en Joop Oversteegen. De Nederlandse
dagbladpers heeft aan dit ‘Trefpunt tussen Noord en Zuid’ ruime aandacht geschonken.

Heist-Duinbergen
7de Poëzieprijs
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Ingevolge het succes dat deze poëzieprijs blijft kennen, heeft het Gemeentebestuur
beslist een 7de poëzieprijsvraag uit te schrijven, zonder verplichting een
voorgeschreven thema te gebruiken.

[‘De Harlekijn’ van Flor Barbry, vervolg]

Toneel uit ‘De Harlekijn’: Zuster Agnes, de Overste en Juulke.

aanbiedt is het ver van een ‘patronagedraak’. Het gegeven van het stuk komt hierop
neer: In een gesticht voor ouden van dagen worden ongeveer gelijktijdig twee nieuwe
kostgangers aangenomen: Carlo en Pierre. Voor de jonge Zuster Agnes wordt dat
het begin van een steeds in crescendo gaande ontluistering. De nieuwe kostgangers
zijn bekenden van haar vroeg overleden ouders, die zij nauwelijks heeft gekend. De
ene, Pierre, is als helper bij haar vader in dienst geweest; de andere, Carlo, is op haar
moeder verliefd geweest en heeft het zogenaamde werkongeval, waardoor Zuster
Agnes' vader om het leven kwam, veroorzaakt. Daartussen beweegt zich Juulke, een
oude sukkel, die niet helemaal wijs is, maar die, zoals het spreekwoord zegt, onbewust
de waarheid aan het licht brengt doordat hij de dreiging die van de situatie uitgaat,
intuïtief aanvoelt. Door het gebrek aan beheersing van Carlo gaat Juulke er uiteindelijk
aan ten onder als zoen- en slachtoffer. Het masker van Carlo, die geheel zijn leven
voor ‘harlekijn’ heeft gespeeld, valt en Zuster Agnes wordt met de barre realiteit
gekonfronteerd. Geheel in de kristelijke geest van het stuk, zegevieren de liefde en
de vergevingsgezindheid over de haat. De evangelische beleving van het kristendom
door de zusters van het gesticht voert tot gewoon heldhaftig te noemen
zelfverloochening.
Het stuk van Barbry beantwoordt aan de taak die het te vervullen heeft. Het is, en
dat pleit in belangwekkende mate voor het talent van de auteur, ver van een vroom
spelletje van nonnetjes en oude ventjes, maar een konfrontatie met levende mensen
vol hartstochten en hebbelijkheden. De humor, opgetekend uit de mond van de
gewone man uit het volk, speelt een zeer wezenlijke rol in geheel het stuk. Hij is
levendig en vaak zeer scherp op toestanden en mensen, die wij ongeveer allemaal
van dichtbij of tenminste van ver kennen. De kritiek op de maatschappij en de mens
beheerst echter het stuk niet, maar hij kruidt het zeer terecht. Barbry's liefde voor de
mens, ook voor een figuur als de trieste ‘Harlekijn’, voelt men geheel het stuk door
aan.
De vertolking van het stuk, onder Barbry's regie, door het ‘Volkstoneel voor
Frans-Vlaanderen’ staat boven de meeste prestaties van de liefhebberskringen uit de
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provincie. Het is opvallend hoe gemakkelijk de spelers zich op scène bewegen en
hoe zij, allen afkomstig uit het Poperingse, een als vanzelfsprekende éénklank hebben
bereikt in het taalgebruik van de Westhoek.
Flor Barbry verdient als auteur, leider en regisseur van het ‘Volkstoneel voor
Frans-Vlaanderen’ waardering en steun; want door zijn werk krijgen de inwoners
van de Westhoek de gelegenheid om weer eens in kontakt te komen met de oude
gesproken taal en daaruit spruit het verlangen voort om de Nederlandse kultuurtaal
sierlijk te kunnen spreken en schrijven. De belangstelling voor het Nederlands
onderwijs in de Westhoek is daarvan een zo gunstig gevolg.
N.v.d.R.: ‘De Harlekijn’ kende verder nog opvoeringen te Houtkerke (5 april) en te
De Moeren (12 april).
Jozef Deleu
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ontmoetingen
Het mimecentrum ‘Pantalone’ te Roeselare
Onder alle scenische kunsten is in ons land de Mime altijd de zwakste geweest. Wij
kennen het Sabbattini-theater, met de onvolprezen M.A.J. Hoste, en verder de Israëli
Zwi Kanar - evenals Hoste leerling van Marcel Marceau - die na enkele jaren verblijf
in Europa als mime-kunstenaar reeds naam en faam verwierf. Meer professionele
mimes vindt men in ons land niet. Iemand die de situatie van het theaterleven in
België kent, zal zich daarover niet verwonderen. Daarenboven stuiten wij in de
geschiedenis van de Mime op een zeer lange onderbreking tussen de gouden jaren
van het Comedia dell Arte en het réveil met Decroux en Barrault, de enkele
opflakkering met Deburau in de vorige eeuw niet te na gesproken.
Het publiek vervreemdde van deze volkskunst bij uitstek en Decroux en Barrault
(de grondleggers van de Mime als autonome kunst) ontdeden haar meteen van alle
hulpmiddelen als dekor, muziek en recitant. De Mime werd een randgenre, een spel
voor ingewijden. Toch is er geen kunst die, ook als ze abstraheren wil (wat uiteindelijk
de bedoeling van elke kunstvorm is) zo konkreet is in middelen en
uitdrukkingsvormen, zo gebonden aan het leven van elke dag.
Geen gebaar is er om zijn lineaire schoonheid alleen. Geen beweging ontsnapt in
de ruimte. Mime-technisch betekent dit: dat iedere beweging haar aanvangspunt
heeft, een duidelijk afgelijnde weg volgt en haar voltooiing vindt in een rustpunt. De
mime verovert niet de ruimte zoals de ballerina (zij is een vlinder en de ruimte wordt
een tuin) maar trekt de ruimte naar zich toe, kondenseert deze zoals ze de tijd
kondenseert. ‘Il y a un autre univers’, schrijft Jean Dorcy, ‘l'univers du perroquet
qui du bec, des pattes, des ailes, oscille, se traîne, se tord, se hisse au sommet du
perchoir’.
Vanzelfsprekend zijn voor een kunst als deze, naast de onontbeerlijke spontaneïteit,
zin voor humor (en discipline), een uiterste lichaamsbeheersing en kennis van eigen
fysiek en psyche vereist. Pas dan kan aangevangen worden met het zoeken naar een
persoonlijk ritme en het opbouwen van een eigen grammatica.
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Om deze en nog andere redenen verheugt het kennis te maken met een mimecentrum
in eigen provincie: groep Pantalone, die reeds enkele jaren te Roeselare werkt. Deze
groep werd in 1961 gesticht door vier leerlingen van M.A.J. Hoste en trad vrij vlug
op in verschillende steden van ons land: Brugge (Portinari), Gent (Sabbattini), Kortrijk
(Atrium), soms met kindervoorstellingen: Antwerpen (Sportpaleis). Het repertorium
bestond toen reeds uitsluitend uit eigen kreaties en verraadde duidelijk de invloed
van Hoste, invloed die de leden van Pantalone ook nu niet verloochenen willen.
Vanaf 1963 werkt de groep onder leiding van Magda Vandewalle (24) en Geert
Vanallemeersch (29). Deze laatste, bekend als cartoonist en zwart-wit-kunstenaar,
is leerling van M.A.J. Hoste, terwijl Magda Vandewalle, danspedagoge en realisator
van zovele dansmanifestaties in en buiten de provincie, leerlinge is van de Nederlandse
mime Jan Bronk. De zware en uiterst geladen stijl van deze grootmeester (sterk
verschillend van de meer verfijnde en latijnse Hoste) drukte zijn stempel op haar
spel en uiteindelijk op dat van gans de groep. In 1961 en 1962 reisden Magda en
Geert naar Israël. Het kontakt met de levende folklore en het zoeken naar nieuwe
uitdrukkingsvormen bij de jonge Israëlis openden andermaal nieuwe mogelijkheden,
die gestalte kregen in de dansen, die de intermezzi vormen tussen de onderscheiden
mimenummers.

kunstecho's [vervolg]
Prijs: 10.000 F. Elke deelnemer mag maximaal 3 gedichten inzenden, uiterlijk tegen
10 juni.
Jury: Pieter-Geert Buckinx, André Demedts, Hugues-C. Pernath, Jan Vercammen
en secretaris Joseph Deroose. Proclamatie op 11 juli 1964. Alle briefwisseling te
richten aan: ‘Zevende Poëzieprijs van Heist-Duinbergen’, gemeentehuis van en te
Heist.

Kortrijk
Nationale affiche- en vignetprijsvraag
Het Nationaal Gulden-Sporencomité schrijft een prijsvraag uit voor de creatie van
een affiche voor de Nationale Gulden-Sporenherdenking 1964 en voor de creatie
van een vignet voor het Nationaal Gulden-Sporencomité. Alle kunstenaars, die
minstens 5 jaar in één der 5 Vlaamse provincies wonen, kunnen deelnemen.
Inlichtingen: Stadhuis, Secretariaat Markt, Kortrijk (tel. 056/202.35).

Colloquium over provinciale musea
Onder de leiding van Mr. De Gryse, voorzitter van de Vrienden van het Museum,
werd onlangs te Kortrijk een interessant colloquium gehouden over ‘Wat met het
museum en het museumbeeld?’ Tijdens een levendig debat werd erop gewezen, dat
het thans financieel werkelijk onmogelijk is nog een verzameling samen te stellen
van werken van de grote meesters uit voorgaande perioden: ten hoogste kan Kortrijk
er nog in slagen zich nog enkele werken méér van Roeland Savery aan te schaffen.
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Men vroeg zich af in welke richting het museum dan verder diende ontwikkeld te
worden. De vergadering ging akkoord dat de norm, slechts werken aan te kopen van
kunstenaars, die minimum 30 jaar overleden zijn, niet mag behouden worden. Bij
aankoop van werken van levende schilders, dient nochtans zeer selectief te werk
gegaan worden. Ten slotte was men het eens dat het Kortrijks museum een
weerspiegeling dient te zijn van de streek in alle opzichten.
In de nieuwbouw worden volgende afdelingen voorzien: een Gallo-Romeinse
afdeling, afdeling keramiek, hout en meubels, textiel en vlas en daarnaast enkele
paviljoenen, waarin slechts de werkelijk interessante schilderijen geëxposeerd zullen
worden.

Visie 64
Op 30 mei zal te Kortrijk de tweede tentoonstelling V i s i e geopend worden, die
toegankelijk zal blijven tot einde juni.
De tentoonstellingen V i s i e zullen voortaan om de twee jaar gehouden worden.
Er zal getracht worden telkens een overzicht te bieden van de meest recente aspecten
van de visuele kunsten. De tentoonstellingen zullen tweeledig zijn: een eerste deel
is gewijd
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aan de actuele kunstenaars in ons land, terwijl een tweede deel een meer overzichtelijk
beeld zal geven van bedoelde kunsten in een vreemd land. Aldus komt dit jaar
Nederland als gast aan de beurt.
De werken worden tentoongesteld, niet alleen in de merkwaardige oude Broeltoren,
maar ook in een vleugel van het Museum, dat er rechtover gelegen is, in de tuin
hiervan en buiten, in de kleine stadshoek door deze gebouwen en de Leie gevormd.

Oostende
Tiende Vlaamse Boekenbeurs
De Oostendse Boekenbeurs, ingericht door de plaatselijke Davidsfondsafdeling o.l.v.
Lic. M. Vermanden is in tien jaar tijd uitgegroeid tot één der voornaamste van het
land. Deze tiende beurs heeft al de vorige in de schaduw gesteld, én wegens de
enorme belangstelling, én wegens de hoeveelheid en de kwaliteit van het
tentoongestelde. Verscheidene schrijvers stelden er prijs op hun werken te komen
naamtekenen, o.m. G a s t o n D u r i b r e u x , L i a T i m m e r m a n s en F r e d
G e r m o n p r e z . De bezoekers werden opnieuw verrast door enkele verzorgde stands,
waar gekende keramiekers hun werken exposeerden, o.m. P a u l Ve r m e i r e en
tekenaar-schilder J a n D e l e e .

Roeselare
Roeselaarse Kunstkring 75.
De Koninklijke Roeselaarse Kunstkring vierde in 1963 zijn 75-jarig bestaan. Het
bestuur - bestaande uit de hh. Voorzitter André Rousseau, penningmeester Marcel
Verbeke, onder-voorzitter Jos. Seaux en de hh. Gerard Desmet en Carlos Demeester
- nam het initiatief een feestcomite op te richten, dat werd samengesteld door de
algemene vergadering en waarin, naast de directie van de kring, de hh. Willem Denijs,
Roger Van Peteghem en Hector Deylgat toetraden. We beperken ons tot het citeren
der voornaamste realisaties welke dit herdenkingsjaar kenmerkten: het inrichten van
drie exposities en een kunstavond, welke eerst in februari 64 kon doorgaan.
De drie exposities gingen door in de bovenzaal van het Stadhuis. De eerste was
gewijd aan het Provinciaal Kunstbezit. Ze werd trouwens ingericht in welwillende
samenwerking met de Provinciale Kulturele Diensten en ingeleid door
CVKV-Voorzitter, Best. Afg. Jozef Storme.
De tweede, onder het motto ‘Vroeger en Nu’ bracht een historische retrospectieve
van het meest interessante werk der oud-leden en leden van de Roeselaarse
Kunstkring. Wij schrijven het meest interessante werk. Voor zover daar de hand kon
worden opgelegd vanzelfsprekend. Bij de opening van deze
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[Het mimecentrum ‘Pantalone’ te Roeselare, vervolg]

Enkele leden van de groep ‘Pantalone’ tijdens een mime-nummer.

Begin 1964 werd Pantalone een mime- en danstheater. Het nieuwe repertorium
werd (op een paar nummers naar ideeën van Bronk na) ook ditmaal samengesteld
uit eigen kreaties. Interessant is daarbij de evolutie na te gaan vanaf de vroegere,
gekomplikeerde nummers (‘Montmartr’ en ‘Het Museum’ werden op het programma
behouden) tot de jongste, korte maar gekoncentreerde stukken, als ‘Fabriek’ en
‘Geboorte en dood’.
Af en toe wordt ook het traditionele tricot vervangen door een aangepaste
kostumering (een nummer als ‘Fabriek’ wordt in open hemd en blue jeans gespeeld)
en ook de grime beperkt zich niet langer tot het traditionele witte masker alleen. Wat
de muziek betreft, de enige vorm van dekor die geduld wordt, deze speelt hoe langer
hoe meer een funktionele rol (cfr. het musette-walsje in ‘Montmartr’ en de Afrikaanse
ritmen in ‘Fabriek’).
De première van het nieuwe avondvullend programma ging door op 8 februari jl.
in Studio Callebert te Roeselare. Vooraf werd een persvoorstelling gehouden, waarop,
naast verscheidene journalisten, ook Mathieu De Heyder, T.-V.-producer, aanwezig
was. De hele organisatie berustte bij Fernand Callebert jr., organisator van zovele
kunstmanifestaties te Roeselare en entoesiast promotor van de groep. Op die manier
was het mogelijk een voorstelling te verzorgen, die op het punt van zaalinrichting
en belichting (zo vaak het delikate punt als het mime betreft) de noodzakelijke
waarborgen bood.
De taak die Pantalone op zich heeft genomen, is ver van gemakkelijk. Een genre als
dit verdraagt geen vegeteren op verworven kennis (meer dan eens de dood van een
jongereninitiatief). Ieder optreden eist opnieuw een totale beleving en een uiterste
koncentratie. Iedere nieuwe kreatie dwingt tot een voortdurend teruggrijpen naar de
essentie van de Mime. Kan Pantalone dit volhouden, dan betekent dit experiment
zeker een aanwinst voor het theaterleven in onze provincie.
(Sekretariaat Pantalone: Geert Vanallemeersch, H.-Hartstraat 46, Roeselare).
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ontmoetingen
De nationale liederen van enkele europese landen (II)
D e n e m a r k e n . Het officiële nationaal en koninklijk lied van Denemarken is ‘Kong
Christian stod ved hojen Mast’ Koning Christiaan stond voor de hoge mast. De
woorden werden getrokken uit Johannes Ewalds' (1743-1781) opera ‘Fiskerne’ (De
Visser), op de muziek van Johan Hartmann, dirigent van het orkest van de Koninklijke
Schouwburg. Toen de opera op 31 januari 1780 voor het eerst werd opgevoerd, zong
men alleen het laatste couplet op een wijze die nu onbekend is en waarover ten andere
wordt geredetwist. Het moet dateren van tussen de jaren 1762 en 1777, toen de
gebroeders Christian en Frederik Danckel Bast de zangwijze vonden in een
verzameling vioolmuziek. Zij vermeldden geen naam, omdat ook zij wellicht de
komponist niet kenden. In 1785 verscheen dezelfde melodie in een bundel Protestantse
zangen, uitgegeven door een zekere Niels Schirring, die vier jaar later weer een
bundel opera-aria's en liederen uitgaf, waarin Ewalds' ‘Kong Christian’ (uit ‘De
Visser’) voorkwam. Maar... de zangwijze klopte helemaal niet met dezelfde aria uit
‘De Visser’! Het was een aanpassing van de muziek, die voorkwam onder de
Protestantse gemeentezangen van de gebroeders Bast en Schirrings verzameling! En
nog vreemder: die bewerking was van Hartmann zelf, die, alhoewel hij er niet de
schepper van is, toch de juiste toon had... g e v o n d e n .
Op haar beurt werd Hartmanns versie aangepast door de Duitser Friedrich Kuhlan
(1786-1832), een populair toondichter van sonates en sonatines voor pianoforte. Zo
komt ze ten andere voor in zijn bewerking (1828) van Heibergs muziekdrama
‘Elverhoj’ (De elvenheuvel), waarin ze de klimaks vormt van de ouverture. Zo vond
het zijn weg naar het volk.
Muzikaal gesproken is het Deens Nationaal Lied één van de beste. Het
vertegenwoordigt het heldentype van de 18de eeuw en gelijkt enigszins op het bekende
‘Rule Brittania’. Bij alle gelegenheden, waarop het koningshuis of zijn
vertegenwoordiger aanwezig is, wordt dit koningslied uitgevoerd.
Een geduchte konkurrent vindt het in het gedicht van Adam Gottlob Oehlenschläger
(1779-1850) ‘Der er et yndigt Land’. Er is een bekoorlijk land, geschreven omstreeks
het jaar 1819. De muziek komponeerde Hans Ernst Kryer, maar het werd niet goed
onthaald. Zijn grote tijd brak aan, toen op 4 juli 1844 een nationaal studentenfestival
het lied uit volle borst aanhief vóór een menigte van 12.000 Deense patriotten. Van
toen af werd het even populair als het koningslied.
M o n a c o . Alhoewel ik uit eerste bron vernomen had, dat Monaco geen officieel
nationaal lied bezit, moest ik tot mijn verwondering ervaren, dat er een werd
opgenomen in het recente boek ‘Die Nationalhymnen der Erde’ uitgegeven door het
‘Institut für Auslandsbeziehungen’ in Stuttgart.
Volgens deze bron is het lied in 1867 voor het eerst door een orkest in het openbaar
gespeeld geworden. Het zou kort te voren ontstaan zijn: de tekst schreef Theophile
Bellando de Castro, kapitein bij de Nationale Burgerwacht; de muziek is van de hand
van een zekere Albrecht, een Duitser van geboorte.
Heden ten dage wordt het lied in het Frans gezongen naar een variante van Louis
Canis. De eerste strofe luidt:
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Fiers compagnons de la garde civique,
Respectons tous la voix du commandant,
Suivons toujours notre bannière antique,
Le tambour bat, marchons tous en avant.

Louis Notari schiep een zelfstandige tekst in de monegaskische omgangstaal, d.i.
een Provençaals dialekt. De eerste strofe begint als volgt:
Oilà cü ne toca!
Oilà cü ne garda!
Opgelet, gij die ons aanraakt!
Opgelet, gij die ons aankijkt!
Iedereen moet dit weten:
Van oudsher waait over ons land
In de wind dezelfde vlag.
Van oudsher zijn de rode en witte kleuren
Het zinnebeeld van onze vrijheid geweest.
Leo Simoens

kunstecho's [vervolg]
tentoonstelling hield Willem Denijs de gelegenheidstoespraak. Zij genoot een ruime
belangstelling.
De derde vormde de bekroning in de reeks en heette Roeselaars Kunstbezit. Er
was aanvankelijk schroomvallige, maar uiteindelijk voortreffelijke medewerking
vanwege de Roeselaarse bezitters van kunstwerken. Het werd een verrassende
revelatie die zich bij herhaling - die gewenst is - zeer zeker in een nog entoesiaster
medewerking zou kunnen verheugen.
Wat het aantal bezoekers aan deze laatste tentoonstelling betreft: de stoutste
verwachtingen terzake werden ruim overtroffen. Bij elk dezer exposities was telkens
voor een bijzonder fraaie begeleidende en verhelderende katalogus gezorgd.
De feestelijkheden werden zoals gezegd besloten met een Kunstavond die o.m.
werd bijgewoond door diverse leden van het stadsbestuur, door Z.E.H. Superior A.
Modde, door Senator R. Gheysen en door heel wat kunstenaars waaronder
Verbondssekretaris Lucien Dendooven.
Traden op: het Roeselaarse St.-Jozefskoor o.l.v. Albert Van Walleghem in een
historische liederenevocatie uit het werk van Josquin des Prés, Arcadelt, Van Berchem,
Palestrina, Bach, Haendel, Mozart, Schubert, A. Depicker, W. Ostyn, V. Nees en A.
Meulemans. Voor presentatie en commentaar zorgde mej. Lena Demeester. Verder:
Mej. Teresa Mestdag, klassieke gitaar, met werkjes van Carcassi, Carulli, Yepes,
Fortea, Legnani en de Visé. Tenslotte kunstdeklamator Gerard Vermeersch, die een
greep deed in de Nederlandse Letteren en voor Vlaamse humor en kolder zorgde.
Hector Deylgat leidde deze avond.
De Koninklijke Kunstkring herdacht op waardige wijze zijn 75-jarig bestaan. De
Bank van Roeselare en West-Vlaanderen en het Roeselaarse Stadsbestuur waren
hem daarbij behulpzaam.
H.D.

Provinciaal Zangfeest 1964
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Op 12 april gaat in de zaal ‘Patria’ het zesde provinciaal zangfeest van het
ANZ-West-Vlaanderen door. Het Sint-Vincentiuskoor, dat laureaat was in het
Nationaal Koortornooi in 1963, verleent zijn medewerking, evenals het Veremanskoor,
Richten, Die Boose en de Karel Mestdaghkring. Samen zullen zij met alle aanwezigen
zingen onder de leiding van R e n a a t Ve r e m a n s en R o g e r D e r u w e .
Presentatie: G. Vandermeersch.

Sint-Katelijne-Waver
Wedstrijd voor Kortverhaal
Het maandblad ‘Kruis en Liefde’ (Paters Passionisten) schrijft een wedstrijd uit voor
kortverhaal van 3.500 woorden. Het onder-
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werp is vrij. In te zenden, in 3 exemplaren, machineschrift en onder schuilnaam of
motto, uiterlijk tegen 15 mei a.s., aan: E.P. Rombout van Hemeledonck, Berlaarbaan
143, Sint-Katelijne-Waver. Prijzen: 3000 en 2 maal 1.000 F. Iedere auteur mag
meerdere kortverhalen inzenden.
Jury: Twee leden van de redactie, E.P. Rombout van Hemeledonck, E.P. Ghisleen
Hermans, Mw. A. Buckinx-Luykx, E.Fr.M. Custers en dhr. Karel Vertommen. De
uitslag zal omstreeks half juli bekendgemaakt worden langs radio en pers.

Sint-Martens-Latem
Latems Kunstleven omstreeks 1920
De tentoonstellingen die een overzicht gaven van het Latems kunstleven omstreeks
1900 en omstreeks 1910, zal iedereen zich nog herinneren. Duizenden kunstliefhebbers
hebben dan de artistenzolder van het Gemeentehuis te Sint-Martens-Latem bezocht.
Een nieuwe expositie, die de periode onmiddellijk na de eerste wereldoorlog tot
omstreeks 1925 zal behandelen, wordt nu aangekondigd. Sommige figuren, waarvan
ook reeds in vorige tentoonstellingen werken te zien waren, komen terug aan de
beurt: George Minne, Servaes, Vanden Abeele, Gust De Smet, Permeke, Vanden
Berghe en Dessenis. Als nieuwkomers moeten vermeld worden: Gevaert, Chabot,
De Buck, Lippens, Maes en Aerens. Om het overzicht van het Latem der twintiger
jaren volledig te maken zal letterkundig werk van P. De Keyzer, P.G. Van Hecke,
Cyriel Buysse, E. Tant en E. Gevaert voorgesteld worden.
Deze tentoonstelling zal doorgaan in het Gemeentehuis van Sint-Martens-Latem
van 30 mei tot 21 juni e.k.

Kunstboek over Sint-Martens-Latem
Ter gelegenheid van de plechtige opening van de expositie, zal op zaterdag, 30 mei
1964, het nieuwe boek van Paul Haesaerts over de kunst te Sint-Martens-Latem, aan
de pers en aan het publiek voorgesteld worden. Dit werk, zeer rijk geïllustreerd, zal
een volledig overzicht brengen van het Latems kunstgebeuren sedert 1895.

Zwevegem
Tentoonstelling Beka
De Beka ‘Schilder- en Boetseerkunst’, gesticht door de Firma Bekaert te Zwevegem,
richtte tijdens de Paasdagen een tentoonstelling in van schilder- en boetseerwerken
van leden van de club. Onder de exposanten merkten wij volgende leden op: K a m i e l
B l e u s é , M a r c e l N o t e b a e r t en H e n d r i k S u l m o n t .
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Dit initiatief van de bekende Firma verdient alle lof en, daar waar het enigszins
mogelijk is, navolging.

post scriptum
Talrijke lezers hebben er, hetzij schriftelijk hetzij mondeling - en zelfs telefonisch!
- prijs op gesteld hun waardering uit te drukken voor ons Kerkbouwnummer. In hun
hulde werden zowel de samensteller, de redactie, als de Bank van Roeselare betrokken.
Laatstgenoemde instelling verdient inderdaad een bijzonder dankwoord, want zonder materialist te zijn - dient gaarne beaamd, dat zelfs de beste ideeën moeilijk
(of helemaal niet) kunnen verwezenlijkt worden, zonder datgene, dat door romantische
schrijvers ‘het slijk der aarde’ werd genoemd.
Een lezer drukte zijn waardering uit, o.m. in drukletters en uitroepingstekens: Het
laatste nummer van West-Vlaanderen: PROFICIAT!! Amaai!! Wat een prestatie!!
Een van de bovenste plank! Iets dat furore zal maken.
De bekende auteur, Maurice Roelants, schreef ons o.m. het volgende:
‘Waarde Vrienden van West-Vlaanderen, Zo durf ik u te noemen, met een goede
gedachte aan kanunnik Dochy zaliger en aandachtig voor de frisse geest, die u en
uw tijdschrift blijft bezielen. Ik ben blij er enkele malen aan medegewerkt te hebben.
Wat mij dit schrijven doet? Uw jongste aflevering: de Kerkbouw... Het bijzonder
intelligente artikel van C.J.A.C. Peeters heb ik zeer gewaardeerd. “Hang naar
oorspronkelijkheid koste wat het kost, verdient afkeuring” - dat onderschrijf ik zonder
aarzelen.’
Ons Kerkbouwnummer heeft ook nog andere gevolgen, maar dan gevolgen, die
zich meer achter de schermen afspelen. Toen een Moeder-Overste onze aflevering
gelezen had, besliste ze dadelijk, dat de kapel van haar instelling een moderner kleed
zou krijgen (en dat was beslist nodig!) Hopen wij dat dit goede voorbeeld in tal van
West-Vlaamse bedehuizen gevolgd zal worden, zodat wij, over bij voorbeeld tien
jaar, opnieuw kunnen uitpakken met een Kerkbouwnummer, dat dàn echter zal
getuigen van het hoge niveau, waarop onze kerkelijke architectuur zich beweegt.
Wij hebben hierboven reeds heel even gesproken over financies. Men moet geen
specialist zijn in het vak om te beseffen, dat ‘West-Vlaanderen’ een financiële slokop
is. Zonder rekening te houden met honoraria, met verzendingskosten en algemene
uitgaven (o.m. de kosten, die een enorme correspondentie met zich brengt), mogen
wij hier verklappen, dat ons Kerkbouwnummer bijna het dubbele kost van wat een
abonnee ervoor betaalt. Wij hebben dit kunnen volhouden, uitsluitend dank aan de
subsidiërende organismen. Wij moeten echter rekening houden met het feit, dat àlles,
wat voor het verwezenlijken van een uitgave vandoen is, onderhevig is aan frequente
prijsstijgingen: papier, clichés, lonen en wedden in de drukkerij, port, ja, noem maar
op...
Dertien jaar lang hebben wij de abonnementsprijs van ‘West-Vlaanderen’
ongewijzigd gehouden: 150 F voor 6 nummers. Vanaf volgend jaar zijn wij verplicht
50 F méér te vragen. Wij stellen er prijs op u nu reeds in te lichten. Deze prijsstijging,
wij weten het, dient niet gedetailleerd verantwoord te worden voor onze lezers, die
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wij kennen als verstandige en objectief oordelende mensen: zij zullen beseffen, dat
200 F voor een kunstboek van circa 450 pagina's beslist nog onder de prijs is.
Nog een reactie op ons Kerkbouwnummer: Wat hebben jullie gedronken om het
cliché, boven links, pagina 30, ondersteboven te zetten?
Wij hebben helemaal niet gedronken en niets op zijn kop gezet. Bedoeld beeld is
een spiegeling van het gebouw in het water. Wie goede ogen - of een goede bril bezit, kan het zó zien. Wij geven echter toe, dat wij ons wel de moeite mochten
getroost hebben in het onderschrift bij dat cliché het woord ‘spiegelbeeld’ te
verwerken...
Zelf uit Jambes bereikte ons een foutloos Nederlands huldebetoon voor ons
Kerkbouwnummer: ‘Hierbij bied ik aan de administratie van “West-Vlaanderen” en
ook in het bijzonder aan dhr. Albert Smeets mijn hartelijkste gelukwensen aan voor
het prachtig nummer van West-Vlaanderen - “Kerkbouw”, dat ik zopas ontving. In
feite bevat ieder nummer zo'n echte schat, maar dat laatste was nu toch eens iets van
de bovenste plank. Nog eens: beste gelukwensen!’
De Abdijbibliotheek van Averbode zoekt volgende afleveringen van
‘West-Vlaanderen’: de volledige eerste twee jaargangen en nr. 5 (23) van de vierde
jaargang (1955). Zij stelt ter beschikking in ruil: de nummers vanaf de achtste
jaargang, (1955) nr. 1 (43) tot en met nr. 70, uitgezonderd nr. 3 (51) van de negende
jaargang (1960). Alle dubbels in zeer goede staat. Zich wenden tot E.P. Bibliothecaris,
Abdij Averbode (Brabant).
En nogmaals een financieel P.S.
Wij geven graag toe, dat dichters zich weinig bekommeren om het gewicht van
hun brieven, die zij ons toezenden. Die mensen hebben zich met interessantere dingen
bezig te houden. Maar de postdiensten zijn nu eenmaal weinig poëtisch gericht en
zelfs voor drie gram boven de twintig moet zes frank taxe betaald worden...
Geen zaak waaraan ‘West-Vlaanderen’ financieel ten gronde zal gaan, maar kom,
wij menen dat wij reeds voldoende bijdragen tot een bloeiende postzegelverkoop.
En intussen groeit ons volgend nummer als een kool. Er stroomt een vloed foto's
binnen. En interessante artikels, geschreven door bevoegde mensen. Hoe wij dat
allemaal in een corpus van 40 à 50 pagina's moeten krijgen, is een mysterie, maar
kom... is niet élke aflevering een mysterie vóór je eraan begint?
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vakliteratuur
Kunst aller tijden
een overzicht van de beeldende kunsten en de samenhang met de culturele
achtergrond
Deel II (voor de bespreking van deel I cfr. West-Vlaanderen 68, blz. 126).
Wie deze beide delen ‘Kunst der Wereld’ bezit, heeft werkelijk een volledig overzicht
van de kunst over de gehele wereld! Uiteraard is dit werk een synthese, wat de
hoofdbedoeling is van de eminente samenstellers uit Noord en Zuid, daar zij een
overvloed van illustratiemateriaal willen bezorgen in een beperkt aantal bladzijden.
In het eerste deel werd reeds vooropgezet dat men bewust wou breken met de gangbare
formule van het kunstboek: enkele losse illustraties en heel veel tekst. De
samenstellers hebben bewust van ‘Kunst der Wereld’ een kijkboek gemaakt. Het
spreekt vanzelf dat zij zich met een dergelijke formule niet richten tot specialisten daarvoor bestaan studie-werken van elke periode afzonderlijk, zoals bv. de prachtige
serie ‘Kunst aller Tijden’, eveneens bij Elsevier uitgegeven - maar wel tot die ruime
groep van kunstminnaars, aan wie vaak de tijd en de lust ontbreekt om op smalle
basis diep te gaan delven! In die zin kan dan ‘Kunst der Wereld’ een vulgariserend
werk worden geheten, op voorwaarde dat die term niets denigrerends insluit.
Vanzelfsprekend zijn de overvloedige illustraties zwart-wit en van klein formaat,
wat bij de kunstreproducties van de twintigste eeuw, vnl. van abstracte werken wel
enigszins hindert; maar onmiddellijk moet hieraan toegevoegd dat voor ongeveer
elke periode twee bladzijden en voor de twintigste eeuw zelfs meerdere bladzijden
volbladillustraties in kleurendruk zijn ingelast. Het interessante van dit
illustratiemateriaal is naast de veelheid, die een overzicht geeft, ook het feit dat heel
wat minder bekende werken hier worden gereproduceerd. In dit tweede deel worden
bestudeerd de Renaissance, de Zeventiende Eeuw, de Italiaanse Barok, de Lodewijk
XIV-stijl, de Achttiende Eeuw, de Lodewijk XV-stijl/Rococo, Engeland in de
Achttiende Eeuw, de Empire, de Negentiende Eeuw, de Twintigste Eeuw. Tevens
volgen hoofdstukken over de kunst in China, Indië, Japan, over de Precolumbiaanse
Kunst, de Negerkunst in Afrika, en de kunst in Oceanië. Een aantal registers verhogen
de waarde van dit deel als naslagwerk.
Uiteraard wordt voor het tweede deel hetzelfde stramien van het eerste deel
gevolgd: een indeling in hoofdstukken en paragrafen (zie bespreking deel 1).
Voor dit deel verdient de Uitgeverij Elsevier andermaal hoge lof. ‘Kunst der
Wereld’ (de twee delen: 1190 F) moet zijn weg vinden naar alle kunstminnaars. Het
zou in geen enkele openbare lees-bibliotheek, in geen enkele schoolbibliotheek mogen
ontbreken. Het is immers een werk van uitzonderlijke opvoedende waarde.
Willy Spillebeen

Jaarboek Kon. Vl. Academie V. Taal- en Letterkunde
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Dit lijvig jaarboek (411 blz.) bevat een aantal hoofdstukken van documentaire aard
in de eerste plaats; aldus het huishoudelijk reglement en de lijsten van academie- en
commissieleden, evenals deze der fondsen, prijzen en laureaten. De Westvlamingen
hebben de academie in de loop der vorige decennia zeer welwillend bedacht met
allerlei schenkingen en prijzen. Nochtans waren de Westvlamingen nooit zeer talrijk
noch onder de leden der Academie, noch onder de laureaten van de diverse prijzen.
Ook wat de publicaties betreft, die door de Academie werden uitgegeven, komen de
Westvlamingen achterna hinken; ligt dit aan gemis aan informatie bij hen over de
publicatiemogelijkheden die de Academie biedt, of is het aantal studiën en
monografieën dat door hen wordt gemaakt eerder aan de lage kant, of houdt het
fenomeen verband met het klein aantal Westvlamingen onder de academieleden in
het verleden? Wij zijn er zeker van dat de West-Vlaanderen-bewonende
academieleden het verschijnsel zullen bemerkt hebben en er zullen pogen verandering
in te brengen nu ze toch reeds met zijn tweeën zijn (of twee-en-half vermits Prof.
Baur de helft van het jaar aan de kust verblijft) op vijfentwintig werkende leden...;
ook dit getal zou beslist mogen hoger worden vermits auteurs als Duribreux en
Matthys of wetenschapsmensen als Antoon Viaene verdiensten hebben die de
academie eer zouden aandoen.
De lijst publicaties van de eigen leden der Academie bevat o.m. een
indrukwekkende bibliografie van André Demedts; deze auteur heeft geen gewag
gemaakt van zijn tijdschrift- en dagbladartikels in tegenstelling tot de andere leden;
dit zou nochtans documentair beschouwd van belang zijn.
De werkzaamheden van het academiejaar 1962 vullen het grootste deel van het
jaarboek. Wij vinden er o.m. een kort In Memoriam voor Alfons Moortgat (p. 188),
het verslag van de openbare vergadering op Beauvoorde (p. 280), de aanstelling van
André Demedts als lid der academie met een voorstellingsrede door Prof.
Vanderheyden (p. 354) en een rede van Demedts zelf over zijn voorganger Dr. C.
De Baere (p. 357). Uit het verslag van de vaste sekretaris over het Academiegebouw
vernemen we dat de Gezellezaal en de Debo-zaal, die beide in een treurige toestand
van verwaarlozing verkeerden, zullen hersteld worden: de diensten van Openbare
Werken zouden de zaak ter studie nemen, maar men zegt ons niet of deze studie
beëindigd is...
Alles samen genomen toont het Jaarboek dat onze Academie een dame is, die spijt
haar jaren een bewonderendswaardige vitaliteit bezit en een onvervangbare rol speelt
in ons letterkundig leven.

Middeleeuwse bekappingen
H. Janse en L. Devliegher
Het ‘Bulletin van de Kon. Commissie voor Monumenten en Landsch.’ (13, 1962,
pag. 299-380) bevat een belangrijke studie, die onze medewerker Dr Luc Devliegher,
Wetenschappelijk attaché bij het Prov. Bestuur, schreef in samenwerking met een
Nederlands geleerde; de studie is te verkrijgen bij het Brugse Geschiedkundige
Genootschap ‘Société d'Emulation’ waar zij in overdruk wordt uitgegeven (50 F
voor leden en 75 F voor niet-leden; talrijke illustraties). In tegenstelling tot de
Nederlandse is de studie van de Vlaamse bouwkunde uit de Middeleeuwen wat de
bekappingen betreft voordien nog niet doorgevoerd geworden; daarom heeft Dr
Devliegher, in het kader van de monumentenbeschrijving in West-Vlaanderen waaraan
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hij reeds meerdere jaren zijn beste krachten wijdt, dit aspect van het kunsthistorisch
onderzoek grondig bestudeerd. Het geldt hier immers een belangrijk element van de
bouwtechniek.
Na enkele meer algemene beschouwingen over Benamingen, Werkwijze, Telmerken
en Houtverbindingen gaan de auteurs over tot het bestuderen van de onderscheiden
Typen van bekappingen. Alle bij ons voorkomende typen behoren tot het grondtype
hanebalkdak; men heeft vooreerst het eenvoudige hanebalkdak met afzonderlijke
keperspanten zonder lengteverband, vervolgens de verschillende vormen van
lengteverband (Hanebalkfliering, makelaarspanten, nokgordingen, dakgordingen),
en tenslotte de dakconstructies die met jukken opgebouwd zijn. De gebruikte techniek
laat dikwijls nogal nauwkeurige dateringen toe.
De Westvlaamse gebouwen, die naast tal van andere uit andere gouwen, speciaal
in aanmerking genomen werden zijn: de Hallen te Brugge, de O.L. Vrouwkerk te
Damme, het huis de Casselberg van de Hoogstraat, het St. Janshospitaal, het huis
Spanjaardstraat 16 en Spinolarei 16 te Brugge, de kerk van Vinkem, St.-Jacobs en
St.-Gillis te Brugge, de O.L. Vrouwkerk te Brugge en te Kortrijk, de Hallen te Ieper,
St.-Walburgis te Veurne, St.-Bertinus te Poperinge, de schuur Ter Doest te Lissewege
en de andere Cistercienzergebouwen, het huis de Zeven Torens in de Hoogstraat te
Brugge, het Stadhuis te Kortrijk, het huis Ter Buerse (B.v.R.), het huis Wijnzakstraat
2 en Kuiperstraat 23 te
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Brugge, het stadhuis te Damme en te Brugge, de O.L. Vrouwkerk te Poperinge, de
kerk van Wulveringem, 't Vrije te Brugge. Dit overzicht der behandelde gebouwen
alleen reeds bewijst welk degelijk opspeuringswerk aan de grondslag ligt van de
uitgave van Janse en Devliegher. Zij hebben een waardevolle bijdrage verleend voor
de kennis van onze Middeleeuwse kunst, waarvan nog vele facetten bij het publiek
te weinig bekend zijn.

De abstracte schilderkunst in Vlaanderen
Deze titel pronkt op de laatste luxusuitgave uit de thans reeds overal bekende reeks
kunstboeken, die dhr Naessens, directeur van de Bank van Parijs en de Nederlanden
heeft aangelegd in samenwerking met de uitgeverij De Arcade van Brussel.
Reeds meerdere jaren naeen hebben wij hier de uitzonderlijke prestatie kunnen
onderlijnen die door de onderscheidene medewerkers geleverd wordt bij het realiseren
van deze boeken. De reeks vormt dan ook reeds een uiterst waardevolle collectie
over de kunst bij ons; er zijn natuurlijk nog te grote gapingen om ze als een som van
de Vlaamse kunst te kunnen doen doorgaan, maar wij zijn overtuigd dat zo de
economische welvaart mag voortduren ook deze gapingen zullen wegvallen.
Wat nu in het biezonder de uitgave over de abstracte kunst betreft. Zij wordt
ingeleid door Langui. Het eerste deel geeft een algemeen en historisch overzicht door
Michel Seuphor. Daarna volgt de presentatie van een reeks Vlaamse abstracten door
Maurits Bilcke, Leon-L. Sosset en Jan Walravens. Het geheel beslaat 320 grote
bladzijden opgelucht met 128 kleur- en 38 zwart-witre-produkties (werk van een
vijftigtal uit de 131 besproken artiesten). Indrukwekkend geheel.
Natuurlijk staat zulk een werk aan veel kritiek bloot en de opdrachtgever is het
zich wel van te voren bewust geweest. Wij zullen dus maar open deuren inslaan met
op enkele kritiekpunten te wijzen, die betrekking hebben op het geheel van het werk.
Vooreerst vinden we het spijtig dat men de naam ‘Vlaanderen’ aan deze uitgave
verbindt. Immers niet alleen de Brusselse en de Waalse schilders worden hier zeer
ruim besproken, maar ook een groepje vreemdelingen, die op handige wijze een
belangrijke plaats op de Belgische kunstmarkt wisten te veroveren. De annexatie van
al deze niet-Vlaamse elementen is niet aan Vlaams imperialisme toe te schrijven,
maar eenvoudigweg aan het feit dat het etiket ‘Vlaams’ de handelswaarde van hun
produkten op de internationale markt vergroot. Men verontschuldige ons deze
kommerciële termen, maar men moet een kat een kat noemen. De medewerkers,
inleider inbegrepen, zijn waardevolle woordkunstenaars - dat is wel nodig waar het
over abstracte kunst gaat - die hun vorming aan de journalistiek te danken hebben
en bovendien bekend staan om hun strijdbaarheid ten voordele van welbepaalde
figuren en richtingen; dit team van vijf verdienstelijke mensen zou er zeker bij
gewonnen hebben zo hun werk aan de supervisie was onderwerpen geweest van
iemand met een degelijke kunsthistorische en wijsgerige scholing, die aan de
uitspraken en beoordelingen een meer serene allure zou hebben gegeven; thans
schijnen de auteurs voortdurend de indruk te geven dat zij moeten bewijzen aan zich
zelf en de anderen, dat hun houding in het verleden de juiste was. Van een uitgave
met een standing als deze Arcade-uitgaven wordt immers een finaliteit en objectiviteit
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verwacht, die moeilijk kan opgebracht worden door mensen, welke te onmiddellijk
in de artistieke steekspelen betrokken zijn.
Het is de studie van Michel Seuphor, die ons het minst kon bekoren. De meeste
mensen zien op hun jeugdtijd terug als op de tijd der ‘schönen Enttauschungen’, der
vergeeflijke vergissingen en jeugdzonden. Seuphor maakt integendeel van de
gelegenheid gebruik om de figuren en stellingnamen uit zijn eigen Sturm- en
Drangperiode op te hemelen: niets of niemand wordt ons gespaard; al de rest staat
in de schaduw hiervan. Dit wordt zelfs soms grotesk bv. waar men vaststelt dat hij
om met het actuele West-Vlaanderen kennis te maken even de autostrade is opgereden
tot aan Brugge en een drietal ateliers heeft bezocht, die niet al te ver aflagen van de
afrit. Gelukkig hebben de medewerkers, vooral Maurits Bilcke, in hun bespreking
der afzonderlijke figuren dit tekort enigszins goedgemaakt, iets waarvoor we hen
dankbaar zijn; maar kon er niet bv. een illustratie minder opgenomen worden van
Peeters, De Leeuw, Lacasse, e.a. om plaats te maken voor Pol Patoor, Gilbert Decock,
D. Gevaert, W. Denecker, Constant en Arthur Lambrecht, Rover, e.a.
Maar hier zitten we toch weer op het terrein van de persoonlijkheden en wij hadden
ons nochtans bij het beginnen dezer recensie goed voorgenomen dit niet te betreden.
A.S.

De taal als tuin en wildernis
M. van Nierop
(Uitgeverij N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen/Amsterdam - Standaard-Pocket
nr. 20-25 F).
In zijn ‘Ten geleide’ vertelt de auteur, taaltuinier Maarten van Nierop, ons, dat
deze pocket een vervolg is op ‘De taal waarmee wij leven’ en een bundeling van de
beste der ongeveer 300 ‘Taaituintjes’, die van februari 1962 tot februari 1963 in de
bladen van de ‘Standaardgroep’ zijn verschenen. En ook hier worden vragen
behandeld, die werkelijk gesteld werden aan de auteur. Daaruit volgt dat wij hier te
doen hebben met alles wat omheen de warme, levende taal van alle dag draait:
problemen en probleempjes, verzoeken om wat licht in de taalwildernis, ja zelfs een
noodkreet van een vader, die het huiswerk van zijn kind niet foutloos maakte en die
het advies van de taaltuinier inroept.
Het is 's schrijvers grote verdienste een zeker niet onbelangrijke bijdrage te brengen
tot het ‘klaren’ van soms zeer ingewikkelde en verwarring brengende toestanden op
het gebied van de geschreven en de gesproken taal. Zijn hem daarbij in niet geringe
mate Dehulpzaam: zijn enorme taalwetenschappelijke eruditie, zijn sprankelende
humor - waarin wij, niettegenstaande Vlaanderen sinds tal van jaren zijn tweede
vaderland is, de volbloed Hollander herkennen - en zijn grondige afkeer voor al wat
zweemt naar koele, dorre en streng zakelijke ‘spraakkunst’.
Al wandelend en slenterend in die taaltuin, zal iedereen, die het als een ereplicht
aanziet zijn eigen taal zo goed mogelijk te kennen, beslist wat rijker worden. Kortom:
deze pocket bevelen wij zeer warm aan.
j.v.r.

West-Vlaanderen. Jaargang 13

Kunst bij ons
De Aloude Rhetorycken Camere van het Heylich Cruys, trouw aan haar beginselen
en haar voorgenomen opdracht, publiceert onder de naam ‘Kunst bij ons’ een reeks
plaquetten, gewijd aan kunstenaars, die in ons midden leven en werken. Het eerste
nummer van deze serie verscheen zopas en werd gewijd aan kunstschilder F e r n a n d
G e v a e r t . Het bevat, benevens mooie illustraties, een trouwe levensschets,
geschreven door Roger Corty, een jeugdvriend van de schilder, en een
kunstbeoordeling van de hand van Dr. Jan Vercammen. De plaquette wordt bovendien
door de kunstenaar genaamtekend. Het eerste honderdtal werd genummerd van 1 tot
100 en elk exemplaar bevat een oorspronkelijke schets van de kunstenaar zelf. De
prijs bedraagt 100 F per exemplaar voor de eerste honderd en 50 F voor de overige.
(Giro 4712.29 van apotheker Gerard Franchoo, Rijselstraat, St.-Michiels, met
vermelding ‘voor plaquette Fernand Gevaert’).

B.R.T.-Uitgaven
Gaby Moortgat: Oude Orgels in Vlaanderen, brochure nr. 21, 1964, 75 F.
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Wij waren reeds vroeger in de gelegenheid enkele B.R.T.-brochures aan onze lezers
voor te stellen. Onze indruk was zeer gunstig, maar al het voorgaande wordt
tienvoudig overtroffen door de zopas verschenen brochure ‘Oude Orgels in
Vlaanderen’, die naar inhoud en naar vorm werkelijk uitstekend mag genoemd
worden. En het verschafte ons daarbij een onverdeelde vreugde in het voorwoord te
kunnen lezen, dat nadruk werd gelegd op het feit dat talrijke Vlaamse orgelbouwers
door hun talent, hun creatief vermogen en hun vakmanschap ook in het buitenland
zeer belangrijk, ja zelfs baanbrekend werk verricht hebben. Enkele van deze
orgelbouwers worden nader onder de loupe genomen (met, naast de Nederlandse
tekst, een Franse en Engelse vertaling). De hoofdbrok van de brochure (meer dan
100 pagina's) bevat beknopte geschiedkundige gegevens over talrijke historische
orgels in Vlaanderen en over de kerk waarin zij zich bevinden. De teksten zijn
overvloedig geïllustreerd met tientallen foto's van groot formaat, het geheel in een
geslaagde lay-out van Maurits Bilcke.

Derde programma, tweede kwartaal 1964
Bij het ter perse gaan, ontvangen wij brochure nr. 22, die helemaal gewijd is aan het
Derde Programma, tweede kwartaal 1964. In een uitstekende lay-out - dat zijn wij
gewoon van Maurits Bilcke - wordt op aangename wijze voorgesteld wat de B.R.T.
zoal geprogrammeerd heeft. Ook de illustraties verdienen alle aandacht.
Warm aanbevolen aan alle liefhebbers van het Derde Programma. Prijs: 30 F.

V.T.B.-Uitgaven
Zonnebeke in 625 lijnen
Deze randgemeente van Ieper mag de jongste tijd om haar aktiviteit allerhande op
onze belangstelling aanspraak maken. Ze heeft een roemrijk verleden gekend dank
zij twee abdijen die sinds de middeleeuwen haar stempel op het leven der gemeente
hebben gedrukt.
Kwam dan de eerste wereldoorlog, die de totale verwoesting en de ballingschap
van de bevolking betekende. Onverdroten werd de wederopbouw aangevat.
Tabakskultuur en steenbakkerij nemen een ongekende vlucht en, nog van
werkzaamheid gesproken, ook de Vlaamse Toeristenbond blijft er lang niet bij de
pakken zitten; een wakkere vertegenwoordiger, Eli Balduck, is er zeer aktief. Hij
heeft over zijn gemeente, met haar zonnige naam, de brochure ‘Zonnebeke in 625
lijnen’ in de reeks ‘Vlaamse Toeristische Biblioteek’ bezorgd. Daarin schetst hij al
het bezienswaardige over de abdijen, over oudheidkundige vondsten, de verdwenen
en de huidige kerk (van architekt Hoste), de kunstvoorwerpen, de steenbakkerij en
de tabaksverwerking.
Losse nummers van de Vlaamse Toeristische Biblioteek zijn, zolang de voorraad
strekt, tegen 12 F (13 F indien toezending over de post verlangd wordt) te verkrijgen
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in al de V.T.B.-boekhandels waar men ook kan inschrijven tegen 120 F op een
abonnement van 12 achtereenvolgende nummers.

Tijdschriften
Ons Erfdeel
7de jaargang, nr. 3, maart 1964, abonnement: 100 F (4 nrs. per jaar), giro 5893.45
van J. Deleu, Menenstraat 67, Rekkem (W.-VI).
Inhoud: Officiële instelling van een Nederlandse kursus in Frans-Vlaanderen (Jozef
Deleu); Het 36ste Nederlands Kongres en verder (Dr. A.W. Willemsen); Pourquoi
j'apprends le néerlandais (Jeanne Leveugle); De dichter Maurice Gilliams (J.L. De
Belder); Gedichten (Maurice Gilliams); Taalstrijd en Vlaamse Beweging in
Frans-Vlaanderen - vervolg XIX (Luc Verbeke); Het Nederlands in Japan in het
verleden en heden (Ass. prof. M. Shibusawa); Twee hedendaagse beeldhouwers uit
Frans-Vlaanderen (Emmanuel Looten); In de rand (André Demedts); Emmanuel
Looten, de Franse Vlaming (Jozef Deleu); Steden van Frans-Vlaanderen - Rijsel 1
(Lieselot en Frits Pittery); Grote Frans-Vlamingen - Lodewijk Makeblijde (Drs. L.
Loosen, s.j.) en verder de gewone rubrieken Kulturele Kroniek, Tijdschriften en
boeken, Aantekeningen en verslagen.
Nogmaals een zeer rijk en gedocumenteerd nummer, dat wij ten zeerste aanbevelen.

Biekorf
Westvlaams Archief
12, Wintermaand 1964: Zevende eeuwfeest van Nieuwpoort in 1863 (Art. van A.
V i a e n e opgedragen aan conservator Berquin) - De oude bakkersgilde te Poperinge
(R. Debevere) - Soldaat van Napoleon te Gits (T.v. Biervliet) - Mengelmaren (o.m.
over de windmolens in 1963, C. Devyt) - Inhoudstafel 1963. De jaargang telde 416
blz.!
1, Nieuwjaarsmaand 1964: Macht van 't geestelijk (toverij in de streek van
Westvleteren, A. Bonnez) - Vlaamse Jeruzalemvaarders in de Burgondische tijd (A.
V i a e n e ) - Telling van de Communicanten in de casselrij Kortrijk in 1694 (M. De
Bruyne) - Nieuwjaargeven in het Mnl. (A. V i a e n e ) - Mengelmaren.
2, Schrikkelmaand: De Weg terug (Vervolg van de evocaties van A n d r é D e m e d t s
over zijn jeugdtijd o.m. over de geschiedenis van het oude huis en over het spokenbos)
- De kerk van Wielsbeke in 1579 (Jos. Desmet) - Oudere hondenmerken in Vlaanderen
(V. A r i c k x ) - Mossel en garnaal - Familienaam Gallant - Mengelmaren.
(Red. en beheer: A. Viaene, Annunciatenstr. 82, Brugge; 125 F, giro 2335.37, A.
Viaene).
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Kortrijk
derde jaargang, nr. 1, 1964, per nummer: 5 F, per jaar: 25 F, giro nr. 1031.84. Inhoud: Een avond te Kortrijk; Van maand tot maand: vijf op negenentwintig;
Waarheen in het Kortrijkse; Het Frans-Vlaamse grensgebied (H.S.).
3de jaargang, nr. 2, 1964.
Inhoud: Kortrijk, tertiaire stad (H.S.); Waarheen in het Kortrijkse?; Onze
maandelijkse statistiek: aantal hogeschoolstudenten in het arrondissement Kortrijk;
Internationaal Fotosalon.

Notre Flandre, Zuid-Vlaams heem
11de jrg., nr. 3, 1963, abonnement (4 nrs. per jaar): 80 F, giro 5201.80 t.n.v. Daniel
Bossuyt, Kasteelstraat 19, Desselgem. - Inhoud: Poètes (L.J. Vanderaa); Een bezoek
aan Atrecht (H.P. Schaap); Actualité sportive (A. Bourgeois); Le livre de families
de l'Arrondissement de Lille (G. de Le Salie); Uit boek en blad; Landjuweel 1962:
lijst der prijswinnaars; Verjaringen: Marcel van de Velde en Dr. Jozef Weyns; Courrier
des lecteurs; Lezers schrijven ons; De tout un peu; Van hier en elders; Chronique de
chez nous.
11de jaargang, nr. 4, 1963.
Inhoud: La discrimination ethnique a assez duré (Les Amis de la Sud-Flandre);
Henry-Louis Dubly (L.D.); Al mijmerend bij oude schilderijen (J. Lambrechts);
1948-1963: Ceux qui nous ont quittés (V.V.F.); Actualités tou ristiques (André
Bourgeois); Uit boek en blad (D.R.); Lezers schrijven ons; De tout un peu; Chronique
de chez nous.

Trefpunt
1ste jaargang, nr. 2, abonnement (4 nrs. per jaar): 100 F, giro 6475 Bank Soc. Gén.
van België, Brugge, met vermelding: rek. nr. 491.683 v. J. Verstappen, Blankenberge.
Inhoud: Verhalen: ‘De Krijgsgevangene’ (R. Pieters), ‘Het eigendomsrecht’ (W. van
Daknam); Poëzie: gedichten van F. Denissen, H. Van Zijl, M. De Smet-Vercauteren,
F. Meyland, W. van Heugten, H. Achterberg, A. Suenart, L. Van Damme, W.
Roggeman, K. Vertommen, W. ten Berge en A. Brink; Diversen:
‘Schoonmenselijkheid en schoonheidsgevoel’ (J. Van Baelen), ‘Vlaamse poëzie in
Franse vertaling’ (M. Carême), ‘Guiseppe Ungaretti’ (Albe) en ‘Trefpunt

West-Vlaanderen. Jaargang 13

162
muziek’ (B. Buckinx); Plastische kunsten: ‘Iets over Raymond Kimpe’ (J. Eekhout);
Buitenlandse brieven: ‘Brief uit Duitsland’ (G. Hermanowski); Schijnwerper op
Hellmut Kleffel.

De tekengids
17de jaargang, nr. 53, abonnement (4 nrs. per jaar): 60 F, giro 4162.30 van O.V.T.
Brugge. Inhoud: Het Nationaal Hoger Instituut; Overladenheid van de programma's
(P. van Leeuw); Taal (Jaak Fontier); Plastische Opvoeding (Yvonne Guns); Nationale
fotowedstrijden voor de jeugd (Emiel Debaillie); TG-Front.
Canto, contactblad van het gemengd koor ‘Cantores’, Brugge. - Enkele tijd geleden
hebben wij even de aandacht gevestigd op het tijdschrift Canto. Sindsdien is er heel
wat - én ten gunste! - veranderd, zodat wij momenteel geen enkel blad in dat genre
kennen, dat degelijker en interessanter is uitgegeven. Het is werkelijk zó, dat het
tijdschrift niet alleen boeiend kan genoemd worden voor leden van het befaamde
koor, maar ook voor lezers, die een eind buiten het Brugse wonen. Gelukwensen, R.
Dewitte! Een pluim voor ‘Canto’!
j.v.r.
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[West-Vlaanderen 1964, nummer 75]
[Fotografie als kunst]

Hiroshi Hamaya (Japan): Strand in Japan, 1955. Hamaya gaf verscheidene fotoboeken uit, o.a. ‘Native
places of poetry’ en ‘Red China that I saw’.
(Foto Magnum - ABC. Press België)
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Henri Cartier-Bresson (Frankrijk): Hittegolf in Boston, 1947.
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Foto's worden zichzelf
Fotografie: een spiegel met een geheugen.
(Atlantic Monthly)
Jonge Nederlandse radiolui hebben een enquête gehouden met de vraag: Waar leeft
u voor? Er werden de gekste en de vroomste antwoorden gegeven, een heerlijke
bloemlezing van menselijke temperamenten. Een antwoord op die vraag zou kunnen
zijn (in de erg serieuze categorie): Om altijd meer vrijheid te verwerven. Waarbij
dan niet zozeer gedacht wordt aan vrijheid-naar-buiten dan wel aan innerlijke (echte)
vrijheid. Hoe die moet verworven worden is thans niet onze zorg, dat behoort
(wetenschappelijk) tot de gebieden van godsdienst en psychologie; we willen hier
alleen de gangbare mening vooropstellen dat de innerlijke vrijheid, de echte
beschaving, terrein wint. Ze moet in elk mensenleven opnieuw verworven worden,
maar het ziet er soms naar uit dat zich in het individuele leven van de mens herhaalt,
wat zich in de geschiedenis der mensheid voltrekt. Biologisch is dat zo en misschien
is het psychologisch waar. Hoe dan ook, alles wijst erop dat we in een tijd van de
geschiedenis leven, waarin geestelijke vrijheid nieuwe ruimte schept en nieuwe
vormen aanneemt. Dat blijkt uit vele dingen, uit de ideeën die in omloop geraken,
uit de kunst die thans gemaakt wordt. Het is interessant te zien, hoe dat
emancipatieproces, die progressieve vrijheidsverwerving, zich voltrokken heeft aan
de fotografie, die autonoom geworden is van de plastische kunst en samen mét de
plastische kunst van alle zg. esthetische normen. Dat is inderdaad een manier om de
ontwikkeling van de fotografie te zien: in haar relatie tot de plastische kunst, die zelf
een onafgebroken ontwikkeling doormaakt. Er is een wisselwerking geweest die een
zuiverend, een ruimtescheppend effect gehad heeft.
Als we de geschiedenis van de fotografie overzien, dan is het direct duidelijk dat
ze aan de oorsprong een reproduktietechniek was met artistieke pretenties, precies
zoals de houtgravure een reproduktietechniek was die authentieke kunst werd.
Zodra die reproduktietechniek gaat gebruikt worden om kunst te maken, valt zij
in de slavernij van de schilderkunst. De normen voor het schilderij worden
overgeheveld naar de foto, de normen dan van het einde der 19de eeuw. Het is de tijd
van het fotografisch ‘pictorialisme’. De dogmatici der jonge fotografische kunst
verordenen dat een foto alles behalve ‘een slaafse kopie van de realiteit’ kan zijn,
geen ‘procesverbalen’. Er worden waarachtig regels vastgelegd waaraan het landschap
moet beantwoorden opdat er kunst zou zijn. De comte d'Assche vertelt in l'Annuaire
général et international de la photographie (1896)
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hoe de kunstfoto moet zijn, waarin men het impressionisme der schilderkunst zonder
inspanning kan herkennen. Het is plezierig te zien hoe de kwaliteit van een foto
gebonden wordt aan de vreemdste normen: een foto werd kunst als ze zich zo ver
mogelijk van de fotografie verwijderde om zo dicht mogelijk iets anders te benaderen
dat ze nooit kon worden, nl. het schilderij.
De comte d'Assche zegt het zo: Geen zorgen om techniek, de kunst alleen is van
belang; alle aandacht voor ‘le côté pictural’; dat zijn dan de compositie én de
verlichting van het onderwerp; het onderwerp moet sober zijn en alle detaillering
moet vermeden worden; het onderwerp moet dan in reliëf gebracht worden en het
bijkomstige moet vaag gehouden worden. Verder moet elke proef het merkteken van
de persoonlijkheid van de fotograaf vertonen. Ten slotte (zeer belangrijk) mag er op
de foto niets bijgetekend worden, wél mogen speciale papieren en dito
afdruktechnieken worden toegepast. Als gulden regel geldt wat het vele decennia
zou blijven doen: nooit blinkende, uitsluitend matte oppervlakken, naargelang van
de omstandigheden glad of korrelig.
Dat zijn de eerste pogingen om de fotokunst te doen aanvaarden in het spoor van
de schilderkunst. Een soort fotografie die overigens nog altijd beoefenaars vindt.
‘La mode était à l'imprécis’, en daarom werden objectieven gemaakt die een
verdoezelend effect hadden. De afdrukprocédés gingen alle in dezelfde richting met
een voorliefde voor zware papieren zoals het fameuze ‘charbonvelours’ waarvan de
naam direct oproept hoe het eruit zag. Het was de zg. salon-fotografie.
De reactie kwam na W.O.I. Het was een reactie van zelfstandigheid tegenover de
schilderkunst, een poging om het karakteristieke van de fotografie te affirmeren en
te exploreren. De Nieuwe Zakelijkheid ziet de fotografie volwassen worden, ze zet
zich àf van de schilderkunst door te stellen dat een authentieke foto scherp en zo
gedetailleerd mogelijk moet zijn. Hoe groter de mogelijkheden van het objectief,
hoe mooier. Essentieel is tevens de vertolking van de realiteit in zwartwit, in een
eindeloze gamma van grijzen, van het witste wit tot het zwartste zwart. Zo komt de
fotografie met het Bauhaus in een nieuwe ontwikkelingsfaze.
In dat stadium zien we dat de toonaangevende fotografen schilders zijn
(Moholy-Nagy vooraan), die fotografie en schilderkunst naast elkaar en beide als
evenwaardig beoefenen. De tijd is voorbij dat fotografie, zoals bij Degas, Delacroix
en Breitner, alleen kon dienstig zijn als documentatiemateriaal voor het grote,
schilderkunstige werk. Er is in de dertigerjaren een sterke wederzijdse beïnvloeding
van fotografie en schilderkunst, waarbij men zich kan afvragen in hoeverre de
afbeeldende fotografie niet mede de doorbraak van de abstracte schilderkunst
bevordert. De schilderkunst hoefde niet meer ‘af te beelden’, ze kon de volle vrijheid
der uitdrukkingsvormen kiezen! En tegelijkertijd ging de fotografie in de sfeer van
die tijd, technisch en vormelijk, het experiment beoefenen en zich eveneens los maken
van het object. De gelijkwaardigheid ontketent de wederzijdse beïnvloeding: de
fotografische technieken bevorderen de abstracte schilderkunst en tegelijkertijd de
abstracte fotografie!
De fotografie is nu niet meer ondergeschikt aan de schilderkunst, maar evenwaardig
als plastische kunst; geaccepteerd, maar dan als plastische kunst.
De traditie van de Neue Sachlichkeit wordt overgenomen door Otto Steinerts
subjectieve fotografie, die alleen verklaarbaar is van uit de beschouwing enerzijds
dat de fotografie een eigen techniek heeft die de originaliteit van de foto uitmaakt
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en anderzijds tot de plastische kunst behoort. Zo ontstaat Steinerts conceptie van
creatieve fotografie: fotografie als uitdrukkingsmiddel waarin de tussenkomst van
de kunstenaar centraal gesteld wordt. Een idee die inderdaad nog altijd de
emanciperingsdrang verraadt van fotografie naar plastische kunst. Steinert wil (nog)
ontsnappen aan het automatisme van de camera obscura in de richting van persoonlijk
en manueel ingrijpen van de schilder en de graficus. Maar de evolutie gaat verder.
Toen we vorig jaar Steinert ontmoetten te Brussel, gaf hij rustig toe dat subjectieve
fotografie uitgebloeid was. ‘Er is sinds de subjectieve fotografie niets nieuws’, zei
hij. Dat lijkt onwaarschijnlijk.
Het nieuwe is wellicht juist dat de fotografie niet meer de ambitie heeft om artistiek
te zijn, om plastische kunst te zijn. Ze wil alleen nog maar fotografie zijn (lees
Craeybeckx, Pawek, Whiting). Ze heeft zichzelf ontdekt, de fotografie kent thans
het eigen wezen. En zulks wordt het best geïllustreerd door het feit dat het de
reportagefotografie geworden is die thans in alle gebieden van fotografie de toon
aangeeft. De meest progressieve fotografie is thans de reportage in optima forma.
Allerlei factoren hebben de evolutie beheerst: de cinematografie, de moderne camera's
en het hooggevoelige filmmateriaal, de geillustreerde pers (Life, Paris-Match) en
boven alles de tijd waarin wij leven en die een tijd is waarin de snelheid alles beheerst.
Wij leven sterk in het bewustzijn van snelle ontwikkeling van wetenschap,
opvattingen, vormgeving. De fotografie is bij uitstek het medium om dat leven in
beweging op te vangen: ‘vision in motion’. Is dat nog kunst?
Dat vraagt de fotograaf zich anno 1964 niet meer af. Die vraag is vervangen door
een vraag naar schoonheid, die echtheid, waarheid is. De schoonheid zoals ze
geïncarneerd is in een blad, een oude boomstronk, een brug, een schrijfmachine...
een kunstwerk. Een foto. Een flits uit het leven op aarde.
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Fulvio Roiter (Italië): Kleine Karajà-Indiaanse. (Gevapan Gevaert-film).
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Henri Cartier-Bresson (Frankrijk): Onverstoorbaarheid in Hyde Park, 1938. Henri Cartier-Bresson
is een van de oprichters van Magnum Photos. Daarvóór werkte hij free-lance in Parijs. Talloze
publicaties in ‘Paris-Match’ en ‘Life’, vele prijzen en tentoonstellingen. Gaf fotoboeken uit, o.a.
‘People of Moscow’, ‘From one China to another’ en ‘The Europeans’.

Thans is het de tijd van de volledige bevrijding van de fotografie, dezelfde
overigens die we in de plastische kunsten vaststellen. Bevrijding van alle beperkingen
van formele of intentionele aard, zodat een foto nu ook een r e a d y m a d e kan zijn:
Steichen gebruikte in zijn beroemde Family of Man ook ‘gewoon’ wetenschappelijke
foto's die zo sterk de realiteit reveleerden dat ze als schoonheid ervaren werden. De
fotografie en de schilderkunst zijn thans zover geëmancipeerd dat ze geen kunst meer
willen zijn, in de betekenis die dat woord altijd gehad heeft. Foto's, schilderijen en
prenten kunnen abstract of figuratief zijn, het resultaat van alle denkbare manuele
of technische procédés, als expressie van de mens of als afbeelding van het naakte
object, ze kunnen gemaakt zijn of ‘gevonden’ als een kei, een schelp of een koraal...
Kunstenaars kunnen makers zijn, maar zijn zeer dikwijls verwonderde vinders van
kleuren en vormen.
En het punt waarin de fotografie die volledige autonomie verworven heeft, ligt in
de moderne reportagefoto die in een duizendste van een seconde de onthullende
gelaatsuitdrukking van een mens registreert zonder enige artistieke bekommernis.
Maar die gelaatsuitdrukking ontroert ons. Zoals een boom of een strand ons
ontroert. En zoals het grote kunstwerk ons diepste zelf raakt. Zonder dat we vragen
stellen. We herkennen onszelf in een object buiten ons en voelen er ons intiem mee
verbonden. Dat is de genade.
Karel van Deuren
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(Foto Maanum - ABC. Press België)
Henri Cartier-Bresson (Frankrijk): Parade in Peking op de nationale feestdag 1958

West-Vlaanderen. Jaargang 13

172

Abstracte of absolute fotografie
Evenals men bij andere kunstexpressies de vergissing maakt te spreken van abstract
wanneer de grenzen van het zintuiglijk waarneembare overschreden worden, zo ook
krijgt de fotografie, wegens haar vormverwantschap, deze foutieve, zoniet onmogelijke
stijlbenaming toebedeeld. De individuele uitdrukking in de fotografie berust, evenals
bij de andere beeldende kunsten, op de individuele emotie. En het is deze emotie,
die de drijfkracht is van de waarneming of de idee. Deze waarneming nu hoeft daarom
niet noodzakelijk optisch te zijn: de buiten-visuele zintuigen kunnen evengoed
drijfkracht zijn van een emotie of een indruk, en zo komen wij in de fotografie als
vanzelf tot de weergave van ‘dingen’, die buiten de optische werkelijkheid liggen.
Een willekeurig geluid, zelfs zonder dat men de bron of oorzaak ervan kent, kan een
beeldassociatie tot stand brengen. Een geur of smaak is bij machte beelden op te
roepen, die zeer diep in ons onderbewustzijn liggen.
Gelijk welke kunstenaar kan dus aan zijn werk een titel of naam geven, die bij de
buitenstaander niet het minste verband met / of verklaring van dit werk inhoudt. Dit
werk kan in alle eerlijkheid tot stand zijn gekomen en de kunstenaar volledig voldoen,
zo naar vorm als naar inhoud, terwijl het voor een toeschouwer ‘ondoorgrondelijk’
blijft. Bijna spontaan wordt het werk dan als ‘abstract’ bestempeld. Vermits nu in
de filosofie en in de logica het abstracte als tegenpool figureert van de zintuiglijke
voorstelling, is het duidelijk dat de critici zich schromelijk vergist hebben, toen ze,
al wat arm scheen aan visuele voorstelling, als ‘abstracte kunst’ catalogeerden. Zo
staat het werk van Auguste Herbin bij voorbeeld, via de kunstkritiek, bekend als
zijnde abstract, dus niet door het toedoen van Herbin zelf, maar wel door de
bemoeiingen van de ‘critique d'art’. Hetgeen hij verwezenlijkte om orale letterklanken
om te zetten in visueel waarneembare kleurvlakken, deed J.S. Bach ongeveer
driehonderd jaar vroeger met het componeren van zijn fuga op de letters B A C H ,
maar dan in de omgekeerde zin. En Bach dacht er beslist niet aan abstracte kunst
voort te brengen, evenmin als Mondriaan dat deed - hij streefde naar de absolute
uitbeelding van een plastische harmonie - evenmin als Malevitch, die de absolute
suprematie van het gevoel nastreefde. Het geval Herbin wordt totaal onbegrijpelijk,
indien men, bij buitenlandse exposities, de titels van zijn doeken gaat vertalen in de
taal van het land, waarin de tentoonstellingen plaatsgrijpen. In de loop der jaren
maakt een kunstenaar, zoekend, onafhankelijk, een evolutie door volgens zijn eigen
persoonlijkheid. Elk verwezenlijkt werk is tegelijk een stap en een sleutel tot een
volgend. De opeenvolgende uitdrukkingswijzen, waarin de kunstenaar dan zelf de
te verbeteren elementen waarneemt, bepalen de creatieve rijpheid. Net zoals elk
kunstmedium een eigen creativiteitsproblematiek heeft, zo bezit ook de fotografie
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Jaak De Meester (Brugge): Fuga, muzikale transpositie, 1959.
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Jaak De Meester (Brugge): Ode aan het getal, absolutisme in de geometrische compositie met
verwerking van aan numerieke waarden onderworpen tonaliteiten, 1957.

haar specifieke wezensstructuur tot scheppen, dit de kritiek over haar ‘mechanische
taal’ ten spijt.
De huidige mogelijkheden tot subjectieve weergave hebben het ontstaan gegeven
aan een nieuwe vormentaal. Het volstaat een recent fotografisch verzamelwerk te
vergelijken met een ouder exemplaar, zelfs al is het tijdsverschil in ontstaan tussen
beide werken niet zo groot. Deze nieuwe vormentaal nu kunnen wij het best definiëren
als de ‘absolute fotografie’. Deze fotografie is autonoom geworden, d.w.z. zij werd
doel op zichzelf. De hedendaagse fotograaf heeft een aantal elementen ontdekt, die
onafscheidbaar verbonden zijn met het wezen van de fotografie en die niet kunnen
aangetroffen worden bij de andere beeldende uitdrukkingsmiddelen. Ik geef enkele
voorbeelden: de nauwkeurige bepaling van tonaliteitsuitdrukkingen, al dan niet
ontdaan van het optische beeld, de subtiele spelingen van scherpte tegen onscherpte,
de mogelijkheden in het ritme van zuivere lijncomposities, licht- en contrastwerking...
Alle schenken zij de beoefenaar de middelen tot absolute beleving en uitdrukking
van zijn visie of emotie. Waar vroeger het reële beeld via de lens een aan de
schilderkunst verwante reproductie totstand-bracht, daar maakt de huidige fotograaf
gebruik van ditzelfde beeld, om langs zijn persoonlijke uitdrukkingswijze tot een
subjectieve synthese te komen. Eenzelfde beeld kan door verschillende individuele
interpretaties een totaal andere inhoudsvoorstelling geven, al naar gelang van de
vorming en visie van de makers. Deze nieuwe uitbeeldings-vorm is niet ontstaan als
reactie op de vroegere, de oudere, maar wél als een gevolg van deze. Zij beoogt niet
het noodzakelijk uitsluiten of negéren van het optisch beeld, integendeel, zij herbeleeft
het, maar dan op een diepere, meer concrete manier, bijna tot aan een tweede
werkelijkheid. Een eenvoudig stilleven kan zo pregnant reëel zijn van detail en licht,
dat het als het ware doorzichtig en metafysisch van inhoud wordt.
Deze bewuste beleving van het fotografisch kunnen doet de buitenstaander
halthouden en toezien naar het eenvoudige, het kleine en tegelijk grootse van zijn
wezen. In deze vormvolwassenheid ligt de hoop op een erkend bestaansrecht voor
de absolute fotografie, niet alleen voor de maker, maar evenzeer voor de toeschouwer,
voor wie een inniger en dieper begrijpen van de absolute fotografie van primordiaal
belang is.
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Jaak De Meester (Brugge): Kristalstructuur, 1961.
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Toegepaste fotografie voor de grafiek
Wanneer wij even nagaan welke ontwikkeling de fotografie voornamelijk in de laatste
twintig jaar heeft gekend, dan komen wij vlug tot de vaststelling dat deze ontwikkeling
gewoon fantastisch is. Als z a k e l i j k v e r s c h i j n s e l bekeken zullen wij het
waarschijnlijk dadelijk eens zijn, dat fotografie een belangrijk iets is geworden.
Denken wij aan de reusachtige omzet van fotografisch materiaal, camera's, films,
enz.; roepen wij even in onze herinnering de ontelbare toeristen die gedurende de
verlofperiode op fotojacht gaan en die bij hun thuiskomst de fotografen bergen werk
en... grijze haren bezorgen. Denken wij aan het leger van foto-amateurs, die zich niet
meer tevreden stellen met het maken van opnamen, maar die daarbij hun films zelf
ontwikkelen, afdrukken en vergroten. De fotografie is in de wereld ‘big business’
geworden. En niet alleen als zakelijk verschijnsel, maar ook als
u i t d r u k k i n g s m i d d e l heeft de fotografie heel wat te betekenen. Sinds Niepce
en Daguerre is er heel wat veranderd en wie eenmaal de huidige fotomagazines ter
inzage heeft genomen of een degelijke fototentoonstelling heeft bezocht, zal spoedig
kunnen vaststellen dat er, sinds de romantische en realistische periode een enorme
vooruitgang is geboekt. Vooruitgang niet alleen op technisch gebied (denk maar even
aan de kleurenfoto's die men heden ten dage feilloos op papier kan brengen) maar
ook op gebied van de inhoud. Hetgeen Moholy-Nagy en Man Ray jaren geleden als
innovatie wisten te brengen - namelijk het zich bewust worden van de andere dan
traditionele mogelijkheden van de fotografie - heeft Dr. Steinert met zijn subjektieve
fotografie ten stelligste beklemtoond. De fotografie is, als uitdrukkingsmiddel, een
eigen taal gaan spreken.
Wanneer wij, benevens de foto's en de fotomagazines, de ontelbare tijdschriften
en publikaties even onder de loupe nemen, dan rest er geen twijfel meer over de
machtige taal die de fotografie heden ten dage spreekt. De tijdschriften zijn eenvoudig
prentenboeken geworden. Het publiek kijkt... het leest niet meer. Voeg daarbij de
hoge perfektie die bereikt kan worden in de reproduktie, zowel in boekdruk, offset
als diepdruk, en wij kunnen zeggen dat wij werkelijk leven in de eeuw van de foto.
Wanneer wij nu spreken over de reproduktie van de foto, dan komen wij
automatisch op het domein van de grafiek. Strikt genomen wordt onder grafiek (of
prentkunst) verstaan, ieder kunstwerk dat zodanig is vervaardigd dat het door de
kunstenaar door middel van een drukpers kan vermenigvuldigd worden (ets, lino,
litho, houtsnede enz.). In deze zin spreekt men van vrije grafiek. Van meer belang
voor ons is nu, in verband met de fotografie, de t o e g e p a s t e g r a f i e k
(gelegenheidsgrafiek en vooral de publicitaire grafiek). In plaats van te spreken over
‘toegepaste fotografie voor de grafiek’ zouden wij het evengoed kunnen hebben over
‘fotografie in dienst van de toegepaste grafiek’. Kwantitatief gezien is de fotografie
ook op het domein van de publicitaire grafiek er met reuzensprongen op vooruit
gegaan. Wanneer wij bv. Graphis Annual van 1955 ter hand nemen (het Zwitserse
tijdschrift dat de beste grafische publikaties van het jaar verzamelt) dan zien wij dat
er op de 107 affiches die gereproduceerd zijn, er slechts 3, en op de 139 advertenties
slechts 26 met behulp van foto tot stand kwamen. In hetzelfde Graphis Annual van
1963 zien wij dat die verhouding helemaal anders ligt. Op 165 affiches zijn er 45
fotografisch samengesteld en op de 155 advertenties zijn er niet minder dan 88, waar
foto aan te pas kwam. U ziet dat de fotografie een reusachtige hap in de publicitaire
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koek heeft gezet. Duidt dit nu op een volledig teloor gaan van de teken- en
illustratietechnieken, die tot op heden gebruikt werden? Wij geloven het niet. Wel
is echter duidelijk geworden dat de fotografie haar definitieve plaats heeft ingenomen
in de publicitaire en gelegenheidsgrafiek, een plaats die niet zo gemakkelijk zal
heroverd worden, en dit niet alleen kwantitatief, zoals wij daareven vermeldden,
maar ook kwalitatief. Sinds het op de voorgrond treden van de creatieve fotografie,
gebeurt dit niet louter meer in fotoboeken en op tentoonstellingen, maar ook in
affiches, advertenties, folders en andere publikaties, waar het creatieve element niet
alleen tot uiting komt in de visie van de fotograaf, maar ook in de techniek, waar
allerlei procédés worden gebruikt die een verrassend grafisch effekt tot gevolg hebben.
Denken wij hier even aan de solarisatie waardoor men, mits wat behendigheid, een
foto kan herleiden tot een pentekening en dit met louter chemische middelen. Denken
wij aan de negatiefdruk, waardoor een onwerkelijke wereld wordt opgeroepen, aan
de sterk gekorrelde vergrotingen met hun eigen charme, aan de gerasterde opnamen,
de dubbeldruk, enz. Dit geheel van doorgedreven technische vaardigheid, gekoppeld
aan een eigen visie van de fotograaf, heeft het mogelijk gemaakt aan de fotografie
een plaats te verlenen in de grafische wereld die zij ruimschoots verdiende.
Bestaat er nu, fotografisch gezien, vrije grafiek? Persoonlijk zijn wij ervan
overtuigd dat enkel de kombinatie van tekening op film die verder chemisch behandeld
wordt (gekopieerd op duplo, gesolariseerd of hoe dan ook bewerkt) als vrije grafiek
kan bestempeld worden, omdat hier werkelijk een totale creatie aan de grondslag
ligt. Alle overige fotografie behoort eerder tot het domein van de toegepaste grafiek
en is in die zin ‘toegepaste fotografie voor de grafiek’.
Alles samen genomen mogen wij zeggen dat de fotografie, onder al haar aspekten,
een zeer belangrijke rol speelt in de grafische wereld en dat die rol vrijwel nooit meer
zal eindigen. Fotografie en tekening zullen zusterlijk naast elkaar leven; de ene zal
de andere niet meer verdringen omdat zij zo wonderwel met mekaar opschieten.
Roger Vansevenant
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‘Hoppevelden’, foto's van Roger Vansevenant (Poperinge).
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Fulvio Roiter (Italië): Man met twee paarden.
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Lucien Clergue (Frankrijk): Acrobaat, trapezewerker en harlekijn. Uit ‘La Grande Récréation’ (eerste
deel), een onuitgegeven album, geïnspireerd door ‘Le Grand Meaulnes’ van Alain Fournier en de
film ‘Orphée’ van Jean Cocteau.
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Fulvio Roiter (Italië): Haarkappen bij de Karajà s.
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Serge Vandercam (Brussel): Portret van Anne Bonnet, de bekende Brusselse schilderes.
(Gevapan Gevaert-film)
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Fotografie: beeldtaal - wereldtaal

Jerome Wybaillie (Wervik): Bimsblokken.

We zien soms foto's die ons zodanig toespreken dat elk onderschrift overbodig
wordt; we begrijpen aanstonds de mededeling die er in vervat ligt.
We hebben tijdschriften die ons foto's brengen waarvan we spontaan en intens de
ernst, het tragische of het komische aanvoelen. Soms schijnen ze wel het resultaat
te zijn van zuiver toeval, maar dit geluk komt nooit vanzelf.
Er komt veel werk en moeite bij te pas, en het is vooral nodig dat de auteur een
eigen visie heeft op het gebeuren. De reklamefotografie is ons zo vertrouwd dat het
aandeel van de foto niet eens meer opgemerkt wordt. Maar ze is overtuigend, vergt
meestal geen tekst en wordt over de hele wereld verspreid. En het zijn de meest
sprekende foto's die het meeste werk en voorstudie hebben gevergd. De vaklui die
deze foto's maakten, komen uit de rangen van de verwoede amateurs, die zelf meestal
begonnen zijn met het maken van familie- en reissouvenirs. Maar deze amateurs
hebben op een goeie dag ingezien dat er met dat bakje wel iets meer te doen was dan
gewoon te kieken. Ze hebben gevoeld dat ze het medium bezaten. Wat voor anderen
de pen, het penseel of de beitel is, werd voor hen de lens. Een uitdrukkingsmiddel.
En een communicatiemiddel. Een van die middelen die de mens altijd heeft gezocht,
van in de tijd dat hij nog in spelonken woonde.
De fotografie werd een nieuw uitdrukkingsmiddel, met een eigen visie, een nieuwe
manier om mededelingen te doen.
Iedere fotograaf geeft dié zaken weer die hem het nauwst aan 't hart liggen, of die
zijn gemoed hebben beroerd. De een zoekt het in de natuur, en in al haar aspecten;
hij isoleert voor ons de dingen, en bekijkt de kleine zaken in 't groot. ‘Hoe is 't
mogelijk dat we dit niet eerder zagen!’ Een ander vindt het bij licht en schaduw, bij
lijnen en contouren. Maar de meesten vinden het bij de mens, in zijn vreugde en
verdriet en in al de gemoedsexpressies die ons met de evenmens verbinden. Met het
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werk van deze auteurs heeft Edward Steichen zijn wondermooie tentoonstelling ‘The
Family of Man’ samengesteld. Een groep fotografen wilde het niet laten bij de
klassieke weergave der werkelijkheid en ging experimenteren om die grenzen te
doorbreken. Het resultaat was niet altijd gelukkig, maar we hebben aan hen toch vele
toepassingen in de binnenhuisversiering te danken.
Een andere groep, meer gevoelsmensen, te weinig gekend en begrepen, bleef evenmin
stilstaan bij de juiste weergave der dingen en trachtte, soms ten koste van de techniek,
haar eigen innerlijk beleven op het ogenblik der opname uit te drukken. Naast vele
mislukkingen hebben de zoekers naar ‘subjectieve’ fotografie ook wel meesterwerkjes
voortgebracht, die alleszins door hun geestesgenoten, waar ter wereld ook, zeer goed
worden aangevoeld.
Een boodschap of een gevoelsbelevenis: het wordt uitgedrukt in beeld en
medegedeeld. De fotografie is alleszins het meest universele communicatiemiddel.
Jerome Wybaillie
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Robert Capa (Verenigde Staten): Een Joods feest, gevierd met dans, Israël 1948. Robert Capa was
mede-oprichter en president van Magnum. Hij verbleef tot zijn dood in Indo-China in 1954. Ter
herinnering aan hem werd de Robert-Capa-prijs ingesteld. Behaalde talrijke prijzen. Veel publicaties
en tentoonstellingen.
(Foto Magnum - ABC. Press België)
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Hiroshi Hamaya (Japan): Strand in Japan, 1955.
(Foto Magnum - ABC. Press België)
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(Foto Magnum - ABC. Press België)
Hiroshi Hamaya (Japan): Boerin.
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Fotografisch zien en fotografisch denken

Jerome Wybaillie (Wervik): Jonge veulens.

Toen Niepce en Daguerre het fotografisch procédé ontdekt hadden rond de jaren
1830, moesten zij die tot nu getwijfeld hadden toegeven, dat er een buitengewoon
grote stap was gezet. Nu was het mogelijk geworden een blijvend aandenken te
bewaren van verwanten en vrienden, zelfs van het dagelijks gebeuren rondom ons.
Zeker, deze uitvinding was toen nog niet wat ze nu geworden is. Wat er ook van
zij, de fotografie was geboren en kon nu toegepast en verbeterd worden. Wat dan
ook gebeurde en tot op heden nog in versneld tempo verder gaat. De produkten die
nu het procédé ter beschikking staan, zijn niet meer te vergelijken met de eerste
proeven uit die tijd. Naast de geestdrift, welke meestal een uitvinding en haar
ontwerper omgeeft, waren er ook de tegenstanders, mensen die de uitvinding bespotten
als iets dat hoogstens dienen kon om karikaturen te maken. Nooit, zegden sommigen,
zou de fotografie iets voortbrengen dat met kunst te maken had. Er waren ook andere
geluiden: enkele grote schilders uit die periode zochten in dit procédé een nieuw
middel om hun gevoelens tot uiting te brengen. Sommigen onder hen werden echte
meesters in dit soort werk.
Hier kunnen wij dan ook de vraag stellen of de fotografie een kunst is?
Wat is kunst?
Van de bepaling in ‘Larousse’ geven wij deze vrije vertaling: eigen weten vorm
geven bij het uitdrukken van een inspiratie.
Het staat vast, dat er min of meer uitgebreide kennis vereist wordt voor het maken
van een foto. Wanneer dus dit ‘weten’ er is, gaat het erom, zijn inspiratie met behulp
van dit weten uit te drukken.
Het is juist van hieruit dat wij moeten vertrekken, wanneer wij iets willen
verwezenlijken dat de moeite loont.
Wij geven toe, dat heel wat van hen die aan fotografie doen, slechts een flauw
idee hebben van wat ze zouden kunnen maken in de plaats van wat ze in feite
realiseren. Waarom? Eenvoudigweg omdat ze niet ‘zien’!... Men zou zeggen, dat ze
fotograferen om films en papier te verbruiken in 't voordeel van de fabrikant.
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De fotograaf moet dus leren ‘zien’. Vergeten wij niet, dat de fotograaf de schilder
is met het licht. Kijk maar eens naar de lichtende stralenbundels tussen de bomen,
op een watervlak, op het zijden kleed van een bruidje of
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(Foto Magnum - ABC. Press België)
Werner Bischof (Zwitserland): Onder een paraplu van palmbladeren, Indo-China, 1953.
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Werner Bischof (Zwitserland): Jong en oud in India, 1951.
Bischof overleed in Peru in 1954. Hij was nauw verbonden aan het Zwitserse tijdschrift ‘Du’.
Fotoboeken, o.a. ‘Japan’ en ‘Carnet de route’.
(Foto Magnum - ABC. Press België)

op de blonde haarlokken van een kind. Dat alles ‘leeft’ door het licht en biedt de
bewonderaar een wondermooi spel.
Doch er is meer.
Zoals reeds gezegd, moet men zich de uitwerking zelf indenken, d.w.z. weten
welke effekten de uitwerking zal bieden; men moet het onderwerp schepping geven:
dat alles vraagt kunstvaardigheid. Men moet dus de ogen oefenen opdat ze zouden
‘zien’ en de geest inzetten om te ‘denken’. Dan zal het resultaat steeds een kunstig
ontwerp zijn, bekwaam een andere te ontroeren.
Dat doet ook de schrijver! Hij denkt, hij schrijft en geeft ons een gedicht dat onze
harten draagt, ons blij maakt en ons meevoert. Het volstaat soms slechts de ogen
even te sluiten om heel het subtiele ervan aan te voelen...
Eens kwam ik in een stadstuin, toen de waterlelie bloeide. Ik werd getroffen door
het kontrast van de onberoerde witheid van de bloem met het eerder vuile, stilstaande
water. Het licht was prima, de zon stond goed geplaatst en ik maakte er een enig
schilderijtje van met de camera. Het trof me zeer in dit poëtisch beeld van kontrasten
het beeld van de mens terug te vinden. Daartoe waren enkele bloemen en een trieste
waterkant mij genoeg.
Het ligt niet in mijn bedoeling hier een parallel te trekken: dichter-fotograaf
(anderen kunnen dit wellicht doen). Maar geef toe, dat er veel schoons door de
fotografie kan worden geschapen. Heeft zij wellicht niet alle mogelijkheden om te
ontroeren of te verheffen en te verrukken zoals hogere kunstuitingen dit kunnen, toch
kan zij steeds het oog charmeren. Om dit te ervaren kunt u heel wat tentoonstellingen
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van fotografie gaan zien. Er zijn er die op dat punt zeer geslaagd zijn en sommige
landen bezitten ware fotokunstenaars.
Er is tenslotte niet zoveel nodig om te slagen. Ge kunt de lente, de zomer, de herfst
en zelfs de winter gebruiken om prachtige en slaande effekten en resultaten te
bekomen. IJzel en mist zijn fotografische onderwerpen. Onderhoud sommige
konstruktiewetten, die aan de basis zelf liggen van de tekenkunst, en ge zult ware
meesterwerkjes scheppen. Daarin komen de kunde van de fotoartiest sterk naar voren,
zowel teoretisch als artistiek gezien.
Durf het dan aan, maar wees nooit ontmoedigd. Al doende leert men. En uit uw
mislukkingen, die de fotografie geheimzinnig in haar marge houdt, kunt u voor
verdere proeven heel wat leren.
Alleen hij die ‘ziet’ (en dat moet ge leren) zal het schone ontdekken. Och, alles is
schoon! Zaak is: het te ‘zien’... Misschien zegt u mij, dat het leven tegenwoordig zo
onverbiddelijk zenuwslopend is en ons zo moeilijk laat nadenken, iets in ons op te
nemen en het te leiden tot een schone bestemming. Er is toch nog altijd vrije tijd en
ik geef u dan deze raad: probeer het toch. De voldoening die hier de uwe zal zijn,
alleen reeds omdat ge uw werk steeds volmaakter maakt, wordt voor u een verrassend
geluk. Mag ik dan eindigen met alle fotografen, die het goed menen, dit blije geluk
om eigen geschapen kunst toe te wensen?
Paul Messely
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Paul Messely (Moorsele): Berijmd spinneweb.
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Dennis Stock (Verenigde Staten): Om 6 uur in de morgen gaat Bill Crow naar huis, 1958. Dennis
Stock werd lid van Magnum in 1951. Hij gaf een fotoboek ‘Jazz street’ uit.
(Foto Magnum - ABC. Press België)
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Henri Cartier-Bresson (Frankrijk): Parijs, 1954.
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De fotografie in haar tijd
Deze overwegingen hebben eigenlijk niet tot doel de fotografie als kunst te
verdedigen, wat onzinnig zou zijn, want wat is kunst? De eenvoudige woorden van
een bezield wezen? De dingen die met elkaar in kompetitie treden voor de hoogste
lof? Ik heb slechts getracht de fotografie te situeren in haar tijd: l'époque de l'image,
zoals René Huyghe haar noemt.
‘Van heden af is de schilderkunst dood!’ riep de schilder Paul Delaroches, bij het
zien van een daguerreotipie uit, en Ingres zuchtte: ‘Ik durf het haast niet hardop te
zeggen, maar deze perfektie is het, die ik in mijn doeken betracht’.
Een zekere angst voor de primitieve automatie beroerde de schilderswereld; het
lijkt er wel op dat deze angst nog steeds, maar dan in een gewijzigde vorm,
voortbestaat. Fotografie: kunst? Onmogelijk, meende men. Een allegorische
plafondschildering (Vatikaan, Domenico Torti, 1884) stelt de fotografie voor als een
kunst van lager allooi. Deze (begrijpelijke) reaktles tegen de machine, die het blijkbaar
gemunt had op het bezielde handwerk van ware kunstenaars, zijn allang ontzenuwd.
Niettemin, in de praktijk zoekt men nog steeds tevergeefs naar fotografie tussen de
begeerde kunstwerken; ze heeft geen markt en kompromiteert haar aanhangers in de
ogen van de schilderwereld. Hoewel de fotografie in feite de schilderkunst bevrijd
heeft uit haar natuurlijke staat van dienstbaarheid. Dit betekent nog altijd geen
aanbeveling, zal men opmerken. En toch, gaat inmiddels de schilderkunst haar eigen
weg, ook de fotografie doet dit! De schilderkunst ontmaakt zich ijverig van de
bezwarende feiten, die tot voorbij de perfektie leiden, tot aan het dode punt namelijk,
waar nog alleen een overhaaste vlucht mogelijk is. Het een na het ander wordt
achtergelaten van oude en nieuwe artistieke tradities; een soort opruiming dus die,
hoe ook, het eigenlijke wezen van de kunst moet blootleggen om vandaaruit opnieuw
te vertrekken: monokromie, akromie, de konsekwenties van Yves Klein: de
aanwezigheid van de kunstenaar volstaat en vervangt de materiële daad, het eigenlijke
kunstwerk, volkomen. De fotografie is daar om de wereld waarin ze leeft te
vereeuwigen. En dat doet ze. Ze is in de hedendaagse plastiek de enige kunstvorm,
die in staat is haar tijd op de korrel te nemen zonder vervelend te worden, die
bovendien overtuigt en niets aan plastische kracht inboet (de cartoon daargelaten en
mogelijk ook wel de pop-art) integendeel, ze schijnt daartoe wel geroepen. De
fenomenen van een tijd zijn immers onderling organisch ten nauwste verbonden. Op
het moment dat iets noodzakelijk wordt, doet het dan ook zijn intrede. Het ene roept
het andere op. Het is niet eens zeer duidelijk wat er eerst is, de noodzaak of de
nieuwigheid. De fotografie verschijnt in een wereld, die haar ruraal karakter verliest,
om over te schakelen op het ritme van de rotatiepersen die het nieuws maken. Nieuws
is geen schilderij. Vaak wél fotografie. Nieuws is eigenlijk een moderne vorm van
kunst: direkt, bondig en genadeloos.
Het is opmerkelijk dat de fotografie een eendere evolutie doorloopt als de klassieke
plastische kunsten, maar veel sneller. Van de primitieven tot de abstraktie. Een tijd
van dodelijke hyperperfektie. Experimenten: ondek jezelf, waarbij men zich
meermalen voorbijgaloppeert. Zo komt ze soms gevaarlijk dicht bij wit-zwart
schilderijtjes en andere grafieken, die volslagen vreemd zijn aan de fotografische
eigen aard.
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Het bestaan van die eigen aard wordt eindelijk vermoed, gezocht tussen de talloze
mogelijkheden die onaangeroerd zijn blijven liggen en gevonden in de frisheid van
spontane aanwending, die elke kust kenmerkt.
Geen andere kunst bezit de mogelijkheden van de candidshot, van de donkere
kamer waarin met licht gespeeld wordt, van het licht waarmee fotografie gemaakt
wordt, van de zilverkorrel waarmee het trillende leven en de sfeer terugkeren in de
fotokunst, van de onscherpte die het uiteindelijk veel overtuigender doet dan de
zoetelijke fondu's in de schilderkunst.
De futuristen zagen beweging als een periodiek van statische momenten in het
vlak. De kinetische kunstenaar integreert ze direkt in zijn werken zelve. Het oog ziet
bewegen, nooit beweging. De fotografie grijpt ze langs haar eigen kurve,
bewegingsonscherpte, waardoor ze ook langs fotografische weg, evenwaardig is
geworden aan vorm en kleur. Het fotografisch kontrast laat zich opdrijven tot zuivere
grafiek, waarin de grijzen zolang blijven meespelen als men gaan kan zonder de
fotografie te verlaten en de eigenlijke opname niet veel méér betekent dan het
materiaal waarmee men wenst te werken. De fotografie bestrijkt een eigen terrein
dat de persoonlijke kreativiteit geenszins in de weg staat.
En toch geen kunst? Schilders zoals de Amerikanen Hopper, Tooker en Sheeler
hebben hun werk zo sterk fotografisch opgebouwd dat het akelig is om zien. Zonder
toestel geen fotografie en ieder die maar wil, hangt er een rond zijn hals en gaat er
op los, duizendmaal als ge wilt, daar komt toch wel iets van. Als ge ogen hebt en
een toestel... Er zijn minder goede fotografen dan goede schilders maar veel meer
fotograferende lieden dan schilderende.
En aangezien de fotograaf geen markt achter zich heeft is hij genoopt tot volstrekte
eerlijkheid. De vondst, de ontdekking, doet het gemakkelijk in de schilderkunst en
verbloemt maar al te vaak het gebrek aan oorspronkelijkheid; bovendien houdt de
schilder er het alleenrecht over, waardoor de gewekte illuzie van persoonlijkheid
nog verstrekt wordt. Men hoeft er niet eens patent op te nemen, pers en publiek
zorgen daarvoor.
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Serge Vandercan (Brussel) Compositie met drie verticale banden (Gevapan Gevaert-film
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Bruce Davidson (Verenigde Staten): Amerikaanse teenagers, 1959.
Voor zijn reportage over Amerikaanse teenagers verbleef Davidson een jaar bij een ‘gang’ in Brooklyn.
Hij werd in 1959 lid van Magnum en publiceerde o.a. in ‘Esquire’ en ‘Realities’.
(Foto Magnum - ABC. Press België)

De fotograaf die feitelijk het toestel moet overwinnen om zijn eventuele
persoonlijkheid te openbaren, vindt onmiddellijk geestdriftige navolgers die zich
zonder enige terughoudendheid op zijn stijl werpen en daardoor een nieuw argument
leveren om te bewijzen dat de fotografie tenslotte voor iedereen weggelegd is. Dit
bewijst alleen maar dat de fotokunstenaar niet beschermd wordt door de strenge
wetten die in de ware kunstwereld plagiaat onverbiddellijk vervolgen en zelfs meer
dan eens (bij vergissing natuurlijk) de bedrieger in bescherming hebben genomen
tegen de bedrogene. Eenmaal de artistieke ontdekking gedaan, is het voor anderen,
met minder verbeelding, allerminst moeilijk om er de hand op te leggen, vooral wat
betreft de moderne produkten, die vaak slechts bestaan uit het materiaal dat er voor
gebruikt werd.
De fotograaf kan zijn werk eindeloos reproduceren! Hoeveel eksemplaren ‘Koning
en Koningin’ van Henry Moore zouden er over onze planeet verspreid zijn? Ten
slotte zullen het de fotografen, cineasten en cartoonisten zijn die een beeld nalaten
van de tijd waarin ze leefden en aan de basis van zulkdanige aktiviteit ligt toch steeds
de artistieke instelling van ‘mensen die iets te zeggen hebben’ en die thans aanvoelen
dat de middelen met de tijd mee geëvolueerd zijn. Men kan niet eens voorzien welke
kunstvorm de bovenhand zal halen, wanneer men de kunstgeschiedenis van de
twintigste eeuw zal schrijven.
Maar dat de fotografie nu ook al abstrakte aanhangers heeft, gaat toch wel te ver,
daarmee sleept ze zich eens te meer achter de schilders aan, merkt men op. Elke
kunst wordt gekenmerkt door een zekere abstrahering van de realiteit, waaruit ze te
voorschijn komt. Men is dit enkel gaan verderdrijven op het moment van verzadiging.
De gehele kunstwereld gistte gedurende dertig, veertig jaar en na de jongste oorlog
kwam de uitbarsting. Muziek gooide haar melodische vorm overboord. Poëzie: geen
mededeling meer in berijmde verzen, maar de suggestieve kracht van taalklanken
en -associaties. Toneel en letterkunde zoeken tussen dezelfde brokstukken van de
opgeblazen oude wereld. Men schept bovendien nooit vernomen woorden en muzikale
geluiden.
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En de fotografie is door dezelfde begeerte gegrepen om meer over zichzelf te weten
te komen en bevrijdt zich naar willekeur van het natuurbeeld zoals het doorheen de
lens passeert.
Inderdaad, veel abstrakte foto's lijken op de fotografische reproduktie van abstrakte
kunstwerken, maar tevens leiden beweging, de formatie, onscherpte tot een zeer
zuivere vorm van niet-figuratieve fotografie die in niets schatplichtig is aan de
schilderkunst.
Het fotogram leent zich bijzonder tot het scheppen van fotografie in haar meest
eigen vorm: schrijven met licht, van het diepste donker naar het hoogste licht
verglijdende tussentonen over haarscherpe randen naar nauwelijks waarneembare
lijnen... en waarom niet?
Filip Tas

West-Vlaanderen. Jaargang 13

195

Foto Roger Vansevenant (Poperinge)
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Marta Hoepffner (Duitsland): Exotische tuin.
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Marta Hoepffner (Duitsland): Studie met contrastprocédé: Silhouetten.

De bekende Duitse fotografe Marta Hoepffner duidde deze foto aan als haar best
geslaagde. Zij schreef hierbij het volgende: Het is er mij niet om te doen slechts een
inhoud te tonen, de inhoud is voorwendsel. Door en in deze inhoud ontstaan de
eigenlijke foto's, de beweging, de rust, het ritme en de bezieling. Men zoekt de grote
vorm, niet het detail. Het licht ontleedt de dingen en schept nieuwe, fantastische
werkelijkheden. In het landschap zoekt men niet het prachtige, het luisterrijke, op.
Het is niet de oogstrelende schoonheid, die mij bekoort, maar wel de strijd om de
vorm, waaruit nu eenmaal het geluk van de fotograaf bestaat. Vormgeving is
verdichting, pointering en dwingen door fotochemische of foto-optische ingrepen
om de klare stijl en de nuchtere vorm uit te werken. En dan treedt de idee, die
aanvankelijk bij de opname aanwezig was, in alle klaarheid naar voren, eventueel
slechts nog als hiëroglief.
Men wendt contrasten aan daar waar de kunst het eist, niet uit effectjagerij. De
namaker verraadt zichzelf door het verkeerd gebruik van een kunststijl of door een
voortdurende herhaling.
De optische waarden spelen in de fotografie hun eigen rol en leven. Licht en
schaduw, evenals de tussenschakeringen, kunnen én inhoud worden van een foto,
én zelfstandige, vaak abstracte vorm. Indien een fotograaf zijn fotografische middelen
verfijnt, dan kunnen zijn beelden uitgroeien tot grafische kunstwerken. De kunstenaar
tracht uit de chaotische, enorme overvloed van alle zichtbare dingen en situaties te
putten en dat in een vorm te dwingen. Of hij zich nu door de schilderkunst, of in de
beeldhouwkunst of door de fotografiek uitdrukt, lijkt mij van minder belang.
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De opvoedkundige waarde van de fotografie en opvoeding tot
fotografie
Zopas verscheen een boek van de bekende, Duitse fotoen filmpedagoog Fritz Kempe:
‘Der Fetisch des Jahrhunderts’ (Econ Verlag, Düsseldorf). Dit boek is niet alleen
zeer interessant omwille van de analyse die het brengt van de ontwikkeling der
fotografie, vooral dan deze van de jongste halve eeuw, maar vóór alles ook wegens
zijn titel, ‘Fetisch des Jahrhunderts’, die onze tijd karakteriseert. Want deze titel
weerspiegelt precies de betekenis, die de fotografie bezit bij de brede, moderne massa.
Fotografie en film, televisie en publiciteit door middel van foto's zijn ongetwijfeld
de sterkste massa-media van onze tijd geworden. Zonder de uitvinding van de
fotografie echter, zouden noch film, noch televisie, noch foto-publiciteit mogelijk
geweest zijn.
De mens van heden is dag na dag, uur na uur, aan de ‘foto’ overgeleverd; men
spreekt bij ons hier in Duitsland, in pedagogische en psychologische middens, van
‘Reizüberflutung’ door deze moderne media. Deze ‘Reizüberflutung’ houdt natuurlijk
een negatieve beoordeling in van de inwerking van miljoenen foto's, films en
televisie-uitzendingen op het dagelijkse leven van de mens van vandaag. Op de keper
beschouwd wordt door ‘Reizüberflutung’ in de eerste plaats een belasting van het
menselijke zenuwstelsel beduid, maar anderzijds ligt in dit woord toch ook de angst
voor de onmacht van het individu tegenover de dagelijkse beïnvloeding door de
beeldenvloed in dagbladen en tijdschriften, in film en televisie. De mens wordt
dagelijks gedwongen tal van foto's te bekijken. Maar elke foto, iedere film, elke
t.v.-uitzending wordt echter gemaakt met een heel bijzonder inzicht en streeft een
welbepaald doeleinde na. En op die wijze ziet het individu zich dan voortdurend
geconfronteerd met andere opinies. Deze opinies worden bovendien in beeldvorm
naar voren gebracht en men kan werkelijk niet anders dan ze zonder meer aanvaarden
of zonder meer verwerpen.
Discussie is niet mogelijk, want foto's, films en t.v.-uitzendingen zijn
onpersoonlijke dingen, waarmee men geen gesprek kan voeren. Objectief gezien
hangt bijgevolg de positieve of negatieve beïnvloeding van het individu door de
beeldenvloed uitsluitend af van het aangeboden beeldmateriaal en de kwaliteit ervan.
Over de beeldkwaliteit beslist nu niet alleen het b e e l d t h e m a , maar evenzeer de
wijze, waarop dit thema wordt uitgedrukt, dus hetgeen wij de b e e l d o p v a t t i n g
zullen noemen.
Is de fotograaf, die bij voorbeeld foto's voor dagbladen en magazines maakt, een
mens met takt, dan zal hij zelfs gewaagde opdrachten, waarmee zijn redactie hem
belast, met takt en schroom volbrengen.
In dit licht gezien, treedt de opvoedkundige waarde van de fotografie zeer duidelijk
naar voren: gevormde mensen, die, als lezers van geïllustreerde bladen, als
bioscoopbezoekers of televisiekijkers levendig en persoonlijk gebruik maken van
deze visuele wereld, oordelen heel persoonlijk. Zij schrikken evenzeer terug voor
uitzichtsloze inbreuken op iemands intieme leven, als voor brutale voorstellingen
van geweldplegingen. Zij wijzen dergelijke opnamen van de hand. En daarmee nemen
zij een persoonlijke stelling in, waarvan de gevolgen zonder de minste twijfel tot in
de redacties terug te vinden zijn.
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Bijzonder de jonge generatie van onze fotojournalisten en persfotografen - uit wier
rangen reeds veel bekende namen in Europa naar voren gekomen zijn - heeft in de
jongste jaren, dank zij haar beste vertegenwoordigers, een nieuwe beroepsethiek
verwezenlijkt: zij wil het menselijke in haar opnamen niet laten ontaarden in het
al-témenselijke. Deze fotografen leggen karakter en moraal in hun beeiden en
voorkomen angstvallig dat hun werk moreel zou verworden tot uitzichtsloze en
verwrongen sensatiefoto's. Op deze wijze scheppen zij voortdurend de noodzakelijke
vergelijkingsmogelijkheden voor degenen, die hun beelden bekijken, en leveren een
zeer belangrijke en opvoedkundig waardevolle bijdrage tot het vormen van de publieke
opinie.
Het is daarbij ook nog interessant te kunnen vaststellen, dat diezelfde jonge
fotografen zich door en met hun f o t o t e n t o o n s t e l l i n g e n in toenemende mate
een plaats veroveren in de grote Europese steden - vanzelfsprekend is dit niet in
laatste instantie te danken aan de hulp van publicisten en tentoonstellingsinrichters,
die verder zien, dan hun neus lang is. Deze exposities worden in de eerste plaats door
jonge mensen bezocht en bediscussieerd. Ik vind het steeds hartverheffend in
dergelijke tentoonstellingszalen talrijke jongeren aan te treffen en, al sprekend met
hen, te kunnen vaststellen, hoe scherp hun kritische blik is en hoe groot hun afkeer
voor de sensatie om de sensatie.
K a r l P a w e c k , de schrijver van het boek ‘Das optische Zeitalter’ (Walter
Verlag), heeft gezegd, dat de jonge generatie fotografen voor de tweede maal de
fotografie ontdekt - dus nieuw-ontdekt - heeft. Dat is de nagel op de kop, want daar
waar vroeger de fotografie een onderneming was, gevestigd op esthetische grondslag
(men wou ‘artistiek’ fotograferen), is ze nu een door en door ‘reële’ onderneming
geworden, waarbij door haar beste beoefenaars een hoogstaand ethisch doel wordt
nagestreefd: men wil de mens van heden, zijn leven en streven, zijn werk, zijn vreugde
en lijden - kortom, het ‘werkelijke leven’ van onze tijd zichtbaar maken door middel
van foto's. Men wil tonen, hoe de wereld van vandaag de dag eruit ziet, opdat vriend
en vijand elkaar beter zouden leren kennen en beter begrijpen.
In de Duitse Bondsrepubliek werd de opvoedende waarde van de fotografie reeds
zeer vroeg door de pedagogen ontdekt. Nadat reeds in de jaren twintig de toenmalige
minister voor cultuur van Pruisen de oprichting van werkgroepen voor fotografie in
de scholen had bevolen - die
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hieronder:
Henri Cartier-Bresson (Frankrijk): China, 1949.
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hiernaast:
Henri Cartier-Bresson (Frankrijk): Een eunuch, Peking, 1948.
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jammer genoeg ten offer vielen aan de economische crisis - kwamen in 1953
opvoeders uit alle schooltakken samen om het ‘Bundesgremium für
Schulphotographie’ te stichten. Dit Bundesgremium stelt zich als doel het fotograferen
in de scholen te bevorderen. Er ontstonden de zogenaamde schoolfoto-werkgroepen
van de leerlingen, die door leraars belangloos werden geleid. In talrijke door het
Bundesgremium ingerichte cursussen werden de leraars geschoold tot dit fotografisch
onderricht en nu is de Duitse ‘Schoolfotografie’ niet meer weg te denken uit het
pedagogisch kader van de Duitse scholen, waar algemene vorming gegeven wordt.
Het aantal werkgroepen bedraagt momenteel circa 4.500.
De opvoedkundige waarde van de fotografie werd eens en voor altijd, tijdens het
nu meer dan tienjarig bestaan van het Bundesgremium voor Schoolfotografie,
vastgesteld en bewezen. Ten behoeve van de scholen worden methodisch-didaktische
richtlijnen uitgewerkt en velerlei methodische hulpmiddelen verleend, b.v. reeksen
dia's voor het onderricht. Heden beschikken de Duitse schoolfotografen, leraars en
leerlingen, over een eigen vaktijdschrift: ‘Kamera und Schule’. In dit tijdschrift, dat
bij Mans Verlag in München viermaal per jaar verschijnt, worden ervaringen
uitgewisseld, aanwijzingen gegeven, fototechnische problemen behandeld en veel
goede foto's getoond.
De opvoedkundige uitzichten, waarnaar de Duitse schoolfotografen zich richten,
hebben niet alleen voor studerenden betekenis, maar evenzeer voor a l l e
jongemensen. Dat eigen opnamen voor iedereen niet enkel een voorwerp zijn van
strict persoonlijke interesse, maar dat fotograferen voor alle jongeren, die een camera
bezitten, een innig contactnemen inhoudt met hetgeen gefotografeerd wordt, is
duidelijk. Elke fotograaf moet zich, telkens als hij een goede foto wenst te maken,
instellen op zijn thema; hij moet er zich veel sterker op concentreren als degene, die
niet fotografeert. Bovendien moet hij zich nauwgezet afvragen welke fotografische
middelen hem voor die opname ter beschikking staan (belichting, uitsnijding, kleur
of zwartwit en zo meer). Is de opname eenmaal gemaakt, dan komt voor de jonge
fotograaf onafwendbaar de kritiek, ook al zij het maar onder de vaststelling dat zijn
foto hem bevalt of dat hij ze voor mislukt houdt. Dergelijke gang van zaken geldt
voor iedereen.
De schoolfotogroepen, zoals men de werkgroepen ook noemt, hechten bovendien
een bijzonder belang aan het zelfstandige afwerken van de foto's (vergrotingen e.d.)
in de donkere kamer. En ook hier komen belangrijke opvoedkundige doelstellingen
aan bod.
Ten slotte treffen wij in de schoolopgaven talrijke thema's aan, waaruit een
vruchtbare samenwerking tussen verscheidene leervakken voortvloeit. Reeksen
opnamen, dienstig voor het onderricht in de geschiedenis, natuurkunde,
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Paul Hoste (15 jaar - St.-Lodewijkscollege, Brugge): Loper op bakstenen.

kunstgeschiedenis, door leerlingen verwezenlijkt en bij het lesgeven gebruikt,
scheppen een frisse, persoonlijke interesse van de jeugdige fotograaf in het
desbetreffende leervak. Het is werkelijk zo, dat, als zelfgemaakte foto's tijdens een
les getoond worden, de aandacht van gans de klas verzekerd is.
Vóór alles schept de omgang met de fotografie de mogelijkheid om zich door
middel van het ‘foto-medium’, vanuit eigen ervaring, geestelijk uit te drukken en dat
geldt weerom niet alleen voor de scholen, maar tevens voor alle jonge fotografen.
In onze ‘optische eeuw’ moet de ‘opvoeding tot fotografie’ een voorrangsplaats
bekleden. Men moet aan de jeugd niet enkel tonen, hoe men met een camera omgaat
en hoe men goede opnamen kan verwezenlijken, men moet haar vooral met de
audio-visuele middelen leren om te gaan, d.w.z. de jonge mensen de ogen openen
voor alle methoden en psychologische technieken om en rond de inwerking van de
foto. Indien wij steeds maar opnieuw gesprekken voeren, die erop gericht zijn foto's
en hun psychologische inwerkingen te analyseren, dan zullen wij ook bereiken, dat
de jeugd de beelden, waardoor ze beinvloed wordt, niet enkel a a n schouwt, maar
evenzeer d o o r schouwt, en zich niet meer hulpeloos overgeleverd ziet aan sterke
beeldindrukken.
Sepp Pickel
Hoofdredacteur van ‘Kamera und Schule’, München
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Fulvio Roiter (Italïe): Temperatuur onder nul. (Gevapan Gevaert-film).
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David Seymour (Verenigde Staten): Chim's kinderen (beeld uit een reportage, gemaakt in 1947-1956).
David Seymour, beter bekend als Chim, was een der oprichters van Magnum, waarvan hij president
was tot aan zijn dood in Egypte in 1956. Fotoboek ‘Little ones’, enige tentoonstellingen.
(Foto Magnum - ABC. Press België)
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De vooruitstrevende fotografie en de jongeren

De foto's, gepubliceerd op pag. 205-210, zijn een selectie uit de bekroonde beelden van de Nationale
Fotowedstrijd voor de Jeugd 1963.
(Gevapan Gevaert-film)

De oude strijdvraag of de fotografie werkelijk kunst is, zal vermoedelijk nooit
verdwijnen. En ik weet nu eenmaal niet of ik dit moet betreuren, inachtgenomen de
vruchtbare, zelfkritische spanning, die voor de fotografie voortvloeit uit deze
vraagstelling.
In de loop van de jaren, tijdens dewelke ik onderwijs gaf, ben ik er
noodzakelijkerwijze toe gekomen het onderricht in te delen in ‘toegepaste’ en ‘vrije’
fotografie. In het gebruik van deze begrippen ligt evenwel geen waardemaatstaf
besloten, zoals ik trouwens steeds opnieuw benadrukken moet.
Net zoals architectonische werken of industrial design meer scheppend en groter
kunnen zijn dan de zogenaamde ‘vrije kunst’ (bv. schilderen, beeldhouwen), zo
kunnen ook de resultaten van de toegepaste fotografie - bv. in de illustratie- of
modefotografie (en ik denk hierbij aan Irvin Penn) - volmaakter zijn dan veel
getuigenissen van de vrije fotografie. Want steeds is de persoonlijkheid van de
ideeëndrager doorslaggevend. Een groot schilder blijft een groot kunstenaar, ook
wanneer hij zich op het terrein van de toegepaste kunst begeeft.
Bij de keuze van beroepsfotografen, d.w.z. reeds bij het uitkiezen van mijn
leerlingen, ben ik verplicht hun begaafdheid als kunstenaar en als technicus voorop
te stellen. Of wij nu fotoplakaten ontwerpen, ons bezighouden met collages, portretten
of architectuur-opnamen, steeds en in elk geval hebben wij mensen met kunstzin
nodig. En vermits het nu eenmaal een ‘machientje’ is, waarmee wij werken, moeten
deze mensen ook technisch begaafd zijn.
Naast het lopende, laten wij zeggen reglementaire schoolwerk, bekoort steeds
weer het kunstexperiment; de nieuwe aanwending van bekende of zelfgevonden
fototechnische en fotochemische precédés oefent op de leerling een fascinerende
aantrekkingskracht uit. Op deze wijze worden middelen en wegen gevonden om
bepaalde, gloednieuwe fotografische terreinen te ontsluiten. Een leerling vond bij
voorbeeld een bijzondere toepassing van het Callier-effect in het vergrotingsapparaat,
hetgeen tot kristalheldere, bijna overscherpe afdrukken leidde. Er vallen tal van
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voorbeelden aan te halen van experimenten, waarbij, door het juiste richten van
kunstvaardige en technische begaafdheid, foto's ontstonden met een zeer persoonlijk
handschrift.
Het is uiteraard evenwel niet gemakkelijk jonge mensen tot ongedwongen,
intuïtieve arbeid te brengen, daar wegens de eenzijdig logische scholing in de
opvoeding, die de beroepsstudie voorafgaat, vaak de ‘zien-kracht’ onderontwikkeld
is. Men is dus verplicht hen aan te sporen om zonder terughoudendheid alle
fotografische registers open te trekken, die ze in atelier en laboratorium aantreffen,
want de mogelijkheden van het fotografisch experiment zijn nog lang niet uitgeput.
De in deze zin bedoelde vooruitstrevende foto heeft reeds lang haar bestaansrecht
bewezen, vermits de veeleisende publiciteitsfotografie - net zoals de gebruiksgrafiek
- eveneens aanspraken doet op het magische element uit de moderne schilderkunst.
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In een school moet men, boven het alledaagse uitstijgend, rekening houden met ‘de
dag van morgen’. Waar zouden wij nu staan, indien er geen mensen hadden bestaan,
zoals een Paul Renner, een Jan Tschichold en een Professor Baumeister, die zich zó
intensief inzetten voor de vooruitgang van de gebruiksgrafiek, de typografie en de
affichekunst? De neerslag ervan is alom te bemerken in de hedendaagse
publiciteitsvoering.
De opvoeder van vandaag zal trachten de traditionele stof voor het beeld te schiften
en het overtollige ballast af te gooien, opdat daardoor krachten zouden vrijkomen
voor experimenteel werk, dat naast de gewone studiearbeid niet te kort mag schieten.
Een organisch geleed en gezamenlijk gegeven onderricht moet losgemaakt en in de
plaats gesteld worden van de samenhangloze ‘onderrichtsvakken’.
De natuurlijke vreugde, die het scheppen verschaft, mag niet geremd worden door
al te veel theorie noch door het ongeduld en het onbegrip uit de oude ‘meesterschool’.
Uit gesprekken met jonge mensen blijkt overduidelijk, welke klare blik zij bezitten
voor de échte vooruitgang in de fotografie. Het overwicht van snapshot-foto's in
fotoboeken, tentoonstellingen en vaktijdschriften bevreemdt hen, vooral daar slechts
een kleine minderheid der leerlingen een beroep als fotojournalist nastreeft.
In de mode- en publiciteitsfotografie daarentegen heeft de jonge fotograaf in
hoofdzaak het statische en het dynamische beeld nodig. Vanzelfsprekend worden de
jongeren ook geconfronteerd met begrippen zoals formalisme, functionalisme,
conformisme, romantisme, zoete en zure kitsch, e.a. En daarenboven is het een
voorrecht van de jeugd met nihilistische en macabere gedachten te spelen.
Het vergankelijke speelt in de huidige kunst - een teken van de tijd! - een grote
rol, niet alleen wat het onderwerp betreft, maar meer nog wat de vorm aangaat.
De ‘verscheurde’ vorm vinden wij evenzeer terug in het tachisme van de
schilderkunst, in het decor van het moderne ballet, als in de microfoto, de fotogram
en het abstracte beeld van de huidige, experimentele fotografen. Gelijkaardige
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samenhang bestaat tussen de klankvervorming in de elektronische muziek en de
fototechnische en-chemische vervormingen, die schijnbaar door vergissingen ontstaan,
maar die in feite echte kunstgrepen zijn. De vooruitgang in de fotografie is - net zoals
in andere kunsten - in wezen afhankelijk van de huidige generatie. Het is de taak van
de pedagoog de blik van zijn leerlingen te scherpen en hun te leren het echte van het
onechte te onderscheiden. Hij moet waarschuwen wanneer modezucht of holle
speculatie jonge mensen zó ver willen brengen, dat zij met het abnormale gaan
koketteren.
Marta Hoepffner
Directrice van de Fotoprivatschule Hofheim-Taunus.
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Schoolfotografie: functie van hogere levenswaarde

Ongetwijfeld is de fotografie een nieuwe en belangrijke factor geworden in het
moderne leven. Elke pedagogie blijft in gebreke indien zij zich niet steeds aan de
nieuwe noodwendigheden aanpast. Deze bijdrage wenst een betoog te zijn om op de
verantwoordelijkheid te wijzen van degenen die het belang van de schoolfotografie
nog niet hebben ingezien.

Schoolfotografie een economische noodwendigheid
In ons land is schoolfotografie alleen reeds om een economische noodwendigheid
verantwoord. Wij bedoelen hier natuurlijk de noodwendigheid van onze nationale
fotoindustrie, op de eerste plaats de ‘Gevaert fotoproducten’ maar ook alle nationale
bedrijven die met de fotografie in betrekking staan. Wij begaan maar al te dikwijls
de dwaasheid onze eigen waarde1 te onderschatten en niet in te zien dat de
economische uitbouw op onze bodem als een nationaal Patrimonium moet beschouwd
worden, waarvan wij de vooruitgang eerder dienen te bevorderen dan door een
ondoordachte critiek te vernietigen. Zelfs indien wij de evolutie van onze nationale
economie op Europees formaat en waarom ook niet op wereldformaat zouden wensen,
dan blijft het nog altijd een creatie van eigen bodem en volk, iets van ons zelf, een
prestatie van eigen denken en eigen energie.

Schoolfotografie functie van hogere levenswaarde
Maar de schoolfotografie heeft op de eerste plaats een geestelijke waarde. De tijd
waarin de fotografie zich beperkte tot het nemen van ‘kiekjes’ gaat voorbij en het
fotografisch beeld of liever het filmbeeld onder al zijn vormen, dient een nieuwe
culturele waarde in ons pedagogisch systeem te verwerven. Tot heden was ons
onderwijs hoofdzakelijk afgestemd op het woordsymbool als expressiemiddel van
geestelijke waarden; het plastisch beeld en het klankbeeld hadden ook wel burgerrecht
verworven. Maar het filmbeeld bleek slechts documentaire waarde te bezitten als
illustrerend en aanschouwelijk hulpmiddel voor de andere disciplines. Dit kunnen
wij nog aanvaarden voor de natuurwetenschappen en voor de geschiedenis, maar
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met de uitbreiding van de bioscoop en vooral van de televisie in de huiskring komt
men stilaan tot het besef dat het filmbeeld een geestelijke waarde sui generis bezit.
Wij weten maar al te wel hoe moeilijk het is de diepten van ons innerlijk leven te
peilen en mede te delen, door te dringen tot het onderbewuste, filosofische en
religieuze waarden uit te drukken, de structuur van Leven en Kosmos in een duidelijke
visie te vatten. De wetenschappelijke psychanalyse maakt slechts traag vorderingen,
de symbolistische, surrealistische en existentialistische stromingen die zich bewust
zijn geworden dat de taak van de kun-
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stenaar hoofdzakelijk erin bestaat de innerlijke rijkdom van de mens uit te drukken,
moeten zich meestal beperken tot woordbeelden die slechts een suggestie zijn van
het intuïtieve denken, terwijl het discursieve denken in klare taal uitgedrukt kan
worden. Derhalve vragen wij ons af of het filmbeeld dat een veel directer begrijpen
toelaat, niet zou kunnen bijdragen om op zich zelf of eventueel in verband met
woordbeelden een bewuster begrijpen van ons zieleleven en van de zin van ons
bestaan mede te brengen. Hebben wij daarvan niet een prachtig voorbeeld in het
aangrijpend werk van Edward Steichen: ‘The Family of Man’2, waar de verzameling
foto's gekoppeld aan zeer korte maar typerende en diepzinnige woordbeelden nieuwe
horizonten opent voor onze levensvisie en ons gevoel en streven helpt bepalen.
Hiermede hebben wij onze zienswijze aangaande schoolfotografie vastgelegd. Wij
hebben wel een korte leidraad voor onze schoolfotoclub uitgegeven3, waar wij de
gebruikelijke klassieke regels (van het licht, van de sterke punten, van de lijnen e.a.)
eerst hebben vermeld, gevolgd daarna door die van de expressieve waarde. Ook zijn
het deze regels die wij in de critische ontledingen van kenschetsende diapositieven
(meestal zwart-wit) eerst trachten te doen vinden. Maar hoe verveelt het ons ten slotte
deze regels steeds te moeten herhalen; wij voelen wel dat wij hiermede nog maar
een primair niveau van kunstgenot bereiken4, en dat de werkelijke waarde van het
filmbeeld ligt in zijn expressieve waarde in betrekking tot de zin van ons bestaan.
Indien wij de fotografie zo opvatten, dan is het duidelijk, dat zij op de school een
ruimere plaats
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dient in te nemen samen met literatuur, geschiedenis, godsdienst en zedenleer, waar
ook dezelfde problemen behandeld worden.
Het leven is een open vraag voor de jeugd, meestal is het kind zelf niet bewust
van de waarde van het leven: erfelijk belast met allerhande dwangvoorstellingen of
strevingen die uit het onderbewuste opdoemen, vooral bepaald door de affectieve
factor van lust en onlust, misschien niet eens gesublimeerd door een traditie van
huize uit, ondergaat het dikwijls de roes van het moderne milieu zonder deze bewust
te beheersen.
Het ontleden van expressieve foto's, maar ook het beoefenen van de fotografie
waardoor de jeugd leert zelf een visie op het leven rondom zich te vormen en meteen
zichzelf, zijn eigen readies leert ontdekken, moet ongetwijfeld er toe bijdragen om
de waarden van het leven te helpen bepalen, de prijs van het Leven te schatten.
Schoolfotografie is derhalve op uitmuntende wijze functie van hogere levenswaarde.

Toepassing van de schoolfotografie
Het zou een vrome wens zijn eens te meer het budget van onze nationale opvoeding
te verzwaren door de foto-
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grafie als een afzonderlijk leervak in te voeren. Wel blijkt dit een noodzakelijkheid
te zijn in het technisch onderwijs. In het ander onderwijs zou men zich kunnen
beperken tot het inschakelen van de fotografische techniek in de natuurkunde en de
scheikunde en de culturele aspecten van het filmbeeld door de leraren tekenen
(esthetische techniek)5, godsdienst, zedenleer, talen en geschiedenis (stromingen en
zin van het filmbeeld) te laten behandelen. Wij hopen reeds met dit betoog bij onze
collega's belangstelling voor de enorme culturele betekenis van het filmbeeld
opgewekt te hebben en hen aangespoord te hebben om het filmbeeld in de mate van
het mogelijke met het woordbeeld te verbinden.
De technische oefeningen in het fotograferen kan men best behandelen in een
schoolfotoclub, ofwel in de school zelf, ofwel extra muros, maar steeds onder leiding
van een opvoeder en niet aangesloten bij een club van volwassenen of zelfs bij
autonome jeugdclubs. Hierdoor verdwijnt het hobby-karakter en wordt het accent
steeds gelegd op de opvoedende functie.
Reeds gedurende de tweede wereldoorlog waren wij tot het besef gekomen dat er
in ons traditioneel onderwijs een leemte was: wel wordt er veel wetenschap en
literatuur in de enge zin van het woord gezien, maar minder levensvisie vooral op
de aktualiteit. Hierdoor bleek de jeugd een gemakkelijke prooi te worden voor
irrationele machten die de psychotechniek van de propaganda en van de beheersing
der massa op groteske maar toch meesterlijke wijze hanteerden. Nu meer dan ooit
is dit waar. Men spreekt van een crisis van de jeugd en men werpt die meestal terug
op de ouders, kortom een crisis van de ouders. Wij geloven er niets van. De ouders
zijn toch ook het produkt van een voorgaande pedagogie. Het is nog niet genoeg dat
die arme ouders zo hun best doen om de kleuters in leven te houden en een eerlijk
plaatsje in de maatschappij te veroveren, om ze dan te zien ontglippen in het complex
van moderne invloeden dat in coëfficient steeds maar stijgt en waartegen zij meestal
machteloos staan. Aan wie komt die beheersing van nieuwe toestanden toe?
Wij antwoorden: aan de ‘Intelligenten’ die steeds hun opvoedingssysteem moeten
opnieuw denken en naar middelen zoeken om de jeugd bewust te doen worden van
de echte levenswaarden.
Na lang experimenteren en mede onder het initiatief van de directie van de school,
volgden wij het volgende plan in onze schoolfotoelub:
1. een zo kort mogelijk overzicht van de regels die wij in hogervermeld handboekje
hebben neergeschreven.
2. critische analyse van diapositieven (meestal zwart-wit), die wij gemaakt hebben
uit het beste van fotoalbums, o.m. The family of man, tekst inbegrepen.
3. oefeningen met kleine groepen in het ontwikkelen, afdrukken en vergroten.
4. excursies waarbij gefotografeerd wordt volgens bepaalde opgaven, maar meestal
met het oog op de Nationale fotowedstrijd voor de jeugd, waarbij de foto's strict
door de leerlingen zelf worden gemaakt.
5. een weinig macrofotografie en veel portretfotografie, waarvoor de ouders zich
ten zeerste interesseren.
6. een bibliotheekdienst.
7. hulp en leiding worden ook verleend bij het aanschaffen van fotomaterial en
het verwerven van een doka. Gelukkig konden wij, na een paar jaar zoeken,
rekenen op de welwillende steun van Gevaert.
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De geest is niet klassikaal, niet formalistisch maar wel familiaal, waardoor sympathie
en vertrouwen bevorderd worden. Menige leerling, die de fotografie slechts als een
hobby beschouwde, kwam tot ernstiger opvattingen.
Dr. Michel Boven
Fotoclub Koninklijk Atheneum, Oostende.

Eindnoten:
1 Het is onze bedoeling niet onze eigen prestaties door dik en dun te verdedigen, maar een proef
zal volstaan om het fantaisistisch oordeel meestal te doen blijken van degenen die beweren
produkten van verschillende merken te kunnen onderscheiden.
2 Uitgave Focus n.v., Haarlem (f 4. -; 75 F).
3 Practische regels voor fotografie en compositie (Uitg. De Muyter, Deinze).
4 Het verveelt ook soms de leerlingen die zonderling genoeg naar een meer levendige en
synthetische expressiviteit vragen.
5 E. Debaillie: Is fotografie in het kader van het algemeen vormend onderwijs verantwoord
(Foto-Tribune, Jan. 1964).
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poëtisch bericht
Verwachting
VOOR ANNE-MARIE

Foto Jeanine Behaeghel.
De dag wordt bruin.
je leven, korf vol stilte,
in de nacht verruimt.
De sterren, hemels vergezicht
op witte klaarte en mei
verdwijnen in de mist.
De doffe slagen slaan
de lange, luide tijd:
je wacht en het doet pijn.
Je bent van stilte
stiller dan de tijd
nu dag in nacht verglijdt:
een nieuwe geest
bezielt je eenzaamheid.
Jozef Deleu
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poëtisch bericht
Sproke
de koning wreef tevreden in zijn witte handen
de grote meester had zijn beeldhouwwerk voltooid
op een banket werd hij met roem en eer getooid
het feest besloot met hem de ogen uit te branden
toen heeft de vorst hem in privéonthaal ontboden
en liet hem kiezen tussen een verguld paleis
of fondsen voor zijn langgedroomde studiereis
doorheen het schone morgenland der griekse goden
hij dankte om de mildheid die hij mocht genieten
en koos de droomreis boven het vergulde slot
daar zocht hij zeus op en bezwoer de kratergod
hem met zijn heetgesmolten brons te overgieten
de god vervulde mild dit opperste verlangen
en goot de meester tot zijn eigen laatste beeld
zijn schoonste heeft een knecht de koning meegedeeld
uit woede heeft de vorst zich aan een boom verhangen
Pol Verpoort

poëtisch bericht
Huiver
Zal ik dan moeizaam opstaan
als een negentigjarige grijsaard
en schreien in het donker van mijn handen,
jij, spottend, mij omstrengelend,
mij klemmend in je haat-armen,
mij klemmend in je haat-lichaam,
je dood maakt
de hoop die ik op je bouwde.
Ach, is elke spier
is elke zenuw dan van jou
een wraaktuig om mij in jou te doden?
Moet ik dan schreeuwen, huilen, beven
in het drijfzand van mijn krachteloosheid,
mijn voeten zuiveren van het bloed
dat je erinliep
toen je als een schrikgodin
mijn leven in jouw leven opdronk
als een gigantische mug?
Zijn mijn tranen dat niet genoeg
en mijn ijskoude angst-geest,
die ik in je entte, aan je overgaf
opdat ik op de bodem ergens mijzelf terug
zou vinden in één enkel vreugde-uur
uit mijn kinderjaren?
Zal ik dan opstaan en ouder worden
dan de oudste ertslaag?
Spoel dan toch de brandendste lava
van je haat over mijn voorbije lichaam:
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ik heb gegeven
ik zal geven mijn geest
rechtstaand mij geven
overhevelen in je enige haat.
Bert Van Straaten

poëtisch bericht
Dank zij het leger...
Als een bengel speelde de zon
met een spiegel in de bomen,
de hemel bleef blauw en
ik zocht naar een bed in warm gras.
De vliegtuigen werden zilveren bijen
langdurig kroop een kever onder mijn krant,
het kruid rook naar water en hout,
plots zag ik een schaduw
denk nu niet: het was de sergeant.
José de Poortere

poëtisch bericht
Lente
Weer dronken van de zon, de zee,
van stuifmeelregen en azuur,
ik zie verliefde lijsters spelen
met strohalm en met vuur.
Fernand Florizoone

poëtisch bericht
Aquarel
met de avondzon heb ik gewacht
op de morgen over zee
van de nacht op de dag heb ik gewacht
op het licht aan de hemel:
in 't baren van de morgen
geboren worden
gedragen in de
ruimte achter het licht!
met de avondzon heb ik gewacht
op de morgen over zee.
ann mere

poëtisch bericht
[Toen de zon 's avonds rood]
Toen de zon 's avonds rood
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van het slagveld terugkwam
en het licht te groot werd
voor de hemel,
heb ik de witte wijsheid
van een bloem gegeven,
maar je was te mooi
voor een vlinder
en te sterk voor de zwarte zenuw
van mijn schaduw.
Mijn vingers zou ik willen breken
tussen de wortels van je wollen adem,
als de bijen zoeken naar de zoete bron
van je helder lichaam
en eeuwenlang verblijven in de zon
als een wijdingsvolle herder.
Plet Brak
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ontmoetingen
In memoriam Gerard Van Tieghem
Te Kortrijk overleed ons medelid Gerard Van Tieghem. Hij werd geboren te
Kruishoutem op 23 april 1908. Na zijn vorming in het Normaal Onderwijs, genoot
hij een akademische opleiding te Kortrijk en te Gent. Hij schilderde wat hij liefhad,
deels om te bekoren, met daarbij de goedige blik van een meester die zijn
toeschouwers ook technisch wat te leren heeft. Gerard Van Tieghem hield van een
afgewerkt stuk. Deze schilder-onderwijzer stelde in vele steden van het land ten toon,
en ook in Frankrijk, waar hij graanstudies naar de natuur ging maken, waar het
landschap hem haast evenzeer bekoorde als de opgewekte Leievallei en de ietwat
weemoedige tinten van de Limburgse streek.
L.D.

ontmoetingen
‘De helle Dageraad’ door Lucien Dendooven
Als men voor het eerst Dendoovens romandebuut ‘De helle dageraad’ (uitgegeven
bij Boekengilde De Clauwaert, Leuven, 1963) doorbladert, vindt men de titels nogal
enigmatisch en, precies daarom misschien, ook een beetje poëtisch. Naarmate de
lectuur vordert, trekt natuurlijk het enigmatische ervan weg, maar het zweempje
poëzie blijft; men merkt dat ze zowat magische sleutelwoorden zijn die toegang
verlenen tot de achtereenvolgende ontwikkelingsstadia van de hoofdpersoon Adam,
een jongen uit Brazza die te Parijs geneeskunde komt studeren en die aldus niet alleen
de Europese grootstad, maar ook de westerse beschaving leert kennen. Zijn evolutie
gaat van verwachting om de rijke belofte van de kennismaking en van naïeve
verwondering om de dimensies van onze cultuur, langs onthutsing om al het negatieve,
verwarde en verbrokkelde dat hij ontdekt en langs angst om de atoombom, die het
einde van alle cultuur kan betekenen, tot de sterkende vaststelling dat de liefde niet
dood is. Op de liefde immers - het zwaar gehavende christendom houdt haar vlam
brandend - zal, mocht ooit het felle licht van een atoomontploffing de wereld verblind
hebben, een nieuwe beschaving kunnen worden opgebouwd; maar wie zegt er dat
die niet ‘zwart’ zal zijn.
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We willen ons hier niet laten verleiden tot een omstandige omschrijving van de
inhoud van het boek. Laten we terugkeren tot de titels van de hoofdstukken. Ze
weerspiegelen immers ook zeer duidelijk de structuur van de roman. Voor het grootste
gedeelte zijn ze niets anders dan persoonsnamen: de namen van een

op korte golf
Verbond en tijdschrift heten volgende nieuwe leden van harte welkom: R a f
C o o r e v i t s (plast. kunsten), F r a n s D e p e u t e r (letterk.), C h r i s D u b o i s
(muziek), F r e e k D u m a r a i s (letterk.), Eerw. Zuster F r a n c e s c o (plast. kunst.)
P a u l G o d d y n (letterkunde), M a r i a V l a e m i j n c k (letterk.) en J a n
W i l l e k e n s (plast. kunsten).
Als hulde aan kunstschilder A l f o n s B l o m m e en tevens in het raam van het
75-jarig bestaan van de Koninklijke Kunstkring, werd te Roeselare, in de Kunstgalerij
Carlos Demeester, onlangs een tentoonstelling A l f o n s B l o m m e geopend.
Vermelden wij tevens, dat de stad Parijs hem een diploma met gouden medaille heeft
toegekend. Op 26 april nam hij dit diploma in ontvangst tijdens een te zijner ere
ingericht muzikaal feest met banket.
In ‘Literaire Triptiek’ (Een bloemlezing uit onze drie grote letterkundige tijdschriften),
uitgegeven door de Standaard-Boekhandel, werd van F e r n a n d B o n n e u r e zijn
door de Provincie West-Vlaanderen geprimeerde novelle ‘Cynea Capillata’
opgenomen. Onlangs verscheen van hem ‘Kijkers op koppen’, waarin op
aantrekkelijke wijze tal van letterkundigen belicht worden. Voorts verschijnt in het
najaar een novelle: ‘Bijvoorbeeld’ in de serie ‘Noorderlicht’ van Desclée De Brouwer.
Voor dezelfde uitgever vertaalde hij een roman uit het Duits.
In de loop van mei werd te Marke, in de bovenzaal van de Kring, een tentoonstelling
ingericht van werken van kunstschilder F e r n a n d B o u c k a e r t uit Waregem.
De pianist F r a n s B r o u w , laureaat van de Koningin Elisabethwedstrijd, die jurylid
was voor de uitschakelingsproeven voor de wedstrijd 1964, werd uitgenodigd voor
het geven van een reeks lessen aan de muziek-faculteit van de universiteit van Quebec,
Canada, voor het academiejaar 1964-65.
Op 15 mei verzorgde G u i d o C a f m e y e r een declamatieprogramma voor zender
W. Vlaanderen.
Het derde Benelux-filmfestival voor amateurs had dit jaar plaats in 's-Hertogenbosch.
Tijdens de voorselectie werden er slechts 47 van de ingezonden films behouden,
waaronder al het werk van cineast R o g e r C l a e y s uit de Westhoek. De jury kende
de prijs voor de beste film over België toe aan de Koksijdenaar R o g e r C l a e y s
voor een prent in 16 mm.: ‘Met de ogen van een kind’, kleuren- en geluidsfilm over
Veurne en de boetprocessie, gezien door de ogen van een kind.
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Het commissariaat-generaal voor toerisme schonk hem de schaal voor het beste
gezamenlijke werk: ‘Fleurs et confetti 1962’, ‘De Kattefeesten te Ieper’ en de
bekroonde film over Veurne.
R o g e r C l a e y s werkt thans aan een film over de Westkust, in opdracht van de
intercommunale van de Westhoek. Verder zal hij een prent vervaardigen over het
bijenpaleis Meli te Adinkerke en over een plaatslagerij voor koetswerk van auto's.
In april-mei werd in de zaal Roxy te Ninove een tentoonstelling gehouden in het
teken van de hedendaagse figuratieve kunst in Zuid-Vlaanderen. Kunstschilder G i e s
C o s i j n s nam aan deze expositie deel.
Op 13 mei hield het Westvlaams Jeugdorkest, o.l.v. J o h n C r a e y n e s t , een concert
voor Jeugd en Muziek, afdeling Kortrijk. G a b y S p a n o g h e trad op als solist.
De Knokse kunstschilder G i l b e r t D e c o c k treedt meer en meer in het
kunstnieuws: één van zijn werken werd tentoongesteld in de expositie ‘Prijs voor
jonge Belgische schilderkunst 1963’, die van 14 februari tot 8 maart doorging in de
Sint-Pietersabdij te Gent. Dezelfde tentoonstelling werd van 22 maart tot 1 april
gehouden in het Paleis voor Schone Kunsten te Verviers. G i l b e r t D e c o c k nam
verder nog deel aan de expositie ‘Geometrische abstracte kunst’, ingericht door de
Firma Bekaert, Zwevegem, die van 5 maart tot 25 april doorging in de Blankaart te
Woumen. Zijn werken maakten eveneens deel uit van de tentoonstelling
‘Geconstrueerde abstracte kunst’, in de Galerie de la Madeleine te Brussel (28 maart
- 8 april).
Op 20 april voerde het befaamde Brugse koor ‘Cantores’ het ‘Requiem’ van Verdi
uit in het Paleis voor Schone kunsten te Brussel, samen met het ‘North Texas State
University choir’ en het Nationaal Orkest, het geheel onder de leiding van Roberto
Benzi. ‘Cantores’, voorbereid door haar dirigent A i m é D e H a e n e , oogstte een
enorm succes. De uitvoerders, alsmede het bestuur van ‘Cantores’ werden nadien
ontvangen op de Ambassade van de U.S.A. te Brussel.
Bij Kindier Verlag A G te Zürich verscheen onlangs ‘Die Literaturen der Welt’. Ons
Beheerraadslid J o z e f D e l e u schreef hiervoor het gedeelte, dat op de
Zuidafrikaanse letterkunde betrekking heeft.
De algemene ledenvergadering van de stichting ‘'t Manneke uit de Mane’ heeft
besloten een eigen redactieraad op te richten voor de samenstelling van deze
volksalmanak. Als redactoren werden verkozen: K a r e l M . D e L i l l e , L u c i e n
Dendooven en Raf Seys.
Op 5 april, tijdens de algemene ledenvergadering van bovengenoemde stichting,
hield

[‘De helle Dageraad’ door Lucien Dendooven, vervolg]
stelletje studenten uit de ontwikkelingsgebieden, van een paar jonge Fransen en van
Evelyne, een charmante Francaise. Rond de persoon onder wiens naam het hoofdstuk
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staat, wordt telkens een stadium van Adams ontwikkelingsgang geconcentreerd.
Boven een drietal hoofdstukken vindt men echter titels van een andere soort: ‘Het
licht’, ‘Pastorale’, en ‘De schaduw’. ‘Het licht’ zou, minder poëtisch, ‘Evelyne I’
kunnen heten, in ‘De Schaduw’ strijkt inderdaad reeds een schaduw, met name die
van Mogoforov, de titelfiguur van het daaropvolgende hoofdstuk, over Evelyne neer.
In ‘Pastorale’ is het dan wel anders; Adam komt hier, op het land, in een wereld
terecht die, door haar ongereptheid, meer op zijn heimat gelijkt, maar toch ook in de
wrede greep van de buitenissigheden der beschaving zit.
Adams evolutie wordt dus a.h.w. op opeenvolgende panelen uitgebeeld. Zo gezien
lijkt de structuur van het boek vrij schematisch. Toch wordt de continuïteit van de
roman voldoende verzekerd, niet alleen door de figuur van Adam - dat zou te
gemakkelijk en overigens niet toereikend zijn - maar ook door andere bindingsfactoren
waaronder Evelyne wel de voornaamste is (het is echt de eerste maal dat wij een
meisje als ‘factor’ beschouwen). De andere personages bieden Adam elk een facet
van de negatieve of van de bedreigde aspecten van de westerse cultuur, maar Evelyne
is in zekere zin een symbolische voorstelling van het totale beeld van deze cultuur,
zoals het door Dendooven getekend wordt. Zij is intelligent, knap, lief en ze kent
caritas en liefde, want haar gemoed is rijk, maar het is ook oud: met de beste
bedoelingen van de wereld schenkt zij haar liefde aan elk van de vrienden (Adam
uitgezonderd, maar zeker houdt zij van hem) en prostitueert zij zich geestelijk met
hun respectievelijke idealen. De achtergrond daarvan is niet lichtzinnigheid, maar
gemis aan geloof in zichzelf.
Zeker wordt Dendooven geboeid door de Westeuropese cultuursituatie. Zeker ook
werd hij eens geboeid door de stromingen in het geestesleven van de Franse hoofdstad.
Dat alles blijkt duidelijk uit ‘De helle dageraad’. Dendooven heeft een grondig
overwogen idee uitgedrukt en hij deed dit met zorg, toewijding en vaardigheid. De
nevenkanten van het grootstadsleven baat hij niet uit, bij voorbeeld in goedkoop
realistische alkoofscenes. Hij blijft op hoger plan realistisch en wenst tegenover het
complexe cultuurgebeuren een verantwoorde houding aan te nemen. Daarbij wordt
hij dan wel wat te cerebraal. Het narratieve element van zijn roman lijdt onder de
drang voor het beschouwelijke van de auteur en graag hadden we Dendooven aan
zijn ideeën meer concrete gestalte zien geven. Nu wordt er in zijn boek al te veel
geredeneerd en blijven we te dikwijls op het abstracte plan. Dat is in een ideeënroman
altijd een imminent gevaar. Natuurlijk hoeft een roman, om modern te zijn, geen
staalkaart van de meest buitenissige capriolen te wezen. Integendeel, iets van wat
we in Lucien Dendoovens boek het meest hebben geapprecieerd, is de rustige toon
waarin hij schrijft, een uiting van bezinning. In deze rustige toon echter ligt ook de
hartstochtelijkheid bezonken, waarmee de auteur zich aan de uitdieping van zijn
probleem heeft gewijd. In laatste instantie zijn het deze hartstochtelijkheid en die
bezinning, die ‘De helle dageraad’ tot een degelijk boek hebben gemaakt.
Huib Thomassen

ontmoetingen
‘Emmanuel Looten, de Franse Vlaming’ door Willy Spillebeen
Een studie over dichter Emmanuel Looten komt op haar tijd, aangezien deze ‘Franse
Vlaming’ sedert de tweede wereldoorlog steeds meer op de voorgrond is gekomen.
Wie herinnert zich niet hoe Prof. Dr. Vital Celen met klem onze aandacht opeiste
voor het werk van de fransschrijvende dichter. Willy Spillebeen heeft met geestdrift
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de taak van de grote vriend van Frans-Vlaanderen overgenomen en ons een inleiding
bezorgd op ‘Emmanuel Looten. De Franse Vlaming’. (Lier, De Bladen voor de
Poëzie, jg. XI, nrs. 3-4, 1963, 128 blz. Prijs: 75 F. Verlucht met een foto en een
handschrift van Looten). In verkorte vorm en met enkele vertalingen werd de studie
bekroond in de eerste literaire prijsvraag (1961) van het tijdschrift ‘Ons Erfdeel’.
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Allen die willen doordringen tot de kern van de gedichten van Looten, zullen dankbaar
zijn voor deze inleiding. Het gaat immers om een poëtisch oeuvre dat niet altijd en
onmiddellijk voor iedereen toegankelijk is. De auteur heeft het geluk gehad de
gedichten ook te kunnen benaderen dank zij zijn persoonlijke omgang met Emmanuel
Looten. Dat geeft de uiteenzetting ruggesteun en groter betrouwbaarheid. Voor velen
zal de kennismaking met de dichter een ware openbaring worden.
Vooraf krijgen we in een paar bladzijden de onontbeerlijke gegevens over de mens
en de dichter. Daarna vernemen we het hoofdzakelijke over zijn verhouding tot enkele
markante vertegenwoordigers van de Franse dichtkunst, vooral Rimbaud, Tzara,
Artaud, Michaud en Pichette. Voor Looten geldt, evenals voor zoveel anderen, dat
de schilderkunst de vernieuwende stoot heeft gegeven. Spillebeen heeft, zeer terecht,
meest nadruk gelegd op de evolutie in het dichterschap van Looten. Zijn overzicht
sluit met de nuchtere konstatatie dat het oeuvre eigenlijk té omvangrijk is geworden.
‘Want Looten bezit te weinig dit scheidende en onderscheidende vermogen dat wij
geneigd zijn zelfkritiek te heten. Zo is veel van wat hij schreef middelmatig of moeilijk
genietbaar, duister of opzettelijk. Maar ook in dat zwakker werk treft dan steeds weer
een poëtische vonk, in de visie, in de taal. In zijn beste werk echter is hij oerkrachtig
écht en titanisch gezond. Zonder twijfel zal hij verder scheppen, niet zozeer aan een
levensbeschouwing, want die is in de loop van zijn werken nauwelijks gewijzigd.
Looten is geen denker, geen doorvorser van het leven, hij is een schepper van de taal
zelf. En op dat gebied zal zijn scheppend vermogen zich voortzetten, stromend uit
een niet te stelpen inspiratiebron’. (blz. 28).
Emmanuel Looten schreef ook toneelstukken, ‘tenminste deze uitgebreide
gedialogeerde gedichten kunnen opgevoerd worden. Zij hebben iets Ghelderodiaans:
de tekst is zeer poëtisch, de vertolkers zijn geen mensen, maar symbolen. Van karakter
en dramatische situatie is nauwelijks sprake. Een boeiend gegeven is er evenmin.
Het liefst kiest Looten zijn stof ver in het verleden, in een tijd zonder geschiedenis’
(blz. 29). In de tematiek van zijn toneelwerk is er een evolutie te bespeuren: ‘De drie
stukken behandelen het tema van goed en kwaad, in konfrontatie met dood en
eeuwigheid. In “La légende de Godelieve” is van problematiek nauwelijks sprake,
omdat de heilige Godelieve het kwaad, dit is Bertulf, overwint door het offer van
haar leven. In “La Saga de Lug Halewijn” valt ook Magtelt ten offer aan Hallewijn
door verkrachting. Maar dit offer heeft als gevolgen de moord op Hallewijn, de liefde
tot Hallewijn en de zelfmoord van Magtelt. De liefde negeert hier eenvoudig de dood
en zo ontstaat er een eenheid van tegengestelden omdat beiden de eeuwigheid willen,
een dionysische eeuwigheid en een apollinische eeuwigheid, maar die twee blijken
ten slotte dezelfde te zijn. In “Khaïm” wordt de sterfelijkheid, de dood zelf dus,
oorzaak van het offer van het goede en ook de reden van Khaïms dionysische
bezetenheid. De dood, die reeds herhaaldelijk in Lootens werk voorkwam, wordt
aangevoeld als een sterke verminking van de gewelddadige vitalist, maar is ook een
Noodlot, waartegen elk verzet zinloos is. Bovendien bezit Looten, ondanks zijn
overwegend vitalistisch dionysische geaardheid de zekerheid ‘dat de dood het einde
niet is’ (blz. 33).
De meest specifieke karaktertrek van Lootens dichterschap is zijn door-en-door
Vlaams-zijn. Het zit zo diep dat bij hem Vlaanderen, d.i. de Keltische, de oer-Vlaamse
en Noorse natuur en kultuur, de voedingsbodem is van zijn dichterschap (blz. 34).
Hieraan werden een zestal boeiende bladzijden gewijd.
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Indrukwekkend is de slotbeschouwing, die we niet zullen overschrijven, maar ze
brengt ons, meer nog dan de rest, dichter tot Emmanuel Looten. Er volgt nog een
‘Poging tot vergelijking van Emmanuel Looten met Hendrik Marsman en Herman
Van den Bergh’.
Willy Spillebeen geeft zijn studie haar volste betekenis doordat hij in het tweede
deel (blz. 57-127) een aantal gedichten in de oorspronkelijke taal heeft opgenomen
met daarnaast zijn eigen vertaling. Dat wordt de direkte ontmoeting met dichter
Emmanuel Looten. Wanneer we beide teksten naast elkander zien, geven we er ons
terdege rekenschap van welke moeilijke taak Spillebeen heeft op zich genomen. Aan
het einde krijgen we een vlotte vertaling van ‘De Saga van Lug Hallewijn’ (blz.
83-127).
We hadden meer dan eens de indruk dat de studie van Willy Spillebeen nog niet
definitief is en dat ze zelfs niet helemaal ‘af’ is, maar het is een goede en zeer
bruikbare inleiding tot het leven en het werk van Emmanuel Looten. Ze geeft ons
ruimschoots wat wij ervan verwachten. ‘De Bladen voor de Poëzie’ verdienen een
woord van lof omdat zij deze studie hebben opgenomen in de reeks.

op korte golf [vervolg]
K a r e l M . D e L i l l e een lezing over ‘De naam en de tekening van 't Manneke
uit de Mane, van Dante tot 1881’.
Zoals wij reeds meldden in ons vorig nummer, werd M a u r i t s D e n a u x , voorzitter
en stichter-dirigent van ‘Singhet ende weset vro’ onlangs vereremerkt wegens zijn
culturele activiteiten; het betrof hier de onderscheiding ‘Ridder in de Orde van
Leopold II’.
Onze Verbondssecretaris LUCIEN DENDOOVEN werd op 28 april door Bernard Kemp
over zijn roman ‘De Helle Dageraad’ geïnterviewd in het T.V.-programma ‘Vergeet
niet te lezen’.
In het meinummer van het tijdschrift ‘Manifest’ verschenen gedichten van E r i c
De Preester.
De jonge beeldhouwers S t e v e n D e p u y d t en L i v i a C a n e s t r a r o werken
momenteel aan een paar nieuwe gebeeldhouwde groepen voor de Boetprocessie van
Veurne.
Op 24 mei had te Brugge, in de Orgelzaal, het jaarlijks leerlingenconcert plaats, dat
ingericht wordt door het stedelijk muziekcon-servatorium, o.l.v. directeur M a u r i t s
Deroo.
In de loop van april volbracht organist K a m i e l D ' H o o g h e zijn zoveelste rondreis,
ditmaal in Scandinavië; hij trad o.m. op te Aarhus, Kopenhagen, Stockholm en
Norrköping.
Op 15 januari trad het meisjeskoor en het Kamerkoor van het Maria
Boodschap-lyceum uit Brugge op voor de B.R.T. Brussel. Ze werden geleid door
C h r i s D u b o i s , die verder op 22 februari een orgelrecital gaf op het positief van
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de B.R.T., in het derde programma. De integrale uitvoering van de Magnificat-fuga
van Johann Pachelbel stond op het programma.
F r e e k D u m a r a i s sprak op 12 april over het Vlaams expressionisme, tijdens de
opening van de expositie Daan Thulliez, in de Galerij Drieghe te Wetteren.
Op 12 mei werd G a s t o n D u r n e z in ‘Vergeet niet te lezen’ geïnterviewd over
zijn werken ‘Slalom’ en ‘Kerstmis’.
Op 27 april sprak ons Beheerraadslid F r e d G e r m o n p r e z in de Vlaamse Club
te Brussel over: ‘Van Iseland, Iseland, tot... Bakelandt’. Hij handelde er o.m. over
zijn debuut als romancier, om dan te komen tot de figuur van Bakelandt, als
inspiratiebron voor de schrijver. Binnenkort verschijnt de tweede druk van zijn roman
‘Dossier Bakelandt’. Op 14 april trad hij op in het televisieprogramma ‘Vergeet niet
te lezen’. Hij werd er over zijn jongste roman geïnterviewd door Bernard Kemp.
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Zopas verscheen te Praag, bij de uitgeverij ‘Lidova Demokratia’ de vertaling van
‘Hanen en Kraaiepoten’, op 10.000 exemplaren. Dit is het vierde boek van de
Kortrijkse auteur, dat in het Tjechisch werd vertaald; de vorige drie waren ‘Iseland,
Iseland’, ‘De Moerduivels’ en ‘Kaper Jan Bart’. G e r m o n p r e z is trouwens één
van de meest vertaalde Vlaamse schrijvers; bijna al zijn romans verschenen in het
Duits (enkele daarvan kregen zelfs een herdruk). Van ‘Iseland, Iseland’ verscheen
in 1962 te Budapest, bij de ‘Edition Europe’ eveneens in Hongaarse vertaling.
Kunstschilder F e r n a n d G e v a e r t uit St.-Michiels exposeerde onlangs te Lokeren
en op 30-31 mei en 1 juni in de zaal ‘Capitole’ te Aalter.
Ons redactieraadslid G a b y G y s e l e n leidde op 23 mei de tentoonstelling Arno
Brys in, die doorging in het Huidevettershuis te Brugge.
In het raam van het Roeselaarse Cultuurfestival 1964 wordt momenteel een concert
gepland met optreden van de koren van de Roeselaarse Kunstconcerten, zulks met
het oog op een huldiging van onze Redactieleider J o s . H a n o u l l e .
Kunstschilder J a n H o o g s t e y n s hield van 11 tot 24 april 1964 een individuele
tentoonstelling in de ‘Kunstkamer’ te Antwerpen.
Kunstschilder E t i e n n e L e C o m p t e stelde van 16 tot 29 mei zijn werken ten
toon in de Korrekelder te Brugge. Van 17 tot 29 mei nam hij eveneens deel aan een
gezamenlijke expositie, ingericht door Bolaska, Aalst.
Op 5 april voerde Toneelstudio Richten (arena-opvoering) in de kunstgalerij
Britannique te Ieper ‘De 4 Gezellen’ van J. Huth op. R i t a L o m m é e had de regie.
Op 20 mei gaf het Belgisch Kamerorkest, o.l.v. G e o r g e s M a e s , een concert voor
zender West-Vlaanderen.
Ons Redactieraadslid, A l b e r t S e t o l a verzorgde de decors voor het toneelstuk
‘De Vrijschutter’, dat onlangs met veel succes werd opgevoerd in de Korrekelder.
Tijdens een persconferentie op het Kortrijkse Stadhuis werd romancier J a a k
S t e r v e l y n c k door stadsadviseur Hubert Sap voorgesteld aan de pers. Er werd
gehandeld over het jongste boek van S t e r v e l y n c k : ‘Die thans geen huis heeft’.
De universiteit van Pretoria, Zuid-Afrika, heeft het eredoctoraat in de Letteren en de
Filologie toegekend aan S t i j n S t r e u v e l s , die in Zuid-Afrika vooral bekendheid
verwierf met zijn werken ‘De Vlaschaard’ en

ontmoetingen
‘Alfons Van Hee’ door Karel M. De Lille
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Tot de merkwaardige en veelbegaafde typisch Westvlaamse priesters van het tweede
plan behoort ook Alfons Van Hee. Hij leefde in de tijd van Gezelle, Hugo Verriest
en Albrecht Rodenbach. Tot zijn leerlingen behoorde Edward Vermeulen.
Alfons Van Hee werd geboren te Lo in 1846 en overleed als pastoor te Moere in
1903. Hij is leraar geweest aan het Klein-Seminarie te Roeselare (1873-1876) en
onderpastoor te Wijtschate (1876-1885) en te Langemark (1885-1900). Hij schreef
heel wat toneelwerk: te Langemark werden een twintigtal grotere en kleinere komedies
van zijn hand opgevoerd, maar slechts vier van zijn toneelstukken zijn bewaard
gebleven, omdat ze verschenen in ‘De Nieuwe Tijd’. Alfons Van Hee publiceerde
‘'t Manneke uit de mane. Volksalmanak voor Vlaanderen’; deze volksalmanak kwam
uit sedert 1881 en kende zijn hoogtepunt in de Langemarkse periode.
Het is nochtans niet in de eerste plaats als ‘letterkundige’ dat Alfons Van Hee
belangrijk is, maar als bezieler en bescheiden voorman van de opkomende en stilaan
groeiende Vlaamse Beweging. Waarschijnlijk is hij een der eerste slachtoffers geweest
onder de Vlaamsgezinde leraars van het Klein-Seminarie te Roeselare. Hij heeft
behoord tot het élite-gezelschap van ‘De Swigenden Eede’ en bezat een uitgebreide
vriendenkring bij de Vlaamse strijders van zijn tijd.
Sommigen schijnen hem alleen te kennen als een ‘kluchtenaar’ en luimige kwast,
maar dat is een zeer eenzijdig en bijgevolg zeer onjuist beeld. Hij was een
scherpziende en verstandige priester, die zich had in dienst gesteld van zijn Vlaamse
mensen. De meesterlijke lijkrede van deken Cambier heeft de herder van Moere naar
der waarheid getekend als de ‘rondborstige Vlaamse pastor, zo geacht, zo bemind
en nu door iedereen betreurd’. Bij het open graf verklaarde Hugo Verriest: ‘Hij was
alleen in zijn rijk, alleen in zijn wezen en aard, in zijn spreken en doen. Niemand
kon nevens hem staan. Hij alleen had zijn woord, dat prachtig woord vol frisse luim,
vol borrelende lust, vol bottend leven. Hij alleen had dat woord waarin een deel van
Vlaanderens wezen klonk en zong en loech en waarvan Vlaanderen zei: dat is mijn
woord; dat ben ik! Vlaanderens ziel schitterde in zijn geest en sprake. En daarom
buigt Vlaanderen, in wee bij dit graf, wetend dat het dien man kwijt is en dat niemand
hem vervangen zal...’
Karel M. De Lille, kleinzoon van Victor De Lille, - de Maldegemse uitgever van de
Duimpjesreeks - heeft zich de grote moeite getroost alle beschikbare bronnen op te
zoeken en uit te pluizen om het leven van Alfons Van Hee zo volledig mogelijk te
rekonstrueren. Hij heeft een aantal familieleden en personen uit de vriendenkring
van de priester geraadpleegd. We mogen gerust zeggen dat zijn dokumentatie
uitgebreid en betrouwbaar is. Zijn gegevens heeft hij zorgvuldig verwerkt in ‘Alfons
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Van Hee’ (Ieper, Uitgave Bibliotheek Bachten de Kupe, nr. 1, 1963, 180 blz.
Bandtekening door kunstschilder P. Boudry uit Antwerpen).
Wie gaarne een uitvoerige levensbeschrijving van een onzer voormannen uit de
voorgaande eeuw leest, vindt hier zijn volle gading. We herhalen zo gaarne: in het
verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal. In deze biografie vinden we daarvan
een sprekende toepassing. Alfons Van Hee behoort tot de schone figuren welke ons
volk niet mag vergeten. Het eenvoudige verhaal van zijn eenvoudige leven zal er toe
bijdragen om ons een juister begrip en een meer verantwoorde waardering te geven
van de negentiende eeuw die beslissend is geweest in de geschiedenis van de Vlaamse
ontvoogdingsstrijd.
Voor oudere lezers zal het een waar genoegen zijn zoveel bekende feiten te zien
herleven. Laten we hopen dat het boek voor de jongeren een prikkel wordt om op
hun beurt te getuigen. Karel M. De Lille heeft zijn werk goed gedaan. Misschien zou
het geheel naast de vele bladzijden analyse ook iets meer sintese mogen
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bevat hebben, maar we zullen liever op het standpunt blijven dat we een boek moeten
beoordelen volgens de doelstellingen van zijn auteur. De stijl is niet altijd vlekkeloos:
op blz. 108 lezen we ‘beveelde’ en op blz. 64 is er iets dat niet duidelijk is in het
zinsverband: ‘Vyncke werd gedurende de paasvakantie naar het Groot Seminarie
teruggeroepen om zich voor te bereiden op zijn priesterwijding. D i t gebeurde op
10 juni 1876. Enkele dagen later werd hij hulppriester benoemd te Wulpen’ (Wat
gebeurde? De terugroeping of de priesterwijding?). Deze en enkele andere
kleinigheden beletten ons niet onze dank te betuigen aan de ijverige zoeker en
voorbeeldige werker die Karel M. De Lille blijkt te zijn.

ontmoetingen
Twee proza werkjes van Marcel Van de Velde
Een Amsterdamse begijnhofsproke
In ‘De mystieke nachtronde van Heer Egbert Daems’ geeft Marcel van de Velde ons
‘een amsterdamse begijnhofsproke’ (Brugge, ‘In den Brugschen Eenhoorn’, 1964,
20 blz.). Dit proza dateert van 1939, maar werd eerst thans uitgegeven. Dadelijk kan
men zeggen dat het na vijfentwintig jaar niets van zijn waarde en van zijn leesbaarheid
heeft ingeboet. Dat is dan meteen de beste aanbeveling voor deze bladzijden die
getuigen van een grote liefde voor Amsterdam en van een intens aanvoelen van de
atmosfeer die een begijnhofsproke kenmerkt. Marcel van de Velde heeft zorgzaam
en sober zijn gegeven uitgewerkt. Waarschijnlijk voelt hij zich verwant met Egbert
Daems: ‘hij was een genieter van oud stedenschoon en kon erin wegdromen; het
ontrukte hem aan de last der concreties, de veelgeroemde werkelijkheid, die vol
nuchterheid en teleurstellingen is. Egbert Daems keek dan naar topgevelversieringen,
muurankers, zinnebeelden op bovenlichten. Deze zaken waren hem vertrouwd, zegden
hem dieps en schoons. Hij filosofeerde geren over levensbomen en runentekenen...’

De legende van Jantje van Sluis
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In 1606 wilden de Spanjaarden Sluis heroveren op Prins Maurits. Ze zouden daarvoor
gebruik maken van list. Jantje, de zoon van de uurwerkmaker en klokkeluider van
de stad, vernam van zijn verloofde welke plannen de vijand koesterde en hij slaagde
erin deze plannen te doen mislukken. ‘Een eenvoudige dromer, een bescheiden
trommelaar, had de stad gered omdat hij zijn verloofde wilde redden’. Daarom zal
zijn naam blijven leven in de herinnering en in het hart van de inwoners van Sluis.
De geschiedenis wordt verweven met de liefdegeschiedenis tussen Jan en Betkin.
‘De legende van Jantje van Sluis’ werd door Marcel van de Velde uit het Frans
vertaald, naar de tekst van Caroline Popp (Brugge, In den Brugschen Eenhoorn,
1963, 14 blz.). Het is een klein poëtisch boekje dat door iedereen graag zal worden
gelezen.
Remi Van de Moortel

op korte golf [vervolg]
‘De Oogst’. Verbond en tijdschrift wensen hun Eredeken van harte geluk bij deze
eervolle onderscheiding.
Kunstschilderes A n i t a Va n d a m m e stelde van 12 april af ten toon in de galerij
Sommarlek te Oostduinkerke.
Bij de uitgeverij Brems te Herk-de-Stad verscheen een nieuwe dichtbundel van
L i e v e Va n D a m m e : ‘Bladnerven’ (Prijs: 50 F - giro nr. 730.77 van de
uitgeverij).
Kunstschilder L e o Va n d e k e r c k h o v e uit Brugge exposeerde van 16 tot 26 mei
in de Galerie Albert, Koning Albertstraat 32, Hasselt.
Kunstschilder L u c i e n Va n d e n D r i e s s c h e uit Anderlecht nam deel aan de
tentoonstelling ‘La pittura Fiamminga nel novecento’, die van 11 april tot 6 mei
gehouden werd in de zalen van de Piëmontese Kunstvereniging te Turijn.
Onlangs verscheen de derde bundel Brugse legenden van M a r c e l Va n d e
Ve l d e , nl. ‘Brugge, die Wondere’, een boekje ditmaal ‘bij uitstek geëigend voor
de toeristen’. (Te bestellen bij ‘De Brugsche Eenhoorn’, Genthof 16, Brugge - prijs:
30 F).
U r b a i n Va n d e Vo o r d e werd aangenomen als lid van het
Guido-Gezellegenootschap. In de tweede Kroniek van dit genootschap tekent R a f
S e y s het portret van Gezelle, aan de hand van verzen van dr. Karel de Gheldere en
geeft hij de lijst van de Engelse Gezellevertalingen van C h r i s t i n e D ' H a e n en
van de door Robert Herberigs getoonzette Gezelleliederen.
Ons Redactieraadslid, kunstschilder-beeldhouwer A d h é m a r Va n d r o e m m e
stelde van 19 april tot 7 mei zijn werken ten toon in de Kunstgalerij Britannique,
Grote Markt 17, Ieper. H i l a i r e G e l l y n c k , directeur van de Stedelijke Academie

West-Vlaanderen. Jaargang 13

te Kortrijk, sprak het inleidend woord uit en Z. Ex. de Heer A. Declercq, Minister
van Middenstand, opende de expositie.
Van 30 mei tot 12 juni wordt in de Korrekelder te Brugge een tentoonstelling
gehouden van schilderwerken van A d h é m a r Va n d r o e m m e . Tijdens de opening
op 30 mei droeg G e r a r d Ve r m e e r s c h kolderteksten voor. De inleiding werd
uitgesproken door L u c i e n D e n d o o v e n .
Op 7 april werd door ‘Als Ic Can’ te Brugge het stuk ‘Appartement te huur’ van
Jozef van Hoeck opgevoerd. Op 12 mei bracht Teater Antigone (Kortrijk) ‘De Vrek’
van Molière voor het voetlicht, in de kunstgalerij Britannique te Ieper. R e m i Va n
D u y n voerde telkens de regie. Hij had ook de algemene leiding in handen van het
Nationaal Zangfeest, dat einde mei te Antwerpen doorging.
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Op 29 maart zond Studio West-Vlaanderen een uitgebreide reportage uit over L u c
Va n H o e s s e l t . Geïllustreerd met oude en nieuwe plaatjes - en zelfs met
onuitgegeven nummers - werd het een boeiende uitzending.
Bij het Davidsfonds verscheen zopas een nieuw jeugdboek van J u l i e n Va n
R e m o o r t e r e , nl. ‘De Familie Doodgewoon’.
Onder de algemene leiding van D i r k Va r e n d o n c k werd onlangs, in de
Roeselaarse St.-Amandskerk een muzikale kunstavond verzorgd door het koor De
Mandelgalm en het Westvlaams Orkest. Het koor werd voorbereid door A n t o o n
Ve r c r u y s s e . Ook S y l v a i n D e r u w e e n K a m i e l D ' h o o g h e verleenden
hun medewerking. Deze a-vond groeide uit tot een volwaardige kunstmanifestatie.
Het Brugs Madrigalenkoor, o.l.v. H i l m e r Ve r d i n , verzorgde onlangs, in de RMS
te Maldegem, een culturele avond, die uitgroeide tot een artistieke prestatie van zeer
hoog gehalte.
Dirigent-componist R e n a a t Ve r e m a n s werd op 12 april gehuldigd tijdens het
provinciaal zangfeest, dat te Roeselare doorging. Hij leidde zelf de samenzang, terwijl
het Veremanskoor uit Brugge, onder leiding van R o g e r D e r u w e , enkele van zijn
mooiste liederen uitvoerde, en het Brugs Koperensemble zijn ‘Feestklanken’.
De jonge Roeselaarse kunstschilder R i k Ve r h a l , die voor het ogenblik in Tunesië
verblijft, behaalde in de afgelopen maand, in de wedstrijd uitgeschreven door het
Institut de Carthage, de eerste prijs met zijn schilderij ‘Kantara Oua oued’. Op
uitnodiging van prof. dr. Ch. Verlinde, directeur van de Academia Belgica te Rome,
exposeerde dezelfde schilder zijn jongste werk in de galerij van de Academia van
26 april tot 6 mei. Ongeveer op hetzelfde tijdstip exposeerde hij zijn reisindrukken
in de Stadsschouwburg van Tunis. Zijn studiereis van 18 maand in Tunesië zal de
schilder verder uitbreiden met een gelijkaardige reis naar Turkije-Istanboel.
G e r a r d Ve r m e e r s c h verleende op 9 mei zijn medewerking aan de avond
‘Kattekolder’, die doorging in de Kunstgalerij Britannique te Ieper.
Te Brussel, in de galerij ‘Arts Plastiques’ nam H e n r i - V i c t o r Wo l v e n s , tijdens
de meimaand, deel aan een groepstentoonstelling. Van deze bekende schilder wordt
een grote expositie in het vooruitzicht gesteld in het Casino te Knokke, gedurende
de maanden juli en augustus 1964.

ontmoetingen
Nieuwe Westvlaamse Poëzie
Met zijn tweede, omvangrijke bundel ‘Naar dieper water’ heeft Willy Spillebeen
degelijk werk geleverd (Privé-uitgave: Menen, Sluizenkaai 47, 1962, 64 blz.). Bij
het eerste kontakt wordt men enigszins gehinderd door de beeldspraak die niet altijd
eenvoudig is. De dichter staat immers tussen de traditionele poëzie en het werk der
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experimentelen. Hij is er blijkbaar van overtuigd dat hij een boodschap moet brengen,
maar hij wil het doen in de eigen taal van onze tijd. Zelfs Paul de Vree meent dat
Willy Spillebeen ‘mits enkele correcturen, o.a. het loslaten van de rijmdwang’, tot
‘een zeer talentvol dichter’ kan uitgroeien.
Laten we die rijmdwang maar liever buiten beschouwing, iedereen zal door het
lezen van de gedichten vlug tot het besluit komen dat het dichterschap van Spillebeen,
zoals het spreekt uit ‘Naar dieper water’ verre boven de alledaagse bundeltjes staat
verheven. We merken van bij de eerste gedichten hoe er wordt getast naar de kern
der dingen, maar we moeten kunnen aanvaarden dat ook de ‘geest’ erbij te pas komt.
Een zeer fijne aantekening maakte Paul Hardy toen hij schreef dat de krachten er
zijn, ook in vormelijk opzicht, ‘maar bij het oproepen ervan worden wij, meer dan
ons lief is, gehinderd door een beven, dat wij zouden willen doen stilvallen’.
De mens, in casu de dichter Willy Spillebeen, zullen we gemakkelijkst benaderen,
wanneer we hem zien in het landschap waarmee hij is vergroeid.

Landschap
Onder de schors van de dingen: het dreigen
der dromen. Het landschap hijgt,
een opgejaagd beest, door het kruis
van de vier horizonten getekend.
Die vloek hakt zich vast in mijn vlees.
De nacht drijft op wieken van maanwitte uilen,
de bloemen bidden, de roep van de stroom
zindert doorheen de bas van de bossen.
Het hart van mijn aarde schokt in mijn hand.
Mijn beest, door de tijd getekend...
Ik slaap in de dreiging der dingen
en ga aan dat landschap dood.

Willy Spillebeen

In dit geestelijk landschap ontdekken we de waarachtige dichter die zich
herhaaldelijk in zijn bundel laat gelden. Het is wellicht nergens duidelijker dan in
‘Jacht’, een gedicht dat André Demedts op prachtige wijze heeft ontleed, zodanig
dat we het nooit meer zullen vergeten. Uit deze kommentaar mogen we afleiden dat
de poëtische logica van Willy Spillebeen voor elk toegankelijk is. ‘Het is herfst, maar
nog zonnig in het bos. De schaduwbalken van de bomen liggen nevens elkander op
de grond, als de treden van een trap. Enige hertejongen besnuffelen de aarde, de leest
en de schouder van de landouw, zegt de dichter, alsof het hun moeder zou zijn. Zij
doen het met natte snuitjes en de aarde als een moeder, laat maar gebeuren. Zo trappen
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zij langs de schaduwtrap der boomstammen verder, met hun fijne pootjes, zo licht
als bladeren voortgeduwd door de wind. - Ineens wordt dat beeld van rust verstoord.
De jagers zijn daar met hun honden. Een eend vliegt schreeuwend op en haar kreet
slaat verschrikking los. De honden hebben de hartvormige sporen van de jonge herten
gevonden en zoeken nu het wild. Ondertussen hebben de jongen nog onwetend
gedronken; als een voorteken scheen het water waaraan zij stonden door de weerschijn
van het roodgebladerde struikgewas er omheen als met bloed gekleurd. - Schoten
vallen en treffen de hertejongen. Een haas die de losbrandingen gehoord heeft, springt
in doodsangst weg, terwijl de kleine herten zich neervlijen om te sterven - in een
vreemde vrees, verklaart de dichter, waarvan ook hij niet kan genezen. Die laatste
bekentenis, samen met de opmerking dat de haas, die gewonnen verloren als naar
God toespringt, niet dichter bij God komt dan de onschuldige hertjes die zich gelaten
in de dood uitstrekken, verleent het gedicht de verte en de diepte die het boven het
anekdotische tot het wezenlijke optillen’.

De jacht
Hertejongen besnuffelen de geurende leest
met natte snuitjes de blonde schouder
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van de landouw het groot goedig beest.
Zij trappen afwaarts de ladder der bomen
schaduw na schaduw met messcherpe pootjes
als bladeren langs de trap van de wind.
Plots blaffen honden naar bomen en vogels waanzinnige angstkreet een klepperende eend
plant door het bos de windroos van echo's Zij hebben hartvormige sporen beroken
en kwijlen verlangen naar bloederig vlees.
De hertejongen hebben onwetend gedronken.
In de bron kleurde het struikgewas: dood.
Het schot is plots met genadeloos schroot
in hun steigrende lijfjes gedrongen.
De haas heeft van doodsangst de ruimte besprongen
maar is niet dichter bij God geweest
dan de kleine onschuldige hertejongen
die zich neervlijden in een vreemde vrees
waarvan ook ik niet genees...

Is dit niet voldoende om te mogen beweren dat dichter Willy Spillebeen een schone
toekomst in het verschiet heeft?
J o z e f D e l e u , de onvermoeibare wroeter voor Zuid-Vlaanderen, kenden we reeds
als veelzijdige essayist en als auteur van de verdienstelijke novelle ‘De ontmoeting’.
Onlangs debuteerde hij nu als dichter. Zijn eerste bundel heet ‘Schaduwlopen’
(Rekkem, West-VI., uitgeverij De Doorn, 1963, 68 blz., prijs: 100 F. Omslag en
opmaak van Jeanine Behaeghel). Deze titel wordt verduidelijkt door het motto dat
werd ontleend aan Martinus Nijhoff:
Nu is er een zeker spel,
door kinderen, heb ik het wel,
‘schaduwlopen’ gedoopt.
Er loopt een man en men loopt
op zijn schaduw trappend mee.
Gewoonlijk doet men twee
passen, tegen hij één.

Deze zeven versregels vormen een uitstekende inleiding op het werk van Jozef Deleu,
dat wordt gekenmerkt door karigheid van woord en kieskeurigheid van beeld. De
opvallende beknoptheid gaat samen met gebalde en suggestieve kracht. De dichter
schept zich een geheel eigene en persoonlijke wereld rond de oude en eeuwige temata
als het leven en de dood, de liefde en het kind, de natuur of één enkele boom.
Poëzie is voor Jozef Deleu:
Oeverloze zee, verlaten
witte landschap van de stroom
waarop schaduwen van woorden
zoeken naar een schone droom.

Het ‘schaduwlopen’ krijgt hier zijn diepere betekenis. Voor het gevoel van sommigen
klinkt het misschien wat romantisch, maar deze stem zal, naast zovele andere, blijven
zolang er mensen zijn. Luister maar naar het vierregelige ‘Woorden’:
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Mijn woorden, warme kolen,
dragen in de hete schoot
de hunkering van grote vogels
naar een koninklijke dood.

Wat men in een kwatrijn kan oproepen spreekt genoegzaam uit ‘Ontwaken’:
Het leven ontspringt aan de bomen,
het oosten verzamelt zijn licht,
en langzaam bevriezen de dromen
tot bossen, een dreigend gezicht.

Ook in langere gedichten horen we een zuivere poëtische klank met alles wat er in
en achter de woorden ligt, zoals in ‘Het Kaartspel’:

kunstecho's
Antwerpen
Studio van het Nationaal Toneel
Op 4 juli a.s. zal in de Studio van het Nationaal Toneel te Antwerpen (Kolveniersstraat
16, tel. 3213.32) een auditie plaatshebben tot aanwerving van nieuwe leerlingen.
Belangstellenden kunnen inlichtingen inwinnen op bovenstaand adres.

Poëzieprijs Clara Hamendt
Deze prijs, groot 10.000 F, zal toegekend worden aan een onuitgegeven dichtbundel,
waarvan het thema - in de ruimste zin - moet geïnspireerd zijn door de Schelde, de
scheldestreek of het Land van Waas.
Handschriften in tweevoud en onder kenspreuk, vóór 1 september a.s. zenden aan
de Directie van de Stedelijke Bibliotheken, Hendrik Conscienceplein 4, Antwerpen.

Blankenberge
Literaire Tafelstonden
Door de leiding van het tijdschrift ‘Trefpunt’ en van de ‘Literaire Tafelstonden’ werd
onlangs te Blankenberge een ‘Literaire Ontmoeting’ uitgewerkt met de ‘Sociëteit
Cultureel Contact’ uit Eindhoven (Nederland). De gasten werden op het stadhuis
ontvangen en brachten een geleid bezoek aan het museum. Na een inleiding door
J a c k Ve r s t a p p e n lazen de Nederlandse auteurs voor uit eigen werk, afgewisseld
met aangepaste muziek. Onder de zuidnederlandse schrijvers merkten wij o.m. op
L u c i e n D e n d o o v e n , M a r c e l Va n d e Ve l d e , D a a n I n g h e l r a m ,
K a r e l d e L i l l e en Albe.

Brugge
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Stille getuigen - 1914-1918
Onder deze titel richt de Provincie West-Vlaanderen vanaf 20 juni a.s. een
tentoonstelling in welke zal gewijd zijn aan het kunst- en cultureel leven aan de IJzer
en in het Belgisch frontgebied gedurende de eerste wereldoorlog. De tentoonstelling
zal opeenvolgend gehouden worden te Veurne (20 juni - 6 juli), Nieuwpoort (11 juli
- 9 augustus), Diksmuide (14-31 augustus), Ieper (5 tot 21 september). Waarschijnlijk
zal de verzameling nadien nog in andere steden getoond worden, doch op de kalender
hebben vanzelfsprekend de zwaar getroffen steden uit het oude frontgebied voorrang
verkregen. De eerste wereldoorlog roept nog steeds beelden op van verschrikking
en menselijk leed. Het inrichtend Provinciebestuur gaat deze herinneringen niet uit
de weg. Het laat zich echter niet in met de militaire geschie-
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denis, maar wenst getuigenis te laten zien van het kunst- en geestesleven dat, spijt
alles, de adel van de mens in zijn streven naar schoonheid en solidariteit veruitwendigt.
Daarom wordt de tentoonstelling gebouwd rond de volgende thema's: het
sociaal-cultureel werk, toneel, revues, concerten, het kunstpatrimonium in de
frontstreek en inzonderheid beelden van de toestand vóór 1914, van de verwoesting
en van de eventuele restauratie.
De tentoonstelling wil zich echter niet alleen richten tot de ooggetuigen van het
grote werelddrama, de oudstrijders, zij is ook bestemd voor de jongere generaties en
wil voornamelijk aan de jeugd laten zien wat hun voorgangers aan moed, aan artistiek
scheppingsvermogen en aan idealisme hebben opgebracht en in welke omstandigheden
zij dit hebben verwezenlijkt.
Zeer veel werk is besteed aan de catalogus, bedoeld als werkinstrument voor
verdere opzoekingen en studie. Met behulp van verscheidene uitgebreide inleidingen
nopens de onderscheiden expositie-thema's, een breedvoerige wetenschappelijke
beschrijving van alle documenten, foto's, boeken, kunstwerken, enz. uit de expositie,
en talrijke reproducties werd gepoogd zijn waarde te verhogen.

Een seizoen in de Brugse Korrekelder
Mauriac's toneelstuk ‘Asmodée’, in de regie van Frans Roggen, werd voor de
Korrekelder te Brugge de inzet van een suksesrijk seizoen. Reeds vroeger hebben
wij het belang onderstreept van deze instelling die voor méér dan één tak van de
kunst in het Brugs kultureel leven toonaangevend wordt. (‘West-Vlaanderen’ 1963:
nr 68, p. 118: De Korrekelder; nr. 70, p. 273: Albert Setola).
Op het gebied van toneelstudie werd dit jaar een belangrijk initiatief genomen,
waarvan de vruchten pas binnen enkele tijd duidelijk zichtbaar zullen zijn: wij
bedoelen de stichting van een toneelstudio, waar behoudens door specialisten, ook
les gegeven wordt door eigen gediplomeerde leerkrachten als Roger Dewilde, Gerard
Vermeersch en Rita Lommée. De belangstelling is meer dan bevredigend.
Het realistische en qua gegeven wel eens omstreden stuk van Shelagh Delaney
‘Honigsmaak’, nam in de regie van Roger Dewilde algauw de allures aan van een
hoofdvogel. Met een overigens flink verlengde reeks opvoeringen, waarbij de prestatie
van Rita Lommée, Hilda Van Roose, Gerard Vermeersch, Piet Balfoort en Geert
Van Maele moet vermeld worden, kon heus meer dan een elite van Westvlaamse
toneelenthousiasten voor de Korrekelder gewonnen worden. Remi Van Duyn deed
als regisseur zijn intrede in het keldertheater met ‘De Burgemeester’ van Gert
Hofmann, in vertaling van Jan Nullens. Met Irène Fensie, Roger De-

[Nieuwe Westvlaamse Poëzie, vervolg]
De dood grijpt het leven
koud wordt de huid.
De handen verstenen
maken geluid.
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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.

Het eigentijdse levensgevoel is Jozef Deleu niet vreemd. Soms wordt hij beklemd
door angst en onzekerheid, maar uiteindelijk laat hij het vertrouwen doorbreken. Dan
smeedt hij de band met het leven. Daarvan is ‘Vader en Zoon’ het sprekend dichterlijk
bewijs:

Jozef Deleu
De kleine geluiden
van vogel en konijn
vullen het gras
waarin ik verdwijn.
Mijn hand is vol
van een kleine hand,
een diertje in het hol
van een moederhand.
De adem van het gras
is als witte bloemen,
ik droom als een kind
van kabouters op paddestoelen.
Het diertje ondertussen
eet langzaam mijn hand
en wordt moeizaam
een grote hand.

Het gesproken woord van dichter Jozef Deleu bezit in al zijn spitse soberheid een
groot incantatievermogen. Onder onze laatstgekomene vertegenwoordigers van de
dichtkunst bezet hij reeds een vaste plaats, die hij met niemand moet delen. Het zal
beslist de moeite lonen de evolutie van dit dichterschap aandachtig te volgen, want
zijn mogelijkheden blijven velerhande.
De dichter, die schuil gaat achter het zonderlinge pseudoniem P i m a j o j u k o ,
publiceerde zijn eerste bundel onder de bescheiden titel ‘Twintig dichtoefeningen
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en enkele korte verhalen’ (Oudenaarde, Sanderus, 1963, 48 blz. Prijs: 40 F). Het is
eerlijk werk, dat hoofdzakelijk bestaat uit enkele liefdeontboezemingen en
kinderversjes. De gedichten vergen geen diepgaande analyse, want in hun eenvoud
spreken ze voldoende voor zichzelf. We geven twee voorbeelden.

eenzaamheid
als de sterren van berenice
zijt gij in de nacht
slechts voor en na de dag
aan de rand van mijn gedacht
zo ben ik de dag
die tussen ontstaan en dood
enkel heb gepeild
in morgenwaan
en avondrood
van schoonheid
die buiten mij
verwijlt

Reeds bij de eerste lektuur wordt men getroffen door het frisse kindergedichtje:
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Pimajojuko (ps. v. Piet M.-J. Bekaert)

liedje voor liesje, grietje en dora
Sneeuwklokjes
drie meisjes in februari
turkooise rokjes
zwarte botjes
opgestoken dotjes
berkeboompjes
veel veel sneeuw
jong jolijt
roze wangen
wit verlangen
gevangen
in rijmflora
liesje, grietje en dora
lieve meisjes
meesjes
wijsjes

Pimajojuko is iemand die talent bezit en weet wat hij met het woord kan bereiken.
Zijn debuut is op zichzelf minder belangrijk, maar het is niet onmogelijk dat hij zich
ontpopt tot een waarachtig dichter die niet enkel een klankrijk wijsje laat horen, maar
ook iets substantieels te zeggen heeft.
Aan de ‘enkele korte verhalen’ rondom een verblijf te New York zullen we niet
veel woorden besteden. Evenals de gedichten tonen zij een speelse geest, maar meer
dan verdienstelijk schoolwerk zijn ze niet geworden.
Met ‘Sonnetten met zonnepetten’ heeft J a n - P i e t B a l l e g e e r een ‘Krans voor
spreekstem’ laten verschijnen (privé-uitgave, Kortrijk, 1962). Het is een krans of
ketting, die tot het einde toe wordt volgehouden op volgende wijze:
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Jan-Piet Ballegeer
de wijnvatkelder boven
de noldezolder onder
rechts de polderhemel
glashelder de zee links.
bladselder en knolselder voor
almachtig achter mij
gewemel van linksvoor en rechtsachter
ondersteboven.
dat wil zeggen de malen pakken
hand in hand via antwerpen
naar het land toe
van old shatterhand en winnetou
oude schatten winnen
maagdelijke sneeuw op maagdelijke wouden.

Dat is het eerste sonnet; het tweede herneemt het laatste vers:
maagdelijke sneeuw op maagdelijke wouden
langs januarimaandag van voorjaar in december
in februaridinsdag van lentemaand in november
uit maartwoensdag van zomerjaar in oktober

En zo gaat het verder. De dichter heeft in de grond niet veel te zeggen, maar hij speelt
graag met woorden en met zinnen en hij doet het op een beminnelijke manier. Af en
toe zitten er in zijn verzen aardige vondsten. Dan krijgen we amusante en een enkele
keer ook fijngeestige spielerei. Met het geheel is echter nog veel opzettelijkheid
gemoeid en ongelukkig ervaren we het ook dikwijls als maakwerk. Wanneer men
de bundel nadien herleest, geeft men er zich toch rekenschap van dat Jan-Piet
Ballegeer schrijft met zwier en speelse gemakkelijkheid. Daarom geven we hem
graag krediet.

kunstecho's [vervolg]
wilde en Gerard Vermeersch liep het andermaal op verlenging uit.
‘De schaduw van de vrijschutter’ van Sean O'Casey, in vertaling van Geert Van
Maele en waarin een dozijn acteurs evolueren, was ettelijke weken in de
vertrouwelijke, zeer artistiek verzorgde toonkastjes van de Korrekelder geafficheerd.
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De regie was in handen van de jonge, knappe Walter Eysselinck, die een flink stuk
van zijn opleiding kreeg aan de Yale University (USA).
Om het seizoen te besluiten wordt een reeks vertoningen gegeven van ‘Tchin-tchin’
van François Billetdoux, in de regie van Frans Roggen.
Bij dit verslag, dat voor de Brugse toneelwereld erg bemoedigend uitvalt, mogen
wij de gestadige inspanningen niet onderschatten van ons beheerraadslid en mevrouw
Fernand Simoens-Cools. Dat de Korrekelder na drie jaren hard werk mag blijven
bestaan en tot bloei komen is ook te danken aan de medewerkers - gaandeweg een
gevestigde groep geworden - die met alle uitingen van de hedendaagse kunst begaan
zijn, die daarbij allemaal nog een tikkeltje overhielden van wat wij een ideaal zouden
noemen, als dat woord in een avant-gardistische mond wel passen zou.
L. Dendooven

‘Ars sacra’
In het Stedelijk Concertgebouw te Brugge is tot 7 juni een gedeelte te zien van de
tentoonstelling ‘Ars Sacra’, die in februari en maart te Keulen werd gehouden, zulks
dank zij de bemoeiingen van de Belgische Ambassade te Bonn. Burgemeester P.
Vandamme sprak het openingswoord uit. In het kader van deze expositie werd ook
nog een colloquium gehouden over ‘De moderne techniek in de sacrale architectuur’
en ‘Het Symbool in de kerkelijke versieringskunst’, colloquium waaraan werd
deelgenomen door Westvlaamse en Duitse bouwmeesters en scheppers van religieuze
kunst. Het kwam tot een zeer vruchtbare bespreking en uitwisseling van ideeën.

Brussel
Affichewedstrijd
Via Secura, Wetstraat, 217 B, Brussel 4, zendt op aanvraag graag het reglement toe
van de schiftingswedstrijd, welke tot doel heeft de vier ontwerpen aan te duiden, die
namens ons land zullen voorgelegd worden op een wedstrijd, ingericht door het
internationaal verbond voor verkeersveiligheid. De prijskamp is begiftigd met twee
prijzen van 50.000 F. De ontwerpen moeten vóór 1 oktober a.s. ingediend zijn.

Wedstrijd voor Kameropera
Ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van ‘Jeugd en Muziek’ richt de Brusselse
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Muntschouwburg, in samenwerking van ‘Jeugd en Muziek’ een oproep tot de
componisten voor het schrijven van een kameropera, waarvan de duur de 40 minuten
niet mag overschrijden en die bestemd is voor een publiek van aankomende jeugd
en leerlingen. De volledige partituur moet op het secretariaat van de Muntschouwburg
gedeponeerd worden vóór 1 oktober a.s. Het bekroonde werk ontvangt een prijs,
groot 25.000 F.
Volledig reglement aan te vragen aan de Muntschouwburg.

Emile Doehaerdprijs 1965
Deze wedstrijd zal voor de zitting 1965 betrekking hebben op het schrijven van een
werk voor harp solo, met een duur van 8 tot 12 minuten. Prijs: 10.000 F of uitgave
van het bekroonde werk door het CeBeDeM. De componisten mogen niet ouder zijn
dan 45 jaar op 31 december 1965. Inzenden vóór 15 december a.s. aan Mej. A. Van
Steenbergen, Secretariaat van de Stichting CeBeDeM, Handelsstraat 3, Brussel 4,
alwaar het reglement kan bekomen worden.

Ieper
Kunst in het teken van de kat
Op initiatief van de Heer D e s l o o v e r e had op de vooravond van de Kattestoet, in
de kunstgalerij Britannique, een tentoonstelling plaats onder het motto ‘De kat in de
kunst’. Deze expositie omvatte werken van verscheidene onzer leden, o.m. W i l l y
Bosschem, Eric Claerhout, Cyr Frimout, Joris Houwen, Marc
M a e s , J o z . N o r e i l l e , A n d r é Va n d e v o o r d e , A d h é m a r
Va n d r o e m m e , R o g e r Va n s e v e n a n t e n G o d f r i e d Ve r v i s c h .

Knokke
Europese beker voor gemengde koren.
Het eerste weekeind van juli zal een heuglijk weekeind zijn voor Knokke. Het wordt
niet alleen de inzet van het hoogseizoen, maar eveneens de start van het
Noordzeefestival met, in dit kader, een wedstrijd voor de Tweede Europese Beker
voor Gemengde Koren. Zoals men reeds weet zorgt het gemengd koor ‘Cantabile’
van Knokke-Heist voor de organisatie van deze wedstrijd, die heel wat belangstelling
belooft te zullen kennen.
Hier volgt de definitieve lijst der koren die zullen deelnemen aan de Europese
Beker: Gruppo Citta di Melzo, Italië; Lodolakor Göteborg, Zweden; St. Caecilia,
Alicante, Spanje; St. Gregoriusgild, St.-Niklaas, Vlaanderen, Kobenhavns
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kammerchor, Kopenhagen, Denemarken; Schubert Bund, Düsseldorf, Duitsland; Die
haghe, Wassenaar, Nederland; Zang en Vriendschap, Landsmeer, Nederland; Hasselts
A Capella Koor, Has-

[Nieuwe Westvlaamse Poëzie, vervolg]
‘Variaties op nul en oneindig’ is een stevige bundel gedichten van J o r i s v a n
H a e l e w y n (Brugge, Drukkerij ‘Luxor’, 1962, 54 blz.). De eerste kennismaking
op de eerste bladzijde is typerend voor de persoonlijkheid van de mens en de dichter:
De dichter spreekt met losse woorden
Profanen horen
zij vermoeden niet het holle huis
van de ingewijde
Zijn woorden
lang gekweekt
als dieren voor het slachten
Zijn taal
gegist tot hoge drank
in kelders stil en vreemd
De dichter
hij die voelt en denkt
de mensen
en al die luchten die gespannen hangen
elke dag
en rijpen in de avond tot een vraag
waaruit een onbegrepen wonder
de woorden zaait
De dichter
een ingewijde in de hunker
in het gevoelen vaag
van niet begrijpen
een ingewijde
in hoe men stukken hemel vangt
de zon laat gloeien in broze woorden
Profanen keuren
zij weten niet
de dag van angst
de dag van paars verrukken
De dichter smeedt
hij die het juweel ontvangt
lacht luchtig
De dichter keurt zijn eenzaamheid

Met dit sleutelgedicht kunnen we rustig de lektuur van de rijke bundel aanvatten.
Het is geen geheimspraak, maar meestal gewone poëtische taal die spreekt van mens
tot mens, zonder nutteloze omhaal van woorden of beelden.
Laat deze nacht u worden
tot een zacht gebed
en deze uren door mijn dromen
tot goeds en liefs verbloeien
de morgen tegemoet
Geef deze grijze waakloosheid
de zegen van uw gouden hart
de stalen glans
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van geven zonder vragen
en meng doorheen mijn slappe ziel
de kracht voor morgen
Laat kiemen om mijn dode handen
het licht van nieuwe gaven
en weef rondom mijn hoofd
uw armen vol erbarmen

Joris Van Haelewyn

Is het nodig aan dergelijk werk veel hoge woorden te besteden? Kunnen we niet
beter van de ene bladzijde naar de andere met de dichter op weg gaan en genieten
van al het mooie dat hij ons heeft te bieden in een grote afwisseling van ritme, met
een sober-treffende verscheidenheid van beelden en een weelde van kleuren en
klanken? Joris van Haelewyn heeft ons wat te zeggen en hij zoekt
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al de wegen af om het op de adekwaatst mogelijke wijze te doen. Nu eens diepernstig,
bijna meditatief, dan speels en grillig. Wij hebben graag naar zijn ‘variaties’ geluisterd
en hopen het spoedig opnieuw te mogen doen.
De bundel die verscheen onder de nogal buitenissige titel ‘Proweezie’ is, volgens de
auteurs, ‘een proeve tot proza en powezie’. Met deze uitgave wagen drie jonge
Westvlamingen hun debuut. Het zijn Thierry Deleu, Lionel Deflo en Margo (verlucht
met lino's van André Deroo, Wevelgem, Ahorn, Kapellestraat 24, 1963, 66 blz.).
Voorlopig valt er over dit eerste werk niet veel te zeggen, tenzij dat het driemanschap
een onbetwistbare begaafdheid bezit welke nog niet voldoende tot uitdrukking komt
in hetgeen zij ons hebben aangeboden.

Lionel Deflo

Margo

De twaalf ‘dichtoefeningen’ van Thierry Deleu hebben inhoud, maar de vorm is
niet altijd dwingend genoeg. Hier en daar merken we nochtans dat de dichter reeds
verder is dan bij de gewone ‘oefeningen’ van de debutant. Hij geeft ons in ‘naar
nieuw land’ een duidelijk beeld van zijn dichterlijke persoonlijkheid, zoals ze verder
kan en mag evolueren:
heb lang de vlucht geduld van eigen woorden
in een ivoren toren van niemandsland
hoorde gaarne behouden vaart verkonden
door de mond van een getrouwde maat
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heb kortelings de teugels strak gehouden
kan niet meer verduren dat woorden vluchten
voor stenen wapenboden van eigen pijn:
liefde eigen taal en eeuwig voortbestaan
wellicht zullen woorden mij dankbaar leiden
langsheen maagdelijke paden naar nieuw land
en zal mijn taal die vreugd niet meer verzwijgen
en hand in hand samengaan met vrouw en kind

Uit verdere bezinning op het leven en op de middelen welke de poëzie ter beschikking
stelt om onszelf te vertolken, zal Thierry Deleu de nodige zelfkritiek halen om zijn
gedichten steeds beknopter, helderder en tevens suggestiever te maken.
Het proza is vertegenwoordigd door Lionel Deflo met twee korte verhalen en door
Margo met een novelle. Beide schrijvers bezitten voortreffelijke kwaliteiten en
beschikken ook over verbeelding, maar hun werk is nog te overladen en bij momenten
te gechargeerd. We onderstellen dat zij deze proeven beschouwen als ‘oefeningen’,
waardoor ze hun mogelijkheden willen testen. Van nu af zal het er vooral op
aankomen een inzicht te hebben in hetgeen zij willen mededelen.
Remi Van de Moortel

kunstecho's [vervolg]
selt, Vlaanderen; R.C. Gemkoor, St-Jans Steen, Nederland; Royal Cercle Chorale
Liégois, Luik, Wallonië; Choir of the Medical Academy, Gdansk, Polen; Students
Choir of the S.E.U., Valencia, Spanje; Domchor Trier, Trier, Duitsland; De Vrolijke
Schalmei, Balen-Wezel, Vlaanderen; Volksadel, Breda, Nederland; Notre Dame des
Victoires, Paris, Frankrijk; Alma Musica, Borgerhout, Vlaanderen; Kammerchor der
Volkshochsschule, Dülken, Duitsland; Emile Adamic Joegoslavië; Kammerchor
Mentleberg Innsbrück, Oostenrijk; La Palette d'Orléans, Frankrijk; Santo Tomas de
Aquino S.E.U. Madrid, Spanje; KUD Swetozar Markovionovi Sad, Joegoslavië;
Luigi Canepa, Sassari, Italië; Musikkreis, Krefeld, Duitsland en Les Bardes de Meuse,
Jambes, Wallonië.

Kortrijk
Internationaal Koorfestival
Wij vestigen de bijzondere aandacht van onze lezers op dit zeer belangrijke festival,
dat van 27 juni tot 10 juli e.k. te Kortrijk doorgaat. Het werd ingericht door het
gemengd koor Singhet ende weset vro, onder de bezielende leiding van M a u r i t s
D e n a u x , die alle lof verdient voor dit initiatief. Een greep uit het programma zal
volstaan om de meest veeleisende liefhebber te overtuigen van de zeer hoge eisen,
die gesteld werden om van dit festival een eersterangs-manifestatie te maken:
27 juni, 20 h, St.-Maartenskerk: ‘De Vespers’ van Monteverdi door de B.R.T.-koren
en het B.R.T. Simfonieorkest o.l.v. Daniel Sternefeld.
1 juli, 20 h, Stadsschouwburg: A capella programma door Cantate uit Gent (o.l.v.
K. Cooremans) en het Ensemble Kreder, Parijs, o l.v. J.-P. Kreder.
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5 juli, 20 h, St.-Maartenskerk: ‘War Requiem’ van Britten door Singhet ende weset
vro, de B.R.T.-koren en een knapenkoor, o.l.v. Daniël Sternefeld.
6 juli, 20 h, Stadsschouwburg: A capella programma door Orfeon Universitario,
Valencia, het Lodolakören, Göteborg en het Chor Akademii Medycznej, Gdansk.
8 juli, 20 h, Stadsschouwburg: A capella programma door de Verenigde Joodse
Koren ‘Hans Krieg’, Amsterdam en het Studentisches Madrigalchor, Münster.
10 juli, 20 h, St.-Maartenskerk: ‘Die Schöpfung’ van Haydn door het Chor der
Bonner Bach-Gemeinschaft, o.l.v. Gustav Classens. Prijzen der plaatsen: 20 en 30
F. Plaatsbespreking: Kon. Stadsschouwburg v.a. 13 juni 1964. Inlichtingen: Stadhuis
(056/200.34) en Jan Breydellaan, 12 (056/228.29).

Gulden-Sporenfeesten
Afficheprijsvraag
Deze wedstrijd kende een uitzonderlijk succes, want niet minder dan 78 inzendingen
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van 63 verschillende ontwerpers werden ingezonden (19 Westvlaamse ontwerpen).
Ons medelid, B o u d e w i j n D e l a e r e , uit Kortrijk behaalde de derde prijs.
Prijsvraag voor het ontwerpen van de Gulden-Sporenherdenking 1965.
Het Nationaal Gulden-Sporencomité schrijft een prijskamp uit voor het ontwerpen
van een uitzonderlijke manifestatie, die ter gelegenheid van 11 juli 1965 zal ingericht
worden en die naar de inhoud volledig oorspronkelijk en naar de vorm gedurfd
modern dient te zijn. Gevraagd wordt: een feestelijke manifestatie, met min. 2.000
en max. 3.000 uitvoerders. Dit ontwerp moet omvatten: schetsen, draaiboek,
beschrijving van de optredende groepen, choreografie en muzikale begeleiding. Prijs:
50.000 F. In te zenden: Stadhuis, Kortrijk, vóór 1 september 1964. Alle inlichtingen
bij: Nationaal Gulden-Sporencomité, Stadhuis, Kortrijk, tel. 056/20034.

Gulden-Sporenherdenking 1964
De BRT-Klankradio zal dit jaar, naast zijn Gulden-Sporenherdenkingen te Brussel
en te Oostende, deze laatste binnen het kader van het Noordzeefestival, eveneens
haar medewerking verlenen aan de feestelijkheden, te Kortrijk ingericht door het
Nationaal Gulden-Sporencomité. Te midden van de grote markt zal een podium
geplaatst worden, waarop de dirigent, belast met de algemene leiding van het
programma, alsmede een koperensemble en een gestyleerde koorgroep. Vooraan
blijft de nodige ruimte vrij voor de uitvoering van balletten op moderne leest
geschoeid. Op twee uithoeken van de markt wordt dan een grote groep koperblazers
voorzien, genomen uit de beste liefhebbersfanfares van het Vlaamse land. Het geheel
zou uitgezonden worden in stereo, hetgeen beslist aanleiding kan geven tot de creatie
van een boeiend radioprogramma.

Leuven
De Kan. A. Boon-prijs 1965 van het Davidsfonds.
Deze prijs (25.000 F) wordt uitgeloofd voor een onuitgegeven essay of studie over
een cultureel, artistiek, literair of historisch onderwerp naar keuze, vulgariserend
behandeld en wetenschappelijk verantwoord. In te zenden vóór 1 maart 1965 bij:
Hoofdsecretariaat van het Davidsfonds, Blijde-Inkomstraat 79, Leuven, waar het
volledige reglement kan bekomen worden.

Mechelen
Internationale Compositiewedstrijd voor Beiaard 1964
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De Koninklijke Beiaardschool van Mechelen organiseert deze wedstrijd, begiftigd
met prijzen van 10.000, 8.000, 6.000, 5.000 en

ontmoetingen
Roeland
bij de hulde aan Toon Vander Plaetse ter gelegenheid van zijn 60 jaar.
Hoort onze Roeland! Kleppend de brand,
Luidend de storm in Vlaanderenland,
roepend de kerels: houdt eeuwig stand!
Hoort onze bard! een zingende bron
van levende trouw - een vlammende zon
van driftig geweld ten horizon.
Hoort onze tolk! zijn armen gespreid
naar 't eigene volk, blijft hij bereid
vechtend te dienen ten allen tijd.
Gij hebt bemind, gij hebt geloofd,
en zijn wij moe, leg op ons hoofd
uw manlijke hand, boor in ons hart
met forsige stem blijheid en smart.
Voórdrachtkunst is voor U steeds een gebéd:
dankbaarheid, levenslust, deemoed, verzet,
God heeft u zó op dees plaatse gezet,
Toon Vander Plaetse: uw zeis blijft gewet.
Knokke 27-4-64
Dr. Eug. Mattelaer

ontmoetingen
Antoon Vander Plaetse geestdriftig gevierd te Kortrijk (26 april
1964)
Tone, wist ge dat uw vrienden zóveel verstand hadden van u te vieren? En dat ge
zoveel vrienden bezat? En ze waren niet allemaal te Kortrijk: ge weet dat men er
tientallen heeft moeten teleurstellen wegens plaatsgebrek.
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Een schone, plechtige Mis; een nokvolle Stadsschouwburg; sprekers, die U écht
ontroerd huldigden in naam van velen; een feestelijke dis met feestelijke geschenken;
en boven Kortrijk een hemel, zoals die alleen in Vlaanderen kan zijn als de meimaand
voor de deur staat...
Tone, wij kunnen er niet veel over schrijven in dit nummer - als Redactieleider
van dit tijdschrift weet ge dat wij bestendig ‘ruimtelijke’ problemen hebben - maar
is dat wel nodig? Uw herinneringen aan 26 april blijven opgetekend in uw hart; zij
zijn uw bron van vreugde, waaraan ge vaak zult komen putten tijdens de komende
dertig jaar van uw activiteit.
Julien Van Remoortere
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kunstecho's
4.000 F. Gevraagd wordt: een compositie voor een beiaard van 4 octaven (Do tot
Do’’). De vorm ervan is vrij. Inzenden vóór 25 juni a.s. op het adres: Beiaardschool
te Mechelen, Compositiewedstrijd, adres waar alle bijkomende inlichtingen kunnen
verkregen worden.

Meulebeke
Proclamatie Provinciale Toneelwedstrijd
Op 6 juni a.s. zal te Meulebeke de proclamatie plaats hebben van de toneelprijskamp,
uitgeschreven door het provinciaal bestuur van onze provincie, en uitsluitend
voorbehouden aan de eerste categoriekringen, die deze winter in competitie traden.
De locale toneelgroep ‘De Karel van Mander Ghesellen’ zal een opvoering verzorgen
van ‘Ons Stadje’, in de regie van G u i d o C a f m e y e r .

Nederland
Fototentoonstellingen MAGNUM
Het zal onze lezers beslist interesseren te vernemen dat ‘Magnum’, de beroemde
internationale fotografengroep, momenteel, in samenwerking met de Gemeentelijke
Musea te Amsterdam, verscheidene tentoonstellingen houdt in Nederland. Deze
exposities zijn een bezoek overwaard. Bij het ter perse gaan van dit nummer waren
wij nog niet in het bezit van de precieze data en plaatsen; wij zullen niet nalaten deze
gegevens in ons e.k. nummer te publiceren. ‘Magnum Photos’ werd in 1947 opgericht
en is een soort ‘Verenigde Naties’ van fotografen. De grote bezielers waren de
beroemde Henri Cartier-Bresson (Frankrijk), George Rodger (Engeland), Ernst Haas
(Oostenrijk), Werner Bischof (Zwitserland) en David Seymour (U.S.A.). Momenteel
telt Magnum 19 leden, die actief deelnemen aan de organisatie. Erkend te worden
als werkend lid van de vereniging, betekent voor een fotograaf een bevordering van
hoogste orde.

Oostende
Triomfantelijke rondreis van het Belgisch Kamerorkest
Sedert de stichting van het Belgisch Kamerorkest in 1958 heeft dit solistenensemble,
onder de leiding van G e o r g e s M a e s uit Oostende, jaar na jaar een steeds vastere
plaats ingenomen in het concertleven van ons land. Het veelvuldige optreden van
deze musici in het kader van het Festival van Vlaanderen, dat zonder het Belgisch
Kamerorkest bijna ondenkbaar zou zijn, bezorgde het ensemble een dusdanige faam,
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dat de kritiek onomwonden verklaarde: ‘Met gesloten ogen kon men op het podium
één der meest vermaarde buitenlandse orkesten vermoeden’. Evenals de grote
buitenlandse ensembles, vervult dit orkest een dubbele rol: bewijzen, dat met de
eigen mensen een hoogstaand resultaat kan bereikt worden, én het bekendmaken van
nieuwe of vergeten composities uit het kamermuziekrepertorium, in het bijzonder
dan werken van eigen toondichters.
Zopas beëindigde dit ensemble een succesrijke rondreis doorheen Duitsland. De
voornaamste centra nodigden het orkest uit o.m. Berlijn, Munchen, Hannover, Bremen,
Baden-Baden, Regensburg. Het koncerteerde in 16 steden op 19 dagen tijds. De pers
ontving het orkest als een representatief bewijs van de artistieke activiteiten van een
land, dat ook op compositorisch gebied hoog in aanzien staat. Inderdaad, de
programma's omvatten o.m. werken van Victor Legley, Raymond Chevreuille en
P.H. Bréhy, Brussels komponist uit de 17de eeuw wiens werken door G e o r g e s
M a e s in het archief van het St.-Goedelefonds werden ontdekt. Unaniem loofde men
de fijngevoeligheid, de virtuositeit en de klankrijkdom van het Belgisch Kamerorkest.
Wij drukken de vaste hoop uit, dat het Kamerorkest, dat reeds geruime tijd het
bewijs heeft geleverd in aanmerking te komen voor ruime officiële steun, in staat
mag gesteld worden op de ingeslagen weg verder te gaan opdat, naast ons eigen
publiek, ook het buitenland zou mogen kennismaken met dit eminent ensemble,
voorname drager van onze Vlaamse culturele waarden.

Kunst en gehandicapte kinderen
De liefhebbers van schilderijen ontbreken niet op de verkooptentoonstelling, die
gehouden wordt in het Oostendse Kursaal en waarvan de opbrengst ten goede zal
komen aan de gehandicapte kinderen. Het verheugt ons ook hier verscheidene leden
van ons Verbond met hun werk aan te treffen. Wij citeren: P. B o e l , W i l l y
Bosschem, Roger Cools, Jan De Lee, Anto Diez, Joris
Houwen, Raoul Servais, André en Gustaaf Sorel, Nadine
Va n l i e r d e , P o l Ve r m e i r e en H e n r i - V i c t o r Wo l v e n s , die het hoogste
bod behaalde met een werkje, waarvoor 63.000 F werd betaald.

Praag
Internationale wedstrijd voor componisten
‘Lente in Praag’ organiseert een zeer belangrijke wedstrijd voor componisten. Devies
van deze prijskamp. ‘Muziek voor vrede en vriendschap onder de volkeren’.
Voorwaarden: componisten van alle nationaliteiten kunnen deelnemen, op voorwaarde
dat zij niet ouder zijn dan 35 jaar. Er zijn prijzen voorzien voor orkestcomposities
(70.000, 52.500 en 35.000 F), strijkkwartetten (52.500, 42.000 en 28.000 F) en vocale
werken (28.000, 21.000 en 14.000 F). Uiterste datum van inschrijving: 31 oktober
a.s. Alle inlichtingen bij: Secrétariat du Festival International de Musique Printemps
de Prague, Praag 1, Dum umelcu (Maison des Artistes).
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vrije tribune
‘Singhet ende weset vro’ en de Johannespassion
In een koorpraatje over onze nationale B.R.T. tijdens de uitzending ‘De zeven kunsten’
konden wij onlangs vernemen, dat in Vlaanderen geen Passiontraditie bestaat. Dhr.
C. Swinnen vergeleek onze Vlaamse gewesten met Nederland en liet zijn vergelijking
zomaar volledig negatief uitvallen voor onze provincies. We moeten echter dhr. C.
Swinnen wel even tegenspreken. Inderdaad kennen Antwerpen, Gent en Brugge
sinds verschillende jaren een traditionele Mattheus-Passion. Andere plaatsen kennen
een passie-muziek met wisselende toondichters: Schutz, Graun, e.a., bijvoorbeeld
Diepenbeek. En sinds 13 jaar brengt ‘Singhet ende weset vro’ te Kortrijk voor de
Zuid-Vlamingen de Johannes-Passion ten gehore. Misschien is het gezamenlijke van
deze uitvoeringen niet veel, in vergelijking met het aantal bij onze Noordelijke
taalbroeders. Maar alle traditie ontkennen lijkt mij wel nonsens. Er is veel volk op
die Passion-uitvoeringen. De mensen komen niet meer uit nieuwsgierigheid, wel uit
muziekliefde om zich even te vermeien en om het lijden Christi te laten inwerken in
hun geest en ziel. Dat is traditie. De traditie werkt ook na bij de kooruitvoering zelf.
Men gevoelt - zo was het te Kortrijk bij Singhet - dat het koor zich kan wijden aan
de inhoud, boven de techniek die reeds overwonnen werd door menige uitvoering.
Het evenwicht, door M a u r i t s D e n a u x met zijn koor bereikt, schiep ogenblikken
van de diepste menselijke ontroering.
Het West-Vlaams orkest is beslist in vooruitgang. De homogeniteit, die het over
de ganse lijn bereikte, laat ons de heimelijke hoop koesteren dat we eens een werkelijk
symfonisch orkest zullen kennen dat rustig, met degelijke voorbereiding, ons
muziekleven op veilige en brede paden zal leiden. De instrumentale soli waren, in
hun autenticiteit, vol diverse kleur. André Douvere, gambaviool viel buitengewoon
op. Het Anneessens-orgelpositief van K a m i e l D ' H o o g h e , met zijn edele
toonvorming en zijn barokke aanslag, deed de vroegere gebruikte elektrische
instrumenten vergeten.
De stijl-homogeniteit van de solisten was werkelijkheid. Hierdoor kan men wel
spreken van de beste uitvoering te Kortrijk.
De soberheid, bewogen door bezieling van M a u r i t s D e n a u x als dirigent,
maakte van het geheel een van schoonheid doorzinderde uitvoering.
Intussen zullen alle koor- en muziekliefhebbers met spanning het
zomer-koorfestival tegemoet zien. ‘Singhet’ wensen we nu reeds wind in de zeilen
voor de komende uitvoering van het grandioze en pregnante ‘War-Requiem’, het
meesterwerk van Benjamin Britten.
Herman Roelstraete
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verbondsberichten
Derde reeks kunstavonden van ‘West-Vlaanderen’
De derde reeks kunstavonden, ingericht door het Christelijk Vlaams
Kunstenaarsvebond-Tijdschrift ‘West-Vlaanderen’, omvatte niet minder dan twaalf
voorstellingen in verscheidene gemeenten van de provincie: Westende, Pittem,
Aalbeke, Dudzele, Vlamertinge, Assebroek, Oostduinkerke, Oostende, Nieuwpoort,
Menen en Wakken. Daarbij trad de groep kunstenaars ook op te Antwerpen. De
avonden stonden onder de leiding van voorzitter Jozef Storme, geestelijk adviseur
Z.E.H. Dr. A. Smeets of verbondssecretaris Lucien Dendooven. Bij de manifestatie
zijn de vier kunsttakken vertegenwoordigd. Interviews, voorlezingen uit eigen werk,
declamatie en auditie van muziek wisselen elkaar af. De totale duur bedraagt ruimt
twee uren.
Aan de derde reeks (1963-1964) namen de volgende kunstenaars deel. Plastische
kunsten: Roger Meurisse, Adhemar Vandroemme, Roger Bonduel, Constant
Lambrecht, Marcel Notebaert, Renaat Bosschaert, Willy De Sauter, Roger Cools,
Jan Patoor, Jozef Noreille en kunstcriticus Honoré Casteur. Muziek: Herman
Roelstraete, componist, en Teresa Mestdag, klassiek-gitariste. Letterkunde: Daan
Inghelram, Willy Spillebeen, André Claeys, Paul Vanderschaeghe, Fred Germonprez,
Fernand Florizoone, Julien Van Remoortere en Jaak Stervelynck. Voordrachtkunst:
Gerard Vermeersch, Klaar Leyre, Rita Lommée, Oswald Maes, Luc Reynaert en
Michel Wijffels.
Het ligt in de bedoeling van het kunstenaarsverbond een nieuwe reeks in te richten
tijdens het winterseizoen 1964-1965. Daar een eventueel optreden heel wat
voorbereiding vraagt, worden de kunstenaars, die er iets voor voelen, verzocht reeds
nu contact op te nemen met het verbondssecretariaat: Lucien Dendooven, Leopold
Ilaan 13, Brugge.
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[West-Vlaanderen 1964, nummer 76]
[Kinderen knielen. Kinderen bidden.]
Kinderen knielen. Kinderen bidden.
Kristus op het kruis in 't midden.
Kinderen zien op. Kristus ziet neer.
Geef ons den vrede wêer.
De lucht is stil. De lucht is rood;
vol geheimenis, vol van dood.
Smart en angst in ieder huis.
Vrede bij 't kruis.
Kanonnen donderen over het veld:
echo van vloeken, haat en geweld.
Uit Kristus' wonden druipelt bloed...
De menschheid boet.
Liefde knielt en bidt en bangt
bij Kristus die te sterven hangt,
Armen open in wijd gebaar:
‘Bemint elkaar.’
Kinderen knielen. Kinderen bidden.
Kristus op het kruis in 't midden.
Kinderen zien op. Kristus ziet neer.
Geef ons den vrede wêer.
ELEGAST

(Pieter van Rossem)

WEST-VLAANDEREN

- tweemaandelijks tijdschrift - juli - augustus 1964
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Collectie Pol Smolders, Berchem-Antwerpen.

Albert servaes, kalvarie
Deze kunstreproductie wordt U aangeboden door de Photogravure Steurs n.v.,
Antwerpen en Drukkerij - Uitgeverij Lannoo, Tielt.
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De geschiedenis van de oorlog 1914-1918 in West-Vlaanderen
Na de inval van de Duitse troepen op 4 augustus 1914, moest het Belgisch leger zich,
na twee weken, terugtrekken op de vesting Antwerpen. De vijand bezette op 20
augustus de stad Brussel en zijn troepen trokken verder naar Frankrijk. Het eerste
Duitse leger, dat de rechtervleugel vormde van deze strijdmacht, kwam bij ons niet
verder dan de Schelde. Om echter gedekt te zijn tegen mogelijke aanvallen uit
West-Vlaanderen, was op 19 augustus het tweede Duitse kavaleriekorps op de
rechtervleugel van dit leger gestationeerd, met hoofdkwartier te Ath. Dit korps zond
patrouilles uit naar West-Vlaanderen, die in het midden van onze provincie het
spoorwegverkeer onderbraken en waarvan een sterke afdeling op 24 augustus door
de gendarmerie teruggeslagen werd aan de brug van Snaaskerke, op 7 km van
Oostende.

De Slag aan de IJzer (oktober 1914).
De vesting Antwerpen bleek onverdedigbaar en begin oktober zakte het Belgisch
leger, samen met talrijke scharen vluchtelingen, naar de kust af. De vijand bevond
zich reeds in de omgeving van Rijsel en een Duitse divisie trok op 7 oktober door
Ieper naar Duinkerke. Zij werd te Cassel achteruitgedreven door Franse territoriale
troepen. Veel te laat, op 6-7 oktober, was de 7e Britse infanteriedivisie ontscheept te
Zeebrugge. Ze trok op naar het zuiden.
Koning Albert voorzag dat de inval slechts kon opgehouden worden op de lijn
IJzer-Iepervaart. Daarom liet hij de bruggen van de IJzer bezetten door drie van de
zes Belgische legerafdelingen. Diksmuide werd bezet door een brigade Franse
mariniers. Op 16 oktober betrok het Belgisch leger een front van 40 km tussen
Lombartsijde en Zuidschote. De Belgische kavaleriedivisie lag aan de oostkant van
het Houthulstbos. Het Franse kavaleriekorps de Mitry ging vooruit in de richtingen
Kortemark, Roeselare, Moorslede. Ook de Engelse ruiterij viel aan, maar geraakte
niet verder dan Langemark en Passendale.
Ten zuiden van het Belgisch leger werd het front gevormd door de 87e en 89e
Franse territoriale divisies tussen Boezinge en Zonnebeke, ernaast, tot Zillebeke, de
7e Engelse divisie, die aansloot bij het tweede Engelse legerkorps.
Om de geallieerde legers langs de kust te overvleugelen hadden de Duitsers, ten
zuiden van Gent, een nieuw 4e leger ingezet met elf divisies, dat op 18 oktober het
IJzerfront aanviel. De eerste dag had dit leger tot opdracht de lijn Koksijde, Veurne,
Oeren te bereiken.
De Belgische voorposten lagen op de lijn Westende, St.-Pieterskapelle, Vladslo.
De 18e oktober werd aldaar geweldig gestreden. Keiem en Mannekensvere gingen
verloren en op 19 oktober Beerst en Vladslo. De 20e kwam de vijand tot vóór de
IJzer. De Duitse optocht langs de kust naar Nieuwpoort werd gestoord van uit zee
door het geschut van een Engels eskader. De 22e oktober, in de vroege morgenuren,
werd een kompagnie Belgische genietroepen in de bocht van Tervate door de vijand
overrompeld, die aldaar een brug sloeg over de IJzer, waarlangs stilaan een geheel
Duits regiment de stroom overtrok en zich nestelde in de huizen van de wijk Tervate.
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Al de Belgische tegenaanvallen aldaar werden afgeslagen. Het dorp Stuivekenskerke
werd op 24 oktober door de vijand bezet. Twee dagen later was het Belgisch leger
teruggedreven op de spoorwegdam Nieuwpoort-Diksmuide, die op 28 oktober te
Ramskapelle door de vijand overschreden werd en terug heroverd.
De toestand van het Belgisch leger was hopeloos, daarom werd vanaf 28 oktober
zeewater in het land binnengelaten. Op 31 oktober stond geheel de streek vóór de
spoorwegdijk onder water.
De oorlog ging echter verder buiten het overstroomde gebied. Op 4 november
poogde het 7e linie vruchteloos Lombartsijde te heroveren, om de vijand verder af
te houden van de sluizen van Nieuwpoort. Op 10 november konden de Duitsers
eindelijk Diksmuide innemen en dezelfde dag zetten zij ook een nieuw offensief in
met zeven divisies, ten noorden en ten zuiden van Ieper, dat geen grote vooruitgang
mocht boeken.
Na 15 november gaf de Duitse legerleiding voorlopig de grootse pogingen op om
in onze provincie de doorbraak naar de Franse Kanaalkust te verwezenlijken.

De eerste Duitse aanval met Stikgassen (april 1915).
Sedert einde november 1914 vormde de frontlijn een boog rond Ieper vanaf Steenstrate
(Zuidschote), ten noorden van de kerk van Langemark, ten oosten van Broodseinde
(Zonnebeke), ten westen van Geluveld, ten oosten van St.-Elooi (Voormezele), ten
westen van Wijtschate naar Ploegsteert en Armentières toe.
Midden april 1915 bezette het Belgisch leger de vaart IJzer-Ieper tot aan Steenstrate,
ernevens lag de 87e Franse territoriale divisie tot Kortekeer (Bikschote), dan de 45e
Franse divie tot aan Kerselare (steenweg Ieper-Poelkapelle), vervolgens de Kanadese
divisie tot Broodseinde (Zonnebeke).
Op 22 april 1915, bij noordoostwind, stegen om 17 uur grauwe wolken uit de
Duitse eerste lijn tussen Bikschote en Langemark. Zij bleven hangen tegen de grond
en werden door de wind gedreven naar de Belgische-Franse lijn bij Steenstrate en
naar de Kanadese lijn ten zuiden van Langemark. Van zohaast deze wolken, die
chloorgas bevatten, de geallieerde loopgrachten bereikten, hadden de soldaten een
gevoel van verstikking. Enkele verloren het bewustzijn. Ondertussen beschoot de
Duitse artillerie met vol geweld de Franse stellingen, terwijl het Duitse voetvolk,
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Langemark, augustus 1917: een verre granaat slaat in. Cliché Uitg. A. & G. Claus, Brugge/Bonheiden.

voorzien van een primitief masker, de gaswolken volgde. De Fransen trokken achteruit
in de richting van Boezinge en de Kanadezen in de richting van St.-Julien. De Duitsers
overmeesterden de bruggen van Boezinge en Steenstrate. De Belgen en Fransen
werden achteruitgedreven tot in het dorp Zuidschote. Na hevige gevechten konden
de Duitsers op 4 mei teruggedreven worden over de Iepervaart.
De vooruitgang van de Duitse troepen tot over de Iepervaart dwong de Engelsen
hun stellingen ten oosten van de aanvalszone op te geven en enkele kilometers
achteruit te trekken in de richting Ieper, zodat de frontlijn aldaar nu liep van Boezinge,
ten noorden van Wieltje (St.-Jan) en ten oosten van het Hoge (steenweg Ieper-Menen).

De Duitse Marine op de Vlaamse Kust.
Bij de bezetting van onze kust werden oudere Duitse mariniers alhier ingezet als
voetvolk en als artilleristen. Deze vormden weldra het ‘Marinekorps Flandern’, dat
het IJzerfront bezette tussen de zee en Schoorbakke en dat ook de kuststrook vanaf
Lombartsijde tot aan de Nederlandse grens versterkte tegen een mogelijke landing
van de Engelsen. Overal werden verdedigingswerken gebouwd, o.m. talrijke zware
batterijen, waarvan de voornaamste respektievelijk bewapend waren met vier stukken
van 280 mm (Oostende) - deze vier kanonnen waren besteld en betaald door de
Belgische regering bij Krupp, voor de forten van Antwerpen, maar nog niet geleverd
in 1914 - vier stukken van 305 mm (Knokke) en vier stukken van 380 mm
(Klemskerke). Met deze stukken konden de Duitsers ieder punt in zee onder vuur
nemen tot op 27 km van onze kust. De Engelsen beschoten nu en dan Oostende en
Zeebrugge van uit zee. Slechts op 9 juni 1918 kon een granaat de zeesluis te
Zeebrugge voor enkele weken buiten gebruik stellen. De verbinding met de zee
geschiedde ondertussen langs het kanaal Brugge-Oostende.
Deze beschietingen waren het gevolg van het offensief optreden van de Duitse
marine van uit de havens van Oostende en Zeebrugge. Van april 1915 af kwamen
alhier Duitse duikboten toe die opereerden in het zuiden van de Noordzee, in het
Kanaal, rond Engeland en op de Franse kust van de Atlantische oceaan. Daarbij
kwamen nog kleine en grote torpedoboten voor de voorpostendienst van de Duitse
kustverdediging.
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Ieper, 29 oktober 1917: Château Wood.
Cliché Uitg. A. & G. Claus, Brugge/Bonheiden.

rokkenden veel kwaad aan de geallieerde handelsscheepvaart. Gedurende de jaren
1915-1918 hebben zij voor 3.342.000 ton scheepsruimte in de grond geboord, d.i.
23% van de door de Duitse onderzeeërs vernielde tonnage. Maar van de Duitse
duikboten van de Vlaamse kust zijn drieëntachtig ten honderd niet naar hun bases
teruggekeerd.

Het groot Engels Offensief van uit Ieper (juni-november 1917).
De Britse regering wilde te allen koste een einde stellen aan de aanzienlijke verliezen
aan scheepsruimte veroorzaakt door de onderzeeërs van Zeebrugge. Daartoe zou een
groot offensief ondernomen worden in West-Vlaanderen dat de Belgische kust zou
veroveren of ten minste dicht genoeg zou naderen bij Oostende en Zeebrugge om
beide havens door het zwaar geschut te kunnen vernielen. Het offensief zou gebeuren
rond Ieper, tussen Deulemont en Boezinge, in samenwerking met het Franse leger.
Eerst zou de hoogtelijn Mesen (65 m) - Wijtschate (85 m) ten zuiden van Ieper
veroverd worden en daarna de hoogten ten oosten en ten noorden van deze stad:
Broodseinde (57 m), Passendale (55 m), Westrozebeke (50 m) en Klerken (35 m),
waarna ook uitvallen voorzien waren van uit Diksmuide en Nieuwpoort.
Dit groot offensief, gepland voor het voorjaar 1917, werd verschoven naar het
najaar, ten gevolge van het groot Frans offensief aan de Aisne, dat begon op 16 april
1917 en volledig mislukte, waarop in 54 Franse divisies muiterijen uitbraken.
De voorbereidingen van het Brits offensief in West-Vlaanderen waren niet
onopgemerkt gebleven door de Duitsers. Deze versterkten hun front met zware
betonnen bunkers, van waaruit mitrailleurs het voorveld konden onder vuur nemen.
Zij legden ook nieuwe reservestellingen aan tot achter de te veroveren hoogtelijn.
Eerst trokken de Engelsen het zuidelijk deel van de frontboog rond Ieper recht.
Na een beschieting van tien dagen op de Duitse stellingen zette de aanval in op 7
juni 's morgens, tegen het front Mesen-Wijtschate, met de ontploffing, onder de eerste
Duitse lijn, van negentien ondergrondse mijnen, met een gezamenlijke lading van
anderhalf miljoen pond amonal. 's Avonds was het front aldaar rechtgetrokken tussen
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beke en hadden de hoogtelijn Mesen-Wijtschate stevig in hun bezit.
Met de voortzetting van het offensief werd gewacht tot midden juli, wanneer het
regenseizoen weldra zou inzetten. Na een trommelvuur van zestien dagen op de
Duitse stellingen, begon de grote aanval op 31 juli, tussen het Hoge (steenweg
Ieper-Menen) en Boezinge. 's Namiddags, na een vooruitgang van twee kilometers,
was de Steenbeke bereikt, waar de eerste Duitse reservestelling lag. Daar zetten
hevige Duitse tegenaanvallen in. De volgende dagen vielen hevige stortregens. De
waterafvoer was volledig gestoord door de zware beschieting, die de waterlopen
vernield had en geheel de streek in een moerassig trechterveld herschapen had. De
volgende aanval kon eerst op 16 augustus gebeuren en maakte weinig vooruitgang.
Nieuwe aanvallen volgden op 19 en 22 augustus, 20 en 26 september en brachten,
ten gevolge van de moerassige toestand van de grond, slechts een gezamenlijke
vooruitgang van twee kilometers. Poelkapeile werd eerst op 9 oktober veroverd. En
op 26 oktober vielen de Fransen aan over de Iepervaart en konden Merkem innemen.
Eindelijk, op 10 november, veroverden de Kanadezen de puinen van Passendale,
waarmede het offensief voor goed stilviel. De frontlijn liep nu van de Kippe
(Merkem-oost), ten zuiden van het Houthulstbos, langs Schaapsbalie
(Poelkapelle-noord), ten oosten van de kerk van Passendale, ten westen van Geluveld,
en ten oosten van Hollebeke. Het noordelijk deel van de Westvlaamse hoogterug
bleef in Duitse handen.
Wanneer de Duitsers gewaar werden dat de Engelsen voorbereidingen troffen om
ook vanuit Nieuwpoort aan te vallen in de richting van Oostende, hadden ze op 10
juli 1917 bij Nieuwpoort, de Britten teruggedreven tot tegen de IJzer.
Het Engels offensief vanuit Ieper in het najaar van 1917 was zeker een van de
gruwelijkste bloedbaden uit de militaire geschiedenis. De Britse vooruitgang bedroeg
zeven kilometers en kostte alleen aan doden: 250.000 Engelsen en 150.000 Duitsers.

De Engelse Ontscheping te Zeebrugge (22-23 april 1918).
Om de Duitse duikbootbases op de Vlaamse kust onschadelijk te maken, namen de
Engelsen in 1918 hun toevlucht tot een zeer vermetele militaire onderneming.
In de nacht van 22 op 23 april 1918 kwam een grote vloot Engelse schepen, onder
bescherming van kunstmatige mist, de haven van Zeebrugge beschieten en ontscheepte
een afdeling soldaten op de havenmuur, om aldaar het garnizoen onschadelijk te
maken. Ondertussen stoomden drie oude kruisers, gevuld met cement, de havengeul
binnen, waar zij tot zinken gebracht werden. Zij
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In het overstroomde IJzergebied.
Rechts boven de poort van de Grote Hemme te Ramskapelle, 1916.
Uit
‘An Flanderns Küste’. Tekening van Fr. Eichhorst.
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Engelse brancardiers in het moeras.
Pilkem, 1 aug. 1917.
Uit: L. Wolff
‘In Flanders Fields’, New York, 1959.

versperden slechts ten dele de havengeul, zodat de duikboten, evenals de torpedoboten,
de haven verder konden gebruiken bij hoogwater.
Tot tweemaal toe werd ook vruchteloos gepoogd de haven van Oostende te
versperren.

Het Duits Offensief ten zuiden van Ieper (april 1918).
Ten gevolge van de Russische revolutie was de oorlog op het Russisch front virtueel
afgelopen in 1917. Nu kon bijna geheel het Duitse leger verzameld worden op het
west-front voor de eindoverwinning, vooraleer de Amerikaanse troepen in groten
getale in Frankrijk zouden kunnen optreden.
Het Duitse leger viel achtereenvolgens aan op 21 maart 1918 tussen Cambrai en
La Fère, waar een aanzienlijke vooruitgang werd verwezenlijkt en daarna op 9 april
rond Armentières, met het doel de Westvlaamse bergen, van de Kemmelberg tot de
Casselberg te veroveren, als eerste stap voor de bezetting van de Franse Kanaalkust.
De volgende dag, 10 april 1918, werd de aanval naar het noorden uitgebreid, waar
Le Bizet en Mesen veroverd werden. Op 15 april vielen Wulvergem en
Westnieuwkerke in Duitse handen en de volgende dag Wijtschate.
Onder de druk van de vijand en om troepen uit te sparen, verkortten de Engelsen
op 16 april hun front vóór Ieper. De Belgen moesten volgen. De nieuwe frontlijn
liep nu ten Oosten van Bikschote, ten westen van Langemark, ten noorden van
Zonnebeke, over het Hoge (steenweg Ieper-Menen) naar Zillebeke.
De Duitsers vielen ook aan ten noorden van Ieper, waar zij op 17 april vruchteloos
poogden het Belgisch front tussen de Kippe (Merkem) en het station van Langemark
in te deuken.
Het groot offensief ten zuiden van Ieper kende zijn hoogtepunt op 25 april, wanneer
Dranouter en de Kemmelberg veroverd werden, na een heldhaftige tegenstand van
het Frans voetvolk. Bij gebrek aan frisse troepen konden de Duitsers de Scherpenberg
en de Rodenberg niet meer bereiken. Zij kwamen niet verder dan het gesticht van
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Loker. Hun verliezen waren te hoog. Op 29 april konden zij nog Voormezele innemen.
Daarmede viel hun offensief in Vlaanderen stil.
De Duitsers hernamen hun aanvallen op 27 mei bij de Chemin des Dames (Z. van
Laon). Zij drongen 40 km vooruit tot Soissons en bereikten Château-Thierry, op 68
km van Parijs. Op 15 juli werd het offensief voortgezet tegen de Marne. Een vijfde
offensief, dat gepland was in Vlaanderen, over Hazebroek en Cassel naar de Franse
Kanaalkust, kwam niet meer tot uitvoering.
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Het Belgisch Bevrijdingsoffensief (september-november 1918)
Op 18 juli 1918 immers ondernamen de Fransen een tegenaanval aan de Marne, waar
zij de Duitsers achteruitdreven. Hetzelfde gebeurde op 8 augustus rond
Villers-Cotterets (zuiden van Soissons). Voor Duitsland was dit ‘de zwarte dag’, het
begin van het einde. En om aan de vijand geen rust te laten werd op 15 augustus
opnieuw aangevallen, nu door de Engelsen tussen Albert en Arras, en daarna door
de Fransen tussen Aisne en Oise. Op 31 augustus was het Duitse leger teruggeworpen
op de stellingen waaruit het op 21 maart vertrokken was om de vrede te veroveren.
Om troepen te sparen ontruimden de Duitsers, einde augustus, de vooruitspringende
boog rond Belle en verlieten daarbij op 1 september de Kemmelberg.
De geallieerden zetten zonder onderbreking hun aanvallen voort, die zich weldra
over geheel het westfront uitstrekten, ook tot onze provincie, waar, op 28 september,
het bevrijdingsoffensief begon door een Engels-Frans-Belgisch leger, onder het bevel
van koning Albert. Na twee dagen was men vijftien kilometers vooruitgekomen. De
aanval moest stilgelegd worden omdat de ravitaillering en het zwaar geschut niet
konden volgen door het trechterveld van de oude frontlijn rond Ieper. De Duitsers
hielden stand op de ‘Flandern I Stellung’, in 1917 aangelegd tussen Handzame,
Hooglede, Roeselare en Ledegem.
Het Engels-Frans-Belgisch offensief hernam op 14 oktober, en bereikte dezelfde
dag nog Kortemark, Hooglede, Roeselare, Izegem en Gullegem. De 16e oktober
verlieten de Duitsers de IJzer en de Belgische kust, waar al de kustbatterijen
opgeblazen werden.
Op 19 oktober hielden zij stand op de Schipdonkvaart van Maldegem tot Deinze
en verder op de Leie. Het duurde nog

De ruïnes van Ieper, 1919. De Sint-Maartenskathedraal.
Cliché Uitg. A. & G. Claus, Brugge/Bonheiden.

De kerk van Langemark in april 1915. Uit ‘An Flanderns Küste’. Tekening van Fr. Elchhorst.
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tot 31 oktober, vooraleer het deel van onze provincie, gelegen tussen Schelde en
Leie, door het tweede Engelse leger bevrijd werd. Sommige dorpen aldaar werden
door de vijand beschoten met gasgranaten, die talrijke slachtoffers maakten onder
de burgerbevolking.
De wapenstilstand van 11 november 1918 werd gesloten op de lijn Zelzate, Gent,
Geraardsbergen, Ath, Mons.
West-Vlaanderen was verschrikkelijk geteisterd door de oorlog. 59 gemeenten
waren volledig en 32 ten grote dele vernield. Een brede strook landbouwgrond langs
beide zijden van de IJzer en rond Ieper was volledig onbruikbaar geworden.
Dr. Jos. De Smet
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De Frontbeweging

De leiding van de Frontbeweging: v.l.n.r.: Dr. F. de Pillecijn, Dr. A. de Beuckelaere, Dr. Daels, Mr.
H. Borginon en Aalmoezenier van Gramberen. - Cliché uit ‘Verschaeve getuigt’ door Dirk Vansina,
Uitg. De Zeemeeuw, Brugge.

Men kan in zake het ontstaan, de ontwikkeling en de actie van een door eenzelfde
geest bezielde groep in de eerste plaats aandacht wijden aan het meer uiterlijke, de
plannen die gevormd, de daden die gesteld werden, of zich meer toeleggen op de
wezenskenmerken, de diepere grondslagen en bestrevingen. Dat geldt ook voor de
Frontbeweging en het is aan het laatste dat ik mij zal houden.
Het werd ai zo vaak verteld hoe, na de eerste maanden van verwarring, van
lichamelijke uitputting en geestelijke ontreddering en vereenzaming, onvermijdelijk
gevolg van het leven in het slijk en de modder van de loopgraven, de jonge
gestudeerden op de voorlinie, de moeizame aanpassing aan dit nieuw bestaan eens
verwezenlijkt, geleidelijk het onderling contact konden herstellen en uitzagen naar
een taak, waaraan hun idealisme zich kon wijden. Als meest onmiddellijk dringend
drong zich aan hen op de strijd tegen de verwildering, de zedelijke aftakeling van de
massa. Onder de leus ‘Wees fier, houd U rein’ ontstond aldus een waar apostolaat,
waarvan het mij niet bekend is dat de weerga zou bestaan hebben in een van de andere
in wereldoorlog I betrokken legers.
Naast deze eerste taak en in zekere mate als een van de middelen om ze tot een
goed einde te brengen, ontstonden zo wat in alle legerafdelingen studiekringen met
kulturele en vlaamsgezinde strekking. Eigenlijk verzet tegen de verfransing van het
leger, door het hoger kommando, in strijd met de wet gehandhaafd en bevorderd,
speelde aanvankelijk geen grote rol. Alle mededelingen voor de soldaten, opschriften
die moesten waarschuwen tegen bijzonder gevaar, onderrichtingen in verband met
de voorzorgs- en afweermiddelen bij gasaanvallen, waren eentalig frans en dat in
een leger waar minstens 80% Vlamingen waren. Veelal zorgden de vlaamse
ontwikkelden voor een vertaling ten behoeve van hun fransonkundige kameraden.
Gaandeweg groeide echter het verzet, de studiekringen kregen een meer strijdend
vlaams karakter, dat weerspiegeld werd in de bijdragen door soldaten van het veldleger
ingezonden aan de bladen die achter het front en ook te Londen uitgegeven werden.
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Deze ontwikkeling was niet naar de zin van de legeroverheid, en nog minder van
allerlei kliekjes franskiljons in onbezet Frankrijk en in Engeland, die het ogenblik
gunstig waanden om voor goed aan de vlaamse beweging een einde te stellen en op
sommige, althans van de ministers in Le Havre, heel wat drukking uitoefenden.
Onder voorwendsel dat alle bezorgdheid, alle krachtinspanning uitsluitend op het
voeren van de oorlog moesten samengetrokken, werden de studiekringen verboden.
De keus was gauw gedaan, de Frontbeweging was geboren, een stevige, geheime
organisatie, met radikale doelstellingen en een strenge, vrijwillig aanvaarde tucht.
Zeer bondig willen wij hier wijzen op de voornaamste kenmerken die aan deze
beweging een eigen, voordien in de vlaamse strijd weinig voorkomend uitzicht gaven.

West-Vlaanderen. Jaargang 13

238
Haar doelstellingen weken niet veel af van de traditionele flamingantische opvattingen
zoals deze zich vóór de oorlog ontwikkeld hadden. De meer uitgesproken
nationalistische strekking die o.m. in de studentenbeweging een toenemende aanhang
verkregen had, werd door de Frontbeweging bijgetreden en verder uitgebouwd,
zonder dat men verviel in veel zuiver geteoretiseer: de tweeledigheid in de
samenstelling van de belgische staat diende in de instellingen tot uitdrukking te
komen. Zelfbestuur voor beide volkeren zou verstandhouding en samenwerking van
Vlamingen en Walen bevorderen en aldus bijdragen tot groter stevigheid van België.
Naarmate de uitbouw van de organisatie vorderde, namen de gewone volksjongens
er een groter aandeel aan en niet slechts als volgelingen, maar op voet van gelijkheid
en in allerlei verantwoordelijke posten. Terecht mocht op de XXXIste IJzerbedevaart
de spreker namens V.O.S. de nadruk leggen op het nieuwe van dit verschijnsel en
getuigen ‘nooit, in heel de geschiedenis van ons volk, waren de betrekkingen tussen
volksjongens en ontwikkelden zo innig, zo vertrouwelijk. Zo ooit en ergens was de
Vlaamse Beweging op het front er ene van en voor het gehele volk’. In haar rangen
stonden gekende vrijzinnigen broederlijk naast hun talrijker gelovige kameraden, in
een brede geest van verdraagzaamheid en wederzijdse waardering. Tegenover de
partijpolitieke verdeeldheid, stelde de Frontbeweging de godsvrede onder alle oprechte
Vlamingen.
Tekort aan plaatsruimte verplicht mij heen te stappen over de werkmethodes van
de Frontbeweging en de door haar aangewende propagandamiddelen, zowel als over
de van verregaand onbegrip getuigende tegenmaatregelen door regering en legerbevel
in 't werk gesteld. Het staat vast dat in het laatste jaar van de oorlog de tweespalt van
lieverlede scherper geworden was en een uitbarsting met rampspoedige gevolgen
dreigde. Indien het zo ver niet is gekomen, dan ligt de verdienste hiervoor noch bij
de verblinde legeroverheid noch bij een onbegrijpende regering, wel integendeel bij
de leiding van de Frontbeweging. Hoe bitter ook gestemd ten opzichte van regering
en kommando, en ondanks de onloochenbare revolutionaire gisting in haar rangen,
is deze leiding nooit afgeweken van haar loyaliteit ten opzichte van de Belgische
Staat.
En laat hierover geen misverstand bestaan: de Frontbeweging koesterde jegens
België geen overmatige liefde, ver van daar. Het blijvend samengaan van Vlamingen
en Walen in eenzelfde staat werd echter, ondanks alle moeilijkheden, onrecht en
nadelen die er aan verbonden waren, alles bekeken voordelig voor Vlaanderen geacht.
De Vlamingen uit het veldleger vertrouwden dat ons Volk, door het oorlogslijden
en onrecht, zelf meer bewust geworden van eigen geaardheid, voldoende kracht kon
ontwikkelen om in België gelijkberechtiging met de Walen af te dwingen. Daarbij
was men overtuigd dat een duise zege een ramp zou geweest zijn voor de kleinere
volken van west-Europa, een bedreiging waar onze volksaard wellicht aan zou zijn
ten onder gegaan.
Daarom, hoe groot ook soms de ergernis en de woede, verwierp de Frontbeweging
elke daad die de hechtheid en de bruikbaarheid van het belgisch leger als een
strijdende macht zou aantasten. En wanneer in de laatste twee jaren van de oorlog
ook het belgisch leger door defaitisme aangevreten werd, heeft de Frontbeweging
die heel wat beter wist wat er broeide dan een overheid die elke voeling met de
gewone soldaten had verloren, op eigen hand en met volgehouden aanwending van
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alle middelen, ook de kordaatste waarover zij beschikte, het defaitisme bestreden en
weten te overwinnen.
Naast de reeds vermelde motieven, werd deze houding van de leiding nog
ingegeven door de overtuiging dat, na de oorlog en het herstel van België in zijn
onafhankelijkheid, het leger dat niet alleen onnoemelijke ontberingen en gevaren,
maar ook zoveel nutteloos en wraakroepend onrecht te verduren gekregen had, op
de gang van zaken in het bevrijde land een beslissende invloed zou kunnen uitoefenen.
Zonder dat het in dit opzicht tot vaste, concrete plannen kwam, verwierp men het
vooruitzicht niet, desnoods met gebruik van geweld Vlaanderen recht te doen
wedervaren. En ook met het oog daarop moest te allen prijze het leger - in feite een
haast zuiver vlaams leger - in stand worden gehouden.
Waaraan het toe te schrijven is dat deze hooggespannen verwachtingen niet
verwezenlijkt werden, is voor ons duidelijk genoeg, maar zou een te lange
uiteenzetting vergen. Laat ik, als een van de oorzaken, alleen vermelden de ontzaglijke
verliezen aan doden en gewonden door het kader van de beweging geleden tijdens
het laatste offensief. Maar heeft de Frontbeweging haar droom van onmiddellijk,
volledig rechtherstel voor ons Volk niet kunnen verwezenlijken, toch kan niet worden
ontkend dat zij de jeugd van Vlaanderen een nieuwe bezieling heeft ingeblazen en
dat zonder haar de vlaamse beweging nooit de kracht zou hebben ontwikkeld waarvan
de jongeren van nu getuigen zijn en de voordelen plukken.
Hendrik Borginon
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1914-1918
in de spiegel van de Vlaamse letterkunde

Dirk Vansina.
Cliché uit ‘Verschaeve getuigt’ door Dirk Vansina - Uitg. De Zeemeeuw, Brugge.

Marcel Senesael (tweede van rechts onderaan) met een groep piotten van de 1o D.A. te Beverlo.
Slechts 2 van de groep zijn momenteel nog in leven. Cliché uit ‘De IJzerslag 1914’ M. Senesael

Welke sporen heeft de eerste wereldoorlog in onze letterkunde nagelaten? Stippen
we vooreerst aan dat bij elk schrijver, die toentertijd aan het woord was of in de
naoorlogse jaren debuteerde, iets is te vinden dat op de oorlog betrekking heeft. Het
is niet onze bedoeling een lijst van deze geschriften aan te leggen. Trouwens de
beschikbare plaatsruimte laat dit niet toe en legt ons beperkingen op. We houden ons
dan aan de auteurs die, ofwel als soldaat rechtstreeks bij de gebeurtenissen waren
betrokken, ofwel als ooggetuige een en ander hebben meegemaakt, ofwel zeer nauwe
contacten met onze jongens hebben gehad.
Hoe hebben de veldslagen en de stellingoorlog zich in onze letteren gereflecteerd?
Jammer genoeg heeft geen enkel schrijver ons het epos gegeven dat door ons leger
werd beleefd. Evenmin is er een die, op overtuigende wijze, de evolutie in de geest
en in het gemoed van de toenmalige jeugd heeft uitgebeeld.
Voor de studenten was de sprong nochtans groot van de burgerlijke voldaanheid
van ‘la belle époque’ naar het inferno van de loopgraven, van de gemoedelijke engheid
van het Vlaams provincialisme naar de wereldomvattende visie die ze tijdens hun
verloven in Frankrijk, maar vooral in Engeland gingen ontdekken. Ook in eigen land
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kwamen zij in betrekking met soldaten uit alle werelddelen. Wie zal de lijst opmaken
van de volkeren die, op Vlaamse bodem, hun bloedtol aan de geallieerden hebben
afgedragen? Bij hun ontmoetingen met Afrikanen en Aziaten, Australiërs en
Amerikanen gingen de ontwikkelde Vlamingen zich wereldburgers gevoelen en in
Londen en Parijs waren zij niet in den vreemde. In de geschriften van onze
debuterende auteurs is evenmin iets te merken van het socialistisch ferment, dat in
Frankrijk en Duitsland doorwerkte en in Rusland tot de omwenteling en de oprichting
van de eerste communistische staat heeft gevoerd.
Indien we onze oorlogsletterkunde overschouwen moeten we wel bekennen dat de
oogst niet bijster groot is. Hij valt echter niet te misachten. Naast het uitmuntend
proza van drie germanisten: Claes, de Pillecyn en de Backer zijn er héél wat
documentaire geschriften, die op een behoorlijk peil staan. Wat onze frontdichters
betreft: hebben zij geen vormvernieuwing gebracht, zo hebben zij nieuwe thema's
aangesneden en verzen van blijvende waarde geschreven. Het is daarbij opvallend
dat ook middelmatige literatuur uit die jaren een aksent heeft van oprechtheid en
zuivere menselijkheid, zodat zij eveneens tot een ontroerende getuigenis werd van
de wijze, waarop het Vlaams gemoed de onmenselijke toestanden van de oorlog
heeft ondergaan.
Wanneer Duitsland België binnenviel was de verontwaardiging algemeen. Talrijke
verzen werden er door geïnspireerd. De atmosfeer van de eerste dag van de oorlog
vindt men terug in een gedicht van pater Fleerackers waaraan wij volgende strofe
ontlenen:
Klaroenen schetteren; mensen lopen;
in de nacht al de deuren gaan open:
Wat is er trompetter? Wat is er op hand?
Te weer en te wapen! 't Is oorlog in 't land!
Op burgers en boeren, poorters en pachters!
Klaroen! Klaroen! Klaroen!
't Is om het land en de vrijheid te doen!

Te Luik vielen de forten na een bewonderenswaardige weerstand. Nabij Haelen werd
een sterke afdeling Duitse
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ruiterij door Belgische lanciers en karabiniers verslagen. In het nabije Loxbergen
was de Limburgse dichter August Cuppens pastoor. Het wapenfeit inspireerde hem
tot een geslaagde ballade: ‘De slag der zilveren helmen’, die nochtans nergens het
peil van goede volkspoëzie overschrijdt.
De belegering en de val van Namen werd meegemaakt door Ernest Claes die er
werd gekwetst. Zijn uitzonderlijke gaven laten zich reeds gelden in de reeks verhalen,
die hij bundelde in ‘Oorlogsnovellen’. Dit boek zet in met een ontroerend opstel
‘Aan mijn moeder’ dat als motto draagt: ‘Deze tijd is de tijd van het grote
moederlijden’, waardoor van meet af aan het onmenselijke van de oorlog aan de kaak
werd gesteld. Claes ondergaat de oorlog zoals de volksmens van het platteland hem
ondergaat: als een ontzettende ramp die de gezinnen uiteenrukt, de zonen aan hun
ouders ontrooft, de velden verwoest, de hofsteden met stallen en schuren in de
vlammen laat opgaan. Hij is wars van de grote woorden van Recht en Eer waaraan
de stedelingen en... de gelegenheidsdichters zich beroezen. Het hoogtepunt van de
bundel is ongetwijfeld ‘Van een schamel moederken’, een novelle van een even
schrijnende menselijkheid als een beeld van Käte Kollwitz.
Namen 14, waarin Claes zijn eigen vreselijk wedervaren verhaalt, is een groot
boek geworden dat in de wereld-letterkunde thuis hoort. Men moet een edel mens
zijn om over zichzelf te spreken zonder een zweem van aanstellerij; men moet een
prozaïst van formaat zijn om het beleefde op zulkdanige wijze te verwoorden dat de
lezer het in zijn volle intensiteit navoelt.
Een even groot meesterschap betoont Filip de Pillecyn in De Rit, het verhaal van
een patrouilletocht tijdens de uren dat de Duitse stortvloed Brabant overspoelde; een
verkenning die de schrijver niet heeft meegemaakt, doch die zo overtuigend is
geschreven dat ze haast al de kenmerken van het zelfbeleefde vertoont.
De terugtocht van het veldleger op de vesting Antwerpen, de uitvallen, de
belegering en de beschieting van de forten en van de stad, de aftocht van het leger,
die eindigen zal aan de IJzer, zijn gebeurtenissen die geen felle weerklank in onze
literatuur hebben gewekt, tenzij in de sterk realistische roman van J. Schoup: In
Vlaanderen heb ik gedood.
Tijdens de eerste weken van de oorlog hadden talrijke vrijwilligers zich gemeld
en werden de recruten van de lichting 14 binnengeroepen. Fritz Francken, die tot
deze laatsten behoorde, verhaalt hiervan in: Uit mijn soldatentijd, een boekje zonder
literaire pretentie. Wij kunnen de slag aan de IJzer niet naleven door de lectuur van
een letterkundige herschepping, maar hij werd met nauwkeurigheid beschreven door
een man uit de streek die hem als soldaat meemaakte. De IJzerslag 14 door Marcel
Senesael is vermoedelijk het betrouwbaarste document dat, in welke taal ook, over
deze historische gebeurtenis werd gepubliceerd.
Evenals voor Claes in de omgeving van Namen, waren voor Cyriel Verschaeve,
toenmaals kapelaan in het Veurne-Ambacht, de vluchtelingen de voorlopers van de
naderende oorlog, die in de nacht van 15 tot 16 oktober de IJzer bereikte. Reeds twee
dagen later moet hij een terdood veroordeeld soldaat bijstaan en de fusillering
bijwonen. Hij beschrijft dit in het oorlogsdagboek dat hij bij de aanvang van de
oorlog is gaan bijhouden. Dit dagboek dat niet met het oog op publicatie werd
geschreven bevat menige aangrijpende bladzijde en blijft een onmisbaar document
voor de geschiedschrijver, die de geestesgesteldheid van de soldaten tijdens de eerste

West-Vlaanderen. Jaargang 13

oorlogsjaren wil begrijpen. Vanzelfsprekend is het een even onmisbaar stuk voor de
kennis van de dichter-denker.
Het gaafste hoofdstuk uit het Oorlogsdagboek is wellicht ‘Een nacht in de kerk’
waarin hij de heilige dood verhaalt van een eenvoudige boerenjongen die als
zwaargekwetst soldaat in zijn kerk werd neergelegd. Wanneer de slag is geluwd en
de aanvalsoorlog in een stellingsoorlog is vastgelopen, kreeg Verschaeve de
gelegenheid om de achterste stellingen van het front te bezoeken. Hij maakt de zeer
pertinente opmerking dat de soldaten nog slechts dienst doen als schietschijf voor
de kanonnen en roept uit: ‘Is me dat een slagveld? Geslagen, gevochten wordt er
niet; dit is een kerkhof, waar levenden in graven de dood afwachten’.
Verschaeve, die met de soldaten is gaan meeleven, heeft voor hen liederen gedicht,
die doorgaans al te stug en stroef zijn uitgevallen. Zo dit Lied van het slijk:
Wij staan hier besprenkeld, bespat,
van 't hoofd tot de voeten vol moore,
wij liggen beklijsterd, beklad
als slijk zijn wij, achter en voren.
Doch Duitsland mag weten en 't weet het
en nimmer vergeet het
dat bij ons het slijk op de kleren slechts viel
bij hem op zijn ziel.

Wie het leven op het front heeft meegemaakt zal er zich over verbazen dat, in de
gegeven omstandigheden, nog enige intellectuele inspanning mogelijk is geweest.
Voor een debutant, die daarbij in het Nederlands wou schrijven, waren de
moeilijkheden met de taal niet gering. Op het college had hij immers, zo goed als
uitsluitend Frans onderricht genoten en de volksjongens, waarmede hij samenhokte,
spraken enkel hun dialect.
Waren boeken schaars, zo waren goede Nederlandse boeken haast onvindbaar.
Wanneer hij met verlof ging was hij op Frans of Engels aangewezen. In feite zat de
Vlaamse frontdichter ingesloten op een klein taaleiland, zonder con-
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Cyriel Verschaeve, geschilderd door Dirk Vansina.
Cliché uit ‘Verschaeve getuigt’ door Dirk Vansina, uitg. De Zeemeeuw, Brugge.

Fritz Francken.

tact met een beschaafd-sprekende gemeenschap. Niemand kon hem aanwijzen hoe
hij de Franse militaire vaktaal in het Nederlands moest omzetten. De volksjongens
wisten het evenmin doch ze schiepen voor eigen gebruik een soort oorlogsbargoens
dat door Evermar van Moere in Soldatenleven, een bijdrage tot de oorlogsfolklore
van de Vlaamse soldaat, werd vastgelegd. Terecht noteerde hij in zijn inleiding:
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‘Onze kerels hebben hun oorlogstaal doorzaaid met woorden, spreuken en
uitdrukkingen wier frisse oorspronkelijkheid en diepe spontaanheid 't oorlogsleven
alleszins aanschouwelijk voorstellen’.
We vinden weinig of geen van bedoelde woordenschat bij de gelegenheidsdichters
wier verzen door Jan Bernaerts en Hendrik Heyman werden opgenomen in de in
1916 verschenen verzameling Oorlogspoëzie. Op een enkele uitzondering na werden
de afgedrukte gedichten ofwel aan het front, ofwel in het buitenland door aldaar
vertoevende Vlamingen geschreven. Bevreemdend mag het heten dat het beste dat
we in het boek aantreffen niet is van de hand van dichters met stevig gevestigde faam
zoals Constant Eeckels en Karel van den Oever, doch ondertekend zijn door
kwasi-onbekenden zoals Hodister, T. de Ridder, A. Nobels, A. van Veerdegem, die
echter allen overschaduwd worden door het frisse talent van Fritz Francken.
Tijdens de volgende jaren zal Daan Boens naar voren treden en komen meerdere
jongere debutanten aan het woord in de dagbladen: De Belgische Standaard, Ons
Vaderland en in het weekblad De Stem uit België. Het ontbrak niet aan
verzenschrijvers, doch zoals steeds bleven de waarachtige dichters een zeldzaamheid.
De Westvlaamse priester-dichter Julius Valckenaere (Horand) liet in het onbezette
gebied een bundeltje ‘Oorlogsgedichten’ drukken. Ward Hermans publiceerde achteraf
een keur uit zijn bundels: Verzen van Liefde en Strijd. Van de Pillecyn en Jozef
Simons verscheen Onder den hiel. De naam van Leo de Naeyer verdient bewaard te
blijven omwille van volgend vers, dat bij gelegenheid van het sneuvelen van een
studiemakker werd geschreven:
De toekomst lacht u toe mijn vriend, als ooft
dat weeldrig hangt met morgendauw beladen,
in rozig-jonge zon, langsheen de paden
der levensgaard die wonne u had beloofd.
Jong, werkenswaardig, gingt gij slechts één dag
den zonnegouden gaard in van het leven;
met vasten zin, 't hoofd hoog en zonder beven,
de toekomst toe, die voor u lag; en ach
uw handen mochten niet de druiven persen,
die purper-doodrijp hingen, zwaar in tros,
om uwen sterken levensdorst te lesschen.

West-Vlaanderen. Jaargang 13

242
Het leven hebt ge nauwelijks zien rijpen
en 't ooft bood u alleen den morgenblos.
Toen gingt gij heen, voor ge de vrucht mocht grijpen.

De dood van medestrijders heeft menig dichter geïnspireerd tot een vers van blijvende
waarde. We denken hierbij aan enkele strofen van Fritz Francken, maar vooral aan
Na den aanval van Franz de Backer en aan het in zijn grote eenvoud zo ontroerend
gedicht van de prins der Vlaamse frontdichters: August van Cauwelaert dat zo prachtig
inzet met de versregels:
Hij sloeg zijne armen op en sloot
zijne ogen op het licht der dagen...
wie zal zijne arme moeder dragen
de droeve mare van zijn dood?

Het sneuvelen van de studentenleider Firmin Deprez heeft Verschaeve geïnspireerd
tot een sonnet dat krachtig inzet met:
Zijn wil was zijn beitel om staag te houwen
zijn beeld scherp van lijnen en manlijk schoon,
opdat het eens staan mocht voor Godes troon
en trotsen de scherpte van 't godd'lijk schouwen.

Hij heeft de Vlaamse doden voor Vlaanderen opgeëist in het lapidaire vers dat
mondgemeen is geworden:
Hier liggen hun lijken als zaden in 't zand
Hoop op den oogst, o Vlaanderland.

De Grafrijmpjes van aalmoezenier R.V. Mortier werden op duizenden eksemplaren
verspreid. Men kan ze bezwaarlijk tot de poëzie rekenen; het zijn inderdaad slechts
rijmpjes, maar een grafschrift als het volgende voor een soldaat die verdronk is wel
pittig:
Vroeger of later
Gene door 't vuur, deze door 't water.

Niet enkel aan het front stierven de jongens. Er werden graven gedolven in de
omgeving van de krijgshospitalen; er werden er eveneens gegraven in deze van de
Franse gevangenissen waarin de veroordeelde IJzerjongens roemloos crepeerden; er
werden er eveneens gedolven aan de paradijselijke Azurenkust voor de teringlijders
die er bezweken. Dr. Albert van Driessche, die er als arts dienst deed, gaf op
diep-ontroerende wijze getuigenis van wat hij heeft meegemaakt in Het glorieloze
Lot.
Met stoïcijnse moed zag Filip de Pillecyn de dreigende dood tegemoet in een regel
die veel gelijkenis vertoont met de aanvangsregel van het bekende gedicht van de
Engelse dichter Rupert Brooke: ‘If I should die, think only this of me’: - ‘Wanneer
ik vallen moest, denk dan alleen dat uit mijn woord’... enz., doch dat niettemin zijn
grote waarde behoudt en tot het beste behoort van wat aan het front werd gedicht.
De religieuze gelatenheid van de dulder, de christelijke overgave aan Gods wil
werd door Hilarion Thans énigmooi verwoord:
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Nietwaar, wij zullen het dragen,
mijn ziel, in trouw geduld
en zonder wondrend vragen
waarom nu al onze dagen
kwamen in rouw gehuld.

De minderbroeder-verpleger bad toen eveneens zijn Verplegersgebed:
Geef mij te zien, o Heer, hoe Gij het zijt
die op dit bed, uw kruis ligt, en die lijdt.

dat evenzeer van zijn dichterschap als van zijn vroomheid getuigenis aflegt.
Evenals Hilarion Thans had August van Cauwelaert reeds vóór de oorlog
gedebuteerd. Hij was bij van de Woestijne en Boutens in de leer geweest en beschikte
over een benijdenswaardig fijn taalgevoel. De Liederen van Droom en Daad, die hij
schreef nadat hij levensgevaarlijk werd gewond, zijn ongetwijfeld het hoogtepunt
van onze oorlogspoëzie. Naast de letterkundige gaafheid treft men er de zieleadel
aan, die zo kenschetsend was voor de idealistische Vlamingen, die zich voor de
verbeestelijking van het frontleven wisten te behoeden. Haast al zijn verzen verdienen
te worden aangehaald. Wij kunnen de lezer slechts aanzetten ze in zijn bundel na te
lezen.
De verzenbundels van Fritz Francken en Daan Boens zijn van een heel ander
allooi. Fritz Francken heeft iets van de zwier en de losheid van Pol de Mont. Hij
charmeert door zijn krachtig ritme en zijn speelse klank, ook dan nog wanneer de
inhoud wat mager uitvalt. Hij schrijft àl te gemakkelijk, zodat veel van zijn verzen
iets weg hebben van een improvisatie. Aan het front werden ze fel bewonderd. Ze
gingen niet diep, maar ze waren de poëtische transpositie van het leven dat aldaar
werd geleefd. Wie in de toenmaals gepubliceerde bundels naar zijn gaafste verzen
op zoek gaat, raadplege insgelijks zijn in 1959 gepubliceerde bundel Met de ransel
op de rug, die talrijke gedichten bevat uit de periode 1914-1918.
De drie dichtbundels van Daan Boens hebben wellicht evenveel documentaire als
poëtische waarde, al hebben wij hier ongetwijfeld met een waarachtige dichter te
maken. Hij heeft een rijk gemoedsleven en heeft de verdienste een ernstige poging
te hebben gedaan om de indrukken
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Jozef Simons (Cliché Davidsfonds, Leuven)

Daan Boens.

uit het loopgravenleven met adekwate woorden en beelden vast te leggen. Gave
gedichten zijn bij hem schaars; maar zij zijn er, en af en toe, treft men in de onrijpere
gedichten versregels aan die doen opkijken. Ook loopt hij op het humanistisch
expressionisme vooruit met de gedichten waarin hij de aspiraties naar een betere
wereld vertolkt, zoals in deze regels:
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En als gij zien zult hoe nog dàn die ongekenden,
die lieden waarvan geen geschiedenis bestaat,
door eigen kracht 't gebouw der wereldvree volenden
met 't onbegrensd geloof der toekomst op 't gelaat
dan zult gij, man, die broeder zijt van deze stoeren,
gerust zijn in het lot, dat als een gulden dal
zijn goedheid zal langsheen de rots der vrede voeren...

Herhaalde malen werd gepoogd de opmarsj naar de loopgraven in een vers weer te
geven. In een der zeldzame gedichten die hij schreef is Anton van de Velde daar het
best in geslaagd. Het verdient meer bekendheid.

Allerzielen
Met zware stap, als schimmen in het duister,
een vloek verbijtend, in de kleffe klei verlamd,
gaan ze allen voort. Er is een helse luister
in 't westen en de aarde is moegeramd.
De rug gebogen onder zak en wapen,
de stok geklemd in ruwgeknepen vuist,
en de oude pijp in strakgepeesde koppen,
trekt heel de bende op, vergrauwd, verluisd.
Langsheen het karspoor hier en daar een grafkruis,
dat zwart vlekt op een zode moddergrijs;
daaronder liggen meestal onbekenden,
die haakten naar een eindlijk paradijs.
Terwijl de troep, nog krommer, door de avond
voorbijgaat, keren allen 't stroeve hoofd
naar al die kruisen met een blik vol deernis:
Dié mensen had men komend heil beloofd!
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De regen klettert over dode velden
de roffel voor wie naar de voorpost gaan.
De wind giert woest in de verminkte bomen,
die knerpend met hun laatste takken slaan.
Met zware stap, verdampend in het duister,
vergaat de troep. 't Kanon scheurt plots de lucht,
en naar het zuiden keert met vlugge vlerken
een opgeschrikte, zwarte vogelvlucht.

Soldaten gingen af en toe met verlof. Ze beleefden er wel eens amoureuze avonturen.
Dergelijke verhalen hebben Fritz Francken en Frans Smits op hun actief. In Mijn
Oorlog memoreerde Hilarion Thans, niet zonder humor, zijn omgang met de
kameraden.
Op een hoger peil staan de boeken van Karel Elebaers: Lief en leed uit dagen van
lijden en Na den Storm. Zij munten uit door fijne opmerkingsgave en zijn vaak
pareltjes van schrijfkunst.
Er drong niet veel tot ons door van wat in de Duitse krijgsgevangenkampen werd
geschreven. De Verzen van Elegast van Piet van Rossem zijn onpersoonlijk, doch
correct en in een verrassend goed Nederlands gesteld. In Bei uns in Deutschland
vertelt Ernest Claes op gemoedelijke wijze van de opgedane ervaringen. Hij werd
vrij spoedig uitgewisseld tegen Duitse gevangenen en werd over Zwitserland naar
Frankrijk gevoerd. Eens over de grens bezint hij zich over de oorlog in Waar is de
waarheid? en komt tot de slotsom: ‘Ik vind de waarheid in de eenvoud van mijn
hart’. Het is ook aldaar dat Edgar Gevaert ze heeft gevonden, nadat hij de afslachting
van de IJzerslag had meegemaakt. Hij schreef zijn bedenkingen neer in een
persoonlijke archaïsche stijl die aan zijn geschriften een eigenaardige bekoring
verleent. Zeer terecht werd In den hof der Liefde door Felix Timmermans en Wiens
Moens fel geprezen.
In zijn expressionistisch spel van de oorlog: Nuances heeft de zwaar verminkte
Paul de Mont het dwaze en monsterachtige van de oorlog aan de kaak gesteld. Niet
het minst in het derde deel waarin een gesneuvelde meent dat slechts doden mensen
zijn. Menselijke mensen treft men haast niet aan onder de levenden.
Het bevrijdingsoffensief dat in de herfst van 1918 werd ingezet, betekende het
einde van de stellingoorlog. De doorbraak was moordend voor beide partijen. De
verliezen aan pelotonchefs - en dat waren toen doorgaans hogeschoolstudenten waren uitzonderlijk hoog. Frans de Backer die de stormlopen in deze hoedanigheid
heeft meegemaakt liet zich hierdoor inspireren bij het schrijven van Longinus. De
tragiek van de jonge luitenant die, dag na dag, mensen moet moorden en zijn eigen
jongens de dood injagen, werd door de schrijver scherp aangevoeld. Spijt

West-Vlaanderen. Jaargang 13

August Van Cauwelaert

Juffrouw Belpaire. Cliché uit
‘Verschaeve getuigt’ door Dirk Vansina, uitg. De Zeemeeuw, Brugge.
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Hilarion Thans
Cliché Provinciale Culturele Dienst Limburg.

de bezieling waarmede het werd geschreven is het boek sober en beheerst. Realisme
en symboliek vullen elkaar aan zonder elkaar te hinderen. Evenals dit met Namen
14 van Claes het geval is, kan men de waarde van Longinus bezwaarlijk overschatten.
De Vlaamse Beweging aan het front inspireerde menig gelegenheidsdichter tot
strijdliederen die doorgaans geen behoorlijk peil bereikten. Een enkele maal menen
wij er een echo van René de Clercq in te vernemen. Ook aan het front moeten de
mannen van Havere (in Le Havre was de Belgische regering gevestigd) het ontgelden.
Van Cauwelaert pende een dithyrambe die uitstekend is in haar aard. Het frontlied
van Jozef Simons kende succes, al heeft het geen literaire verdienste. Deze zal men
niet ontzeggen aan zijn oorlogsroman Als Vlaanderen vergaat dat nochtans niet het
epos van de Vlaamse IJzersoldaat is geworden, al heeft de auteur er zichzelf in
overtroffen. Hij leest vlot, is in keurig Nederlands gesteld, en de personen zijn net
voldoende getypeerd. Men zal hem bij de veredelde volkskunst onderbrengen. Dat
eveneens de jeugd van de leidende standen, tot de adel toe, de rangen van het
strijdende Vlaanderen moet vervoegen is een thesis die door het verhaal handig wordt
geïllustreerd.
Wanneer de legers de frontstreek hadden verlaten bleef daar slechts een puinhoop
over, waarin de weergekeerde vluchtelingen zich kwamen nestelen. Een hunner, de
niet onbegaafde prozaïst Juul Filiaert schreef een relaas van hun wedervaren in Tiji's
oog op de puinhoop.
Juffrouw Belpaire, die tijdens de oorlog in de Panne vertoefde en er oneindig veel
heeft gedaan voor de kulturele verheffing van de soldaten, publiceerde achteraf haar
gedenkschriften. In De vier wondere Jaren herdenkt zij de kunstenaars en de
letterkundigen die ze van naderbij had leren kennen. Dit geeft ons de gelegenheid
om enkele namen te vernoemen die in dit overzicht niet mogen ontbreken. Lode van
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Eyck vooreerst, van wie we krachtig proza mochten lezen en die succesrijke lezingen
heeft gehouden, Arthur Coussens, en last not least dr. de Gruyter die weliswaar niet
heeft geschreven, doch die het geschreven woord in zijn volle luister heeft gezet.
Volledigheidshalve moet de steller van dit overzicht naar eigen werk verwijzen. Voor
wat de eerste oorlogsmaanden betreft naar de laatste delen van ‘De Zoektocht van
Elckerlyc’, voor het leven in de vuurlinie naar ‘De Deemstering der Zielen’ (meer
bepaald naar ‘De Daad’), voor de religieuze verdieping in de loopgraven naar de
verzenbundel ‘Louteringsvuur’ en naar het mystiek sinnespel ‘De Kroon van
Doornen’.
Dirk Vansina
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Fotocopie van ‘Gebed voor Vlaanderen’ door Cyriel Verschaeve, verschenen in ‘Mis- en gebedenboek
van den Vlaamschen Soldaat’, uitg. Paul Brand, Bussum, 1917.
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Toneel en concertleven in oorlogstijd

Schermles door Dr. O. de Gruyter.

Theaterleven bij de soldaten 1914-1918
Tijdens de eerste wereldoorlog hebben talrijke idealisten in krijgsgevangenenkampen
en achter het IJzerfront, de Vlaamse kultuurstrijd voortgezet en onbewust een
belangrijke bijdrage geleverd om ons toneelrenouveau mogelijk te maken.
Eén van de voornaamste middelen om onze piotten geestelijk te verrijken was het
toneel.
In augustus 1914 waren ze opgetrokken in de illuzie dat de oorlog slechts enkele
maanden zou duren; hetzelfde stemmingsmiddel werd reeds bij de aanvang bij de
burgerbevolking gebezigd onder de slogan: ‘'t Is maar om de grenzen te bewaken’.
Pas wanneer de soldaten alle hoop op een spoedig einde opgegeven hadden, werd
de behoefte aan gezelschapsleven wakker. Vooral in de krijgsgevangenenkampen
en ver achter het front zochten de piotten naar middelen om de verveling te doden
en het heimwee naar huis te temperen.

Het Fronttoneel met Dr. O. de Gruyter
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Zoals het in dergelijke omstandigheden gebeurt, begon men met gezellige uurtjes:
mondharmonika, zang, deklamatie, monologen en toneelfragmenten, improvisaties,
enz. Die ontspanningsavonden hadden geen andere waarde en betekenis dan
onschuldige liefhebberij.
Benevens Paul van Aerden, die in zijn kamp streefde naar opvoeringen met artistiek
gehalte, waren elders vier jonge kunstenaars, die later faam zouden verwerven,
intensief met toneel bekommerd. Volgens hun opvatting moest het toneel boven
liefhebberij en ontspanning uitgroeien tot kultuurmanifestatie. Hun naam blijft aan
de evolutie van ons toneelleven verbonden: Dr. J.O. de Gruyter, Staf Bruggen, Edgard
de Pont, Juliaan Platteau.
Als krijgsgevangene stichtte Edgard de Pont een merkwaardige toneelvereniging
in het kamp te Soltaü; hij kreeg toelating van de Duitse overheid om een ongebruikte
barak om te toveren tot ‘schouwburg’. Aanvankelijk beschikte hij nog niet over het
nodige repertoire en materieel. Samen met zijn kameraden verzamelde hij zangen
voordrachtteksten; uit het geheugen werden vroeger gespeelde toneelfragmenten
aangeleerd en zo ontstond langzamerhand het plan om een reeks stukken met
letterkundige en toneeltechnische waarde te spelen. Bovendien bezorgde de Duitse
overheid hem teksten van toenmalige Duitse suksesstukken (Blumenthal, Kadelburg,
Grabbe) en via de betrokken diensten in België ontving hij de beste toneelwerken
die in de stadsschouwburgen werden toegejuicht.
In 1916 werden verschillende kampen gelikwideerd en kwamen honderden
gevangenen te Göttingen bijeen. Ondertussen was Staf Bruggen, die op 26 oktober
1914 te Ramskapelle krijgsgevangen werd genomen, in het kamp te Göttingen zeer
aktief. Spoedig werden de beste liefhebbers uit Antwerpen, Gent, Brugge, Oostende,
Leuven, enz. bijeengeroepen en ontstond ‘De Vlaamse Schouwburg voor
Krijgsgevangenen’ (ook ‘De opgaande Zon, Schouwburg voor soldaten, Vlaamse
Schouwburg’ genoemd). Ook werd een ‘Vlaams Komitee’ gesticht, met aan het
hoofd een ‘feestbestuurder’: onderofficier Edwien Bauwens (1915-16), Daniël
Heffinck (1916-17), luitenant J. Garray (1917-18). Twee beroepsakteurs: Edgard de
Pont, die reeds vóór de oorlog twee jaar aan de K.N.S. te Gent was geëngageerd en
nagenoeg zijn ganse toneelloopbaan in zijn vaderstad zou blijven werken, ook als
leraar dramatische kunst aan het conservatorium; Staf Bruggen, die na de oorlog de
inkarnatie van de Vlaamse volksziel zou worden, regisseerden de stukken.
Op vergeelde Foto's herkent men figuren als Staf Bruggen, Edgard de Pont, Gust
Langbeen, Dees D'Oosterlinck, Juul de Vuyst, Joris Mazereel, Jef Verhulst, Mon
van Biesen, Bob Truyts, Flup Vrébos, Jef van Haelen, Lode Fabri, Pol Verrycke,
Miel Beliëns, Sander de Graeve, Lode van Cleemput, Gratiaan Meire, e.a.

West-Vlaanderen. Jaargang 13

248
Het repertoire was zeer rijk en verscheiden. Het begon met schetsen, eenakters,
deklamatie, zang, muziek, dans, akrobatie, enz. Bekende auteursnamen uit de
toneelwereld, die voor de oorlog sensatie verwekten en het volk naar de teaters lokten,
kwamen aan de beurt: Lodewijk Scheltjens, Nestor de Tière, Jan Fabricius, Jaak
Ballings, Albert van Waasdijk, Maurits Sabbe, Herman Heyermans, Bernard Shaw,
Karel van Ryn, Mary Chase, Hendrik Ibsen; ook ‘Gudrun’ van Rodenbach werd
gespeeld.
Treffend is het feit dat toen reeds zoveel mogelijk oorspronkelijk Nederlands werk
werd opgevoerd.
In een grote, door de soldaten zelf gebouwde barak, die aanvankelijk diende als
kerk, biblioteek, leeszaal, schouwburg, werd gelezen, gerepeteerd, rollen
overgeschreven, papieren decors ontworpen en geschilderd, kostuums en pruiken
aaneengeflanst, kortom alles wat de piotten onderhanden kregen werd op zeer handige
wijze voor de gaafheid van de voorstellingen bruikbaar gemaakt. Wat van buiten het
kamp moest komen werd met de schamele centen van de soldaten aangekocht. De
vrouwenrollen werden door de gevangenen vertolkt.
Vanzelfsprekend liep de barak telkens ‘stampvol’. De vertoningen werden
opgeluisterd door een groot symfonisch orkest. Van begin 1915 tot in de helft van
1916 speelden er de Vlamingen, de Schotten, de Russen, de Fransen, de Walen en
de Engelsen.
Voor die tijd en in dergelijke omstandigheden was die toneelaktie van buitengewone
betekenis, niet enkel als afleiding voor de krijgsgevangenen, maar vooral als basis
voor de naoorlogse toneelbeweging in Vlaanderen. Immers, buiten de grote centra
was er, wegens het ontwikkelingspeil en de armzalige sociale toestanden in
Vlaanderen, slechts matige belangstelling vanwege ‘de gewone man’. Nu was een
massa uit alle volkslagen voor het gesproken toneel gewonnen. Na de wapenstilstand
gingen de soldaten naar huis, maar Edgard de Pont was opnieuw aktief in de Gentse
K.N.S.; Staf Bruggen stichtte ‘Het Vossentoneel’ (1919-20) en speelde ‘Dolle Hans’,
‘De rechte lijn’, ‘De twee wapens’, enz.
Benevens de toneelaktiviteit was er te Göttingen ook een rijk muzikaal leven.
Aanvankelijk werden bonte avonden en kleinkunstavonden georganiseerd. Spoedig
echter volgden de musici het voorbeeld van de toneelleiders; zij stichtten een groot
symfonisch orkest en speelden werk van Bizet, Strauss, Schubert, Brahms, Meyerbeer,
Haydn. Beroemde figuren kwamen aan de beurt met hun belangrijkste werk; een
ganse avond werd gewijd aan Wagner, Beethoven, Benoit, Mendelsohn; een avond
klassieke muziek en een avond vertolking van Italiaanse meesters. Befaamde
orkestleiders en musici kregen een kans om hun rijke gaven herhaalde keren te
affirmeren: Paul Verzin, Karel vander
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Foto's van het toneelleven in krijgsgevangenschap (Göttingen, 1916-17).
Pag. 248 boven: slottoneel van het derde bedrijf van ‘Rivierschuimers’ - midden: de Vlaamse
toneelgroep in het krijgsgevangenkamp - onder: toneel uit ‘Bietje’ van H.M. Sabbe.

West-Vlaanderen. Jaargang 13

249
Smissen van de Kon. Muntschouwburg, Marcel Demoulin, laureaat van het
conservatorium te Luik, Jan Pancken van de Kon. Opera te Antwerpen en het Kursaal
te Oostende, Lodewijk de Vestele, laureaat van het conservatorium te Antwerpen,
Frans Mathys van de Kon. Opera te Antwerpen. Ook zij hebben onze soldaten de
schoonheid van de muziek geopenbaard en de weg naar de concertzaal leren zoeken.

Het fronttoneel 1918-1920
Juliaan Platteau, die als leider van Het Kristen Vlaams toneel in 1913-14
merkwaardige vertoningen realiseerde, o.a. Vondels Jephta, heeft een belangrijk
aandeel gehad in de stichting en de uitbouw van Het Fronttoneel. In Oostvleteren
had hij met zijn kameraden een toneelgroep in aktie gebracht maar op tweede paasdag
1918 kreeg hij bevel zijn compagnie te verlaten en zich te vervoegen bij de
‘Compagnie des travailleurs’ te Hoogstade. Daar trof hij J.O. de Gruyter aan, doctor
in de germaanse filologie, die ingelijfd als kanonnier bij de eerste divisie, later
sergeant werd, brigadier en ten slotte zijn militaire loopbaan voltooide als fourier bij
het vervoerwezen.
De Gruyter had reeds merkwaardige toneelreferenties. In december 1908 had hij
te Gent de ‘Vereniging voor toneel en voordrachtkunst’, en op 12 maart 1911 de
‘Gentse toneelschool’ opgericht. Twee jaar te voren, op 12 april 1909, speelde hij te
Gent de lievelingsrol van zijn romantisch idealisme, Starkadd van Alfred
Hegenscheidt. Later volgden andere literair-hoogstaande werken: Warenar van P.C.
Hooft, Filokteles van Sofokles, Ifigeneia van Goethe, De bruid van Messina van
Schiller, Mina von Barnhelm van Lessing en De dode stad van d'Annunzio. Hij is
ook de eerste geweest die het waagde om dergelijke werken tijdens de zomermaanden
in openlucht te spelen, o.a. op 22 augustus 1909 Filoktetes te St. Martens-Latem en
in 1910 Ifigeneia in het Nachtegalenpark te Antwerpen.
Achter het front was een gezelschap samengesteld dat in veldgasthuizen voor zieke
en gekwetste soldaten optrad... in het Frans. In december 1917 werden op kosten
van koningin Elisabeth zgn. ‘schouwburgen’ gebouwd, een veldlegerorkest onder
leiding van C. de Thorant samengesteld, waaruit het plan rijpte om het ‘Théâtre de
la Reine’ (Théâtre du front) te stichten. Voorlopig zouden ook luitenant van Iseghem
en mej. S. de Clery kleinkunstavonden verzorgen: een gemengd Franstalig programma
met hoofdzakelijk lyrisch-gesproken toneel.
Ondertussen waren de dames Judels en de Potter-Demey alsmede de heren
Steurbaut en Tokkie in dezelfde stijl aan 't werk, maar in het Nederlands.
Een officier van de groene jagers, luitenant Frank Danckaert, trok naar Alveringem
bij Verschaeve om advies in
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te winnen over hoogstaande letterkundige toneelspelen voor Nederlandssprekende
soldaten. Verschaeve zei: ‘Neem de Gruyter en dan hebt ge alles ineens: hoofd, groep,
repertoire.’
In december 1917 stichtte Danckaert, samen met de Gruyter en Platteau ‘Het
Fronttoneel’. Wegens de omstandigheden moest de militaire overheid, met het oog
op de militaire dienst toelating verlenen. Geestdriftig stuurde de Gruyter een aanvraag
naar het militair hoofdkwartier. Het antwoord kwam niet, maar de plannen van de
Gruyter kregen vorm in de stichting van een Franstalig gezelschap ‘Le Théâtre de
la Reine’. De aktrices kwamen uit Parijs en werden door de regering mild vergoed,
de akteurs-soldaten werden van alle krijgsdienst ontslagen doch behielden het recht
op hun soldij. Enorme sommen werden ter beschikking gesteld om de soldaten te
overdonderen met stukken als: Le mariage de Melle Beulemans, l'Arlesienne, La
petite chocolatière, Le médécin malgré lui, enz.
Elisabeth Belpaire beïnvloedde koningin Elisabeth ten gunste van de Gruyters
plannen: toelating werd verleend
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Göttingen: de ‘Vlaamsche Schouwburg’, Het Zangersfeest.

voor... één maand. Even voor Pasen 1918 ontving de Gruyter volmacht, echter zonder
aanmoediging of vergoeding. Doch dit alles prikkelde hem des te meer. Reeds begin
mei stond hij klaar met de première van Warenar en Freuleken. Verder stonden op
het repertoire: De heks van Haarlem van van Eeden, De Spaanse Brabander van
Breeroo, Adam in ballingschap van Vondel en een stuk van Heyermans.
De akteurs schreven zelf hun rol over, schilderden de decors, bouwden de scene
op, repeteerden bij kaarslicht op de zolder van een kleermaker. Om de repetities te
kunnen bijwonen werden zij op tweede paasdag overgeschakeld naar de Compagnie
d'artillerie. Zij brachten het overschot van hun schamele soldij bijeen om de kosten
te delgen. De eerste medewerkers waren: Dr. J.O. de Gruyter (leider), Juliaan Platteau,
Joris Rouckhout, Hendrik en Omer Laloo, Gust Maes, Maurits van Daele, Désiré
Walleyn. Wegens groter bezetting van sommige stukken werd later beroep gedaan
op: Jan Cammens, R. Longin, E. Verlinde; de brankardier Honoré Verhaest was
secretaris. Twee vrouwen werden ingeschakeld: Jeanne de Coen (uit Parijs) en Maria
Denys (uit De Panne) die voorheen nooit gespeeld had. Zij kregen geen enkele
vergoeding en logeerden op de tweede verdieping van de apotekerij van De Panne.
Met de spaarcenten van de akteurs werden ten slotte met een honorarium bedacht:
Bertha en Maria d'Heere (achter het front), Julia van Middelem-Mathis (uit Parijs)
en Mathilde Walraf (uit Londen).
De eerste vertoning van Het Fronttoneel werd begin juni 1918 gegeven te
Hoogstade in de ‘Schouwburg der Koningin’. Het stuk, Warenar van P.C. Hooft
moest wegens het sukses een maand lang gespeeld worden; sommige soldaten kwamen
van uren ver te voet om aanwezig te zijn.
Op één van de voorstellingen pronkte onder de toeschouwers de beruchte generaal
Bernheim. Hij had plaats genomen naast Cyriel Verschaeve, die hem niet groette.
Het tafereel waarin Warenar wanhopig jankt om het verlies van zijn gestolen pot,
gaf aan de vertoning plots een geweldige betekenis. De Gruyter kroop als een razende
naar
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De rugzijde van deze foto vermeldt: ‘Aan onzen tooneelmeester Edg. Depont, als aandenken. Göttingen
27-2-17’ en werd ondertekend door De Graeve, Th. Vreke en Hipp. Verrijken.

het voorplan, strekte zijn houterige vinger naar de pronkerige mondheld en schreeuwde
als een bezetene: ‘Jij daar met je kromme neus, de schat heb jij gestolen!’ De soldaten
begrepen spontaan de zinspeling op de taal- en kultuurstrijd achter het front, veerden
recht, floten in de richting van de generaal en juichten de Gruyter toe.
Volgens Prof. Dr. Frans Daels waren de eerste vijftien rijen bestemd voor Bernheim
en hogere officieren. Verschaeve deed teken naar de soldaten dat de vrijwel onbezette
plaatsen voor de overheid moesten ingepalmd worden, wat dadelijk stormenderhand
gebeurde (De Blauwvoet, jg. 1934, Nrs 6 en 7, april-mei). Toen de generaal na het
tweede bedrijf de vertolkers achter het toneel wilde feliciteren, weigerden allen hem
te groeten.
Later tijdens een voordrachtavond te Pollinkhove waagde de Gruyter het
Rodenbachs Klokke Roeland voor te dragen. Eén van de drie aanwezige generaals
stond perplex en zei tot de Gruyter: ‘Mais, vous êtes un passionné, monsieur de
Gruyter!’, waarop de soldaat antwoordde: ‘Oui, mon général!’
Een tweede creatie, Freuleken van Herman Roelvink, werd gegeven in de zaal
Verhaeren in het gasthof Océan te De Panne. Dit lievelingsstuk van de piotten werd
van de 25o juni tot einde juli iedere dag gespeeld.
Met Starkadd, van Alfred Hegenscheidt, het derde stuk, voor het eerst opgevoerd
in de hospitaalschouwburg te Vinkem, was de faam van Het Fronttoneel voorgoed
gevestigd. Korte tijd voor het groot offensief, na anderhalve week voor vertaling (de
Gruyter vertaalde het werk in één nacht), repetities en enscenering stonden de akteurs
klaar met ‘Het belang van Ernst’ van Oscar Wilde; de première had plaats op 18
oktober 1918 te Hoogstade. Tot twee dagen voor het offensief werd het stuk gespeeld
en ondertussen zou ook Minnespel van Schnitzler vertoond worden, had de doorbraak
van de geallieerden niet plaats gehad.
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Na de wapenstilstand gaf de groep liefdadigheidsvoorstellingen in Antwerpen,
Gent, Brussel, St. Niklaas, Brugge, Veurne, enz. en ook in bezet Duitsland, waar ook
Duitse burgers aanwezig waren. De Gruyter was ondertussen opnieuw in het atheneum
te Gent werkzaam en liet de leiding van Het Fronttoneel over aan Juliaan Platteau,
die ook Dolly de Gruyter en Staf Bruggen engageerde. Wegens hun invloed op de
Vlaamse soldaten werden Bruggen en Platteau, te Kempen herkend, door luitenant
Poullet over de grens gezet...
Het Fronttoneel, Het Krijgsgevangentoneel en het Vossentoneel hadden op enkele
maanden tijd de grondvesten gebouwd voor een bloeiend toneelleven in Vlaanderen.
De akteurs waren gevormd volgens de Gruyters vooroorlogse inzichten en technische
vaardigheid, een rijkgeschakeerd publiek was vertrouwd met een hoogstaand literair
repertoire en met een nieuwe speelstijl; de luister van het Nederlands klonk als een
nieuw geluid in duizenden oren, en... zo onstond in 1920 het later beroemd geworden
Vlaamse Volkstoneel.
Antoon vander Plaetse
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De beeldende kunst aan de IJzer
...ook zijne kunst heeft er aan te danken de keurigheid der poëzie, 't
onsterfelijke der bezielende gedachte, den geur die ze zal vrijwaren voor
de komende geslachten.
uit M.E. Belpaire, ‘De Vier Wondere Jaren’.
Bij een poging om het uitzicht en de betekenis te achterhalen van de beeldende kunst
aan de IJzer in 1914-1918, let men dadelijk op de brutale cesuur die zich daar aftekent.
De eerste wereldoorlog scheurt en verminkt gevestigde verhoudingen. Wat vóór
augustus 1914 tot stand is gekomen, schijnt eensklaps te behoren tot een afgesloten
tijdvak. Slechts na de Wapenstilstand kan men opnieuw met een schone lei beginnen...
De kunstenaars - en hun werk, dat aan de IJzer in onzeglijk moeilijke
omstandigheden ontstaat en daarvan dikwijls ook de materiële sporen draagt - worden
daardoor gesitueerd in een soort vacuüm. Men vergeet dat zij een verleden hebben
en dat zij later, zo het leven hun gegund is, verder werken. Het kost enige moeite
zich die continuïteit voor te stellen en de cesuur te vergeten. Onvermijdelijk worden
de oorlogsjaren beschouwd als een periode op zichzelf. Men vergelijkt en weegt haar
af met de ontwikkeling van de beeldende kunst in ons land na '18. De visie die daaruit
voortspruit, vertoont duidelijk de kenmerken van latere, zelfs zeer recente indrukken
welke men opdoet uit het expressionisme, het surrealisme, de abstrakten en noem
maar op.
Het beeld dat aldus ontstaat, is niet volkomen betrouwbaar. Men weert eruit zekere
factoren die toentertijd van buitenuit hebben ingewerkt, omdat de hedendaagse
esthetica daardoor, naar men zegt, zou vervalst worden. Toch is het oorlogsoeuvre
zelf zonder die factoren nauwelijks denkbaar omdat zijn geestelijke inhoud, zijn
redenen van bestaan en soms ook zijn vormgeving erdoor bepaald worden gelijk wij
verder zullen zien.
In die gedachtengang mag in deze bijdrage, desnoods, een rehabilitatie worden
gezien van de beeldende kunst aan de IJzer, terwijl wij, eerlijk gezegd, niet geloven
dat zij deze nodig heeft. Zelfs vijftig jaar later blijft het onderscheid bestaan tussen
werk van kwaliteit en kitsch, hoewel de tijdgenoten daarvoor andere woorden hebben
gebruikt.
Tentoonstellingen uit de jongste jaren zoals Het Impressionisme in België vóór 1914
(Knokke, 1955), De Twintig en hun Tijdgenoten (Brussel en Otterlo, 1962) en de
retrospectieve Theo Van Rysselberghe (Gent, 1962) helpen de terugblik op de toestand
in 1914 stofferen. Natuurlijk zijn nog andere stromingen en figuren in het tijdsbeeld
waarneembaar. Men bemerkt bijvoorbeeld de nawerking van het romantisme van
Wappers en van het neo-classicisme van Navez, zelfs van Puvis de Chavannes. Op
sommige doeken van de Bruggeling Joe English, vóór 1914 geschilderd, is de invloed
van de Pantheon-decorateur duidelijk aanwezig. Ook de sterke persoonlijkheid van
de Antwerpenaar Henri de Braekeleer, gestorven in 1888, is nog niet vergeten. Enkele
interessante kunstenaars hebben zich inmiddels te Sint-Martens-Latem geschaard
rond de boeiende figuur van Georges Minne. De tweede groep van die naam, waaruit
later Permeke, Gust De Smet e.a. zullen naar voor treden, doet dan misschien nog
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wat studentikoos aan maar legt toch reeds zekere grondslagen voor het later werk.
En er is natuurlijk ook Ensor!
De geest en het streven van de Groep der XX te Brussel, werkzaam tussen 1884
en 1893, en die daarna voortleven in La Libre Esthétique tot in 1914, zijn vóór het
uitbreken van de oorlog blijkbaar het meest à la page. Hun tentoonstellingen dragen
gevoelig bij tot de verspreiding van de artistieke opvattingen van Renoir, Cézanne,
Van Gogh, Seurat e.a. Uit de memoires van mevr. Octave Maus, wiens echtgenoot
eenmaal de promotor was van die beweging: Trente années de lutte pour l'art (1926)
klinkt de tonaliteit op van vooroorlogse jaren die op artistiek gebied toch wat méér
geweest zijn dan een belle époque. Het impressionisme viert hoogtij, het échte van
Ensor en van de in 1896 gestorven Willem Vogels zowel als het ingevoerde van
Emiel Claus en van Theo Van Rysselberghe. Om het beeld even aan te vullen, noteren
wij terloops de leeftijd, in 1914, van enkele kunstenaars die wij nu voor dat tijdperk
belangrijk kunnen achten maar die wij niet aan de IJzer terug vinden: de Nederlander
Georges Breitner is 57; zijn laatste grote tentoonstelling in het buitenland is deze in
1909 te Antwerpen, bij L'Art Contemporain. De fijnzinnige symbolist William
Degouve de Nuncques is er 47. Hij zal onder de oorlog verblijf houden te Blaren
(N.). Ensor, honkvast te Oostende, wordt 54. Reeds wordt zijn invloed op Vogels,
op Toorop - na de oorlog eregast van de Pelgrimgroep - en op Van Rysselberghe e.a.
groot geacht. Fernand Khnopff is twee jaar ouder. Ook bij hem spelen invloeden van
symbolisme mee. Georges Lemmens, 49, sterft te Brussel in het derde oorlogsjaar.
Georges Minne, 47, is vriend van symbolistische dichters als Van Lerberghe,
Verhaeren en Maeterlinck van wie hij werk illustreert. Servaes zal niet aan de invloed
van zijn vormentaal ontsnappen, haar echter ook tegelijk verrijken. Theo Van
Rysselberghe, 52, neergestreken aan de Franse Azurenkust, neemt in 1913 deel aan
het kunstsalon op de Gentse wereldtentoonstelling. Het museum van Weimar koopt
er twee van zijn schilderijen; aan onze oostgrens is er immers nog geen vuiltje aan
de lucht! Zijn werk
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Alfred Bastien.
Op de rugzijde van dit schilderij staat te lezen: ‘Les Halles de Nieuport vues de la rue Saint-Sébastien,
le 4 septembre 1916 pendant le bombardement de la tour. - Peint sur piace par le sapeur Bastien’.
(eigenhandig schrijven van de schilder). - Koninklijk Museum van het Leger en van Krijgsgeschiedenis,
Brussel.

bevestigt de heersende tijdsgeest: de la lumière avant toute chose. Terloops gezegd:
dat salon van 1913 is, voor zoveel wij weten, het laatste groot rendez-vous. Sommige
artiesten aan de IJzer zullen er met weemoed aan terugdenken. Waar is de tijd dat
zij er een medaille wonnen! Jakob Smits, 58, benadrukt zijn korrelige techniek tot
net vóór het uitbreken van de vijandelijkheden. Hij leeft afgezonderd in de Antwerpse
Kempen. Onder de oorlog gaat zijn volle werkkracht naar sociaal dienstbetoon in de
gemeentelijke bevoorrading. Zijn oplossing voor de problemen van het licht in de
schilderkunst moet maar wachten tot na de Wapenstilstand. Permeke zal hem, in dat
opzicht, schatplichtig blijven. Jan Stobbaerts, eindelijk. een vriend van de Braekeleer,
sterft te Schaarbeek in 1914. Dat zijn er enkelen onder de velen, opgesomd met al
de gevaren van een subjectieve selectie. Uit hun werk kunnen wij nochtans de
hoofdlijnen aflezen welke het uitzicht van de beeldende kunsten in 1914 in ons land
hebben bepaald, en waarvan voorzeker ook de jongere artiesten die naar het front
vertrekken, de herinnering en het voorbeeld meedragen, verstrengeld met de
academische beginselen en de onvoldaanheid van hun eigen vormingstijd. Wie zijn
dan de kunstenaars die men, in october 1914, aan de IJzer terug vindt? Deze vraag
zal wel altijd ten dele onbeantwoord blijven. Het uiteengeslagen Belgisch leger had
andere zorgen dan het aanleggen van naamlijsten van gemobilizeerde kunstenaars.
Daar zou men pas later kunnen aan denken.
Wie er niet waren en na de Wapenstilstand hun talent met de gekende schittering
zouden tentoon spreiden, is gemakkelijker om zeggen, maar het valt buiten het bestek
van dit artikel. Het moge hier volstaan vast te stellen dat de vaandeldragers van het
Vlaams expressionisme toen de dans ontsprongen zijn (ten gevolge van
omstandigheden waar zij, meestal, geen zeggenschap over hadden), en dat hun
afwezigheid in het panorama van de kunst aan de IJzer een leemte laat waaraan het
nuttig is te herinneren omdat men anderszins het beeld van de evolutie na 1918 zou
vertekenen.
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Liever dan een opsomming van namen te geven, willen wij proberen de artistieke
strekkingen te bepalen welke zich in 1914-1918 aan het Belgisch front manifesteren,
en in dit verband enkele kunstenaars en enkele werken noemen.
In het boek Nieuport 1914-1918 van Commandant Albert Thys staat een kleine
foto afgedrukt waarop men de schil-
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der Alfred Bastien, op 23 mei 1916, de haast katastrofale doorbraak van het zeewater
aan de vernielde sluizen van Nieuwpoort ziet schetsen.
In het Stadhuis te Diksmuide wordt van Samuël De Vriendt een oorlogslandschap
bewaard, op een stille dag in 1917 geschilderd te Kaaskerke vanuit een observatiepost
op de Belgische IJzeroever: de ‘rivier van ons groot verdriet’, het troosteloos no
mans land vóór de stukgeschoten stad en de verraderlijke eenzaamheid van de
vijandelijke linie...
Beide getuigenissen geven o.i. getrouw de oorlogsrealiteit weer waarin de
kunstenaar daar werkt en wil werken. Het lijkt er haast op dat het geloofd
plein-airisme van de impressionisten hem daar een sinistere grap aan het spelen is.
De meest elementaire hulpmiddelen ontbreken. Potlood, waterverf en papier doen
vooral de beroepsmensen verlangen naar tubes en fijn schilderslijnwaad. Soms vinden
zij geschikt materiaal - als zij het kunnen betalen van hun bescheiden soldatenpree
of uit Frankrijk of Engeland laten meebrengen. Ofwel behelpen ze zich met
noodmiddelen, zoals Medard Maertens die een portretstudie schildert op wat blijkbaar
niet veel beter dan een lap baalkatoen is geweest. Slechts enkele bevoorrechten,
waaronder de reeds genoemde Bastien, kunnen hun werk min of meer behoorlijk
organiseren.
Tussen de kunstenaars aan de IJzer mag Alfred Bastien (1873-1955) zonder
aarzeling een ereplaats krijgen. Deze schilder uit Elsene had gestudeerd aan de
Academie te Gent bij Delvin en te Brussel bij Portaels. Hij had in 1897 de
Godecharleprijs behaald en was, enkele jaren later, met Maurice Wagemans naar
Spanje getrokken. Tussen 1905 en 1908 had hij zowat de gehele wereld bereisd. Het
was een schilder in de volle kracht der jaren en met volwassen kunstenaarschap die
aan het front terecht kwam. Zijn faam was toen reeds gevestigd o.a. door het groot
panorama van Belgisch Kongo dat men op de wereldtentoonstelling te Gent had
gezien. Na de oorlog zou het IJzerpanorama te Oostende, nu te Brussel, andermaal
de aandacht wekken.
Bastien blijkt realist tot in de vingertoppen, maar dank

Leon Huygens: ‘Nieuwpoort 1916’. Koninklijk Museum van het Leger en van Krijgsgeschiedenis,
Brussel.
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James Thiriar: ‘Belgische officieren en soldaten, winter 1914-1915’, gekleurde potloodtekening. Koninklijk Museum van het Leger en van Krijgsgeschiedenis, Brussel.

aan zijn ongewone bedrevenheid wordt wat hij onder zijn ogen ziet gebeuren, in de
verf gesublimeerd. Zijn momentopname van Sergeant André Houba die, verblind
door een gasaanval, in Bastien's schuilkelder te Nieuwpoort op evacuatie wacht,
wordt in één gooi met 'n voortreffelijk palet op karton geworpen. Aan de Begrafenis
van Auguste Daras in De Panne, midden 1917, is rustiger gewerkt, maar ook dit
mooi schilderij trilt van intense harmonie en is bijzonder knap gebouwd.
Na de oorlog is Bastien voort blijven werken in ‘de voor hem enig mogelijke,
traditionele schilderkunst, deze van de grote meesters zoals Rubens, Rembrandt,
Delacroix en Courbet. Overtuigd van de fundamentele waarde van het realisme,
verleent hij haar de vruchtbare kracht van een romantisch ideaal. (...) Hij zoekt naar
de schoonheid van de technische vaardigheid en naar het lyrisme van de toets, de
vette en kleurrijke verf’. Aldus het toch wel positief verdikt van mevr. S.
Houbart-Wilkin, in de catalogus Hedendaagse Belgische Kunst van de Brusselse
Expo 1958, waarin Bastien met een lenig portret van een Dame in het wit
vertegenwoordigd was.
Lijkt Bastien aan het front een hoofdfiguur, toch is hij geen kopman geweest van
een bepaalde groep. Hij staat zelfs niet vermeld op de lijsten van de deelnemers aan
de tentoonstellingen die in 1916, 1917 en 1918 in De Panne, en eenmaal in Le Hâvre,
werden gehouden. Heeft hij zich daaraan niet geïnteresseerd; wenste hij zijn kunst
niet te laten compromitteren door wat kon gelijken op een artistieke verbroedering
met amateurs; of bestond er een officiële oekaze welke hem zulks zou hebben belet?
Het is een van de vele, niet zo belangrijke vragen met betrekking tot ons onderwerp,
waarbij wij niet wensen stil te staan. Heeft het trouwens zin, aan het Belgisch front,
te willen zoeken naar groepen of scholen? Zijn dit geen kunsthistorische begrippen
uit vredestijd die daar niet van toepassing zijn? Is niet elk kunstenaar aangewezen
op eigen individualiteit? Moet hij niet leven op noodrantsoen, op wat hij vroeger aan
kennis heeft opgedaan en nu, in de wrangheid van elke oorlogsdag, moet zien aan
te wenden naar gelang de omstandigheden het toelaten? De groepen ontstaan op een
ander vlak, dat der organisaties namelijk die op zeker ogenblik ook de artiesten onder
hun hoede nemen, niet zozeer om hen te vormen maar om hun de gelegenheid te
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bieden, te tonen wat zij waard zijn. Zeker, er is van deze initiatieven een vruchtbare
en diepmenselijke stimulans uitgegaan. Lezen wij niet dat de jon-
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Sam Devriendt: ‘Zicht op vernield Diksmuide’, einde 1917 geschilderd van op de vernielde
waarnemingspost van Kaaskerke, ‘IJzerenweg’-statie. Het IJzerkruis staat min of meer wat links van
die plaats.

ge schilder Karel Van Lerberghe, uit Woumen bij Diksmuide, thuis zijn gehele
verzameling die hij had aangelegd voor een expositie, in de vlammen had zien opgaan,
en dat hij was gaan twijfelen aan zichzelf? Totdat het initiatief van De Belgische
Standaard om in september 1916 te De Panne een groepssalon in te richten, hem
zijn geloof in eigen werk terugschenkt en hem opnieuw naar het penseel doet grijpen.
Doch dit zijn inderdaad geen kernen waaruit een nieuwe kunststroming zou kunnen
vertrekken. Wij hebben althans de indruk dat het oorlogsbedrijf de
kunstenaar-met-de-helm tijdelijk doet aarzelen en hem vooral ook doet ervaren hoe
vreselijk alleen hij is.
Het waardig realisme van Bastien heeft overal aan het front aanhangers. In zijn opstel
over Kunst aan den IJzer in Onze Helden (1926) schetst Dirk Vansina gevat de
verbeeldingswereld van de artiest: ‘De oorlog leerde ons ook sommige
schoonheidselementen beter genieten en waarderen. Eene groote bekoring ging uit
der talrijke ruïnen waar omheen onze jongens legerden’. Met fijne schildersneus
vindt hij de pittoreske plaatsen: ‘Ik wist een verlaten tuintje in de Lente waar de
onnoozele veldbloemen, al overrompelend, een tikje geluw of rood of wit en rijke
festoenen van groenigheid over donkere bouwselen lieten zingen. En boven in het
grillig skelet der uiteengetakelde roostering van het woningje haperden nog enkele
helroode pannen die hingen te blaken in de middagzon, als zuidersche vruchten’
(ibid.). ‘Eerlijk en doorvoeld’ noemt Vansina het werk van de talrijke kunstenaars van beroepsmensen zowel als van goede amateurs, - die dat bevreemdend
oorlogslandschap in beeld brengen: Marcel Canneel, Louis De Coeur, Camille
Heinrichs, Médard Maertens, Marc Henry Meunier, Thonet e.a. Ook Joe English
wordt hier een eerste maal genoemd, met knappe Veurnse stadsgezichten. En dan
zijn er, te Nieuwpoort, de mannen van de Section artistique, waartoe ook English,
enkele maanden vóór zijn dood, mocht behoren, met Alfred Bastien, Leon Huyghens
en de Bruggeling Achiel Van Sassenbrouck. De namenlijst kan op verre na niet
volledig zijn, maar de geest van het werk is in wezen dezelfde, spijt de verschillen
van geschrift en persoonlijkheid die de individuën doen onderscheiden.
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Uit deze oorlogsplejaden treden af en toe toch namen
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naar voor, welke men, met aandacht voor de artistieke ontwikkeling in West-Europa
in die jaren, niet kan voorbijzien. Zo bijvoorbeeld deze van Medard Maertens
(1875-1946). Afkomstig uit Koolskamp, artistiek gevormd te Roeselare en Antwerpen,
bevriend met Cockx en Ramah, is deze begaafde schilder - wel een beetje door eigen
schuld - lange tijd onbekend gebleven. Hij verbleef veel in het buitenland en hield
zich nogal afzijdig van de grote kunstbewegingen die zich in ons land tussen de twee
wereldoorlogen hebben gemanifesteerd. Wel richtte hij in 1942 zelf, te Brussel, de
groep Contact op. Het oeuvre van Maertens is voorzeker een typisch voorbeeld van
de reactie van een Vlaams schilderstemperament op de vorm- en expressiebewegingen
van vóór 1914, waarbij post-impressionisme en fauvisme eigenaardig vermengd
worden. Onder de oorlog moet hij betrekkelijk veel geschilderd hebben. Hij had zich
in 1914 gemeld als vrijwilliger, en zou pas vanaf 1916 opnieuw aan zijn vak kunnen
gaan denken. Uit 1916 en 1917 dateren verscheidene rake portretten en composities,
o.a. Soldats au bain (Brussel, Koninklijk Museum Leger- en Krijgsgeschiedenis) en
ook enkele landschapjes.
Het oorlogsoeuvre van Maertens, evenals dat van de talentrijke Van Sassenbrouck,
die met zijn schilderijen uit 1914-1918 een grote tentoonstellingszaal zou kunnen
vullen, laat o.i. duidelijk uitschijnen dat de ontwikkeling van de beeldende kunst van
vóór de oorlog, zelfs aan de IJzer in sourdine door loopt. Er zijn weliswaar geen
bruuske vormexperimenten merkbaar, maar de kunstenaars van betekenis worden
rijper, zoeken en vinden, laboreren aan nieuwe uitdrukkingen en bereiken resultaten.
Het is alsof de oorlog hun brave impressionistische ideeën dooreengeschud en
verhakkeld heeft, en zij, met de brokstukken in de hand, vol moed opnieuw zoeken
te beginnen. Wij mogen bijna spreken van een neiging naar expressionisme in vorm
en vooral in kleur, hoewel wij toch op de eerste plaats te maken hebben met een
onvoldragen overgangsverschijnsel. Maertens en Van Sassenbrouck lijken ons daarvan
zeer waardevolle exponenten; Samuël De Vriendt, nooit luidruchtig wat de
vormgeving betreft, blijft vooral de humanist die de superioriteit van de geest en
milde ideeën over menselijke toenadering in zijn meest tragische beelden van het
oorlogswee poogt te handhaven.

Sam Devriendt: ‘Kerstnacht 1915 aan het IJzerfront. Duits soldaat overhandigt een monstrans uit
Diksmuide aan een IJzersoldaat’. Mejuffrouw Belpaire - in haar boek ‘Gestalten uit het verleden’ spreekt aangaande dat feit van ‘Oostenrijkers’ die ‘milder waren dan de Pruisen’. Sam Devriendt
schreef ons daaromtrent het volgende: ‘Dat is absoluut niet bewezen en het heeft met de zaak niets
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te maken. Voor mij was het de vijand, die voor ons stond en die op dat heerlijk ogenblik, dat
Kerstmoment, helemaal met ons meevoelde. Wij waren op dat ogenblik geen vijanden meer. Het
Kindje Jezus was tussen ons. Het was dat enig schoon ogenblik van heel de oorlog. Het was ‘Vrede’.
Dat het nu Oostenrijkers of Pruisen waren, heeft geen belang’. De versie van Mejuffrouw Belpaire
is, althans volgens Sam Devriendt, dus fout.
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Achiel Van Sassenbrouck: ‘Hulppost voor gekwetsten’, oorlog 1914-1918.
Schilderij eigendom van H.M. Koningin Elisabeth.

Te midden van het oorlogslandschap beweegt en weert zich immers de mens.
Reeds vanaf de vroegste oorlogsmaanden prijkt hij in het middelpunt van de
wereldramp. Onder de pen van talentrijke verluchters: James Thiriar (Gloire et misère
au front de Flandres 1914-1918, 1920), Armand Massonet, Marc-Henri Meunier
e.a. stelt hij heldendaden, belaagt hij de trouweloze vijand, wordt hij verdrukt, zit
hij in lompen aan de IJzer. Men zou thans spreken van gelegenheidsgrafiek, maar
voor het persoonlijk engagement van al deze artiesten lijkt dit een te zwak woord.
Want daar is vooral Joe English!
Ook de English van de IJzer heeft een verleden. Hij is op 5 augustus 1914 net
tweeëndertig jaar oud geworden, en heeft destijds zijn studies aan de Antwerpse
Academie, bij Juliaan De Vriendt, prachtig zien lauweren met de tweede prijs van
Rome in 1904 en 1907, én met de Prijs Godecharle, datzelfde jaar. Het bekroond
drieluik noemt: De Mensheid op zoek. En hij is de illustrator van Rodenbach's Gudrun.
Over het wedervaren van English aan het front leze men Joe English. Leven en
Werk, uitgave van het Werk van de jaarlijkse Bedevaart naar de graven van den
IJzer (derde uitgave, 1960). Men ontdekt of ziet daarin de achtergrond weer van
feiten en geestesgesteltenissen welke het artistiek werk van English vorm en inhoud
helpen geven. Wij schrijven wel ‘helpen’, want English is aan gedachten en gevoelens
rijk genoeg uit zichzelf. Hij is afkomstig uit Brugge. Als jonge man heeft hij de
wedergeboorte van de Vlaamse Primitieven en groots feestvertoon in
Vlaams-romantische stijl meegemaakt. De architecten denken in neo-gotische vormen.
't Verleden leeft in ons. De Blauwvoeterie heeft prent geslagen op de jonge
intellektuelen. Leuven beweegt. Verschaeve, eerst leraar te Tielt, daarna sinds 1911
onderpastoor te Alveringem, begint naam te maken. Parallel met deze
geestesstromingen neigen veel kunstenaars, literatoren zowel als schilders en
beeldhouwers, naar het symbolisme, en dat doet ook Joe English. Maar hij wenst
geen ijdele beeldentaal. Hij wil ‘de mensheid op zoek’ niet alleen uitbeelden maar
haar ook dienen. Want hij kent haar in de konkrete gestalte van zijn kameraden en
van de duizenden Vlaamse soldaten aan het front. Dienen doet hij eerst drie jaar lang,
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als gewoon travailleur, zonder dat kunst erbij te pas kan komen. Eindelijk, in 1916,
wordt hij ontdekt voor medewerking aan de sociaal-culturele actie van Professor
Daels en van het Secretariaat voor Katholieke Vlaamsche Hoogstudenten te Veurne,
of voor uitgaven waarvoor men hem komt vinden. Hij illustreert het Mis- en
Gebedenboek van den Vlaamschen Sol-
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Medard Maertens: ‘Bain de la troupe’, Wulpen, 1916. Koninklijk Museum van het Leger en van
Krijgsgeschiedenis, Brussel.

daat; hij tekent de minutieuze ontwerpen voor de sluitzegeltjes van het S.K.V.H. met een geschrift ‘gelijk pinnekensdraad’, stipt Hilaire Gellynck ergens aan, - waaruit
later enkele grotere tekeningen ontstaan; hij levert aan De Stem uit België te Londen
olijke zinspelingen en karikaturen; hij ontwerpt prentbriefkaarten; hij schetst, naar
Iers model zegt men, het eerste heldenhulde-zerkje dat zal prijken op het schamel
zandgraf van de gesneuvelden. De opsomming is op verre na niet volledig. Tussenin
vindt hij nog de tijd voor vrij werk, waaronder zijn Onze Lieve Vrouw van de IJzer
het centraal stuk blijft.
In augustus 1918 valt Joe English zwaar ziek. Hij sterft in de nacht van de 31e in
het krijgshospitaal te Vinkem. Thuis, te Brugge, zullen zijn vrouw en zijn twee kleine
kinderen vergeefs blijven wachten.
Wie zich op een zuiver grafisch of schilderkunstig standpunt plaatst, kan het werk
van English waarderen zonder meer. Hij wordt dan gewoon gesitueerd in een stroming
welke realisme en symbolisme vermengt en voor vormgeving en palet te rade gaat
bij het impressionisme. Zijn betekenis is daarmede echter niet afgehandeld. Het is
niet omdat voor hem buiten de Vlaamse Beweging geen equivalent te vinden is, dat
hij moet verwaarloosd worden, gelijk trouwens gebeurt met zoveel andere waarden
en krachtlijnen welke men in 1914-1918 slechts aan de IJzer kan bemerken en waarvan
wij maar al te goed weten dat zij een diepere, jaren- en misschien wel eeuwenoude
geldingsdrang begeleidden. Juist daarom is Joe English, als mens en als kunstenaar,
belangrijk geweest. Dit was geen bloedloos symbolisme meer, geen academisch
realisme, maar vorm-geworden gedachten en vormen die nieuwe gedachten zaaiden.
Over de beeldhouwkunst aan de IJzer zijn de gegevens ontoereikend. Georges Minne
verbleef onder de oorlog te Londen en verscheidene anderen waren achtergebleven
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in het bezet gebied, waar zij verder werkten en ook exposeerden, bijvoorbeeld Ernest
Wynants die in 1916 in de Brusselse Galerij Giroux en het jaar daarop te Antwerpen,
in het Kunstverbond uitkwam. Rik Wouters was in Nederland, Jozef Cantré, menen
wij, eveneens. Oscar Jespers werkte te Antwerpen, Henri Puvrez en Dolf Ledel te
Brussel. Dat er aan het front al eens geboetseerd of in hout gesneden werd, is aan te
nemen, maar of daarvan waardevol werk overgebleven is, valt moeilijk te achterhalen.
Wij weten dat aalmoezenier Nobels bepaalde stukken nà de oorlog gerealiseerd heeft
naar eigen aanduidingen, schetsen of voorstudies die hij aan de IJzer had gemaakt.
Toch mogen wij aannemen dat de bijdrage van de beeldhouwers het uitzicht van
de beeldende kunst in 1914-1918 gelijk het zich voordoet uit schilderijen en
tekeningen, niet wijzigt. De omstandigheden lieten trouwens niet toe dat het metier
daar een hoge vlucht zou hebben genomen.
Een definitief, strak omlijnd beeld is over ons onderwerp ook niet te maken. In
artistiek opzicht zijn de oorlogsjaren geen afgesloten periode geweest. Er was een
verleden; er zou ook een toekomst zijn indien de dood niet toesloeg. Talrijke
kunstwerken uit die tijd hebben in de ogen van velen nog slechts een verhalende of
documentaire waarde. De beste illustreren kunstopvattingen die reeds vóór 1914
waren doorgedrongen. Het werk van enkele Vlaamse artiesten, waaronder Joe English
en Samuël De Vriendt, heeft na de Wapenstilstand nog jarenlang gesproken tot de
verbeelding en tot het hart van veel Vlaamse mensen, en waarschijnlijk doet het zulks
nog. Maar ook dat van de anderen benaderen wij met eerbied, omdat zij allen voor
ons getuigen dat ook in die tijd de geest overwonnen heeft.
Gaby Gyselen
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Oorlogstekeningen van Jos. Speybrouck.
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Een curiositeit: ‘De kerktoren van Ardooie’ tekening van Adolf Hitler, gemaakt tijdens de eerste
wereldoorlog.
Copyright A.C.L., Brussel.
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Lucien Gellynck: frontsoldaat en kunstschilder

Lucien Gellynck werd geboren op 30 januari 1892. Hij studeerde aan de Koninklijke
Gentse Academie, onder leiding van Delvin.
Toen de oorlog uitbrak werd hij ondergebracht bij het 22ste Linieregiment uit Gent.
Zijn oorlogsschetsen zijn niet meer terug te vinden, trouwens, zeer veel heeft hij er
waarschijnlijk niet kunnen maken, vermits hij sneuvelde in de eerste slag, die hij
meemaakte, namelijk op 18 oogst 1914 te Hautem-Sinte-Margriet bij Tienen.
Wij drukken hierbij een foto af van een zeer mooi werkje van Lucien Gellynck:
‘Het kamp van Beverlo’, geschilderd met een onmiskenbaar talent en poëtisch gevoel.
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Een merkwaardig fotodocument: Luchtgevecht tussen een geallieerd en een Duits vliegtuig boven
een totaal verwoeste streek.
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Joe English: frontsoldaat en begenadigd kunstenaar
Aan mijn vriend Joe

Joe English: ‘Kerstnacht aan de IJzer’.

Joe English was een heerlijk kunstenaar, een edel mens, een trouwe en
onbaatzuchtige vriend. Nu ik een oud man ben geworden, kan ik minder dan ooit
Joe English scheiden van wat mijn jeugd is geweest. Aan het schone van dat
jeugdleven heeft hij veel bijgebracht en voor mij is hij nog nooit een ‘vreemde’
geworden.
Hoe dikwijls heeft mijn vader, Juliaan De Vriendt, die onze meester was,
herinneringen opgehaald uit de tijd toen Joe zijn geliefkoosde leerling was en ook
zijn zorgenkind.
De oude kunstenaar kon het moeilijk nalaten aan zijn spijt en verontwaardiging
over de jammerlijke dood van Joe, uiting te geven. De belangstelling voor alles wat
de IJzer-tragedie, de IJzerjongens betrof, vond zijn oorsprong in de gehechtheid aan
die streek, waar niet alleen zijn zoons hadden gestaan, maar waar ook zijn lieve
leerling onder
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Joe English: ‘Brandend Ieper’.

het IJzerkruis begraven lag. En het was geen toeval dat de toen negentig jaar oude
kunstenaar er prijs op stelde aan de voet van het eerste IJzerkruis gefotografeerd te
worden. Hij wilde zo zijn solidariteit bewijzen met het Ideaal van de IJzergeneratie
en zijn liefde uiten voor dat West-Vlaanderen, waaraan hij door zoveel banden was
gehecht. De eerste keer dat ik van Joe English hoorde, was het toen vader, Joe in zijn
schilderklas had opgenomen. Sam, zei hij, ik heb een leerling, een eigenaardige
Bruggeling, zo simpatiek, zo ‘anders’ dan zijn doorsnee-kameraden, zo buitengewoon
leergierig en zo vol eerbied, maar zo schuchter en bedeesd. Ik weet nog niet wat het
worden zal. ‘Je moet eens samen komen’. Dat ‘samen komen’ was het begin van een
wederzijdse innige vriendschap.
Spoedig voelde vader wat voor een gevoelige en fijnkristelijke Vlaamse
dichtersnatuur hij onder handen genomen had. Joe was iemand naar zijn hart, hij
leerde hem alles wat hij hem als schilder leren kon, steunde de jonge opkomende
kunstenaar, die dikwijls onvoldaan over zijn werk, wanhopig het hoofd liet hangen.
Joe was zonder pretentie; met stille drang zocht hij zijn weg. Dat hij geen handig
of behendig schilder was, geen virtuoos met het penseel, wist hij zelf. Hij was veel
meer en veel beter dan dat. Moeizaam en met taaie volharding trachtte hij aan zijn
kunstenaarsdroom gestalte te geven. Joe was een wroeter, een onrustige natuur, die
dikwijls niet meer zag hoeveel schoonheid er in zijn werk lag. ‘Mijn medeleerlingen
noemen mij “de werkman”, het is waar,’ zei Joe. ‘Dat niet allen “artiesten” kunnen
zijn,
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Joe English: ‘Het moederhuis van Veurne was onder leiding van Prof. Daels pas vergroot ten bate
van de vluchtelingen, als een obus in den gevel te rechte kwam. Nov. 1914.
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dat vind ik ook, ik zal trachten het eens te worden.’
Na hard werken en na veel twijfel, had hij de tweede prijs van Rome behaald;
later, gesteund door een meester die hij aanbad, behaalde hij met zijn prachtig doek,
zo vol van betekenis. ‘De wereld op zoek’ de Godecharlesprijs. Die Godecharslesprijs,
die een zeer begeerde prijs was, stelde Joe in de gelegenheid op staatskosten drie
jaar lang de vreemde kunstcentra te bezoeken. Met kinderlijke geestdrift, stond hij
daar voor de werken van de grootste en de beroemdste meesters. Instinktmatig, omdat
Joe een sterke persoonlijkheid was, kon hij het gevaar vermijden, door die
bewondering op een dwaalspoor te worden gebracht. Hij bleef wie hij was, zichzelf...
JOE English. Toen de oorlog uitbrak was Joe gehuwd met de hoogstaande vrouw en
toonkunstenares, die hij in Antwerpen had leren kennen. Hij werd opgeroepen. Ik
vertrok een weinig later.
Toen ons leger, in die tijd nog grotendeels ‘l'armée des

Joe English: Soldaat bij het kruis.
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Joe English koos het Ierse kruis als model voor de grafzerk die hij voor ‘Heldenhulde’ ontwierp. De
tekening komt uit het ‘Mis- en gebedenboek van den Vlaamschen soldaat’.

pauvres’, uiteengeslagen was en zich achter de IJzer zou terugtrekken, trof ik te
Oostende mevrouw English, de moedige maar uitgeputte moeder. Aan de hand hield
zij haar kleine Godelieve, in haar arm haar pasgeboren zoontje Raf. Zij liep rond met
de hoop haar man nog eens te zien en hem het kind te kunnen tonen, dat na zijn
vertrek geboren was. Zij riep me toe: ‘Zeg aan Joe dat alles goed gaat.’
Aan de prachtfiguur van een professor Daels komt de enorme verdienste toe, de
kunstenaar en de mens Joe English te hebben gered. Joe kreeg zo de gelegenheid,
zijn grote kunstenaarsgaven in dienst te stellen van zijn volk en van zijn jongens aan
de IJzer.
Wat Joe English op zijn kamer te Veurne heeft gepresteerd, welke rol hij heeft
gespeeld als sociale Vlaamse kunstenaar, die zijn volk liefhad, weet iedereen, die
het weten ‘wil’. Daarover werd sedert jaren genoeg geschreven en verteld.
De kunstenaar en de schone mens waren één gebleven en wanneer ik hem, na
maanden en maanden, als verwilderde piot die ik toen was, weer had ontmoet, vond
ik bij hem ongekende schatten van broederlijke hartelijkheid en genegenheid. Hij
vond voor mij, die ook gebukt ging onder het ver van huis zijn, opbeurende woorden
die hij voor zichzelf best had kunnen gebruiken. Zijn gesprekken waren een
voortdurend aanwakkeren tot het zuiverste idealisme, liefde voor de thuis, de kunst
en ons volk. Als oudste van ons beiden, gehuwd en vader, onthield hij me bij
gelegenheid nooit van wijze raad. Hij meende dat verschuldigd te zijn aan de naam
van zijn vereerde meester, naam die ik ook droeg. Wanneer ik te Veurne kennis had
gemaakt met de hoogstaande Vlaamse familie van schoolopziener en schepen van
de stad, E. Therssen, een kunstminnend huis dat een voorbeeld was van de zuiverste
gehechtheid aan de schoonste kristelijke Westvlaamse traditie's van ons volk, was
Joe gelukkig. En toen ik me daar verloofde met de tweede dochter die de naam droeg
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van onze liefste Vlaamse heilige Godelieve, de ‘trouwe’ die me later in goede maar
ook in zware jaren met liefde terzijde stond, was Joe om mijn later lot gerustgesteld.
Joe minde zijn volk, zocht geen succes noch roem, gaf, het schoonste wat hij bezat:
zijn kunstenaarshart. Hij stond ten dienste van allen die zijn kunst voor-het goede
konden gebruiken. Hij was eerlijk en oprecht en kon geen lafheid

Eén van de meest bekende tekeningen uit Wereldoorlog I: Joe English: ‘De dood van de Gebroeders
Van Raemdonck’.
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verdragen. In zijn schijnbaar onbenulligste tekeningen voelde men onmiddellijk de
grote en liefdevolle kunstenaar. Zijn onwankelbare trouw aan zijn verre echtgenote
was schoon en aandoenlijk. Zij was voor hem alles en waar op zijn tekeningen een
vrouwenfiguur te pas kwam, herkende men onmiddellijk ‘wie’ hem bezielde. Nooit
sprak hij met zoveel bewondering en eerbied als over ‘zijn vrouw’, de moeder van
zijn kinderen.
Joe begon toen naast zijn andere arbeid, te werken aan dat subliem kunstwerk dat
hij later noemde: ‘mijn lief-vrouwken aan den IJzer’. Op een stuk gewoon bruin
inpakpapier groeide langzaam, haast pijnlijk, dat heerlijk werk dat we in Vlaanderen
allen kennen en waarvoor elk normaal Vlaming die nog aanvoelt wat schoonheid is,
zou moeten ‘knielen’. Als man van jaren, na een bewogen kunstenaarsleven, sta ik
nog met ontroering voor dat werk, als ik zie, met hoeveel onbegrensde liefde in de
afzondering van zijn werkkamer, wars van alle pretentie of jacht op succes, die
begenadigde kunstenaar zijn droom heeft vastgelegd. Geen ogenblik heeft Joe eraan
gedacht, de toeschouwer te laten zien ‘wat’ hij kon. Zijn hart leidde een gevoelige
en gehoorzame hand, die met devotie diende. Joe schiep zonder het wellicht te
vermoeden, een stuk onvergankelijke Vlaamse poëzie, een gebed tot onze Lieve
Vrouw van Vlaanderen.
Elke dag helaas vielen bekende en onbekende jongens, die allen een thuis hadden,
waarnaar zij hartstochtelijk hadden verlangd. De haat die kunstmatig, ten bate van
de machtigen van toen, op broedermoord aanstuurde, was zeker voor een kunstenaar
te zwaar om dragen. Wij zijn niet op deze wereld, zei Joe dikwijls, om elkander op
kommando uit te moorden, maar om liefhebbende echtgenoten te zijn en vaders. Ook
konden we het niet verkroppen dat zoveel van onze geestesgenoten door een
volksvreemde legerleiding, met stille goedkeuring van hogerhand, om hun verheven
idealisme gestraft werden, verbannen en gebroken.
Joe wist goed, dat ook hij door de Inkwisitiemannen op het front werd
gewantrouwd. De kunstenaar, tweede prijs van Rome en Godecharlesprijs, die zich
nog met andere kunstwerken had verdienstelijk gemaakt, werd tot op het einde van
de oorlog onwaardig bevonden, te worden opgenomen in de ‘section artistique de
l'armée belge’, gesloten kring waarin alleen werden aanvaard, een bepaalde kategorie
kunstenaars die met onze mentaliteit niets te maken hadden en van het front zeer
weinig kenden. Het is maar heel op het einde dat, op aandringen van Juffrouw
Belpaire, Joe genade vond. Hij bleef niettemin vreemd aan die drukdoende konfraters.
De Vlaming voelde zich daar niet thuis.
Joe vroeg me sedert lang met aandrang met mij eens te mogen meegaan naar de
uitkijkpost waar ik als artilleriewaarnemer met enkele kameraden op dienst was. Het
was dicht bij de voorlijn en Joe ‘hoopte Brugge te kunnen zien’. Joe keek gespannen
en riep toen in vervoering: Kijk Sam daar zie ik Brugge, de Halletoren en niet ver
van daar wonen mijn lievelingen.
Ik had van Brugge nooit iets kunnen zien. Hij gaf me de verrekijker terug. ‘Kijk
zelf Sam!’ Ik zag nog niets, maar liet de overgelukkige vriend in zijn schone illuzie.
Hij had het beloofde land, waar hij nooit meer zou binnen gaan, gezien... in zijn
verbeelding.
Joe was rustig geworden. We bleven daar nog enkele dagen samen. Hij maakte
enkele prachtige schetsen. Met mijn primitief materiaal heb ik dan zijn portret
geschilderd: Joe met de stenen pijp. Daar waren grote veranderingen op til. De meeste
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van Joe's vrienden waren veel lager op het front afgezakt. Ook te Veurne was er
niemand meer. Joe bleef eenzamer dan ooit alleen op het college.
Toen ik terugkwam van het ziekbed van mijn jongste broer in Frankrijk ging ik
langs De Panne om Juffrouw Belpaire te groeten. Daar vernam ik van het oud-treurend
moederke, het brutaal en ontzettend nieuws. Joe was in die korte tijdspanne door
gemis aan zorgen (accute appendicitis) overleden en op deze dag te Steenkerke
begraven. Van mijn verloofde vernam ik later, dat zij nog bij de stervende was
geweest. Zij bracht me zijn laatste groeten. De goede dokter Van den Bulcke uit
Veurne had hem als burgerdokter niet mogen helpen. De dood van de schone
principiële Vlaamse kunstenaar kon de officiële heren niet ontroeren... integendeel.
Zij hadden nooit meer in hem willen zien, dan de man zonder ster, de eenvoudige
korporaal, No matricule 52481, in het Belgisch leger.
In zijn kamer werden door vrienden tot de kleinste krabbels, waar zoveel talent in
was, in een koffer geborgen. Zijn ‘Ons lief vrouwke van de IJzer’ werd tot na de
oorlog aan de liefhebbende handen van mijn aanstaande familie, die ook Joe's grote
vrienden waren, toevertrouwd. Toen ik na de oorlog, op vraag van de diepbedroefde
weduwe English, naar het Ministerie van Schone Kunsten ging om er zaken te regelen,
kreeg ik van de directeurgénéral, monsieur Lambotte, dit te horen: ‘Mais Monsieur,
Joe Englisch n'était-il pas au front un peu activiste...’ Daarop kon ik maar dit
antwoorden: ‘Joe English est mort au front, dans la tenue du soldat belge, cela ne
vous suffit-il pas?’ Dat was de stemming in die onzalige tijd. En enkele jaren later,
toen Joe Englisch triomfantelijk door zijn volk in de krypte van ons eerste IJzerkruis
werd bijgezet, kon ik niet anders dan op het einde van de rede die ik toen uitsprak
deze bittere woorden gebruiken, woorden die ik nu nog volkomen beaam:
‘Uw kristen zijn, uw onbuigzaamheid, uw prachtige werking voor Vlaanderen,
maakten U als getekend voor de vervolging, en gij waart het vaderland binnengegaan
met het teken der ongewensten’.
Sam De Vriendt

West-Vlaanderen. Jaargang 13

268

Karel Aubroeck: frontsoldaat en kunstbeeldhouwer
Temse... September 1914. - De oorlog is reeds zeven weken aan gang. De Gebroeders
Van Raemdonck met een veertigtal jonge Temse vrijwilligers (waarmede wij ons op
4 augustus samen te St-Niklaas gingen inlijven, maar geweigerd werden omdat men
ons als klas 14 kort nadien zou oproepen), waren over Dendermonde, Mechelen,
Merelbeke te Brugge beland. Zij hadden reeds van de ‘weldaden’ van het militaire
leven in oorlogstijd mogen genieten zodat Frans op 23 september, t o e n r e e d s !
ons een briefje zond dat eindigde met de woorden: ‘Wie soldaat is geweest, moet na
zijn dienst, zo antimilitarist zijn als godsmogelijk is!’... En de oorlog was pas
begonnen. Nog altijd is klas 14, waartoe ook Aubroeck behoort, niet opgeroepen.
Dendermonde staat in brand en van op de Scheldekaai te Temse zien wij 's avonds
de rosse vuurgloed in het westen en de rookwolken, twee dagen lang. De vijand zat
ons reeds in de rug! Op 't laatste nippertje, 26 september 1914, wordt tóch nog klas
14, en ook Karel Aubroeck, geboren 28 augustus 1894, samen met een 60-tal rekruten
uit Temse te Kontich-Kazerne binnengeroepen, waar wij in oude soldatentenues van
het 3e Jagers worden gestoken, en dus s o l d a a t zijn, zonder uitrusting, zonder
wapens noch enige militaire kennis, maar toch in voorste linie werden gestuurd om
nabij Duffel loopgrachten te maken, met achter ons de vuurbrakende kanonnen van
ons leger. Daar kreeg klas 14 en ook Karel Aubroeck zijn eerste vuurdoop. Maar 's
anderdaags ging het in ‘marche forcée’ westwaarts, de schepenbrug te Hoboken over
en belandde klas 14, - via St. Anneke, (Steendorp), Gent, Oostende, Poperinge,
Kortemark - te Duinkerke in het transportschip ‘Niagara’ dat klas 14 naar Cherbourg
verscheepte om daarna in het dorpje Octeville zijn ‘structie’ ofte soldatenstiel te
leren.
Karel Aubroeck zou voor een hele tijd houtbeitel en tekenstift ruilen voor geweer
en bajonnet. Hij stond nu op vreemden bodem, waarvan hij, noch de meeste jongens,
de taal kenden; ook de legertaal was frans en ‘par file à gauche’ of ‘demi-tour à
droite’ moest op de klank-weg maar door de jonge rekruten begrepen worden...
Zo bracht ook Aubroeck zijn eerste 5 maanden oorlogsopleiding door en op
woensdag 10 februari 1915 vertrok hij te Cherbourg met een eerste detachement,
waaronder 26 Temsenaars, naar het front, naar het kleine vrijgebleven stukje
vaderland. Zij vertrokken als blije kinderen die huistoe gaan, in de trein het liedje
zingend van de klas 14: ‘Kleine knapen,... 'k moet U verlaten, met de soldaten - 't
vaderland is in gevaar, 'k moet U verlaten, naar de oorlog gaan...’, onbewust van de
hel die hen aan de IJzer wachtte. Daar ondergingen zij de eerste kennismaking met
de e c h t e oorlog, het schuilen in kilie loopgrachten lijk ratten in hun holen, getreiterd
door muggen en ongedierte, plassend door water en slijk in de ijzigste winterkoude,
met daarboven de steeds aanwezige gruwelijke doodsbe-
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De vier monumentale beelden, die Karel Aubroeck beitelde voor de eerste IJzertoren staan op pag.
268-269 afgebeeld.
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Karel Aubroeck.
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dreiging. Maar zij voelden zich weer in h u n land, hoorden weer h u n taal; al hield
de onverbiddelijke frontlinie hen ver van hun geboortestreek!
Toen Aubroeck met klas 14 Temse verliet, 20 jaar oud, had hij reeds een heel stuk
akademische en praktische kennissen verworven, hij was reeds een van de knapste
beeldhouwers in houtsnijkunst te Mechelen, waar hij zeer jong nog, in verscheidene
ateliers beurtelings ornementist, figurist en fleurist zoals destijds de benaming gold,
werkzaam was geweest. Hij volgde er regelmatig de avondlessen onder de leiding
van directeur Rosier, veroverde er de hoogste onderscheiding: de gouden medalie in
tekenkunst en levend model. Toen brak de oorlog zijn jonge levensdroom, waar zijn
beroemde voorgangers Rik Wauters en Ernest Wynants hem waren voorgegaan.
En nu stond hij aan het IJzerfront in de schrijnende geestelijke armoede van het
ruwe soldatenleven. Beeldhouwen was uitgesloten, slechts enkele
gelegenheidstekeningen voor graveerders van granaathulzen, koperen papiersnijders,
ringen, enz. Boeken lezen, frans leren, opstellen of dichten, ja dat ging nog in de
vrije uren. De dreigende dood zou deze self-made-man niet ontmoedigen; hij wierp
zich hals over kop in de studie. Een jaar volstond om een frans-vlaamse
miniatuur-dictionnaire tekstueel van buiten te leren. Tot op zekere dag in 't
kantonnement Kt. Berger zich afvroeg wat Aubroeck daar op zijn strozak lag te lezen,
hem als ‘délégué’ tussen kompanie en bataillon aanstelde en, verwonderd over zoveel
leerzucht, hem als een goede herder (een zeldzaamheid in 't leger) aanmoedigde en
zelfs in zijn taalstudie hielp.
Toen kwam de Mechelaar Paul Bogaerts hem aan het front vervoegen, deze had
humaniora gedaan, werd eveneens als délégué aangesteld en samen zouden zij nu
onderling beschaafd Nederlands spreken, het werd een bron van liefde voor taal en
volk, die Bogaerts later in het Houthakkerspeloton van de Orne zou uitboeten... Eens,
toen Aubroeck gelast werd van een 30-tal oude krijgsgevangenen alles af te nemen
wat zij bezaten, ook de foto's van hun vrouw en kinderen en hij die oude sukkelaars
als kinderen zag schreien, was zijn ontroering zo groot dat hij dit triestige beeld nooit
heeft kunnen vergeten.
Einde augustus 1918 sneuvelde zijn vier jaar oudere broeder in het vak van
Nieuwpoort terwijl hij tijdens een beschieting de steigerende paarden van zijn gespan
trachtte tot staan te brengen. Kort daarop brak het laatste offensief uit, waarop de
Wapenstilstand volgde, na nog een jaar bezetting, ‘eindelijk’ gedemobiliseerd!
Eenkele maanden later stierf vader Aubroeck en moest Karel nu, als steun van het
gezin, zijn vroegere taak van beeldhouwer in het meubelbedrijf weer opnemen. Zijn
beperkte vrije tijd zou hij nu besteden aan de studie van de monumentale en figuratieve
kunst. Jaren lang, met verbeten wilskracht en taaie volharding, zou hij erin slagen
tot een onzer voornaamste beeldhouwers uit te groeien. Hij behoorde tot de eenzamen,
leefde teruggetrokken, slechts om zijn kunst bekommerd, steeds werkend en studerend;
zijn ruime werkplaatsen te Temse waren grotendeels eigen arbeid.
Hij houdt hartstochtelijk van de natuur. Eens toen hij voor de 9-meter hoge
IJzerbeelden zijn werkplaats moest verbouwen liet hij maandenlang een gat in de
buitenmuur omdat er een koninkje zijn nestje in had gebouwd! In de tuin van zijn
rusthuis te St. Niklaas legde hij een park aan met vijver, een waar Eden vol bomen,
bloemen en planten, waarin hij zelf nog regelmatig werkt.
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De realisatie van de vier IJzerbeelden hebben wij destijds van de eerste klei tot
hun plaatsing aan de IJzertoren kunnen meemaken (en filmen); het was een
reuzenarbeid; het eerste beeld moest in 4 maanden voltooid en geplaatst zijn, niemand
geloofde eraan, maar op 23 augustus 1931 werd het heerlijke Renaat De Rudder-beeld
tijdens de IJzerbedevaart ingehuldigd. Intussen volgden een hele reeks kunstwerken,
het Koning Albert-ruiterbeeld te Nieuwpoort, beelden te Gent, Antwerpen, Temse,
enz. maar als onze knapste houtsnijder gaat nog steeds zijn voorliefde naar beelden
in hout.
Thans werkt deze bijna 70-jarige kunstenaar aan een nieuwe reeks scheppingen,
die hij hoopt eens de bekroning van zijn leven te zullen worden, maar die hij nog
voorlopig binnenkamers houdt. Zij sintetizeren het leven van onze tijd, van onze
huidige mensen, maar dan zó vereenvoudigd als eens de oude Egyptenaren het deden,
beheerst door de schoonheid van lijn en vorm en innerlijke bewogenheid van onze
huidige jeugd, zonder enig romantisme noch zin voor het detail. In dagen van zorg
of ontmoediging vindt deze nog immer jeugdige beeldhouwer in zijn huidige
scheppingen de glimlach en de zon van de jeugd terug en de ontroering die ervan
uitgaat; hij hoopt nu nog enkele jaren flink te kunnen werken alvorens ermede voor
het daglicht te komen.
Het harde leven heeft hem gestaald met taaie werk- en wilskracht. Spijt zware
tegenslagen, vooral door het verlies van een zijner ogen (bij het opkappen van het
vierde IJzerbeeld) heeft hij, de jongen uit het volk, die ons allen tot voorbeeld kan
zijn, het gebracht tot Voorzitter van de Koninklijke Akademie voor Wetenschappen,
Kunsten en Letteren, hij die de leuze van Beethoven ‘Ik erken geen enkele superioriteit
dan die van de goedheid’ tot de zijne heeft gemaakt, die de vrijheid boven alles
liefheeft en het leven aanschouwt als een genade van de schoonheid waarin men zijn
hartstochtelijke liefde voor het leven kan openbaren.
Clemens De Landtsheer
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André De Vaere: frontsoldaat en klaviervirtuoos

André De Vaere

Zeer veel herinneringen aan mijn broer heb ik niet. André was trouwens enkele
jaren ouder dan ik, zo was ik dan ook bitter jong, toen André zijn successen boekte.
Hij verbleef ook meer te Brussel - waar hij de cursussen volgde aan het Koninklijke
Conservatorium - dan in het vaderlijk huis. In 1909 reeds verwierf hij de grote prijs
van klaviervirtuoos. Zijn leraars waren in die tijd zeer gekende en hoogstaande
kunstenaars, zoals Edgard Tinel, Arthuur De Greef, Gilson, Ernest Closon en vele
anderen. In het Conservatorium was hij zeer geacht en gewaardeerd, ook door zijn
medestudenten.
Toen hij in 1909 zijn examen moest afleggen voor een strenge en zeer bekwame
jury, en een publiek dat zeer talrijk was opgekomen, gaf de jury reeds teken van
applaus vooraleer André zijn laatste pianostuk had voorgedragen. Ook de jeugdige
prinses Clementine, die deze gebeurtenis met haar tegenwoordigheid had vereerd,
verliet de koninklijke loge, om de jonge laureaat te omhelzen. Het was dan ook de
eerste maal sedert het bestaan van het Conservatorium dat de prijs van Klaviervirtuoos
werd toegekend.
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Een document, dat voor zichzelf spreekt: het virtuositeitsdiploma van André De Vaere.
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Alleenlijk tijdens de vakantiedagen verbleef André bij ons thuis en dan moest hij
nog onder vaders schrandere leiding acht uren daags studeren. Toch gebeurde het
wel eens, dat mijn broer vrijaf kreeg en zich dan met ons aan het spel kon begeven.
Hij was uiterst eenvoudig, levenslustig, en beminnelijk, hield veel van grappen en
kon soms moppen vertellen aan de lopende band. Nooit sprak hij met ons over zijn
studies, noch over zijn successen en als wij het waagden te vragen ‘André, speel eens
op de piano?’, dan ging hij al lachend naar zijn klavier en vertolkte 't een of 't ander
straatliedje, met al de mogelijke bewegingen, die een grappenmaker kan maken.
Doch wanneer hij terug ter studie ging, was hij zoals vader, zeer streng tegenover
ons.
Vader leefde zeer teruggetrokken; sedert de vroege dood van moeder voelde hij
zich eenzaam en vertoefde altijd in zijn studeerkamer, waar hij af en toe klavier
speelde. 's Morgens waren het meest gammen of andere studies ter oefening. 's Avonds
hoorden wij het meest Beethoven, Wagner, List en Bach. Hij was zeer gewaardigd
als orgelist en vooral als Bach-vertolker, niet alleen te Kortrijk, doch eveneens te
Brussel en in het Vlaamse landgedeelte. De successen van André waren talrijk, vaak
trad hij op in zijn geboortestad, in het Kursaal te Oostende, te Ieper, Verviers, Leuven,
Doornik enz. In al deze steden boekte hij grote bijval, doch hij bleef nederig en
minzaam, en al werkende, ging hij volhoudend de toekomst met veel vreugde te
gemoet.
Te Kortrijk was hij door iedereen bemind en zeer geacht om zijn eenvoud en
lieftalligheid. Een comité André De Vaere werd in het leven geroepen onder
voorzitterschap van de organist R. De Bo, welke tot doel had de jonge virtuoos te
steunen en meer bekend te maken in den lande. Nu en dan gebeurde het wel eens dat
in het vaderlijk huis muziekavonden werden ingericht, waaraan verscheidene bekende
musici der provincie deelnamen. Ondermeer ontmoetten wij de talentvolle violist,
Godfried De Vreese, die zeer dikwijls met André samen musiceerde en die dan later
benoemd werd tot Directeur van het Conservatorium te Mechelen. En zo was ons
huis een centrum van kunst en muziek.
Op de programma's van zijn recitals vinden wij vooral Chopin, List, Beethoven,
Bach en later de impressionist De Bussy, die André, volgens de critici, zowel wat
de techniek als de stijl betreft met een buitengewone begaafdheid interpreteerde.
Zo volgden de successen te Oostende, te Ieper, te Leuven, en in veel andere steden,
elkaar op.
Als toondichter was hij nog een debutant, hij schreef enkele liederen op franstalige
teksten, zoals ‘La lettre’, ‘La plainte’ en enkele andere. Doch het beste dat wij van
hem kregen, was een Prelude en Fugen voor orgel, opgedragen aan zijn professor
Edgard Tinel.
De vreselijke oorlog 1914-1918 maakte een einde aan de muzikale loopbaan van
de nog zo jonge virtuoos. Hij werd ingelijfd in het Belgisch leger en moest naar het
front. Hij maakte de aftocht mede tot aan de IJzervlakte, waar hij zijn strijdmakkers
vervoegde tot in de eerste linies. Weinig of geen nieuws over de strijd aan het front
kon ons bereiken: veel later zijn enkele brieven aan zijn familie en vrienden aan het
daglicht gekomen, waarin hij de ellende, de moeilijkheden, de onmenselijke
behandelingen beschreef: De beesten zijn beter behandeld dan wij. Hier telt men
geen mannen, maar de geweren... Een opeenstapelen van uitingen van droefheid,
hetgeen te begrijpen was. Hij was vooral geen jongen om in het slijk te moorden of
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te zien sterven. Hij die van in zijn jeugdige jaren succes boekte aan zijn zingend
klavier, zo schreef Robert Gillon, voorzitter van het Senaat, in een kleine levensschets,
als slot van zijn beschouwingen, ‘hij was een kleine soldaat en een groot kunstenaar’.
De fatale dag kwam meedogenloos, een voltreffer raakte zijn teer en tenger lichaam,
André viel ten gronde zeer zwaar gekwetst; brancardiers voerden de bloedende soldaat
met de meeste spoed naar het hospitaal te Kales. Na een paar dagen gaf hij de geest,
verlaten van zijn familie, zijn vrienden en bewonderaars.
In 1915 kwam een politie-officier de dood van André officieel aan vader melden
en zo was dit het einde van een jong, en succesrijk kunstenaarsleven.
Te Kales rust hij. Als grafschrift staat gebeiteld: André De Vaere, Klaviervirtuoos,
Gesneuveld te St.-Joris aan de IJzer, 14 november 1914. Zijn geboortestad heeft de
jonge virtuoos vereeuwigd door een bronzen gedenkplaat aan te brengen met zijn
beeltenis, spelend op het klavier, in de wandelgang van de stedelijke schouwburg te
Kortrijk. Een blijvende herinnering voor het nageslacht en voor heel de Kortrijkse
bevolking.
Tony De Vaere
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Herinneringen
[Achille Kardinaal Liénart]

Koning Albert groet bij zijn aankomst het vaandel van het 201ste Infanterie (Frans regiment).

In de zomer van 1917 nam ik, als aalmoezenier van het 201ste Franse
Infanterieregiment, deel aan de Frans-Belgische operaties, waarbij opgerukt werd
van het IJzerkanaal, ten noorden van Boezinge, tot aan de rand van het bos van
Houthulst. Wij achtten ons gelukkig op die wijze bijgedragen te hebben aan de
bevrijding van een gedeelte van bezet België. Maar deze gevechten, voortgezet tot
in het water en het slijk, waren zeer hard en moorddadig en velen onder ons
sneuvelden. Deze gevallenen dienen wij in eerbied te herdenken, zij verdienen dat,
en ik dank het tijdschrift ‘West-Vlaanderen’, omdat het door dit nummer aan hun
offer wil herinneren.
Een van de gedenkwaardigste gebeurtenissen, die voor ons hun stempel drukten
op deze oorlogsperiode en ons verblijf in Vlaanderen, was het bezoek, dat koning
Albert van België ons heeft willen brengen. Met fierheid bewees onze kolonel Mougin
de eer aan de Koning-Ridder, met het vaandel van het 201ste en een detachement van
de wacht. Dat zijn gebeurtenissen, die men niet vergeet.
Onze vurigste wens is deze: dat wij in vrede mogen verenigd blijven, zoals wij
één waren tijdens de oorlog.
Achille Kardinaal Liénart
Aartsbisschop van Rijsel

[Marcel Senesael]
Dat de oorlog, spijt alle verschrikking, soms minder gruwelijke aspecten
bezat, vertelt Marcel Senesael, burgemeester van Hoogstade, ons in de
hiernavolgende anecdoten. Zoals men weet is Marcel Senesael de auteur
van het bekende werk ‘De IJzerslag 1914’. Hij was tijdens de oorlog
koerier bij het 2de Linieregiment.
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Een gebeurtenis, die ik niet in mijn boek kon vermelden, zou ik willen betitelen als
‘Boter maken op de Klefstenhoeve, 24 oktober 1914’. Onder het bevel van majoor
Reding van het 2de Linie, trokken wij achteruit naar de Klefstenhoeve. Toen wij daar
pas aangekomen waren, kwam een van de makkers mij melden, dat hij in de kelder
een kuip had ontdekt, volledig gevuld met room. Ik ging met hem mee en inderdaad:
daar bevond zich een kuip met kreemgele room, die daar reeds acht dagen stond om
te karnen en die zo dik gezuurd was, dat je ze kon eten met een vork. Dadelijk gingen
wij op zoek naar de karn, naar het ‘sluitsel’ (de bom) en met een bajonet vervaardigden
wij uit een stuk weidepaal een karntap. En daarna maar karnen, terwijl de hoeve
zonder ophouden beschoten werd. Soldaten renden over en weer, van de stallen naar
de kelder en omgekeerd. Ik karnde zonder verpozen. Toen de kelder op een bepaald
ogenblik vol soldaten zat, verwoestte een granaat het keldervenster en iedereen ging
op de loop. Maar koppig bleef ik bij mijn karnvat en uiteindelijk bereikte ik het
gewenste resultaat: ik bekwam boter! Ik plaatste de klompen op de mouwen van mijn
kapootjas en zo droeg ik de boter rond, van soldaat tot soldaat. Iedereen nam een
stuk, at er een gedeelte van op en stopte de rest in zijn vetpotje. Ook de karnemelk
was uiterst welkom, want buiten het grachtwater en enkele schaarse beschuiten,
bezaten wij niets om onze honger en dorst te stillen.
Evenwel, de boter verscherpte onze dorst en dit was dan de keerzijde van deze
‘romige’ medalje...
Wij dachten terug aan Tienen, tijdens de eerste oorlogsdagen. Daar hadden wij
niets anders dan onze zakken vol suiker... hier, in de Klefstenhoeve, was het boter...
Ik herinner mij ook nog een feitje uit de nacht van 22 op 23 oktober. In de sector
van het 22ste linie verdwaalde een Duitse soldaat, die van etenskarwei terugkeerde
en die sjouwde aan zes goed gevulde gamellen. Hij dacht dat hij bij zijn kameraden
was beland en wipte, niets vermoedend, in onze loopgracht, roepende: ‘Kameraden!
Hier! Fressen!’.
De lezer hoeft zich niet af te vragen of de inhoud van de gamellen welkom was
en het is evenmin doenlijk u het aangezicht van Fritz voor te stellen...
Marcel Senesael
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De aanval
Vóór Ieper - Op de voorposten, bij 't Wieltje - een vroeger gehucht, waar geen steen
van overblijft - schieten geweren. Onze kanonnen zwijgen en sparen hun kracht.
Duitse granaten breken hier en daar, verward, en nietwetende dat het onnodig is.
O dat wachten, op honderd meter van de posten, in prikkeldraad.
En plots begint het. Eén kanon, een tweede, een derde, een vierde lossen hun schot
en zonder overgang wordt het een machtig gebonk, gebrul, gezoef van vuur en rollend
ijzer. Meer dan duizend vuurmonden braken tegelijk hun vernielingswoede. De
horizont, langs welke zijde men ook ziet, staat in lichterlaaie. Het geluid doet de
aarde beven, overweldigt de aarde en de mensen op de aarde.
Een zenuwachtige koorts grijpt ons aan. De handen en de knieën beven wat: het
is ook zo groots, zo verschrikkelijk. Daar is een heen en weer geloop in de blinkende,
nu dagverlichte nacht. Van mond tot mond loopt het gerucht: ‘Fons en de twee
Koppen zijn gedood.’
‘'t Begint goed’.
En dieper duiken de koppen zich in de schouders, dichter duwen de mannen zich
bijeen, want nu en dan, regelmatig, schokt de grond onder onze ledematen en worden
wij in het grachtje heenenweer gesmakt, wijl op onze ijzeren helmen en lijven brokken
aarde met doffe slagen neerploffen. ‘'k Heb hoofdpijn.’
Een gevoel van macht groeit in ieders wezen, een gevoel van bovenmenselijke
kracht, die nog verscherpt wordt door het eigen zich opgeslorpt-voelen in dit alles
overschreeuwende afsluitings- en vernietigingsvuur.
De daad alleen, in dit passieve wachten, baart nog onrust in de gedachten en het
vóór-de-dood-staan, achter die muur van helder brandend ijzer, maakt het gevoel
van macht verinnigd met een onbewust verlangen naar handeling. Sterk grijpt het
donderend ogenblik, dat reeds twee uren duurt, de mannenhersens in zijne vuisten
en verzwaart ze. ‘Zal het dan nooit gedaan geraken?’
‘Wat een kabaal, wat een lawaai’ en dit aldoor bonken en slaan en schokken en
kreunen maakt ons zo moe, dat links van mij, Rikske stilaan te snorken ligt. Het
geluid heeft de zenuwen zó gespannen, dat zijn ogen toegevallen zijn en hij plots in
de zaligste rust is gaan slapen, midden het schieten en losbranden van een ondenkbare
kracht. Te veel heeft die jongen in zijn hersens doorwoeld, te veel gedachten en
gewaarwordingen hebben zijn wezen doorschokt, terwijl het buiten hem staande te
drukkend was, om nog iets te vrezen, om nog iets te verlangen, om nog te w e t e n .
Drie uren duurt reeds dit allesoverweldigend vuur en met die uren, die zo vlug
gingen, dat men ze schier beklaagt en toch zo snel, dat men verwonderd is over hun
heenspoeden,
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Belgische en Franse soldaten in de loopgraven. Cliché uit ‘De IJzerslag 1914’ door M. Senesael.

komt in ieders gemoed een onbegrijpelijke, een onuitlegbare kalmte. Men gaat met
mathematische juistheid zijn gevoelens na, men weet hoe men denkt en... men denkt
gelukkig: ‘Ik ben er bij!’, waarmêe al de grootsheid, de forsheid en meest nog de
onrust van de mens alles te willen kennen en ondervinden, wordt uitgedrukt.
‘De wereld vergaat.’
De lucht scheurt open en toe, de gronden beven en we schijnen in een kring van
vuur te staren op het Einde van Alles.
‘Nog vijf minuten.’
‘Nog twee minuten’... wat vliegt de tijd, wat dreunt deze aarde.
‘Baïonette au cannon’ en alle mannen springen recht, geelektriseerd-stijf.
Zich plots recht te weten, achter die muur van ijzer, tegenover het oneindige, ook
die strijd van mens tegen mens, welke leven en dood, hoop en liefde in zich sluit,
brengen een van de meest wonderbare, aanklampende gevoelens teweeg...
We stonden als vastgenageld aan de grond en de eerste stappen, de eerste sprongen
die we maakten bij het luid bevel: ‘En avant!’ waren zo automatisch, zo meegesleept
en ongewild, dat wij over de eigen prikkeldraden waren, vóór we beseften nu voor
goed in de strijd te zijn op leven en dood.
Vooruit schoof de muur en beschut als we ons meenden door die muur, schoven
ganse reeksen mannen voort, duizenden en duizenden...
Donker is het nog in de lucht, doch de losbrandingen
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van de bommen verlichten de aarde. Bleek spoken de aangezichten tegenover die
helleklaarte en recht, statigstappend gaan de duizenden mannen voort, ten aanval.
Ik denk aan niets, ik bezie de donkere lucht, ik bezie de zwarte met witte aangezichten
bekroonde soldatengestalten voortschuiven, ik zie de bajonnetten blinken en mede
ga ik, naar de zege: d i t g e v o e l i k n u .
Voortdurend braken al de batterijen en stilaan komt de eerste klaarte. Rechts, links,
achteruit zie ik mannen vooruitgaan, onmenselijk, bovenmenselijk machtig in hun
opmars en mijn bataljon, dat vooraan is, gaat stil en hardnekkig vooruit, altijd vooruit.
Over de lijken, die de ogen open houden en ons ‘goêndag’ schijnen toe te roepen
in het voorbijgaan, stappen wij, naar niets hebben wij om te zien.
De Duitse posten worden overvallen, de verdwaasden die de krijgsgevangenen
zijn, doen ons eventjes glimlachen, waarom weet ik niet en steeds onbewust machtig,
overweldigend als de muur vóór ons gaan wij voorwaarts, in de stilaan helder
wordende morgen.
Kruitdamp berookt de streek, prikkelend krult de stank in onze neusgaten en als
bedronken stappen wij steeds van de ene verschansing over naar de andere.
's Avonds hebben wij de Frezenberg, Zonnebeke, Broodseinde ingenomen...
Nu ben ik moe, en vraag ik te slapen... of te sterven...
vóór Ieper, oktober 1918
Daan Boens

Herinnering aan vlaanderen
Reeds vroeg kreeg ik de Platduitse taal van mijn voorouders hartstochtelijk lief en
terzelfder tijd ook het landje en het volk in de ‘Germaanse westhoek’: Vlaanderen,
met zijn bewogen geschiedenis, zijn grote verwezenlijkingen op zoveel gebieden
van het politieke en economische leven en op het terrein van kunst, scheppingskracht
en werk. Met gloeiende wangen verslond ik Consciences ‘De Leeuw van Vlaanderen’,
het heldenlied van deze verteller met de zinvolle Franse naam en het echt Vlaamse
hart. Hoe leefde, streed en leed ik mee met Pieter de Coninck en Jan Breydel, en met
de ruwe held Willem van Saaftinge, wiens poëtische verheerlijking door de Ballade
van Willem Gijssels ik later in mijn eigen taal vertaalde:
Nun klingt von allen Toren (Türmen)
Der Siegesruf!
Die Schlacht der Güldnen Sporen
Die Freiheit schuf!

En hoe ontroerde mij ‘De Kerels van Vlaanderen’ en hoe greep ‘De Boerenkrijg’
mij aan en de grootsheid en de tragiek van de Ruwaard van Gent, Jacob van Artevelde.
Ja, deze invloed deed zich blijven gelden tot in latere dagen, want Verschaeves
Arteveldedrama begeesterde mij voor een - naar ik aanneem - krachtige ballade:
‘Katelijne van Artevelde’.
In mijn studentenjaren en mijn onderwijstijd - tot aan de eerste wereldoorlog verbreedde en verdiepte ik mijn kennis omtrent land en volk aan Maas en Schelde,
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door ijverige studie en rijke lektuur, evenals door reizen en fietstochten. En in het
Vlaamse land trachtte ik vaak vergeefs de lieve, vertrouwde Vlaamse klanken op te
vangen, toen ik op de droomschone Markt stond, in Brussel, de stad met de Germaanse
naam - of keek ik aan de kust uit naar Vlaamse nieuwsbladen in de vloed van Franse
en Duitse bladen...
En in de eerste wereldoorlog? Ook ik bevond mij als soldaat op de grond, die
wegens de staatstwisten zoveel bloed gedronken heeft. Ook mijn hart bloedde, toen
wij door het vernielde Wezet trokken en toen wij het brandende Leuven zagen. De
afschuwelijke broedertwist, waarin nu ook mijn geliefde Vlaanderen was
meegetrokken, berokkende mij veel verdriet. Maar misschien heb ik toch een weinig
kunnen bijdragen tot de leniging van de nood. Ik kan enkel nog een paar voorbeelden
geven.
Toen wij in het brandende Leuven een menigte mensen uit de omgeving bijeen
dreven, kon ik aan mijn bataljonskommandant mijn kennis van de Vlaamse taal ter
beschikking stellen en aan de arme, doodverschrokken mensen wat hulp en verlichting
verschaffen, te meer, daar deze lieden - van beide geslachten -leden onder de
moeilijkheid om hun natuurlijke behoeften te bevredigen. De volgende morgen werd
de overijlde maatregel opgeheven en mochten de geïntimideerde mensen allen terug
naar huis gaan. In die dagen smaakte ik ook de vreugde te zien dat het bedreigde,
heerlijke stadhuis onbeschadigd bleef in de verwoeste stad. Toen ik later terug
thuiskwam in Duisburg-Meiderich werd mij herhaalde malen gevraagd of ik het was,
die het Leuvense stadhuis gered had.
Toen ik ziek werd en overgeplaatst naar mijn heimat, kwam ik in het
krijgsgevangenenkamp te Parchim, in Mecklenburg, terecht, waar wij vooral Belgische
en Franse gevangenen te ‘bewaken’ hadden. Daar heb ik met tal van Vlamingen van wie er velen uit Antwerpen afkomstig waren - bijna vriendschappelijke
verhoudingen aangeknoopt. Wat hebben wij daar gemoedelijke uren gekeuveld over
alles en nog wat! En uit de gevangenenbibliotheek heb ik heel wat Vlaamse boeken
ontleend. Toen ik terug naar het front gezonden werd, liet ik een stuk van mijn hart
bij de goede Scheldelieden achter... En hoe heb ik mij verheugd, toen zij mij, bij
wijze van afscheidsgeschenk,
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verrasten met twee heerlijke boeken: Scharpés vertaling van twee Platduitse verhalen
van John Brinckmans, van de Landmann van Fritz Reuter - en het duurbaarste van
alle boeken: Dichtwerken van mijn zo diep vereerde, maar helaas zo vroeg gestorven
Albrecht Rodenbach.
Het regiment, waarvan ik tot oktober 1918 deel uit maakte, bevond zich meermaals
op de Vlaamse grond, waarop zo hardnekkig gevochten werd. En steeds weer kwam
ik in contact met de bevolking van de gebieden achter het front en ik mag wel zeggen
dat de contacten, die ik aanknoopte, nooit slecht waren, integendeel, niet zelden
waren ze heel vriendschappelijk. Hoe graag denk ik terug aan mijn verblijf in het
stadje Torhout, toen ik als inlichtingsofficier een lange cursus in telegrafie volgde.
Ik woonde in een klein huisje bij een weduwe en haar dochter. Ach, de oude professor
- hij is nu 87 - heeft de naam van deze goede mensen... en zelfs de voornaam van
het dochtertje vergeten... En zij hebben zo goed voor hem gezorgd; wij ruilden
levensmiddelen, zo bij voorbeeld op deze manier: ik bracht goede chocolade mee en
als tegenprestatie mocht ik dart een gebraden konijntje helpen opeten. Met weemoed
denkt hij nu nog terug aan het afscheid, toen Trientje - laten wij haar eenvoudig zo
noemen - mij ontroerde wanneer zij mij, voor mijn dochtertje thuis, een met schelpen
bezet geldbeugeltje meegaf.
In mijn Torhoutse weken was het mij ook mogelijk pelgrimstochten, waarnaar ik
reeds lang met verlangen had uitgezien, te ondernemen: naar Roeselare, de
geboortestad van mijn zozeer gewaardeerde Berten Rodenbach. Ik was in zijn
vaderhuis, waar een oude heer de Duitsers met begrijpelijke terughouding ontving.
Ik zag ook het gedenkteken van de Vlaamse Arend-jongeling, met de blauwvoet op
zijn hand:
Op ons vane vliegt de Blauwvoet,
Die voorspelt het zeegedruisch,
En de Leeuw er met zijn klauw hoedt
't Zegepralend Christi Kruis.

Ik wist dat het edele monument zwaar bedreigd was door bommen, wendde mij met
een schriftelijk verzoek tot de Duitse militaire overheid en smaakte spoedig daarna
het genoegen het monument in Gent terug te zien, waar het veilig was ondergebracht.
In Roulers - zoals Roeselare zo ‘schoon’ genoemd werd in de Duitse berichten was het ook, dat ik, in een opslagplaats van afval, brokstukken en dergelijke, enkele
Vlaamse boeken vond, waarbij de ‘vlamofiel’ in een oogwenk de oorlog vergat. Ik
ontdekte - en kon het mij daar aanschaffen - De Bo's onbetaalbaar en schitterend
‘Westvlaamsch Idioticon’! Maar het kostbare boek, dat Ik naar huis opgezonden had,
evenals heel mijn Vlaamse bibliotheek, die ik later in al die jaren bijeengebracht had,
gingen in de vlammen op, de 27ste maart 1945, toen de inmiddels heropgebouwde
stad waar ik woon, verwoest werd!
Zo heb ik toch aan die voor ons allen - zowel aan deze als aan gene kant - tragische,
treurige tijd ook vele lieve, goede en blijmakende herinneringen bewaard aan mensen,
dingen en belevenissen. Vóór alles wil en mag ik niet vergeten, dat mijn bezigzijn
met de Vlaamse literatuur waarvoor ik altijd weer tijd vond tijdens rustdagen en in
vakantie- of cursusweken - mij veel troost en vreugde bezorgde. Destijds leerde ik
mijn meest geliefde dichter, Guido Gezelle, steeds van meer nabij kennen en
veroveren. En talrijke stukken uit zijn groot, zangerig oeuvre heb ik in het Hoogduits
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of in het verwante Platduits vertaald, bij voorkeur natuur- en godsdienstige liederen
of vaderlandse gezangen, in het bijzonder de gedichten over de slag der Gulden
Sporen:
Groeningerfeld! Kortrijks Gefilde,
Vom Fremdwuchs frei, an Früchten reich,
Die dich schonte, die Hand, sie schone dich milde!
Werd unser Volk den Vätern gleich!
Laszt auf dem Feld, in unsrer Hand,
Den Leuen flattern
Und haltet frei vom fremden Tand
Jung-Flanderland!

Vanzelfsprekend vertaalde ik ook van andere Vlaamse auteurs gedichten in mijn
moedertaal, b.v. van Hiel, de begeesterde, van Pol de Mont, van de goede, oude
Poirters en van René de Clercq.
René de Clercqs leeuwenkop zag en hoorde ik eens op een vergadering te
Antwerpen, waar ik bewogen naar het begeesterd voorgebrachte ‘Arteveldelied’ van
Destandberg luisterde. Ook de arme Borms begroette ik eens en van Rafaël Verhulst
boeiden mij steeds opnieuw in ‘Het Nieuws van den Dag’ de uitstekend gekozen
dichtoefeningen van Vlaamse poëten en de knappe, fijnzinnige besprekingen ervan.
Overigens las ik ook met oprechte belangstelling het Vlaamse krijgsgevangenblad hoe heette het ook weer? - dat in Göttingen verscheen. En altijd weer, zover het
mogelijk was, in de oorlogstijd als op heden, heb ik, als vriend van Vlaanderen, met
liefde het Vlaamse volk gepropageerd, het volk, zijn taal en vooral zijn rijke, diepe,
blije, zo inhoudsrijke als ontroerende literatuur. Op de Pinksterdagen van de Hansische
Geschichtsverein en van de Niederdeutsche Sprachverein zie en hoor ik nu met
vreugde ook de vertegenwoordigers uit Noord- en Zuidnederland, zoals Prof. De
Smet (Nijmegen) die ik, samen met mijn leerlingen, ooit mocht begroeten en leiden
in mijn vaderstad. En met Dr. M. Luwel (Museum Tervuren) wissel ik dankbaar van
tijd tot tijd publicaties uit. Pas in november 1962, tijdens de Vlaamse Week in
Paderborn, was ik vereerd kennis te maken met Prof. Lissens uit Ukkel bij Brussel,
en met
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André Demedts uit Kortrijk, de verteller en dichter, de edele ‘vriend der armen en
verdrukten’.
Ook op mijn leeftijd zal ik blijven spreken, streven en werken met mijn Vlaamse
vrienden en stamgenoten, de vereerde levenden en de geliefde doden, en mij met
hen blijven verheugen: ‘Vlaanderen, dag en nacht denk ik aan u!’, of, om het met
mijn geliefde Gezelle te zeggen:
Wollt -, die Stunde wär nicht weit,
Dasz ich sähe frank und frei,
Flandern riss' das welsche Kleid,
Das es engt und schränkt, entzwei!

Prof. Ferdinand Wipperman,
Paderborn.

De frontblaadjes aan de ijzer

Oktober 1914. - Na de aftocht en de slag aan den IJzer legde de frontlijn zich vast
aan de kleine stroom en begon voor onze uitgeputte soldaten het eentonige ruwe
loopgrachtenleven: het opbouwen met miljoenen zakjes aarde van een net van
stellingen en verdedigingsnesten en eindeloze watervlakten. De oorlog bleef duren
en meteen sloop in hun harten het heimwee naar de warme, verloren thuis. Negentig
procent van onze IJzersoldaten waren door de frontlijn van de IJzer omzeggens
hermetisch van hun geboortestreek afgesloten. Aan de overkant lag het land van hun
hart, h u n vaderland waar ze geboren waren en geleefd hadden, waar hun ouders,
familieleden en vrienden in angst leefden en zich dagelijks afvroegen wat er van hun
kind, hun vader of vriend was geworden. De meesten van onze IJzerjongens kregen
tijdens die 4 jaren front- en doolaarsleven niet het minste briefje uit het vaderland,
en zeldzaam waren dezen die wél een ‘tuyau’ vonden om over de Nederlandse grens
gesmokkelde brieven te ontvangen, zij waren benijde uitzonderingen. Bij gelegenheid
werd dit nieuws dan aan hun streekgenoten meegedeeld wanneer zij elkaar ontmoetten
of in een korte soldatenbrief doorgezonden. Zo kwamen in verschillende eenheden
aalmoezeniers en soldaten op het idee al die nieuwsjes, met deze van het front, samen
te bundelen, te vermenigvuldigen door een of ander polycopieersysteem of zelfs
gedrukt en die blaadjes dan te sturen aan soldaten (en vluchtelingen) van dezelfde
streek of gemeente. Het was, menen wij, wijlen aalmoezenier Jan Bernaerts die reeds
in 1915, het eerste frontblaadje realiseerde, n.l. ‘St. Jans Molenbeek’, voorbeeld dat
spoedig navolgers zou vinden.
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De frontblaadjes waren geboren en zouden snel vermenigvuldigen. Naast het
nieuws uit de streek, geboorten, overlijdens, huwelijken, plaatselijke soms onbenullige
nieuwsjes, die verre herinneringen uit mooier dagen opriepen, kwam ook het nieuws
over de soldaten aan 't front, hun adressenlijsten (later door de censuur verboden),
hun heldendaden en helaas ook hun dodenlijst. Er kwam meestal een inleidingswoord
bij, een oproep tot steun, een wenk voor Vlaamse fierheid, enz. maar het werd vooral
een nauwe band tussen soldaten (en vluchtelingen) van éénzelfde streek, die de geest
van hun dorp opriep en in het hart van die dolaars, de liefde voor wat v o o r h e n
hun vaderland was, levendig hield.
In 1916 bestond er reeds een honderdtal Vlaamse frontblaadjes. Ze werden een
morele steun in de geestelijke verlatenheid van de frontsoldaat. Want de meesten
genoten n i e t van het weldoend en opbeurend familiekontakt zoals de Franse en
Engelse soldaten; zij konden n i e t bij ouders of familie met verlof gaan, kregen geen
brieven van huis, geen steungeld, geen troostpakjes. Wel werden er in enkele grote
Franse en Engelse steden ‘Foyers du soldat Belge’ ingericht, waar soldaten met verlof
konden gaan, al voelden de meesten er zich onwennig wegens de taal die hun vreemd
was, zij brachten toch enige hulp en verstrooiing.
Er waren ook de ‘oorlogsmeters’, niet altijd bezield met dezelfde belangloze
gevoelens - er was veel kaf tussen het koren - en het was ook weer de taal die de
simpele soldaat belette in nauwer kontakt te komen. Wel kwam later het ‘Werk der
Vlaamse Oorlogsmeters’ door Mevrouw Em.
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Hullebroeck in Nederland gesticht, zodat nu onze Vlaamse jongens, in hun taal, eens
een troostbriefje konden ontvangen of schrijven, maar dit werk werd door de
legeroverheid gewantrouwd en later zelfs verboden.
Zo bleven de frontblaadjes voor vele simpele jongens, vier jaar lang, het enige
briefje uit het vaderland, het enige kontakt met hun verre geboortestreek.
De frontblaadjes mochten portvrij aan de soldaten worden doorgezonden en waren
in den beginne aan geen al te strenge reglementering onderworpen, tot op 27 juni
1917, circulaire Nr 366 een speciale toelating van de militaire overheid vereiste en
de censuur op de frontblaadjes instelde. Zo werd o.a. verboden nog lijsten met
soldatenadressen te publiceren, ook het vermelden van de nummers en letters van
de eenheden (zo was b.v. Z 258 het 20e linie, enz.), en natuurlijk ook te radikaal
Vlaamsgezind proza.
De uitgevers van onze Vlaamse frontblaadjes, die nochtans de moraal van de
soldaat hielpen hooghouden en het lastige schrijfwerk in hun vrije uren moesten
verrichten wanneer de andere soldaten aan ontspanning dachten, waren doorgaans
geen troetelkinderen van de militaire overheid. Ze werden streng in 't oog gehouden
en bij de minste afwijking van de reglementen met straffen beloond. Zo kreeg
ondergetekende, in 't Kamp van Auvours, op 13 april 1918, tien dagen arrest om ons
frontblaadje, waarin het sneuvelen van de Gebroeders Van Raemdonck vermeld
stond, naar het Rode Kruis van Genève te hebben gezonden; sedert 26 augustus 1917
was er inderdaad verbod gekomen nog frontblaadjes naar neutrale landen te zenden,
dus ook naar onze geïnterneerden in Holland. Zo kreeg Lode de Boninge, in juni
1917, verbod in zijn ‘Leiekerels’ een bepaald artikel te publiceren, waarbij hij
ontmoedigd in zijn dagboekje aantekent: ‘Het leger breekt de schoonste initiatieven...’
Zo werd aalmoezenier Paul Vandermeulen naar het eiland Cézembre verbannen
omdat hij in zijn ‘Limburgsch Studentenblaadje’ - april 1917 - een artikel over het
aktivisme had durven schrijven!
Ja, een frontblaadje uitgeven en v o l h o u d e n was geen sinecure. Het was meestal
zware korvee, zowel voor het samenbrengen van het nieuws, dat niet altijd even
objectief was en in een volgend nummer soms moest ‘geretoucheerd’ worden, als
voor het bijeenbrengen van de nodige centen om papier en drukker te betalen. Zo
eindigde b.v. ‘Onze Temschenaars’ met een tekort van 291,38 F, wat toentertijd een
heel bedrag was. Ook de verzendingen aan soldaten en vluchtelingen brachten heelwat
moeilijkheden mee. Zo er ooit een v e r d i e n d e dekoratie had mogen toegekend
worden, dan was het zeker aan de uitgevers van de frontblaadjes geweest... Het ging
echter juist andersom! Maar onze grootste beloning was de dankbaarheid van onze
simpele jongens voor wie hun frontblaadje een ware steun en troost is geweest. Uit
hun talrijke dankbrieven in soms onbeholpen soldatentaal, zouden wij de ontroerendste
bloemlezing van erkentelijkheid kunnen samenbrengen.

Onze Temschenaars
Wanneer ik nu iets meer over ‘Onze Temschenaars’ vertel is het omdat ik voor een
groot deel aan de realisatie ervan heb mogen bijdragen en de moeilijkheden van ons
eerste nummer kon overwinnen. En de meeste uitgevers van onze frontblaadjes zullen
voorzeker wel ongeveer gelijkaardige moeilijkheden hebben gekend.
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Toen er in 1916 sprake was ook voor onze soldaten van Temse een frontblaadje
op te richten, bleef het steeds bij de goede bedoelingen van wijlen onze betreurde en
trouwe vriend Oktaaf Bulterys, die het initiatief opvatte en aan wiens toewijding en
heldhaftigheid ik hier een welgemeende hulde breng, maar die op het front op te veel
materiële moeilijkheden stuitte om het te verwezenlijken. Zo deed ik hem in februari
1917 een voorstel: vermits ik toen als soldaat op het Belgisch Konsulaat in dienst
was te Cherbourg, zou ik het blaadje daar zelf bij een drukker zetten en drukken
zodat het slechts papier en inkt zou kosten. En op 18 maart 1917 konden wij ons
eerste nummer verzenden: het kostte ons de totale som van 8,30 F voor de 600
exemplaren! De kogel was door de kerk. Naast het eerste nieuws van Temse en
Temsenaars was er ons inleidingswoord dat besloot met ‘Vliegt de Blauwvoet, Storm
op zee!’...
Maar de drukker moest in regel zijn met de plaatselijke censuur, nl. de Franse. Zo
moest ik telkens de ganse tekst eerst in het Frans vertalen, die dan door M. Ie
Sous-Préfet goedgekeurd werd. Wij konden aldus de eerste 5 nummers zetten en
drukken... en vertalen, tot in juni 1917 o n z e legeroverheid de frontblaadjes onder
haar hoede nam en ons nr. 6 verscheen met de gekende witte vlekken van door de
censuur geschrapte teksten. Het blaadje verscheen nu ook met een primitieve
koptekening, een algemeen zicht van Temse, de brug, en middenin het wapen der
gemeente, waarvoor menig frontsoldaat ons een ontroerend dankbriefje zond omdat
hij nu toch ook weer eens een afbeelding van zijn geliefd geboortedorp te zien kreeg.
Intussen kregen wij in april 1917 van wijlen Hendrik Heyman (later minister) die in
Le Havre ‘Het Soete Waesland’ uitgaf, een voorstel met zijn frontbladje samen te
smelten, waarop niet werd ingegaan omdat hierdoor het plaatselijk karakter van ons
bladje zou verdwenen zijn.
In ons tweede nummer, april 1917, schreef Lt Leo De Nayer, die later tijdens het
laatste offensief op 15 oktober 1918 nabij Torhout zou sneuvelen, zijn eerste indruk:
‘Tot hiertoe las ik met de belangstelling van 'n nieuwsgierige de frontblaadjes die
tot nu toe verschenen; zij brachten nieuws uit het bezette land aan streekgenoten:
‘Pier zijn huis was afgebrand en Jan is getrouwd met Marie van
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op 't hoekske, en Paulien is gestorven, en de Burgemeester is naar Duitsland gevoerd,
of spraken lakoniek over heldendaden of dood van kameraden.
Plots krijg ik ‘Onze Temschenaars’ in handen en de zaken die zo simpel schenen
krijgen nieuw reliëf. Ieder woord, iedere naam wekt in mijn verbeelding herinneringen
uit vredestijd. Ik zie weer dat Temse dat rustig ligt in de schaduw van zijn
eigenaardig-schone middeleeuwse toren, met zijn bedrijvige kaaien, waar het lawaai
van laden en lossen gaat als ebbe en vloed van de wijde Scheldestroom; ik hoor
weerom het gerucht van slagwielen uit fabrieken dag in dag uit, en 't bonken en
kloppen van ijzeren hamers aan de scheepstimmerwerf. En aan de boord van de
Schelde, langs de fris-groene dijken zingt in de forsige koppen van de notelaren de
wind, de geweldige, het ‘stuggle for live-lied’ van de dag of het vredelied van vrome
meiavonden. En te lande?... Over de wijdte van bewerkte akkerlanden vaart de
vroomheid van de buiten. Het leven springt uit en open overal in groen en botten en
sterke kleuren. En in dit midden voel ik me wederom ‘thuis’, die door jaren-lange
oorlog het intiem-gelukkige van vredesdagen bijna had vergeten. Bij het lezen van
ons frontblaadje komt mij in de geest het woord van L. Dosfel: ‘Leven is herinneren
en hopen’.
In ons nr 8, oktober 1917 verscheen van zelfde schrijver, die ook regelmatig aan
‘De Belgische Standaard’ medewerkte een tweede artikel met een eerste lijst van 83
hem bekende Vlaamse frontblaadjes, die hij besloot met de woorden ‘Onze
frontblaadjes zullen na de oorlog als een sprekend bewijs zijn van de broederlijkheid
en fiere durf van onze Vlaamse knapenschap’.
Vanaf ons nr. 6, aug. 1917, was de inhoud van ons bladje zo omvangrijk geworden
dat wij het bij een Vlaamse drukker (De Mesmaeker) te Parijs moesten in druk geven,
ook omdat bij onze drukker te Cherbourg de Franse letterkassen nooit voldoende
letters k bevatten. Nr. 7 was grotendeels gewijd aan het epos van de Gebroeders Van
Raemdonck. Op 15 november 1917 werd onze medeopsteller Bulterys op het front
dodelijk gewond terwijl hij een gekwetste makker naar de hulppost bracht en verbleef
maandenlang in krijgshospitalen waarna hij als grootinvalied in Le Havre verder
voor de uitgave zorgde van de nrs. 14 tot 16, die daar in de ‘Vlaamse Boekhandel’
konden gedrukt worden. Nr. 13 herdacht het eenjarig bestaan van ons bladje en
publiceerde een lange lijst adressen van Temser vluchtelingen. Ikzelf was intussen,
via het Kamp van Auvours, op het front terechtgekomen, waar op 20 september 1918,
acht dagen voor het laatste offensief een gasaanval, waarbij 17 kameraden de dood
vonden, mij eveneens ‘buiten gevecht’ stelde en de Wapenstilstand ons in het
krijgshospitaal van Valognes kwam verblijden.
Na ons Nr. 16 (sept.-okt. 1918) kwam dan het einde van de oorlog en kon ons
‘Zegenummer’ 17, (december 1918) te Te m s e zelf verschijnen, terwijl wijzelf in
het bezettingsleger aan de Rijn belandden.
Nog een paar malen zou ons frontblaadje verschijnen, met telkens een oproep voor
het stichten van een V l a a m s e oud-strijdersbond. Nr. 20 (april-mei 1919) was het
eindnummer met een tiental portretten van in 't laatste moorddadig offensief
gesneuvelde Temsenaars en een oproep ‘Wanneer demobiliseert men de
IJzersoldaten’, want ook dàt was een van onze grote naoorlogse ontgoochelingen,
dat onze IJzerjongens, die aan de IJzer vochten ‘voor de terugkeer naar hun
haardsteden’, nog een jaar lang in bezetting of kazerne, hun ongeduld naar de
uiteindelijke vrijlating moesten opkroppen!
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Clemens De Landtsheer
Nota: Van de hand van A. Verbouwe, Jette, verscheen in 1923 (Ploegstraat 23,
Antwerpen) een volledige ‘Bibliographie der Vlaamse Frontblaadjes en oorlogspers’.
- Ook in het gedenkboek ‘Onze Helden’, Brussel 1922, vindt men op blz. 272-277
een uitgebreide bijdrage met lijst ‘De Pers op het Front en in bezet gebied’ door Aug.
Van Cauwelaert.
- Wijzelf bezitten nog een zekere voorraad van ‘Onze Temschenaars’, van nr. 7
tot 19. Archivari en verzamelaars kunnen deze aanvragen op ons adres: Cl. De
Landtsheer, Hugo Verriestlaan 30, Oostduinkerke.

Soldaat in vlaanderen 1917-1918
Reeds tijdens de geschiedenislessen op het Gymnasium hadden wij vaak iets over
Vlaanderen gehoord: over zijn geschiedkundige wisselvalligheden en ook over de
Guldensporenslag te Kortrijk, 11 juli 1302. Door middel van foto's toonden onze
leraars ons de schoonheid van dit land, zijn burchten, stadhuizen, burgershuizen en
vele heerlijke kerken. Begenadigde Vlaamse kunstenaars als Van Eyck en Memling
kenden wij en wij bewonderden hun werken. De wens om al deze schoonheid zelf
te zien, droeg ik reeds als student in mij, maar hoe zou dit ooit kunnen werkelijkheid
worden?
Dan werd het oorlog. Men zond mij als soldaat naar het oosten, naar Rusland.
Maar oogst 1917 luidde voor mij een nieuwe, grote belevenis in. Ik werd naar het
westen overgeplaatst. Via Luik, Leuven, Mechelen en Gent bereikte ik Roncq. En
meteen was mijn wens, eenmaal naar Vlaanderen te komen, vervuld. Maar hoe
helemaal anders had ik die vervulling gezien! Wij reden door het schone land, stonden
aan het treinvenster en keken naar buiten. Doch hoe weinig kan men van die
standplaats uit zien, hoe weinig bewegingsvrijheid bezat een jonge, eenvoudige
soldaat. Ik was ontgoocheld, hoewel ik in die periode nochtans
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de gelegenheid kreeg om een groot deel van Vlaanderen te leren kennen.
Twee dingen stonden hierbij lijnrecht tegenover elkaar: het gruwzame feit van de
oorlog, die mij steeds opnieuw naar de slagvelden van Vlaanderen voerde, naar de
verzopen stellingen en de stukgeschoten dorpen - en, achter het front, het samenzijn
met de landelijke bevolking, het verblijf in de kleine dorpen en grote steden in het
noorden, zuiden en midden van het land. Onuitwisbaar klaar staat alles, wat ik toen
heb beleefd, mij voor de geest. Later duurde het tot 1963 vóór ik opnieuw Vlaanderen
bezocht, dank zij de Belgische Ambassadeur in de Duitse Bondsrepubliek, Zijne
Excellentie R. Baert, die mij meenam naar zijn geboortestreek. De lezer zal zich
beslist wel kunnen voorstellen, wat dit weerzien met Vlaanderen voor mij betekend
heeft. En wanneer nu weldra een verbroedering tussen de steden Kortrijk en Bad
Godesberg gesloten zal worden - verbroedering, die ik nog voorbereiden mocht dan beduidt dit voor mij het sluiten van een waarachtige vriendschapsband tussen
een Vlaamse stad, die ik in 1917-18 vaak als jonge Duitse soldaat bezocht heb, en
een stad aan de Rijn, waarvan ik meer dan veertien jaar lang burgemeester was.
Toen ik in oogst 1917 naar Vlaanderen kwam, had de oorlog reeds meerdere jaren
huisgehouden in dit schone land. Veel dorpen en steden waren verwoest, kerken en
kastelen vernield of zwaarbeschadigd. Veelal kon men slechts vermoeden, dat hier
of daar een dorp was geweest. Modder en water bedekte alles. Slechts moeizaam
konden wij ons een weg banen naar de voorste linies. Onvergetelijk staan de
frontnamen Poelkapelle, Langemark, Westrozebeke. Oostnieuwkerke, Passendale
en Zonnebeke in mijn herinnering opgetekend. Zuidelijker herinner ik mij Beselare,
Geluveld, Hollebeke, Wijtschate, Mesen en Waasten. Twee plaatsnamen wil ik in
heel bijzonder vermelden: Sint-Pieter en De Ruiter, kleine dorpjes, niet ver achter
het front gelegen. Steeds opnieuw bevonden wij ons daar of trokken erdoorheen naar
het front. Meer achterwaarts lagen Rumbeke, Kachtem, Izegem, Rollegem, Ledegem,
Wervik, Roesbeke en Roncq. Soms werden wij nog verder teruggetrokken. Aan
Torhout met zijn kerk en Lichtervelde heb ik nog levendige herinneringen. In Eeklo
waren wij gekazerneerd in een spinnerij, in Kruishoutem in een school. Oudenaarde
aan de Schelde, met zijn fabrieken, stadhuis en Walburgiskerk zou ik nog graag eens
terugzien, evenals Berchem, waar wij door de bevolking vriendelijk werden
opgenomen. Ook in Deinze, Lotenhulle en Tielt ben ik geweest. Een onvergetelijke
belevenis betekende voor mij een kort oponthoud, in september 1917, te Duinbergen.
Daar zag ik voor de eerste keer de wijdsheid van de zee en ik bleef lange tijd staan
om die oneindigheid in mij op te nemen. Ik verbleef ook heel even in Brugge. En
hoe graag had ik die oude stad wat meer van nabij leren kennen. Maar een jonge,
eenvoudige soldaat kreeg niet de gelegenheid daartoe; dat viel mij wel zeer zwaar.
Veel beter ging het echter in Roeselare en Kortrijk. In eerstgenoemde stad verbleef
ik vaak en er restte mij veel tijd om ze te bezichtigen. Ik herinner mij nog goed het
soldatenkerkhof, de molen, de markt en het station. Ook Kortrijk heb ik dus meermaals
bezocht. Onvergetelijk waren voor mij de godsdienstoefeningen, die ik tijdens de
oorlog in Vlaanderen bijwonen mocht. Deze groeiden spoedig uit tot
veldgodsdienstoefeningen in de openlucht, toen de schone kerken vernield of
beschadigd werden. Later grepen ze plaats in barakken of in een soldatentehuis. Meer
achter het front was het dan weer in kerkgebouwen, bij voorbeeld in Roncq, Kachtem
of Kruishoutem. In mijn veldpostbrieven heb ik van deze godsdienstige feesten steeds
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met veel vreugde gewag gemaakt. En nu nog verlang ik ernaar de kerken terug te
zien, waarin ik als jonge soldaat ooit neerknielde.
Een waardevol bezit maken voor mij mijn aantekeningen uit, die ik indertijd
neerschreef, alsmede de postkaarten, die ik in Vlaanderen kocht. Ik bezit nog steeds
de bijlage aan een Duits oorlogsblad, gewijd aan Kortrijk, met foto's van het grote
plein achter de Sint-Maartenskerk, van het begijnhof en van de Leiebrug met de
Broeltorens.
De Vlaamse bevolking heeft in de eerste wereldoorlog zeer groot moreel leed
gekend. Hoe kan het trouwens anders, wanneer men onder bezetting leeft, zijn huizen
en kerken vernield of beschadigd ziet en men allerhande ontbering verdragen moet?
Maar niettegenstaande alles waren de mensen goed en vriendelijk tegenover ons,
soldaten. Voor de lieve hulp, hoe klein soms ook, en voor elk vriendelijk woord
waren wij toen zeer dankbaar. En hoe vaak heeft ons het avondmaal in familiekring
goed gesmaakt!
Op die wijze al naargelang van de omstandigheden, heb ik Vlaanderen indertijd
leren kennen en liefhebben, niettegenstaande ik als eenvoudige soldaat in de
onvermijdelijke dienstdwang en plicht ingesnoerd zat. Toen ik in april 1918 werd
ingezet bij het offensief in Noord-Frankrijk, was mijn verblijf in Vlaanderen ten
einde. Nadien werd ik bij Armentiers zwaar gewond en toen was voor mij ook de
oorlog voorbij. Sindsdien echter houd ik van Vlaanderen en zijn bevolking. Met
vreugde draag ik het kruis van Commandeur in de Orde van Leopold II, dat Z.M.
Koning Boudewijn mij op 5 april 1963 verleend heeft. De verbroedering tussen
Kortrijk en Bad Godesberg, die nu weldra een feit zal zijn, moge leiden tot een
oprechte vriendschap tussen deze beide steden en daardoor tevens een bijdrage zijn
tot een immer groeiende verstandhouding onder de volkeren!
Heinrich Hopmann
Oud-Burgemeester van de Stad Bad Godesberg
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poëtisch bericht
Herinnering aan mijn vrouw
Bij het haardvuur 's avonds
denkend en stil lachend Doch plots,
't fluïdium van licht en spel
vlug en snel:
een schaduw naast de stoel,
een luchtdruk warm en zwoel.
Een teer gezicht
en uitgestrekte hand,
strelende vingers en roerloos stil:
versteende wil,
het eelt van broze tijden
en 't diepe, hijgend lijden.
Het is voorbij.
Leeg de kamer.
Leeg het hart.
Even porren in het vuur;
Geen lach: 't is slapensuur.
Zij was niet oud.
Het bed is leeg en koud.
Ronny Castelein

poëtisch bericht
Goede vrijdag
Christus sterft vandaag
in de lach der wereld
de dag, die kantelt noch wankelt
doch vloekt
de mensheid verdrinkt in het
drijfzand begeerte
(over de heuvels klinkt een
laatste gebed)
deze moede, milde man
is te lang gestorven voor
herinnering.
hier waart een enkele schaduw rond.
hier is een beschermende mantel
gescheurd door de lach der wereld.
Marie-José Schneider

poëtisch bericht
Hond
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Hond
hier lig ik nu
in de verlaten straten
en wil mij door geen enkele samaritaan
aanraken laten
want ik haat ze alle zeven
de werken van barmhartigheid.
Bart Carette

poëtisch bericht
Veronica
Van Zijn gelaat was bloed gebleven:
dunne spijlen zwarte klissen
zwaarden van bloed zwaardlissen Zij die zich even
vooroverboog zàg het Gelaat:
oogwallen van verheven leven
en dood trekken als tekens ingedreven
hoelang? voor wie? De mens verstaat
soms een ondeelbaar ogenblik de mens.
En met ontstelde stap aarzelt
zij en herkent
een god een elke grens
verplaatsende abstractie waar haar wezen
zich in verliest: het absolute
van lijnen zonneschijn minuten.
Haar leven lang moet zij hiervan genezen.
Willy Spillebeen

poëtisch bericht
Madonna der Stilte
Madonna der Stilte, serene Vrouwe,
Moeder van grijs in een Gulden Huis,
in een mei van goudenregen, van blauwe
en witte seringen, dolorosa, bij 't kruis Gesluierde weemoed, luistrend hoe luid en
hoe snel Jezus' bloed als verloren dropt
binnen het licht op de bloemen en kruiden
en hoe ijselijk stil het op Golgotha wordt:
Wat weet zij of ook nog schrifturen werden
vervuld, of iemand zich sloeg op de borst,
of rotsen spleten, of de doden van her de
huizen bezochten. Wat zij hoort: Ik heb dorst.
Wat zij ziet: hoe de hysopstengel zij reiken
het negende uur en het is reeds nacht
en het is reeds morgen als zij nog zit te kijken
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op haar goddelijk kind en het is reeds volbracht.
Het is reeds mei: haar dochters en zonen
brengen jasmijn mee van wit, van paars,
gesnoeid uit de wereld waaruit zij komen
om te bloeien, welriekend, bij exvoto en kaars
tweeduizend jaar lang - Maar het is nog het zachte
bloed van haar zoon dat de zon vergiet,
in gulpen van rood, doorheen de rozassen
op het hoofd van haar kindren, op haar mond van verdriet.
Roger Verkarre
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poëtisch bericht
Veni sancte spiritus
Kom, heilige Geest, Gij zijt mijn oudste broeder
Die ons bij de inkeer steeds zijt voorgegaan,
En vouw mijn handen thans zoals mijn moeder
Bij het gebed mij eens heeft voorgedaan.
Gij zijt mijn jeugd en ook de levensader
Die nieuwe kracht schenkt aan 't vermoeide hart
Opdat ik met de stoerheid van mijn vader
't Hoofd biede aan wie mij om mijn pogen sart.
Wil ook een steun zijn voor mijn wankle schreden
Wanneer de weg leidt langs een steile rots,
Want velen reeds stortten hier naar beneden
Die zich verschansten in een dwaze trots.
Wil met Uw vuur 't verkleumde hart verwarmen
Van wie de wekroep van Uw stem vernam;
Zonder Uw vuur zijn wij slechts weerloze armen
Die kracht en voedsel zoeken in Uw vlam.
Gij zult de leraar zijn die mij leert lezen
In 't grote boek van 's levens diepste zin
En nooit zal aan de les ontgoocheld wezen
Wie aan Uw hand gaat tot zichzelven in.
Leer mij ook goed zijn voor wie niet bevroeden
Waar ons steeds hulp wacht in de donkre nacht;
Leer mij de wonden helen die nog bloeden
Bij wie steeds weer zich 't leven milder dacht.
Wii voor het laatst nog eens mijn handen vouwen
Wanneer de dood komt en mijn leden strekt,
En blijf voor 't laatst vooral mijn kloek vertrouwen
Wanneer de Heer ons uit de doden wekt.
Stephanus G. Axters o.p.
Taggia (Imperia) Pinksteren, 2 juni 1963

poëtisch bericht
Stof en geest
De mens is bruid geweest
van zee en wind en hout
op 't paradijs geleest.
Zijn geest vond boor en boek,
geluidsmuur en raket
of chirurgie, op zoek
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naar 't scheppingsfeest,
naar oeverloze ruimte,
een thuis voor stof en geest.
Fernand Florizoone

poëtisch bericht
Gezelschap
met stemmen die de stilten tellen
schuiven zij schoorvoets door het huis,
heffen hun woorden tot vertellen
hoog boven tot het vensterkruis;
tot van de zon het laatste vingerlid
ook buiten onder winterberken wacht
en elk met ogen groot van honger zit
te lachen om de leegten van de nacht.
Paul Vanderschaeghe

poëtisch bericht
Liedje van de desperado
Ik wil niet in de winter sterven
ontglippend aan de koude vingers van de regen
op het trage ritme der vriezende bloemen
als ik de slagaders van de bomen
niet meer voel.
Ik wil in de zomer sterven
als ik door de bloemen kan kijken
die gaatjes branden in het deksel
van zand en lucht
als de bekken van duizend duiven
mijn ziel blootpikken.
Ik wil niet in de winter sterven
als ik het glinsterend speelgoed van de dag
aan de armen wil geven
als ik zeker ben
dat ik nooit lang genoeg kan leven.
Ik wil in de zomer sterven
als de dood een wezel is
in de nek van een haas
als kinderen mij het eekhoorntje najagen
van den tot den
tot ik aan de bosrand gekomen ben.
Ik wil niet in de winter sterven
als de bomen met rijp geschetst
op halfvergane panelen
het dekor zo oud doen lijken
en het spel zo vol van rituelen.
Ik wil in de zomer sterven
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ergens langs de straat
als uit het inktlint van de bossen
een brandmerkijzer
de zang van een uitgestorven vogel
op mijn voorhoofd slaat.
Ik wil niet in de winter sterven.
Robin Hannelore
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ontmoetingen
Akademiedirecteur Jos Hanoulle (70) op rust
De plaats van directeur aan de Roeselaarse Muziekakademie is vacant. Inderdaad
Jos. Hanoulle gaat op rust. En het is enkel aan een toevallige samenloop van allerlei
omstandigheden te wijten dat de vergrijsde directeur het zo lang diende bol te werken.
Het is immers geen sinecuur aan het hoofd te staan van een Muziekschool die 43
leraars. 100 klassen en niet minder dan 1600 leerlingen telt.
In 1921, bij de stichting van de Vrije Roeselaarse Adriaan-Willaert-Muziekschool,
waarbij Jos. Hanoulle betrokken was, werden 110 leerlingen verdeeld over 7 klassen
met 7 leraars, ingeschreven. De drieënveertig directiejaren van dhr. Hanoulle
betekenden voor de school ononderbroken groei naar volwassenheid. Bereikte
volwassenheid, zeer zeker niet e n k e l maar dan toch voor een g r o o t d e e l dank
zij de onvermoeibare, rusteloze activiteit en nooit verzwakkende bekommernis
vanwege directeur Jos. Hanoulle.
Jozef Hanoulle is afkomstig van Auberchicourt in Henegouwen. Zijn vader was
orgelist en het was dan ook niet te verwonderen dat de jeugdige Jos. aan het
Lemmensinstituut te Mechelen heil ging zoeken voor de opbouw van een eigen,
muzikale, levenstoekomst.
Muzikaal inderdaad, want reeds in 1914 werd een Eerste Prijs voor Orgel en
Harmonie weggekaapt onder leiding van de destijds bekende muziekleraars Alf.
Desmet, Moulaert, Ernest Closson, Lansens en anderen. En wanneer toendertijd aan
het Lemmensinstituut een Prijs Mailly diende toegekend te worden aan de meest
briljante student van het jaar, viel daarbij niet minder dan tweemaal de keuze op Jos.
Hanoulle.
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Tussen 1921 en 26 verwierf Jos. Hanoulle de nodige staatsdiploma's voor het
geven van muzikaal onderricht. Dit gebeurde telkens met de Grootste Onderscheiding.
In zijn betrachting naar persoonlijke vervolmaking liet Hanoulle zich met de hulp
van Jean Absil inwijden in alle geheimen van Contrapunt, Orchestrale en Compositie.
Hij ging vanaf 1918 leraren aan de Rijksscholen van Nieuwpoort, Menen en Ieper
en aan de Bisschoppelijke Colleges van Roeselare en Kortrijk. Als man van
ondervinding en na de behaalde successen met de Roeselaarse Muziekschool, werd
Jos. Hanoulle in 1939 stichter-directeur van de Izegemse Akademie waarvan Herman
Roelstraete momenteel gezagvol de directie heeft. Hanoulle gaf talloze concerten in
binnen- en buitenland. Hij fungeerde als jurylid bij kooren muziekwedstrijden en bij
auditie's voor de B.R.T. Hij werd adviserend betrokken bij de aanstelling van leraars
en directeurs van muziekscholen. Hij is stichtend lid van de provinciale
Orgelcommissie, van de Commissie voor Klokken en

op korte golf
Uitslag van de Provinciale Afficheprijsvraag ‘Schilderkunst 1964’
De prijs, groot 5.000 F, wordt verleend aan Boudewijn Delaere uit Kortrijk. Een
eerste premie van 2.000 F wordt toegekend aan Fernand Boudens uit St.- Andries
en ex-aequo wordt een tweede premie van telkens 1.500 F behaald door Renaat
Bosschaert uit Brugge en Roger Vansevenant uit Poperinge. De beste inzendingen
zullen tentoongesteld worden samen met deze van de Prijskamp voor Schilderkunst
1964, in het kader van de Provinciale Cultuurdagen 1964. - Verbond en tijdschrift
wensen de vier bekroonde en geprimeerde leden van harte geluk.
Kunstschilder Alfons Blomme exposeerde tijdens de tweede helft van juni in de galerie
‘Le Régent’ te Brussel. Tevens neemt hij deel aan de tentoonstelling ‘Oostende in
de kunst’ in de voorhall van het Oostendse Kursaalgebouw van 28 juni tot 31 oogst.
Ons Redactieraadslid F.R. Boschvogel schreef de inleiding tot het werk ‘Aartrijke,
vijftig jaar geleden’ van David Jonckheere. Een recensie van dit boek werd
opgenomen in onze rubriek ‘Vakliteratuur’.
De toneelkring ‘St.-Rembert’ uit Torhout werd laureaat van de Beker van de Kardinaal
(Derde nationale Toneelwedstrijd NVKT) met ‘Mijn geweten en ik’ door Staf Knop,
in regie van Guido Cafmeyer. Verbond en tijdschrift wensen de Kring en inzonderheid
de knappe regisseur van harte geluk met deze belangrijke onderscheiding en hopen
vast dat deze een stimulans zou mogen zijn voor steeds betere prestaties.
Dezelfde toneelkring werd ook aangewezen voor het landjuweel 1965; zij zal,
onder leiding van Guido Cafmeyer, te Brussel op 16 januari ‘De dood van een
handelsreiziger’ van A. Miller opvoeren.
Vermelden we nog dat de Oostendse Ommeganck, die op zondag 28 juni uittrok
in aanwezigheid van het Koningspaar, onder de algemene regie stond van Guido
Cafmeyer.
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Jan Cocle uit Roeselare vertaalde en bewerkte het boek van P. Babin ‘Les jeunes et
la Foi’. Het verscheen bij Patmos, Antwerpen, onder de titel ‘De jeugd tegenover
het geloof’ (164 pag.).
Gies Cosyns exposeert van 4 juli tot en met 30 augustus schilderijen en tekeningen
in de Résidence ‘Caracas’, Koninklijke baan, 43, Den Haan a. Zee.
In ‘Raak’ het blad van de K.W.B., verscheen een novelle van Felix Dalle: ‘De Ziekte’.
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Tijdens een buitengewone algemene statutaire vergadering (24 mei) van ‘'t Manneke
uit de Mane’ te Lo, werd de raad van beheer uitgebreid met twee leden: Alain de
Caluwe uit Brugge, als juridisch adviseur en J. Penninck uit St.-Andries, als
penningmeester. Wij vernamen ook dat de voorbereidingen tot ‘'t Manneke 65’ volop
aan de gang zijn.
Werk van kunstschilder Jan De Clerck (†) werd opgenomen in de tentoonstelling
‘Oostende in de kunst’.
Van 14 juli tot 9 augustus stelt Jacky De Maeyer uit Oostende 29 werken ten toon
in de hall van het Casino-Kursaal te Oostende. In het tweemaandelijks tijdschrift
‘Idee’ verscheen over deze jonge schilder een geillustreerd artikel.
Suus Demarest en haar echtgenoot Ray Pyson hebben grote verdiensten in het
welslagen van de Oostendse Ommeganck van 28 juni, eerstgenoemde regelde het
optreden van meerdere groepen, terwijl de andere verantwoordelijk was voor het
ontwerpen van meerdere wagens en kostumen.
Onze Verbondssecretaris Lucien Dendooven leidde op 13 juni de expositie Robert
Neirynck in, die doorging in de galerij ‘'t Schuttershof’ te Deurle. In het tijdschrift
‘Revue Générale Belge’ verscheen de novelle ‘Water 44’ van Lucien Dendooven in
Franse vertaling van Jacqueline Thibaut de Maisières.
In het meinummer van het tijdschrift ‘Manifest’ verschenen gedichten van Eric De
Preester.
Het Renaat Veremanskoor uit Brugge, o.l.v. Roger Deruwe trad op voor zender
West-Vlaanderen op 2 juni II.
Op 14 juni werd door het Westvlaams Verbond voor Heemkunde een passende hulde
gebracht aan ere-rijksarchivaris Dr. Jos. De Smet. Door tal van vooraanstaande
folkloristen en heemkundigen werden de verdiensten van de gevierde afgeschilderd,
o.m. door Antoon Viaene, Hervé Stalpaert. dr. Weyns en dhr. Franchoo.
De cartoonisten Desy, Eddie en JeM exposeerden van 3 tot 12 juli in het huis A. Brys
te Harelbeke. Deze tentoonstelling ging door onder de auspiciën van de Kunstvrienden
van Harelbeke (Atelier voor Plastische Kunsten).
Kamiel D'Hooghe, organist van de St.-Salvatorskathedraal van Brugge, kan zich
verheugen in een vlug stijgende internationale bekendheid.
Buitenlandse leerlingen uit Nederland, Zwitserland en Engeland komen hem dan
ook opzoeken om onder zijn leiding vooral Bachen Franckliteratuur te studeren. In
het Stedelijk Muziekconservatorium te Brugge presenteerde hij zeven leerlingen w.o.
twee in

[Akademiedirecteur Jos Hanoulle (70) op rust, vervolg]
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van de Westvlaamse Commissie voor Schone Kunsten. Hij was medestichter en is
nog steeds gewaardeerd ondervoorzitter, sectie muziek, van het Christelijk Vlaams
Kunstenaarsverbond.
In 1945 kwam Jos. Hanoulle op de idee een koor te stichten. Vastberaden zette
hij zich bezielend aan het werk. De Roeselaarse Kunstconcerten zouden uitgroeien
tot een koor met internationale faam dat samen met Singhet ende Weset Vro uit
Kortrijk en Cantores uit Brugge, eens de roem van het Westvlaamse Muziekleven
zou helpen uitdragen. Wie herinnert zich terzake de behaalde triomfen aan de
Brusselse Munt niet? Zeer zeker heeft het hedendaagse bloeiende Westvlaamse
Koorleven onnoemelijk veel te danken aan Jos. Hanoulle.
Jos Hanoulle gaat op rust als directeur. Geenszins omdat hij is opgebruikt. Een
wetgeving die op cijfers is gebaseerd en die zeer zeker te verantwoorden is, heeft er
over beslist. Wellicht wordt de pensioengerechtigde komkommertijd voor de heer
Hanoulle de start voor een nieuwe artistieke carriere. Een carriere die zich wellicht
niet zal vermogen te concretiseren in spectaculaire verwezenlijkingen. Een carriere
dan, waar Jos. Hanoulle uiteindelijk misschien de vrucht zal vermogen te plukken
van een levenslange groei naar artistieke vervolmaking, in begeesterende opgang
naar absolute vereenzelviging met muzikale schoonheid. Vrij van materiële
beslommering en bekommernis moet het voor een kunstenaar heerlijk zijn zich
volkomen en definitief te kunnen wegschenken aan wat voor hem levensbetekenend
was.
Directeur Jos. Hanoulle gaat op oververdiende rust. De oppensioenstelling zal niet
onopgemerkt voorbijgaan. Reeds heel wat vrienden staken de koppen bij elkaar. Een
komitee werd gevormd, niet op dictaat, maar als spontane resultante van bewezen
diensten. Diensten die tot dankbaarheid stimuleerden. Dankbaarheid die zich zal
concretiseren in een Hanoulle-hulde. Het voorlopige komitee bestaat uit de hh. J.
Glorie, A. Vercruysse, E.H. Deblauwe, R. Planckaert, P. Grillet, F. Callebert, J.
Seaux, R. Arteel, H. Deylgat en de dames Mevr. J. Vandenberghe, P. Theys en Tr.
Rommens. Volksvertegenwoordiger Honoraat Callebert, Schepen van Onderwijs
van de stad Roeselare, aanvaardde het Voorzitterschap en als Ere-Voorzitter fungeert
Burgemeester Jos. De Nolf.
Tijdens een eerste werkvergadering van dit komitee werd voorgesteld een
Erekomitee op te richten. Er werden plannen gesmeed ter uitvoering van ‘De vier
Jaargetijden’ van Haydn, waarbij alle Roeselaarse Koren zouden worden betrokken
en waarvoor zou gekontakteerd worden met de B.R.T. of met het Nationaal Orkest
van België. Vanzelfsprekend zou eveneens een ontvangst ten Stadhuize worden
gepland.
We zij ervan overtuigd dat dit hulde-initiatief in het artistiek milieu van Roeselare
en omliggende weerklank zal vinden.
Hector Deylgat

ontmoetingen
Samuel De Vriendt 80 jaar jong!
Hij is zeker de kunstenaar die de meeste vrienden heeft en wel in alle lagen van de
samenleving, dank zij zijn immer vriendelijk optreden, zijn voornaamheid, zijn
oprechte verkleefdheid en medegevoelen, zijn liefde voor volk en taal en als uitdrager
van de IJzerfrontgedachte ‘Alles voor Vlaanderen - Vlaanderen voor Kristus’.

West-Vlaanderen. Jaargang 13

Hij behoort tot een oud roemrijk kunstenaarsgeslacht en was de tweede zoon van
de grote meester Juliaan De Vriendt, zijn oom was de beroemde kunstschilder Albert
De Vriendt. Sams grootvader was een uitnemende decorateur die te Gent werkzaam
was en zijn broer Stefaan maakte in Amerika carrière als beeldhouwer en eveneens
als decorateur. Hieruit kunnen wij besluiten dat de kunst Sam in het bloed zit. Zijn
lieve moeder stamde uit een Brusselse bankiersfamilie, waar kunst en letteren echter
hoog in aanzien stonden. De aristokratische voornaamheid van zijn Moeder en de
diepe kunstzin van Vader werden aldus verenigd in Sam. Zijn diep kristelijk geloof
en gevoel stralen uit zijn werken. In ons Vlaams kunstenaarsmidden is Samuel De
Vriendt het gentleman-type; hij is en blijft dat in alle omstandigheden van het leven,
zowel in tegen- als in voorspoed. Hij is de belichaming van een eigen Vlaamse
levensstijl en een kinderlijk-oprechte hoofsheid. Hij is een der meest innemende en
simpatieke
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Godelieve en Sam De Vriendt-Therssen

persoonlijkheden, die men in het strijdende en lijdende Vlaanderen aantreft. Wij
voelen ons trots te kunnen zeggen dat wij reeds 50 jaren trouwe vrienden zijn en
elkaar als broeders beschouwen.
Uit een der vele geschriften van dichter-kunstschilder Dirk van Sina halen wij
ondermeer aan: ‘Om deze Vlaamse kop naar behoren uit te beelden, zou men over
de gaven van een Hugo Verriest moeten beschikken. Wij zullen er ons niet toe wagen.
Wij zullen ons beperken te getuigen, dat wij, die het voorrecht hebben hem straks
veertig jaar te kennen, dat het beeld van de mens dat wij in ons ronddragen en dat
door de omgang met mensen werd gevormd, er heel wat minder bemoedigend zou
uitzien indien een gunstig lot ons Samuel De Vriendt niet had laten ontmoeten. Dit
is geen ondoordachtte verklaring’, En Dirk van Sina gaat meesterlijk verder: ‘Wij
weten wat wij aan anderen schuldig zijn, die onsredenen gaven om in adel van de
mens en de grootheid van zijn bestemming te geloven. In het talanx van het Vlaams
Idealisme troffen wij figuren aan die evenveel esthetische schoonheid vertonen,
evenveel tragische ernst, evenveel onmiskenbare hoogheid als de besten uit het
buitenland, die de algemene elrkenning mochten oogsten. Doch geen van hen heeft
ons die reine vreugde gebracht, geen deed onze lippen tot deze stille glimlach van
ontspanning en tevredenheid plooien die de aanblik van deze mens verwekte, hij die
met de zelfzekerheid en de argeloosheid van een begenadigd kind door het leven
gaat, al wat kunst en schoonheid is piëteitsvol vererend, steeds bij voorbaat tot elke
daad van naastenliefde bereid, als van nature uit zichzelf vergetend en zijn hoogste
vreugde vindend in dit zelfvergeien. Dit is het wonderlijke in deze mens: hij is - hij
vertrouwt niet in de schoonheid van het leven, hij is de schoonheid van het leven,
zoals het het kind zijn schoonheid is: zijn lieflijkste glimlach. Zie, alles wat wij
koppig verbeten door strijd op angst en verwarring moesten veroveren, werd hem al
spelend gegeven en wat nog wonderlijker voorkomt: hij heeft het door een leven,
dat zware en bij momenten onmenselijke beproevingen heeft meegebracht, als
vanzelfsprekend behouden. Waar sterkeren gebroken werden, bleef hij wat hij was,
indien het zijn kon een beetje meer zichzelf dan tevoren. Wij werden in het begin
van 1912 toen hij zich persoonlijk aanmeldde als werkend lid van de ‘Groeninger
Wacht’, de eerste Vlaamse stootgroep die werkte onder de bezielende werkkracht
van de schoonste figuur die Vlaanderen kende, nl. Dr. Aug. Borms, met naast hem
de nooit vermoeide volksjongen Cyriel Rosseeuw. Samuel De Vriendt, de eerste
scheppende kunstenaar die bij ons kwam om het zware labeurwerk mede te maken,
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de kern van zeer bewuste Vlamingen die als apostelen over Vlaanderen trekken om
kernen tot stand te brengen, die alles voor Vlaanderen veil hadden. Van die tijd af
bestaat onze broederschap, onze nooit gebroken vriendenbanden.
Samuel had ook veel belangstelling voor ‘Pro Westlandia’. een groep
herscheppende kunstenaars die driemaal per jaar, telkens in de vakantieperiode
optrokken om onze volksgenoten in Frans-Vlaanderen te laten voelen, dat wij hen
niet vergeten waren en alles met hen in het werk te stellen om het Vlaamse gevoel
van deze duizenden te behouden.

op korte golf [vervolg]
de hogere, twee in de middelbare en drie in de lagere graad. In het Groot-Seminarie
hebben, vóór een paar weken, tijdens een huldeconcert aan Z.E.H. Kan. François,
acht van zijn leerlingen-seminaristen werken van Bach. Pachelbel, Wakther, Dandrieu,
Purcell, Couperin, Peeters en Pepping op het positief van D'Hooghe vertolkt. Uit het
programma van de bekende orgelist stippen wij de volgende concerten en opnamen
aan: München, t.g.v. Internationale Orgeltage (26 mei); opname BBC Londen, op
het kathedraalorgel te Brugge (2 juni); medewerking in de vorm van muzikale
omlijsting bij de conferentie van E.P. Riquet (17 juni); Tongeren (4 juli); Breda (8
juli); T.-V.-concert m.m.v.A. De Klerk (Ned.) en ‘The Purcell Concert’ (Eng.) tijdens
de Internationale Orgelweek te Brugge (30 juli); Slotconcert Internationale Orgelweek
m.m.v. Die Deutsche Bachsolisten (1 augustus).
Enkele maanden geleden hebben wij ook nog gemeld, dat bij Decca een plaat
verscheen, gespeeld door Kamiel D'Hooghe. Het betreft hier ‘Old Dutch Miniatures’
(nr. 123.407): klaviermuziek uit de 15de, 16de en 17de eeuwen, gespeeld door Kamiel
D'Hooghe, op zijn eigen positief-orgel. In ‘La revue des disques’, nr. 124, april-mei
1964, schreef de orgelplaten-criticus Emmanuel Noël daarover het volgende:
‘Kamiel D'Hooghe, titulaire du jubé de la cathédrale de Bruges, s'est pénétré de
ces pages pleines du génie inventif des premiers âges de la polyphonie. Il leur donne
leur visage éveillé, sensible brillant. Le jeu de l'interprète, intelligemment articulé
et d'un toucher très précis est d'une vie et d'une vigueur peu commune dans une
absolue distinction. En alliant ainsi force et finesse. Kamiel D'Hooghe nous démontre,
s'il le fallait encore, combien ces pages sont restées modernes par leur jeunesse de
coeur. Apprécation technique: Enregistrement exeptionnel’.
Wij vernemen verder ook nog dat Kamiel D'Hooghe onlangs werd benoemd tot
Directeur van de Roeselaarse Muziekacademie, waarvoor wij hem van harte
feliciteren.
Gaston Durnez maakt deel uit van de jury van de ‘Cartoonale Unicef '64’, een Salon
van de Humor, dat van 16 juli tot 20 augustus zal doorgaan op het stadhuis te Heist
aan Zee.
Ons Redactieraadslid Fernand Etienne schrijft ter gelegenheid van het
Shakespeare-jaar een viertal bijdragen over het wezen en het werk van William
Shakespeare, in ‘Toneelecho’, het orgaan van het V.K.T. Hij fungeerde als jurylid
in de toneelwedstrijd ‘Beker van de Kardinaal’.
De Kortrijkse kunstschilder Door Gevaert hield in de maand juni een tentoonstelling
in zijn atelier, Condédreef, Kortrijk.
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De musicerende jeugdgroep ‘Ons Dorado’ doet dit jaar een concertreis naar
Zwitserland ter demonstratie van de Orff-methode o.l.v. Paul Hanoulle.
Kunstschilder Jan Hoogsteyns exposeerde van 1 april tot 15 mei jl. individueel te
Rotterdam in Nederland en tijdens de Pinksterdagen te Beverlo. Aan twee
groepstentoonstellingen verleende hij zijn medewerking: in april te Nancy (Fr.) en
in mei te Beringen.
Van 27 juni tot 10 juli stelde kunstschilder Etienne Le Compte zijn werken tentoon
in 't Veer, Hoogstraat 2, Schellebelle.
Op zaterdag 22 oogst houdt het Belgisch Kamerorkest, o.l.v. Georges Maes, een
concert in het Blankenbergse Casino-Kursaal.
Onlangs had op het kasteel Male een stemmige kamermuziekauditie plaats, waaraan
hun medewerking verleenden M.J. Poppe (viool), M.J. Boudolt (spinet), R. Annys
(fluit), P. Schaeverbeke (baryton) en Paul Poppe (cello).
Kunstschilder Gustaaf Sorel neemt deel aan de grote expositie ‘Oostende in de kunst’
in het Kursaalgebouw te Oostende, gedurende de zomermaanden.
Hervé Stalpaert bereidde de opvoering voor van Gezelles ‘Kerkhofblommen’
waarvoor hij de plaatsen koos en instond voor de folkloristische nauwkeurigheid.
Het is een programma van Valeer van Kerckhove dat op Allerheiligen wordt
uitgezonden. Hervé Stalpaert wees de Ruidenberg te Koekelare en enkele andere
gehuchten aan voor de opnamen die intussen reeds begonnen.
De Kortrijkse auteur Jaak Stervelynck trad op in het laatste weekeinde van ‘Dietsche
Warande’ te Dworp op 31 mei; hij las voor uit eigen werk en besprak de motivering
van zijn romans.
Einde juni, begin juli had, op het stadhuis te Torhout, een tentoonstelling plaats van
keramiek, schilderijen en grafiek. Roland Van Heyste verleende hieraan zijn
medewerking.
In het meinummer van ‘Raak’, orgaan van de K.W.B., verscheen een novelle van
Julien Van Remoortere: ‘Meneerke’. Zopas werd van dezelfde auteur het verhaal
‘De purperen vogel’ bekroond met de Thomsens-Prijs; het ging hier om een wedstrijd,
voorbehouden aan verhalen, die als kader de Antwerpse haven hebben.
Het Westvlaams Orkest, o.l.v. Dirk Varendonck, concerteerde op 7 juni voor de
micro van studio West-Vlaanderen. Op 27 juni gaf het een concert te Blankenberge,
met de medewerking van de pianist Naum Sluszny.
In de tuin van het hotel Arents te Brugge
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[Samuel De Vriendt 80 jaar jong, vervolg]
Tot heden toe zien wij Samuel De Vriendt op elke bijeenkomst en menigvuldig zijn
de werken die hij op doek vastlegde.
Zo kwam 1914, oproep van onze koning, en Sam trok met de honderden op en
wilde als Vlaming zijn deel dragen in het offer, met de zoete hoop, dat de dood en
het lijden, vruchten zouden dragen voor de Vlaamse heropstanding. Hij was toen
dertig jaar en zou de nameloze ellende meemaken van een troep, die reeds strijd
moest leveren vóór zij gedrild was en wapens hadden ontvangen. Dadelijk ook
begreep hij zijn plicht en als intellectueel zette hij zich ten dienste van de minder
begoeden en begaafden. De voorwaarden waarin wij moesten vechten en leven en
ook sterven, waren meer dan onterend. Sam deed dan ook alles wat maar enigszins
mogelijk was om de gaafheid van onze jongens te helpen hooghouden. Het prachtig
werk van dichter Dr. Aug. Van Cauwelaert, zijn latere schoonbroer, nml. ‘Liederen
van Droom en Dood’ zou door Sam worden verlucht en werd een prachtig geheel,
omdat de twee kunstenaars als het ware als een ‘eenheid’ dachten en het beleefden.
Sam De Vriendt heeft zich gans de oorlog als kunstenaar en als mens gegeven, ten
bate van het schone, het goede, het Vlaamse. Ook aan hetzelfde front ontmoetten
wij Joe English terug, en zo vormden wij samen, met Juf. M. Belpaire, ons moederke
aan de IJzer, spoedig een klaverke vier. Stelde Joe English zijn kunstenaarstalent in
dienst van onze Vlaamse jongens, zo waren de werken van Sam De Vriendt een stille
wekroep tot opstandig verzet tegen de tergende toestanden waarin onze jongens, 82
% van het frontleger, moesten leven. Deze reeks werken opsommen en ontleden zou
ons bij plaatsruimte hier te ver leiden. Ik wil mij beperken tot een paar van deze
doeken, die van zulk groot belang zijn en die naast het O.L. Vrouwke aan de IJzer,
van J. English, als een ware zielezang kunnen beschouwd worden. Toen het ‘Gebed
voor Vlaanderen’ uit ons kerkboekje voor de soldaat moest verdwijnen, antwoordde
Sam met een der schoonste tekeningen die de ware atmosfeer aan de IJzer weergaven:
‘De Doden bidden voor Vlaanderen’. Hierin doet de gesneuvelde soldaat aan de
levende wat verboden was. Z.E.H. Cyriel Verschaeve, de geestelijke leider van het
IJzerfront, was niet de enige om de schepper van dit diepgevoelde kunstgewrocht in
volle geestdrift te prijzen. De besten van ons volk juichten Sam toe! De grijze Priester
Hugo Verriest greep naar de pen: ‘hoe zal ik U (Sam) danken! Dat is uit het diepste
uwer ziel geboren en het heeft mijn diepste innerlijke geraakt. Innig in uw werk, in
uw weemoedvolle gemoed ligt grenzenloosheid’ Een kunstwerk van grote betekenis,
bijzonder voor ons die dit leven aan de IJzer als soldaat hebben meegemaakt is wel
het werk van Sam ‘Der Doden Kerstnacht’ op een dwarsbalk van een grafzerkje van
een gevallen kameraad, en dat oprijst in een nare sneeuwvlakte. Deze tekening toont
ons het Kindje Jezus neergezeten, schamel maar goddelijk troostend en als blijk dat
de schamele IJzerjongen niet door Hem vergeten werd. Dit werk is nu als glasraam
geplaatst bij de ingang van de kapel in de nieuwe IJzertoren.
Ik ken werkelijk geen kunstenaar die beter de geest van de IJzer in zijn werk heeft
gelegd dan Samuel De Vriendt, die als één geworden is met de streek aan de IJzer
en die heel zijn leven heeft getracht ons volk te wijzen op het grote offer van onze
duizenden doden.
Bij al het leed en het offer dat hij aan de IJzer heeft meegemaakt, vondt hij toch
ook zijn grootste geluk in de persoon van zijn liefste vrouwke, Mej. Godelieve
Therssen, die hij te Veurne leerde kennen. Zij is een engel in de ware betekenis van
het woord, heeft zijn ganse leven beheerst en is de stut en steun gebleven van zijn
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kunstenaarsziel. Zij heeft met hem vreugden gekend, doch helaas ook zware strijd
en zeer veel lijden, doch juist in die perioden was zij zijn ware levensgezellin, die
hem opbeurde en de kracht gaf alles manmoedig te dragen.
De tweede wereldbrand is voor hem zeer zwaar geweest en voor haar dubbel zwaar,
doch door haar liefde, door haar wilskracht, heeft zij hem opgebeurd en de kracht
geschonken de zware inzet te kunnen dragen, omdat ook zij aanvoelde het grote
belang van zijn Schepenschap voor Schone Kunsten te Brugge, ambt dat uiteindelijk
maar één doel had: Brugge met zijn kunstbezit te redden. Toen de Heer Burgemeester
Jef Devroe, aan wie inwoners van Brugge zoveel te danken hebben, door zijn dienst
verplicht was de stad tijdelijk te verlaten, werd Sam De Vriendt door zijn collega's
en de nooit genoeg geprezen Stadssecretaris meester E. Delva tot d.d. Burgemeester,
aangesteld en kreeg van de bezetter gedaan dat de kunststad zou gespaard zijn
gebleven; dit was voor Sam hoofdzaak. In plaats van hem te danken en met
eerbetuigingen te overladen, hebben dezen die gespaard gebleven zijn, hem met
zware doornen gekroond en als een ware misdadiger behandeld, en alsof het nog niet
genoeg was, een zware boete
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opgelegd zodat zijn gans leven, dat rijk was aan schoonheid en liefde, werd
neergehaald en door het slijk gesleurd. Vele maanden heeft hij van kerker tot kerker
gezworven en als een volledig onderkomen man heeft men hem eindelijk moeten
vrijlaten. Hij heeft zijn geliefde Brugge moeten verlaten en de zwarte navolgende
jaren, tot op heden dus, in Schaarbeek moeten doorbrengen. Het was nogmaals zijn
edele dame die hem het hoofd boven water hielp te houden en die alles in het werk
heeft gesteld om hem en zijn kroost door deze zware tijden heen te loodsen. Als een
heilige sterke vrouw van Vlaanderen heeft zij zich gans gegeven, ja zelfs tot de
volledige uitputting toe, met de pijnlijke gevolgen van dien. Sam, Vlaanderen kan
U niet huldigen zonder uw liefdevolle ega in deze hulde te betrekken. Trouwens,
wat gij gebleven zijt, is grotelijks aan haar steun en liefde te danken en ook zoudt
gij nooit aanvaarden dat men U huldigde zonder dat Godelieve erbij betrokken zou
worden.
Vlaanderen is haar en U dankbaar, alsook uw twee kinderen Jan en Mieke, die al
het lijden in hun kinderzieltjes hebben moeten mededragen. Wij hopen en bidden
onze Schepper dat Hij U en haar, de laatste jaren van uw rijk kunstenaarsleven moge
bijstaan, ons volk en Vlaanderen ten bate, want uw ziel is nog niet uitgezongen en
uw taak van strijdend kunstenaar nog ver van beëindigd. Daarom, beste broer Sam:
ad multos annos!
Juliaan Platteau

ontmoetingen
Urbain Van de Voorde ... 50 jaar jonger
Tafelrede gehouden door Herman Bossier op het huldebetoon Urbain Van de
Voorde - Willem Van Hecke op 12 januari 1964 te Blankenberge.
Le temps s'en va, et sans laisser de trace;
Les jours suivent les jours vers un but incertain,
Nous laissant effarés devant le temps qui passe
Et nous jette, éperdus, dans les bras du destin.
Joyeux, nous franchissons le seuil de l'Athénée,
Et la fuite du temps ne nous inquiète pas,
Et puis, soudain, l'on voit, à la fin d'une année,
La vie, ouverte sous ses pas!

Dit is de aanhef van het eerste gedicht van Urbain Van de Voorde dat gepubliceerd
is geworden, namelijk in het nummer van de Journal de Bruges van 14 juni 1913.
Dat is een halve eeuw geleden.
Twee dagen tevoren was aan het Koninklijk Ateneum te Brugge een nieuwe vlag
overhandigd geworden door graaf Amédée Visart de Bocarmé, burgemeester der
stad en voorzitter van de bestuursraad van het Ateneum. Te dier gelegenheid had in
het Ateneum een plechtigheid plaats. Gedurende deze plechtigheid hield de
burgemeester een toespraak tot de leerlingen. Twee leerlingen droegen een gedicht
van eigen maaksel voor, de twee beste leerlingen uit de klas van Poëzis, die als bij
toeval twee Blankenbergenaars waren. Urbain Van de Voorde, als eerste der klas,
droeg een Frans gedicht voor. Dat moet nu niemand verwonderen. Zo was het toen
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de gewoonte. Toen wij in het Sint-Lodewijkskollege te Brugge in 1916 onze Retorika
beëindigden, viel mij de eer te beurt de ‘discours d'adieu de la rhétorique’ uit te
spreken op het feest van de principaal en die discours was vanzelfsprekend in het
Frans.
In zijn verslag over het vlaggefeest in het Brugs ateneum gewaagt de redakteur
van de Journal de Bruges omtrent het optreden van Van de Voorde van
‘applaudissements frénétiques provoqués par ces excellentes strophes’. En hij voegt
er aan toe: ‘Il récite avec une chaleur émouvante des vers de son crû que nous sommes
heureux de reproduire ici’.

op korte golf [vervolg]
werden de ‘Brugse Feestklanken’ van Renaat Veremans op 23 juni uitgevoerd door
het Brugs koperensemble o.l.v. Emiel Decloedt.
Ernest Verkest stelde van 30 mei tot 12 juni zijn werken ten toon in de Galerij ‘Het
Schuttershof’ te Deurle. Ons Redactieraadslid, Gaby Gyselen, sprak de inleiding uit.
Zoals bekend, wordt het zomerfestival te Knokke telkenjare ingezet met een grote
kunsttentoonstelling, die loopt over de beide zomermaanden. Zadkine, Salvador Dali,
Dufy e.a. kwamen reeds aan de beurt, maar dit jaar werd een grote retrospectieve
voorzien van het werk van Henri-Victor Wolvens, de befaamde Brugse kunstschilder.
Wij zijn ervan overtuigd dat de talrijke kunstliefhebbers niet zullen nalaten een
bezoek te brengen aan deze expositie, wellicht wel de belangrijkste uit heel de streek.
De werken worden tentoongesteld in de ruime zalen van het Casino. Vermelden we
ook dat H.V. Wolvens deelneemt aan de tentoonstelling ‘Oostende in de kunst’, die
van 28 juni tot 31 oogst doorgaat in het Oostendse Kursaal.
Koning Boudewijn en Koningin Fabiola brachten op 30 juni een bezoek aan de
retrospectieve Henri-Victor Wolvens te Knokke.
Wij vestigen er de aandacht van onze lezers op, dat reeds twee van de in 1964
verschenen nummers totaal uitverkocht zijn, niettegenstaande voor elk een
extra-oplage werd voorzien. Het betreft hier de nummers 73 (Kerkbouw) en 75
(Fotografie).
De nieuwe abonnees op de jaargang 1964 zullen bijgevolg slechts 4 van de 6
nummers toegezonden krijgen; zij hoeven derhalve maar 100 F i.p.v. 150 te storten
op giro 9576 van de Bank van Roeselare, tenware ze twee vroeger verschenen
nummers zouden wensen te ontvangen, ter vervanging van de nummers 73 en 75.
Volgende nummers zijn nog beschikbaar (tussen haakjes het aantal exemplaren)
en kunnen, als los nummer, nog bekomen worden aan 50 F per exemplaar:
nr. 61 - Belforten en Beiaarden (29); nr. 63 - Arbeid in de Kunst (37); nr. 66 Expressionisme (19); nr. 68 - Naar een revival van de figuratieve kunst? (135); nr.
69 - De Kunstschatten van de Commissies van Openbare Onderstand (11); nr. 70 De Westvlaamse letterkunde van de Middeleeuwen tot 1815 (56); nr. 71 Museumwezen (55); nr. 72 - De Vlaamse houtsnijkunst (20). Wij herinneren er tevens
aan, dat het leesgeld, vanaf 1965, verhoogd zal worden tot 200 F. Onze lezers zullen
wel begrijpen, dat het ons niet langer meer mogelijk is de 150 F voor zes nummers
- de uiterst lage abonnementsprijs gedurende volle dertien jaargangen - te behouden.
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vrije tribune
Het Oostends folkloremuseum
Naar aanleiding van een bezoek aan het Oostendse folkloremuseum volgen enkele
bedenkingen, die wellicht in uw rubriek ‘Vrije Tribune’ kunnen worden opgenomen.
Vooraf wens ik te onderstrepen dat de bedoeling van mijn kritiek uitsluitend positief
is en dat die kritiek mutatis mutandis ook op de meeste andere museums van ons
land slaat.
Het Oostendse folkloremuseum bevat een omvangrijke verzameling en is vrij
centraal gelegen, zodat het vooral op regendagen veel toeristen ontvangt. Opdat het
museum beter tot zijn recht zou komen, geef ik enkele suggesties:
1) Het huidige museum is overladen: te veel heterogene voorwerpen in een zeer
beperkte ruimte, een indruk die nog versterkt wordt door slordige presentatie. Van
enige chronologische of systematische indeling is geen sprake, schrappingen en
taalfouten in de teksten komen niet zelden voor. Ik stel voor dat men:
- ofwel het museum uitbreidt binnen het bestaande gebouw, indien de diensten,
die nu in de andere delen van het gebouw bestaan, elders kunnen worden
ondergebracht; - ofwel onverbiddellijk de minst interessante zaken naar de reserve
verwijst, waarvoor men dan weer plaats moet vinden. Voorwerpen van oud-strijders
horen beter in hun lokaal thuis. Ideaal zou zijn als men over meer ruimte zou
beschikken om aparte, jaarlijks wisselende tentoonstellingen tijdens het seizoen in
te richten, bv. ‘la belle époque’ of de twee wereldoorlogen, waarover toch veel
materiaal aanwezig is. Om die tentoonstellingen aan te vullen, zou men ook
voorwerpen in bruikleen kunnen verkrijgen. Daarnaast blijft het voornaamste van
het vast bezit van het museum ook tijdens de winter tentoongesteld, maar systematisch
en liefst chronologisch geordend. 2) Om het museum te helpen, dient men het beter
te organiseren:
- elke dag, behalve maandag of donderdag open, van mei tot september;
- viertalige teksten.
In een enkele vitrine, met voorwerpen uit een particuliere collectie afkomstig,
liggen thans alleen franstalige teksten. Nergens zijn er Engelse teksten, alhoewel
veruit de meeste bezoekers Engelsen zijn. Gidsboekjes zijn er ook al niet, in geen
enkele taal. Indien het te duur uitvalt om overal viertalige teksten aan te brengen,
kan men zich beperken tot de hoofdafdelingen (waarvoor natuurlijk een systeem
nodig is) of zelfs uitsluitend met nummers werken en afzonderlijke Nederlandse,
Franse, Engelse en Duitse brochuurtjes, die b.v. 5 F kosten, uitgeven. Waarom liggen
de publicaties van

[Urbain Van de Voorde ... 50 jaar jonger, vervolg]
Het Vlaams gedicht werd voorgedragen door een andere Blankenbergenaar, de
betreurde Hendrik Cayman, die zijn factum als volgt besloot:
Maar met den kloeken moed, die brandt in d'eigen aadren,
Zal ook dit nieuw geslacht, vrij-uit, zijn eischen schreeuwen,
Gelijk het bardenlied der oude Vlaamsche Leeuwen!
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Ook die verzen werden door de Journal de Bruges gepubliceerd en de redakteur
noteerde: ‘Cette belle composition d'élève, dite avec un touchant accent de vérité et
un ardent amour de la Patrie, fait retentir un tonnerre d applaudissements. Les élèves
chantent le Vlaamsche Leeuw, tout le monde est debout, l'enthousiasme est
indescriptible’.
In zijn dankwoord op het huldebetoon Ary Sleeks - Urbain Van de Voorde,
ingericht door de Vereniging van Westvlaamse Schrijvers, op 1 december j.l. te
Brugge, herinnerde Van de Voorde er aan, hoe het noodlot zou ingrijpen nog vóórdat
zijn laatste schooljaar op het ateneum te Brugge geheel was afgesloten. ‘Een feitje,
zeide hij, is mij bijgebleven, dat ik naderhand als een der meest symbolische
gebeurtenissen in mijn leven ben gaan beschouwen. Toen ik met enkele
medeleerlingen in een der grote zalen van de Brugsche Hallen mijn Nederlands opstel
zat te schrijven voor de toenmalige algemene wedstrijden tussen de instellingen van
middelbaar onderwijs, werd opeens de deur luidruchtig opengezwaaid. En wat zagen
wij? De pas opgeroepen reservisten van het 3de Lansiers die hun strozakken kwamen
opstapelen in de zaal waar wij werkten. Een paar dagen later brak de oorlog uit’.
Wat Van de Voorde er dan verzuimde aan toe te voegen, was: dat hij op die
‘algemene wedstrijd’ van 1914 de ‘enige prijs’ in het Nederlands behaalde, de 2de
prijs in het Frans en de 3de prijs in het Duits.
De eerste keer dat ik over Urbain Van de Voorde als Vlaams dichter hoorde
spreken, was in 1917. Te Brugge stond toentertijd als onderwijzer de
Blankenbergenaar Karel Van Mullem, zoon van de Blankenbergse hoofdonderwijzer
Jozef Van Mullem. Ik heb een paar jaren naast die jongen in de studiezaal van het
Sint-Lodewijkskollege gezeten en was nadien met hem bevriend gebleven. In de
zomer van 1917 nodigde hij mij uit, samen een bezoek te brengen aan Oedelem,
waar hij een jongeman wist wonen die een niet alledaags schrijverstalent bleek te
bezitten. Op gevaar af door Duitse veldgendarmen gesnapt te worden (want buiten
de Bezirk der Kommandantur Brügge mocht geen Bruggeling zonder Ausweis zich
begeven) geraakten wij langs veldpaden en zijwegels heelhuids in Oedelem, waar
wij in een werkkamertje een 18-jarige zadelmaker aantroffen, die luisterde naar de
naam Marcel Matthijs. In enkele maanden tijds werden toen op de persen van de
drukkerij Verbeke-Loys te Brugge drie boeken gedrukt: ten eerste, een bundel
vertellingen van Marcel Matthijs, getiteld ‘Gebeurtenissen’, ingeleid door A.M.,
zijnde Amaat Dumon, thans hoogleraar aan de Leuvense Alma Mater, en verlucht
door een jonge buurman van hem, de genaamde Julien Creytens, die later direkteur
zou worden van het Hoger Instituut voor Sierkunsten te Antwerpen; ten tweede, een
bundel gedichten, getiteld ‘Opalen’, van Karel van Scharphout, alias Karel Van
Mullem (die aldus meer dan 30 jaar tevoren het pseudoniem koos, waaronder thans
Ria Scarphout, van Uitkerke, schuilgaat) en van Ward Van Oordt, alias wijlen Ward
Vervarcke, bij leven hoofdonderwijzer te Knokke; en ten derde, en ten laatste, een
bundel vertellingen van de Engelse schrijver Oscar Wilde, ‘De gelukkige Prins en
andere vertellingen’, voor de eerste maal in het Nederlands vertaald door uw dienaar.
Om nu tot Urbain Van de Voorde terug te keren, vertelde Karel Van Mullem mij
op onze klandestiene literaire tocht, dat er te Blankenberge heelwat interessante
mensen rondliepen: een zekere Urbain Van de Voorde, die uiterst merkwaardige
verzen schreef, waarvan wij na de oorlog stellig zouden horen; een zekere Hendrik
Cayman, die zich op letterkundig gebied eveneens vast zou onderscheiden; een zekere
Pierre Deweert, ook een jongen met veel talent; verder de gebroeders Brulez: Lucien,
meer filozofisch georiënteerd, en Raymond, die waarschijnlijk ook nog wel van zich
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zou doen spreken. Ik knoopte dat alles in mijn oren en heb jaren nadien moeten
vaststellen dat Karel van Scharphout nog zo geen slecht profeet was geweest.
In het najaar 1920 vertoefde ik te Brussel, waar ik mijn sindsdien overleden vriend
Paul Pée (zoon van de befaamde Multatulikenner Dr Julius Pée en broer van de latere
universiteitsprofessor Dr Willem Pée) bijstond, die een financieel blaadje en een
filmtijdschrift uitgaf. Op een avond kwam hij opgewonden thuis
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en zeide dat hij zojuist een oud-studiemakker ontmoet had, die nu op het ministerie
van Ekonomische Zaken zat, met name Urbain Van de Voorde, uit Blankenberge.
Over een uur zou deze zich bij ons vervoegen.
En inderdaad kregen wij die avond het bezoek van Urbain Van de Voorde. Ik
herinnerde mij de opgetogen mededelingen van zijn stadgenoot Karel Van Mullem
en vroeg hem of ik niet kon kennis maken met zijn verzen. Onze avondbezoeker liet
zich geenszins bidden en zeide, zo voor de vuist, een aantal sonnetten op, die mij
met verbazing sloegen. Wat klonk dat allemaal anders dan datgene waar wij aan
gewoon waren! Ik zeide hem dat ik die sonnetten zo mooi vond als de mooiste die
wij kenden van Willem Kloos, waarop Van de Voorde schamper liet opmerken: ‘Ik
zit hier in mijn zak met een brief van Willem Kloos, aan wie ik sommige van mijn
verzen gezonden had en die mij antwoordt dat hij ze wel mooi vindt, maar ze niet
begrijpt...’
Het duurde niet lang of ik was in het bezit van een pak papiertjes zoals ook Dirk
Coster omstreeks diezelfde tijd moet ontvangen hebben en waarover hij, 32 jaar later,
bij de 60ste verjaring van Urbain Van de Voorde, in een hulde-artikel in De Standaard
schreef: ‘Zoals destijds Raymond Brulez, die het in zijn geromanceerde mémoires
vertelt, bereikten ook mij die kleine vierkante papiertjes waarop een nog kleiner
vierkant van hiëroglyphjes stond en als men die dan ontcijferen ging, zag men met
stijgende verbazing sonnetten ontstaan van een biezonder grootse allure, zwaar van
bouw en vol van een kosmisch fataliteitsgevoel’.
Tot dusver had Van de Voorde geen uitgever gevonden voor zijn verzen. Toen ik,
na enkele maanden, naar Brugge terugkeerde, maakte ik mij sterk er een te vinden.
En ik bofte. Ik vond Achiel Geerardyn, die zojuist een drukkerij overgenomen had
en een uitgeverij, met name Excelsior, was begonnen, bereid de bundel ‘De Haard
der Ziel’ van Urbain Van de Voorde uit te geven, wijl ik hem garandeerde dat ik de
helft van de oplage, bestaande uit 400 eksemplaren, voor mijn rekening nam, omdat
ik er tóch zeker van was, 200 eksemplaren bij vrienden en bekenden aan de man te
brengen. Terwijl men volop aan het zetten was, kwam er plotseling een kink in de
kabel. De drukker-uitgever durfde het werk niet voortzetten, omdat zijn meesterknecht
van oordeel was dat er in die bundel te krasse verzen voorkwamen. Toen viel er mij
een lumineus idee te binnen. De goede betrekkingen kennende tussen Achiel
Geerardyn en priester Cyriel Verschaeve, stelde ik eerstgenoemde voor, het
handschrift naar de kapelaan van Alveringem te sturen en te vragen of hij morele
bezwaren had tegen de uitgave van die verzenbundel. Het antwoord liet niet lang op
zich wachten. Verschaeve verzekerde dat Geerardyn later zou fier zijn, die verzen
voor 't eerst te hebben uitgegeven.
Gij kent de rest. De bundel verscheen en was in enkele maanden uitverkocht.
Spoedig volgde een tweede uitgave. Er verschenen verzen van Van de Voorde in het
tijdschrift 't Fonteintje van Maurits Roelants, Richard Minne, Reimond Herreman
en Karel Leroux. Ik slaagde er in, nieuwe sonnetten van Van de Voorde opgenomen
te krijgen in het maandschrift Ter Waarheid van Georges Van Severen, waaraan ik
van het eerste uur af met geestdrift medewerkte. Ten slotte verschenen er verzen van
Van de Voorde in de eerste nummers van De Stem, het pas opgerichte tijdschrift van
Dirk Coster en Just Havelaar. Gedichten uit ‘De Haard der Ziel’ vonden van lieverlede
hun weg naar bloemlezingen en schoolboeken, waaronder het bekende Zuid en Noord
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van pater Bauwens een der eerste was. De doorbraak was een voltrokken feit, in
weerwil van de toenmaals zich alsmaar uitbreidende exclusieve voorliefde van de
jongere generatie voor de poëzie van Paul van Ostayen, Wies Moens, Achiel Mussche.
Gaston Burssens en tutti quanti. Burssens, met wie ik toen te Brugge bijna dagelijks
omgang had, verklaarde mij vrijmoedig dat hij Van de Voorde's verzen kon
appreciëren, ondanks het feit dat zij in een ietwat Vondeliaanse trant waren
geschreven. Achiel Mussche schreef zonder verpinken dat ‘De Haard der Ziel’ een
boek was dat twintig jaar te laat kwam. Waarop Dirk Coster wedervoer dat iets dat
schoon is, nooit te laat komt.
Ziedaar, geachte disgenoten, wat ik u op dat vriendelijk huldebetoon Urbain Van
de Voorde - Willem Van Hecke door het gemeentebestuur van hun geboortestad
wenste te vertellen. U gelieve mij te verontschuldigen indien ik, zeer onopzettelijk,
hierbij mijn eigen persoontje mede op het tapijt heb moeten brengen. Maar anders
kon ik het u niet aan het verstand brengen.
Om te besluiten stel ik u voor, het glas te heffen op de gezondheid van de beide
gevierden, Urbain Van de Voorde en kunstschilder Willem Van Hecke, en vertrouw
ik de tolk te zijn van al de sympatizerende vrienden, om hun nog veel jaren toe te
wensen in peis en vrêe, in volle gezondheid en in bloeiende aktivlteit.

vrije tribune [vervolg]
de folkloristische vereniging ‘Die Plate’ niet te koop in het museum?
3) Met het oog op een degelijke cultuurpropaganda zou men bij de toegang tot het
museum twee kaarten moeten plaatsen: - een plan van Oostende met nauwkeurige
aanduidingen van alle museums en culturele manifestaties op het grondgebied van
de stad, waarvoor overleg en coördinatie zijn vereist;
-een kaart van België met nauwkeurige aanduidingen voor alle museums.
Misschien schijnt het overdreven zoveel belang te hechten aan één museum.
Aangezien echter Oostende voor veel Engelsen de enige stad op het Europese
vasteland is, die ze bezoeken, zal ook voor een aantal onder hen het Oostendse
folkloremuseum (heemkundig museum klinkt puristisch) het enige Europese museum
zijn, dat ze zien. Het komt erop aan alle mogelijkheden uit te baten; men maakt wel
publiciteit voor veel zaken die het niet waard zijn.
Uiteindelijk zal men misschien deze kritiek pogen te ontzenuwen met de bewering
dat er onvoldoende geld is. Dan moet men vergelijken met andere museums in binnenen buitenland. Bokrijk en het Archief en Museum voor Vlaams Cultuurleven in
Antwerpen zijn ook zeer bescheiden ontstaan. Een bezoek aan het Muiderslot, dat
op zichzelf minder interessant is dan de meeste van onze kastelen, kan wellicht de
verantwoordelijken aanzetten hoe men een museum moet organiseren.
Tenslotte moet men de gewijzigde opvatting over het museumwezen aanvaarden.
In de tweede helft van de twintigste eeuw gaat het niet meer op een aantal collecties
van dilettanten en kunstminnende zielen ergens uit te gieten, hier en daar een briefje
te leggen en voor de rest een brave man aan de toegang te plaatsen, die alle inkomsten
in een sigarenkistje deponeert en verwonderd opkijkt, als iemand het langer dan een
kwartier in het museum uithoudt.
Sans rancune en bij voorbaat dank voor elke reactie.
Lic. Aimé Pillen
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kunstecho's
Brugge
Tentoonstelling ‘Stille Getuigen 1914-1918’
Zoals reeds werd aangekondigd richt de Provincie West-Vlaanderen dit jaar een
tentoonstelling in, gewijd aan het kunst- en geestesleven aan de IJzer en in het
Belgisch frontgebied in 1914-1918. De opening van deze expositie vond plaats in
tegenwoordigheid van Ridder P. van Outryve d'Ydewalle, Gouverneur van onze
Provincie, evenals van de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen en het
Stadsbestuur van Veurne, op zaterdag, 20 juni jl., in het Veurnse stadhuis, en wel in
de zaal waar Koning Albert in oktober 1914 zijn hoofdkwartier had ingericht. Talrijke
vooraanstaanden en belangstellenden waren eveneens aanwezig.
In het totaal worden meer dan 500 cataloog-nummers tentoongesteld. De catalogus
telt ca. 200 blz., waarvan 48 blz. illustratie, en wordt te koop geboden aan 75 F per
exemplaar. In onze rubriek ‘Vakliteratuur’ wordt deze catalogus voorgesteld aan
onze lezers. De tentoonstelling blijft vrij toegankelijk voor het publiek, alle dagen
van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. De data van deze expositie werden lichtjes
gewijzigd wegens omstandigheden, onafhankelijk van de wil der Inrichters.
Veurne: van 20 juni tot en met 12 juli (Stadhuis)
Nieuwpoort: van 18 juli tot en met 9 augustus (Stadhuis) Diksmuide: van 14 tot
30 augustus (Boterhalle)
Ieper: van 5 tot 20 september (Lakenhalle)
Antwerpen: van 26 september tot 11 oktober (Archief en Museum voor het Vlaamse
Cultuurleven).

Hedendaagse Poolse Grafiek
Van 5 tot 26 juli is in het Provinciaal Hof, Markt, te Brugge, een tentoonstelling te
bezichtigen, gewijd aan de hedendaagse grafiek in Polen. Deze expositie wordt
ingericht door het Provinciebestuur van West-Vlaanderen, in samenwerking met het
Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur, en is kosteloos voor het publiek
toegankelijk, elke dag van 10 tot 12 en van 15 tot 18 uur. Een geïllustreerde catalogus
is beschikbaar.

Provinciaal Muziektornooi 1964
In de loop van het jaar 1964 wordt door de Provincie West-Vlaanderen het jaarlijks
muziektornooi voorbehouden aan de muziekverenigingen uit de Derde Afdeling en
aan de korpsen die nog niet werden gerangschikt.
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ontmoetingen
De nationale liederen van enkele europese landen (III)
F i n l a n d . Het Finse nationale lied ‘Maamme’ (Ons land) is op tekst van de nationale
dichter Johan Ludwig Runeberg (1804-1877). Al zijn werken, met inbegrip van het
lied, schreef hij, zoals toen gebruikelijk was, in het Zweeds. De Finse dichters Paavo
Kajander en Otto Manninen vertaalden het in het Fins. De eerste strofe (in een heel
vrije vertaling) luidt als volgt:
O ons land, vaderland!
Klink voort, gij kostbaar woord!
Geen naar de hemel torenend grote berg,
Geen glooiend dal, geen verre strand
Ontroerde dit land zowel als ons huis,
Ons vaders huis van het noorden.

Studenten hieven het voor de eerste keer aan op 13 mei 1848, dus volop in de
Russische bezetting. De zangwijze is meer dan dilettantengeknoei en is het werk van
de Finse violist en operakomponist Fredrik Pacius (1809-1891) die, alhoewel Duitser
van geboorte, leefde en stierf in Helsinki. Hij is de stichter van de Finse nationale
muziekschool (1852) en de vader van de Finse opera. Zijn meeste liederen zijn
volksbezit geworden. Zijn nationaal lied is eenvoudig, welluidend en fors; dit laatste
doet het een tikje hoekig en zwaar klinken.
I J s l a n d . In 1874 was het duizend jaar geleden, dat IJsland door Ingolf Arnarsson
werd ontdekt en de Skandinaviërs er zich blijvend neerzetten. In dat zelfde jaar gaf
Koning Christian IX van Denemarken een eigen grondwet aan IJsland, waardoor de
‘Althing’ of rijksdag wetgevende macht ontving en het land aldus een eigen regering
kreeg binnen het Koninkrijk Denemarken.
Te dier gelegenheid schreef Mathias Jochumsson (1835-1920) een gedicht dat
steunde op het Bijbelvers ‘Fyir pér er einn Dagur sem pùsund àr’ (Met U is één dag
als duizend jaar), vers dat hij trouwens in het refrein hernam. Hij werd vermaard
door IJslandse vertalingen van Shakespeare, Ibsen e.a.; hij schreef ook toneelstukken.
De toondichter, Sveinbjörn Sveinbjörnsson (1847-1926), verbleef het grootste
deel van zijn leven in Edinburgh, Schotland, waar hij muziekleraar was. Zijn lied
werd met goud bekroond maar vertoont geen enkel Noors kenmerk. Het is een
bekwaam maar vrij conventioneel stukje werk.
T u r k i j e . Dr. Paul Nettl, in zijn standaardwerk over de Nationale Liederen, begint
de discussie over de hymne van Turkije met een anekdote uit zijn jeugd aan te halen.
Een Turks hoogwaardigheidsbekleder zou, van uit Wenen komend, een kleine
Noordboheemse gemeente aandoen. Men gaf het plaatselijk orkest de opdracht hem
door het Turks nationaal lied te verwelkomen. Onze arme orkestleider kon zich niets
over Turkije herinneren tenzij dat het een halve maan in zijn vlag voert. Hij verloor
geen tijd en toen de Turk zijn intrede deed, begroetten hem de muzikanten met de
eerste beweging van de Maanlicht-Sonate!
Het oude Turkije van de sultans nam genoegen met een gespeelde march, die de
Egyptenaar Nedjib Pashe samengestoken had met verschillende westerse modellen.
Sinds de revolutie werd het vaak vervangen door de ‘Mustapha Kemal’-march,
wat niet belette, dat in 1921 een officieel nationaal lied, de zgn. March van de
Onafhankelijkheid, door de Nationale Vergadering werd aangenomen. De tekst
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dichtte Mehmet Akif en de muziek schreef Zeki Üngör. Zoals de meeste oosterse
muziek is het in G-klein gehouden. Voor het overige is er niets oosters aan en
suggereert het Spaanse of Zuidamerikaanse tangomelodieën.
Leo Simoens
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Kunstecho's [vervolg]
De reglementen en alle gewenste inlichtingen kunnen bekomen worden bij het
Provinciebestuur, Dienst voor Culturele Aangelegenheden, Hugo Losschaertstr. 3,
Brugge.

Provinciaal Toneeltornool
Zoals gemeld in ons vorig nummer had de proclamatie van het provinciaal
toneeltornooi 1963-64, tweede cyclus, plaats te Meulebeke. Dit tornooi was
voorbehouden aan toneelkringen uit de eerste afdeling. De provinciale jury bestond
uit drie toneeldeskundigen, die niet in de provincie woonachtig zijn, nl. de heren F.
Demedts, A. Depoortere en W. Steenbeke.
‘De Karel van Mander-Ghesellen’ (Meulebeke) bekwam de eerste plaats (91 %),
gevolgd door ‘Voor God, Taal en Volk’ (Sijsele, 90%) en ‘Kunst en Eendracht’
(Waregem, 90%). Deze drie toneelkringen, die wij langs deze weg hartelijk feliciteren,
worden opgenomen in ere-afdeling.
Bekwamen onderscheiding (met een puntenaantal tussen 78 en 70%): ‘In deugd
en vreugd’ (Poperinge), ‘Doe om wel’ (Ardooie), ‘Gudrun’ (Brugge), ‘Were Di’
(Kuurne), ‘Were di’ (Oostkamp), ‘Ic dien’ (Roeselare), ‘De Toneelgezellen’ (Menen)
en ‘Eigen Kunst’ (Lauwe). ‘Verbroedering’ (Westouter) behaalde 68% der punten.
Er werden ook nog bijzondere vermeldingen en ere-diploma's verleend.

Opening ‘Eigen Kunstbezit van de Provincie West-Vlaanderen’
Op 13 juni werd in het Brugse Groeningemuseum de tentoonstelling ‘Eigen Kunstbezit
van de Provincie West-Vlaanderen’ officieel geopend. Het gaat hier om een zeer
belangrijke collectie werken van moderne Vlaamse schilders, die door het provinciaal
bestuur werd aangekocht voor het Provinciaal Cultureel Centrum. In afwachting dat
dit Centrum zal gerealiseerd worden, zullen de kunstwerken een onderkomen vinden
in bovengenoemd museum, dat aldus tijdelijk mag bogen op een zeer bijzondere
aanwinst.

Internationale Orgelweek
Wij komen nogmaals terug op deze belangrijke kunstmanisfestatie, die plaatsvindt
te Brugge van 25 juli tot 1 augustus, en die een orgelwedstrijd, een congres, een
tentoonstelling en een reeks concerten omvat. Kandidaten uit 7 landen zonden reeds
hun Inschrijving voor de wedstrijd, waaronder verscheidene orgelisten met
internationale faam. De eliminaties worden gehouden in de orgelzaal van het
Conservatorium en in de O.L. Vrouwekerk; de finale grijpt plaats in de
St.-Salvatorskathedraal en wordt door de B.R.T. integraal opgenomen. Het publiek
zal gratis toegang hebben.
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Het congres (29 juli - 1 augustus) voorziet conferenties door zeer bekende Europese
organologen en musicologen. De tentoonstelling, gewijd aan de orgelcultuur, wordt
op 25 juli te 15 uur geopend in de gothische zaal van het Memlingmuseum.
Een reeks uitzonderlijke concerten bekroont de Week. Zoals bericht verlenen F.
Peeters, A. Heilier, G. Litaize, A. De Klerk en Kamiel D'Hooghe - allen zeer befaamde
orgelisten - hun medewerking. Een viertalige brochure, ontworpen door W. Bovée,
wordt op aanvraag gratis toegezonden (Secretariaat Orgelweek, Gistelse steenweg,
285, St.-Andries of Dienst voor Toerisme, Grote Markt, te Brugge).

Creatie van een nieuw klank- en lichtspel
Dit seizoen wordt te Brugge opnieuw een klank- en lichtspel op getouw gezet, dat
evenwel volkomen anders is geconcipieerd dan het spel ‘Lodewijk van Gruuthuse’.
Aan het historisch thema wordt verzaakt en een beroemd symfonisch gedicht, nl.
‘Taferelen uit een tentoonstelling’ van M. Moessorgski in de plaats gesteld.
Deze dromerige fantasie van licht en klank wordt gerealiseerd door H. Bernolet
(lichtregie) en A. Baert (klankregie). Vertoningen van 1 juli tot 14 september, elke
avond, behalve 's dinsdags (22 u in juli en augustus, 20 u in september). Toegang:
20 F (10 F voor groepen).

Prijskamp voor monoloog en dialoog
De Aloude Rhetorycken Camere van het Heylich Cruys, Brugge, schrijft
bovenvermelde wedstrijd uit, waaraan prijzen van 1.000, 2.000, 3.000 en 5.000 F
verbonden zijn. In te zenden vóór 1 december 1964. Alle inlichtingen bij Apotheker
G. Franchoo, Rijselstraat 169, Sint-Michiels.

Kortrijk
Academie voor Teken- en Schilderkunst
Van 28 juni tot 13 juli werden opnieuw de werken van de leerlingen lesjaar 1963-64
tentoongesteld.
Deze jaarlijkse tentoonstelling wordt meer en meer aanvaard, niet alleen als een
normale flitsexpositie van leerlingenwerk, met het oog op de onmiddellijk
geïnteresseerde ouders, maar als een waardige cultuurmanlfestatie, waarbij de
aandachtige bezoeker ziet hoe jonge lieden geïnitieerd worden, zowel op het gebied
van de vrije als van de toegepaste kunsten.
De heer dr. Grypdonck, adjunct-kabinetschef van de minister van cultuur, vooraleer
hij de gelegenheidstoespraak hield op de prijsuitdeling, kwam de visu zich
vergewissen over het niveau van het gepresteerde werk en sprak zijn hoge waardering
uit over de standing van het met fijne smaak tentoongestelde werk.
Inderdaad zomin in de klassen van het zgn. traditioneel figuratief tekenen en
schilderen als in de klassen voor toegepaste kunsten, waar naast bouwkundig en
meubeltekenen ook op het gebied van boetseren - keramiek publiciteit - fotomontage
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- modetekenen, geoefend en gecreëerd wordt, is het niet alleen de traditie die
domineert maar ook het streven om levendig en jong te zijn.
Daar het C.V.K.V. onder de leraars die les geven aan deze academie zeer veel
vrienden telt, is het ons een bijzonder genoegen te kunnen wijzen op het succes dat
zij behaalden met het werk, tentoongesteld door hun leerlingen.

Roeselare
Musicerende Jeugd
Dat Musicerende Jeugd in het Vlaamse land en zelfs ver buiten onze grenzen een
begrip geworden is, getuigt voor de intense activiteit van deze vereniging. Met
geestdrift en volledige overgave wordt door een groot aantal jongeren zowel vocaal
als instrumentaal uiting gegeven aan hun liefde tot de muziek. Dat moge blijken uit
de indrukwekkende reeks manifestaties, die deze zomer zullen plaatshebben, de
meeste in samenwerking met de Lodewijk de Raet-stichting. De cursussen worden
ingericht o.m. te Roeselare, van 27 tot 30 juli, onder het thema ‘Musiceren en
bewegen’, o.l.v. E.H.J. Wuytack en m.m.v. Eerw. Br. Basilianus, Ieraar aan de
muziekpedagogische cursus te Roeselare, en van enkele stafmedewerkers van het
Sabbatinitheater te Gent. Alle inlichtingen bij het secretariaat van ‘Musicerende
Jeugd’, Mercatorlaan 1, Hever (Brabant).

Sint-Martens-Latem
Jong-Nederlandse Literaire Dagen
Op 11 en 12 juli jl. hadden te Sint-Martens-Latem de 7de Jong-Nederlandse Literaire
Dagen plaats. Het zeer afgewisselde programma bracht o.m. een Leie-boottocht van
Gent naar het bekende dorp, tentoonstellingen ‘Het Nederlandse Boek in vertaling’
en ‘Jonge Kunstenaars uit Noord en Zuid’, een forum ‘Noord-Zuid-integratie in het
literatuuronderricht M.O.’, een film- en poëzieavond en een kleinkunstnamiddag,
waaraan medewerkten J. Bernaus, KoR van der Goten, Hugo Raspoet en het Trio
Cassiman, alsmede enkele Nederlandse kleinkunstenaars.
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vakliteratuur
Dirk Vansnia: Veschaeve getuigt, uitgeverij ‘Zeemeeuw’, Brugge, 877 p.
plus 33 p. foto's gebonden in vollinnen band met goudstempel, 350 F.
Wij hebben beslist de indruk dat het boek Verschaeve getuigt nog té weinig bekend
is in Vlaanderen en dit valt te betreuren, want Dirk Vansina heeft ons hiermee een
monumentaal werk geleverd. De euteur noemt het, in zijn ‘Verantwoording’ zeer
beschelden ‘een portret in mozaïek’, omdat hij zoveel mogelijk gebouwd heeft op
de teksten van Verschaeve zelf, maar al bij een eerste kennismaking met het werk,
kan men zich - min of meer althans - een denkbeeld vormen over de enorme arbeid
die Dirk Vansina zich getroost heeft. Het boek bestaat uit acht grote delen, die heel
het leven van Verschaeve overspannen; deze delen dragen respectievelijk als titel:
Naaf schoonheid streeft. Het leven der liefde, De eerste Wereldoorlog. In de
slagschaduw van de eerste wereldoorlog. Het rijk der ziel. De tijdswende, De tweede
wereldoorlog, Uitwijking en ballingschap. Een nawoord, een aanhangsel, een
chronologische tabel en een register besluiten het werk.
Nu het gebeuren van de eerste wereldoorlog in ons land - en ook daarbuiten vooraan staat in het belangstellingsveld, hebben wij met bijzondere aandacht het
gedeelte uit Verschaeve getuigt gelezen, dat betrekking heeft op 1914-18. Bij de
lezing van dit ruim honderd bladzijden tellende hoofdstuk, moet voor elke
onbevooroordeelde duidelijk zijn, welke ontzagwekkende figuur Verschaeve geweest
is voor de Vlaamse Beweging. Gevoelsmens die hij was, greep de oorlog hem diep
aan. ‘Wat toch op de wereld verdient er zulk een uiterste geweldontplooiing van de
mensen?’ vraagt hij zich af. Hij staat stervenden en gewonden bij en ontdekt dat hij
een grootse taak te vervullen heeft ‘voor onze schone jongens’. Hij komt in contact
met Juffrouw Belpaire, schrijft oorlogsliederen, en bekommert zich dag aan dag om
het lot van de Vlaamse jongens en dat van Vlaanderen ‘Wat gewordt er van
Vlaanderen?’ schrijft hij in zijn dagboek. De Frontbeweging beschouwde hij als zijn
werk. Mij was er de geestelijke leider van. Hij schreef brieven aan de opperste
gezagsdragers, tot zelfs aan de Paus toe, hij bepaalde de houding, die men moest
aannemen tegenover het activisme. Als priester en als Vlaming beleefde hij lijnrecht,
wat zijn ideaal hem voorschreef. Wij kunnen ons vast niet voorstellen welke
ontgoocheling hij opliep, toen het bleek, dat de uiteindelijke Vlaamse zegepraal wegens al té goed gekende omstandigheden, waarover men al te vaak en al re graag
zwijgt - veranderde in een nederlaag. Dit alles beschrijft Dirk Vansina in een
meeslepende stijl, hoofdstuk na hoofdstuk, in een logische opeenvolging geordend.
Van 1950 tot 1954 heeft hij eraan gewerkt, maar dan was het resultaat zó goed, dat
wij zon der aarzelen durven te beweren, dat dit boek onmisbaar is in de bibliotheek
van elke Vlaming, die naam waardig.
Ook typografisch is het werk flink verzorgd en de tientallen uiterst interessante
foto's zijn het bekijken overwaard.
Ten zeerste aanbevolen.
Julien Van Romoortere
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Gids Ieper en de Frontstreek, Uitg. A & G. Claus, Brugge/Bonheiden, 96
pag., 13 foto's, grote, gekleurde frontkaart buiten tekst, 55 F.
Deze voortreffelijke gids, uitgegeven in 4 talen (Nederlands, Frans, Engels. Duits)
vangt aan met een bondig overzicht van de gebeurtenissen in en rond Ieper tijdens
W.O.I De tekst wordt goïllustreerd door vier kleine kaartjes, waarop de
frontbewegingen staan aangeduid. Volgen dan, met verwijzingen naar de bijgevoegde
frontkaart, gedetailleerde opgaven van de belangrijkste centra, de militaire
begraafplaatsen (niet minder dan 155 kerkhoven, waarop gesneuvelden begraven
liggen), de gedenktekens en allerlei bezienswaardigheden. Bij het doorbladeren van
deze bladzijden, die uiteraard meestal opsommingen inhouden van reglments- en
plaatsnamen, komt men soms tot huiveringwekkende vaststellingen, o.m. op pag.
60: ‘voor wat betreft het Britse leger, telt men voor de Ieperse sector ca. 95.000
vermisten ca. 48.350 werden nooit teruggevonden en hun overblijfselen zijn nog
steeds verspreid over het oude slagveld...’
De gids besluit met een beschrijving van ‘Ieper nu’.
Wij zijn ervan overtuigd dat dit boekje een uitstekende hulp zal zijn voor de
tienduizen den landgenoten en buitenlanders, die dit jaar het leperfront zullen bezoeke.
j.v.r.

Stille Getuigen 1914-1918, Kunst en geestesleven in de frontstreek.
Catalogus van de tentoonstelling, ingericht door de Provincie
West-Vlaanderen, 236 pag., 64 afbeeldingen waarvan 1 in kleur, 75 F.
Het Provinciebestuur van West-Vlaanderen, inzonderheid dan de Culturele Dienst,
heeft werkelijk geen moeite ontzien om van deze catalogus een belangrijk document
te maken voor de studie van de kunst en het geestesleven in de frontstreek tijdens de
eerste wereldoorlog. Na een ‘Ten Geleide’ door Ridder Pierre van Outryve
d'Ydewalle, Gouverneur van de Provincie, geeft G. Gyselen, Hoofd van de Dienst
voor Culturele Aangelegenheden, een ‘Verantwoording’. Laatstgenoemde schetst
de groei van de idee, een tentoonstelling ‘Stille Getuigen 1914-1918’ in te richten.
Verder legt hij er ook de nadruk op, dat het object van de expositie niet uitputtend
kon behandeld worden: waar nodig, werd echter voorrang verleend aan stukken met
een Westvlaamse achtergrond.
Luc Schepens behandelt vervolgens het cultureel leven aan het front (pag. 17 tot
50). Hij beschouwt achtereenvolgens de sociaal-culturele werking, de periodieken
en vlugschriften, de literatuur en het cultureel en artistiek ontspanningsleven.
G. Gyselen komt opnieuw aan het woord en schetst de beeldende kunst aan de
IJzer. Hij geeft een algemeen overzicht (51), behandelt de invloed op de
Pelgrimsbeweging (51), de beeldende kunst in Europees perspectief (52), de aard
van de beeldende kunst (52), de tentoonstellingen (52) en de gelegenheidsgrafiek
(53).
In een laatste hoofdstuk bestudeert Dr. Luc Devliegher het kunstpatrimonium in
het frontgebied (pag. 55 tot 73): de redding van kunstwerken door privaat initiatief,
oprichting en werking van de Mission Dhuicque, expositie van de geredde
kunstwerken te Le Hâvre en Parijs, de werking in het bezette gebied, de enorme
verliezen, geleden in de oorlog, de archeologische vondsten ter oorzake van
oorlogsomstandigheden en de heropbouw.
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De eigenlijke catalogus beslaat de ruimte van pag. 77 tot 167. Volgt dan een
register, en een keuze van afbeeldingen besluit het boek.
Onder de foto's bevinden zich verscheidene zeer interessante stukken, o.m.
handschriften van Mejuffrouw Belpaire en August Van Cauwelaert, een bladzijde
uit een open brief aan koning Albert en enkele reproducties van werken van
‘IJzer’-schilders: Leon Huygens, Alfons Blomme, Dirk Vansina, Alfred Bastien,
Maurice Langaskens en vanzelfsprekend ook van Joe English. Vermeldenswaard is
eveneens een merkwaardige foto van Antony, voorstellende de brand van de Ieperse
halle op 22 november 1914. Vermelden wij nog dat het zeer geslaagde bandontwerp
verzorgd werd door Albert Setola.
Wij bevelen deze catalogus ten zeerste aan bij onze lezers.
J.v.r

Marcel Senesael: De IJzerslag 1914, Druk. n.v. Vonksteen, Langemark,
1958, 210 pag., 16 foto's, uitgegeven in eigen beheer.
Marcel Senesael, momenteel burgemeester van Hoogstade, was tijdens de eerste
wereldoorlog koerier bij het 2de Linie. Uit zijn boek blijkt, dat hij gedurende de zware
oorlogsjaren een dagboek heeft bijgehouden. De gegevens daaruit, aangevuld met
ontelbare opzoekingen, leverden de gedroomde stof voor een boek als ‘De IJzerslag
1914’. De auteur heeft daarmee een belangrijk werk geleverd. Het was er hem
blijkbaar om
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te doen een zo volledig mogelijk beeld te scheppen van de periode, beginnend bij de
aftocht uit Antwerpen, en eindigend bij het verlies van Diksmuide, een tijdspanne
van iets meer dan een maand, maar dan een maand, die in onze geschiedenis zal
bekend blijven als wellicht de bloedigste, die er ooit geweest is. Senesael laat zich
daarbij zelden leiden door zijn gevoel: hij wil opzettelijk de koele, nuchtere waarnemer
blijven, die alleen met de feiten rekening houdt. Dit komt de waarachtigheid van het
boek uitstekend ten goede en het is er daarom niet minder indrukwekkend om,
integendeel. Want uit de opsomming en het enigszins neutrale verhalen van de
honderden feiten treedt uiterst scherp het afschuwelijke van de oorlog naar voren,
meteen ook de nutteloosheid van zovele offers, de zinloosheid van zoveel beslissingen
vanwege de hogere legeroverheid, die zelf vellig achter de linies bleef, om van daaruit,
met frasen, die vijftig jaar later zo hol klinken, de bloem van ons volk in het vuur en
de modder te jagen. Dit neemt niets weg van de moed, die velen bezield heeft, hoewel,
naar ons eigen oordeel, de moed van de IJzerjongens veeleer tot uiting is gekomen
op een ander vlak dan op dit van waanzinnige stormlopen en mensonwaardige
bajonnetgevechten. Passages als deze maken het boek tot een schrijnend document:
‘Voorwaarts, mannen, voorwaarts! klonk het. Dat was 't eeuwig en onduidelijk
antwoord! Het is raar, merkten de soldaten op, 't is altijd langs achter dat men de
mannen die niets gedaan hebben tegenkomt, zij die de mannen welke uit 't vuur
komen, als lafaards bestempelen! Het zal wel op àl de slagvelden het zelfde zijn!’
(pag. 151-152). De slotparagraaf van het boek is, in al zijn eenvoud, zó pakkend, dat
wij ze niet willen onthouden aan de lezers van deze recensie: ‘Dit was dan het
werkelijk einde van de IJzerslag waarop de 4 jaar lange bezettingsjaren volgden
waarvan de natte winter van 1914-15 de meest tragische was. Wij waren zonder
beschutting aan de spoordam en de voorposten van het overstroomde gebied, en dan
die regen, altijd maar regen, op- en aftrekken naar de loopgraven 15 à 20 km ver,
gekantonneerd in oude schuren, blootgesteld aan weer en wind met onze natte kleren
aan het lijf.’ (pag. 208).
In enkele klare, onopgesmukte zinnen, tekent de auteur hier als het ware het
slotbeeld van een film over de IJzerslag. Alle elementen zijn erin vervat: loopgraven,
miserie, koude, regen, honger, angst, somberheid en vier verschrikkelijke jaren voor
de boeg.
Het ‘Nooit meer oorlog’ moest hier niet gezegd worden, het sprak vanzelf. En
tóch hebben wij intussen een tweede wereldbrand beleefd: het is onbegrijpelijk.
J.v.r.

Joz. Geldhof: De oorlog te Dickebusch en omstreken geschreven door
Z.E.H. Achiel Vanwalleghem (†), gewezen dienstdoende pastoor van
Dikkebus. Bekroond werk. Ter perse.
De lange titel van de wellicht langste en boeiendste Westvlaamse oorlogskroniek
1914-18 dekt de lading van 1240 geschreven bladzijden op 13 schrijfboeken die het
oorlogsjournaal uitmaken van de pastoor voornoemd. In een degelijk en uitgebreid
inleidend overzicht door Joz. Geldhof, maken we grondig kennis met de persoon van
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de oorlogskroniekschrijver, zijn oorlogsdagboek (inhoud en stijl) en de gedeeltelijke
uitgave in Biekorf. Het werk besluit men een Index rerum. De waarde van het werk
wordt door verscheidene foto's verhoogd.
De schrijver van het dagboek, als onderpastoor te Dikkebus tot in maart 1918, was
voortdurend dicht bij de gevechtslinie. Hij had geen letterkundige pretenties. Hij
wou in het begin alleen maar wat noteren om thuis te Pittem bij zijn ouders over de
oorlog te kunnen vertellen. Dit werk heeft hij vier jaar volgehouden en voortdurend
aangevuld. Natuurlijk hecht hij belang aan de militaire gebeurtenissen die, met Ieper
in het zicht, vrij belangrijk waren in zijn omgeving. Maar de oorlog ziet hij beslist
van uit het standpunt van de burger en van de priester. Heel belangrijk is in dit werk
de klare visie van de kroniekschrijver, o.m. het feit dat hij de wending voorziet die
de oorlog zal teweegbrengen b.v. op sociaal gebied. Wanneer de arbeiders bij de
Engelsen nu 1 frank per uur gaan verdienen in plaats van 1 frank per dag, dan zullen
zij dat ook na de oorlog eisen. De invloed ook van de vreemde naties op de eenvoudige
landelijke bevolking wordt onderstreept: de Engelsen voetballen overal, zelfs in de
verlaten kerken. De kinderen doen dit spel na. De volwassenen gaan naar de
soldatenkino kijken, en beginnen dus, zo ze dat kunnen, te verteren. Ze verbreken
aldus de gevestigde gang van hun eenvoudig landelijk leven. Deze pastoor is een
ontzettend nuchter en nauwkeurig waarnemer geweest, die soms op groot gevaar af,
en enkele malen ten koste van verdachtmaking, zijn gegevens aan de eerste bron gaat
putten.
Ontzettend is het gebied dat hij bestrijkt in zijn dagboek. Het gaat veel verder dan
Ieper en Dikkebus. Practisch de ganse driehoek: Ieper, Poperinge, Kemmel.
Honderden persoonsnamen en toponiemen worden erin vermeld. Het is enigszins
ontgoochelend voor wie er gegevens zou zoeken over het Belgisch leger. In de sector
Ieper immers lagen de Engelsen. Hadden we maar in de Belgische sector zo'n
kroniekschrijver gehad!
De stijl is ongekunsteld: de volkse taal en verteltrant doorbreekt meestal de saaie
opsommende stijl van deze dagboeken. Van Walleghem was een goed verteller.
Nog aan te merken valt dat Lodewijk De Wolf met de publicatie van een deel van
dit dagboek is begonnen in Biekorf. Hij had de eenvoudige taal van Van Walleghem
in zijn taalfabriek bewerkt zodat men het oorspronkelijke er niet meer in herkent.
Maanden en maanden heeft de bekende heemkundige en historicus E.H. Joz.
Geldhof, leraar aan het St.-Lodewijkcollege te Brugge, aan dit dagboek gezwoegd
om het in orde te brengen, en er een lezenswaardig geheel van te maken. Zijn werk
werd in 1959 in de prijskamp der Provincie voor oorlogsmonografieën bekroond.
De jury, samengesteld uit de heren Joz. De Smet, E.H. Viaene en Vrederechter Van
Merris, had veel lof over voor dit werk.
Wij zien dan zeer verlangend uit naar het verschijnen van dit groot werk. Einde
augustus komt een eerste aflevering (180 bladzijden) van de pers. Dit deel wordt
ingeleid door Prof. Dr. Eg. Strubbe.
‘West-Vlaanderen’ beveelt dit werk aan al zijn lezers ten zeerste aan.
F.R. Boschvogel

P. Billiet: Staden 1914-18 - De frontstreek Poelkapelle - Langemark Houthulst. 1963, Vonksteen, Langemark. 123 pag., 50 foto's.
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Ik heb met werkelijke spanning dit zo boeiende boek gelezen. Deze monografie over
de verwoeste gewesten in de eerste wereldoorlog, met 50 authentieke foto's, werd
terecht door de provincie West-Vlaanderen bekroond.
Dit werk wordt gekenmerkt door twee voorname hoedanigheden: vooreerst tekent
het met historische stiptheid het verantwoorde beeld van de oorlog 14-18 te Staden
en ommeland, en daarnaast is het door zijn pittige verteltrant en zijn rake beelding
een Westvlaams volksverhaal geworden.
In dit gedenkjaar 1964 zullen ouderen en jongeren er goed aan doen dit boek te
lezen. Om kennis te maken met de gruwelijke oorlog, en aldus de vrede als een
hoogste goed te leren waarderen.
Het boek begint met het levend schilderij van het luchtige Staden op de drempel
van de oorlog. Daarna vertelt de schrijver de tonelen van wreedheid, moord en
oorlogsgeweld, die als de beruchte ‘Schuwe Maandag’ de geschiedenis zijn ingetreden.
In levende taferelen schildert de schrijver voor ons de vlucht van Staden, de aftakeling
van het dorp, de gasoorlog 1915, het leven op het front en in de bezettingszone, het
taaie leven van een dorp dat niet sterven wil en dat begaan blijft met zijn bestuur,
zijn kerkelijk leven, zijn onderwijs, zijn bevoorrading, zijn solidariteit in de vele
rampen, het meeleven met de luchtgevechten, de hoop op redding en zegepraal, het
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hartelijk soelaas bij het verblijf in de verre Kempen... Men moet zelf de oorlog hebben
beleefd om te weten hoe typisch, hoe juist dit gebeuren werd getekend. Het boek
besluit met de terugkeer na de oorlog naar Staden, het Beloofde Land van de
uitgedreven en uitgeweken scharen.
Wij kunnen niet anders dan dit rijkgestoffeerde oorlogsboek 14-18 warm aan te
bevelen.

D. Jonckheere: Aartrijke 1914-18. 70 blz., 35 foto's. De Oude Thouroutnaar,
Torhout, 45 F.
Zo pas verscheen dit boek over een dorp, dat wel dicht maar toch buiten het front,
de oorlog heeft meegemaakt. Omdat de schrijver hier uiteraard over de krijgsoperaties
mocht zwijgen, kon hij zijn volle aandacht wijden aan de twee grote omstandigheden
die het leven en streven van een bezet dorp 14-18 typeren: het avontuur van de
Aartrijkse soldaten en het bewogen dorpsleven onder de Duitse bezetting.
De schrijver heeft jarenlang zijn dokumentatie rijk gestoffeerd door het raadplegen
van talloze mondelinge en schriftelijke bronnen. Tevens kan hij putten uit eigen
ervaring. Zo groeide dit werk tot een rijk en trouw relaas over zijn Houtlands
geboortedorp. Hij roept eerst het vreedzame dorpsbeeld op, vijftig jaar geleden, dat
zo bruusk door de oorlog wordt vertroebeld. Daarop volgt de mobilisatie en de
uitwijking, de tragedie van de eerste gesneuvelden, de tribulaties van vier jaar
bezetting, de bevrijding en het bezoek van koning Albert aan Aartrijke, de
gesneuvelden en het standbeeld (van de Aartrijkse beelhouwer Nard De Visch).
Dit boek betekent een werkelijke aanwinst voor onze oorlogsliteratuur en voor de
heemkundige studie.
f.r.b.

Dr. Jos. De Smet: Brugge onder de oorlog 1914-1918. Gidsenbond, Brugge
1955.
In dit werk roept Dr. Jos De Smet van het Brugse Rijksarchief, die we op 14 juni jl.
te Brugge hebben gevierd, het beeld op van Brugge tijdens de eerste wereldoorlog.
Levendig en pittig dank zij de vele precieze en schilderachtige details, is dit, zowel
in de breedte als in de diepte uitgebouwde werk, een der beste in zijn soort.
Na het beeld van Brugge in 1944 tekent de schrijver het oorlogsbeeld der eerste
maanden en de organisatie der bezetting, die in al haar aspekten wordt belicht.
Grondige aandacht gaat naar de economie: nijverheid, landbouw, bevoorrading,
gedwongen arbeid. Verder behandelt de schrijver het activisme en het hoger leven,
om te sluiten met de Duitse soldaten alhier en de eindelijke bevrijding. De geciteerde
bibliografie is uitgebreid en leerrijk!
Dit werk heeft - terecht! - kennelijk gediend tot leidraad van heel wat
oorlogsmonografieën. Ook de illustratie is typisch.
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De schrijver is hier aan zijn zoveelste historische vulgarisatie op hoger vlak. Want
deze eminente historicus heeft niet alleen hoogstaand historisch werk geleverd, doch
tevens een edele taak van volksbeleving vervuld. (Daar kunnen wij, Brugse gidsen,
over getuigen!) Om beide onze dank en onze eerbied. Het werk werd, zoals de vele
uitgaven van de Vereniging van officieel gediplomeerde Gidsen van Brugge, keurig
uitgegeven.
f.r.b.

Roger Haelewijn: Torhout onder de oorlog 1914-1918. De Torhoutse Bode,
Torhout.
De bekende heemkundige en historicus, die onlangs door 't Gemeentekrediet bekroond
werd met een werk over de Franse tijd, biedt ons in dit oorlogsboek een zeer veelzijdig
gedokumenteerd werk aan over de oorlog 14-18 te Torhout. In bonte doch
verantwoorde taferelen gaat dit overzicht, dat begint met het Torhout in het begin
dezer eeuw, over het oorlogsbeeld met de Uhlanen, de vluchtelingen, de bezetting
en bevoorrading, de opeisingen, bombardementen, de uitdrijvingen, het onderwijs,
de bevrijding en de slag rond de stad, koning Albert en president Wilson te Torhout,
de standbeeldhistorie en de bekende Torhoutse oorlogsfiguren en de heropbouw.
Gedegen historische arbeid! Dit is het kenteken van Haelewijns veelzijdig werk.
Ook dit boek verdient ten volle deze naam.
f.r.b.

G. Buffel en A. Vandekerckhove: Stuivekenskerke. Vonksteen, Langemark.
- 118 blz., 100 F.
Ga naar Keiem, Beerst en Leke,
kijk maar rond in heel de streke
of er ooit een torennaalde
schoner in het zonlicht straalde...

Zo zingt de pastoor-dichter A. Vandekerckhove over zijn dierbaar ‘Stuivekens’ dat
hij hier historisch behandelt samen met zijn dorpsgenoot (beiden Zedelgemnaars) C.
Buffel. Vooral de oorlogstijd 14-18 treedt hier op de voorgrond: de slag aan de IJzer
in oktober 1914, de heldendaden van het 8ste linie, de strijd om de Schoorbakkebrug,
de dood van majoor d'Oultremont, de slag van Reigersvliet, het O.L. Vrouwhoekje
en het oude torenpuin, waaraan de figuur van P. Martial Lekeux verbonden is, en de
vele gedenktekens waarmee dit dorp is bezaaid. Dit alles wordt doorzinderd met de
volkse verzen van de pastoor-dichter. De talloze vrienden van Stuivekenskerke
hebben aan dit mooi uitgegeven werk, dat met vele en treffende foto's werd
geïllustreerd, een heerlijk gedenkboek, een gids in het heden en verleden van dit
thans zo stille dorp.
f.r.b.
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[West-Vlaanderen 1964, nummer 77]
Tussen katheder en straat
Proza en poëzie in de United States sinds 1940
Het proza
Toen J. Steinbeck in 1939 The Grapes of Wrath publiceerde en E. Hemingway in
1940 For Whom the Bell Tolls, waren de toppen bereikt van het proza, dat na 1920
een zo schitterende ontwikkeling had gekend. In hetzelfde jaar gaf Robert Penn
Warren zijn eerste roman Night Rider uit, naar stijl en thema de antipode van
Hemingways proza.
De oorlogsjaren leerden echter dat het naturalisme, zoals de generatie van 1920
het had overgenomen van Dreiser, Norris, London en Sh. Anderson, niet verdwenen
was, wel verdiept en verstevigd en weldra ook verder uitgebouwd in een
neo-naturalisme. Het bleek bovendien dat Henry Millers naturalisme, dat verenigd
was geworden met het Parijse surrealisme en symbolisme, bevruchtend kon werken,
evenzeer als de individuele zoektocht van Fitzgerald die in 1941 The Last Tycoon
publiceerde. Met dit boek benaderde hij zeer dicht het probleem van de jongeren die
zich in hun proza de vraag stelden hoe men in een wereld zonder helden betekenis
kon geven aan het leven en aan de ‘stature of tragedy to man's misery’. Het boek
kende des te meer invloed daar de jongeren het aanvaardden als model van stijl en
romanconstructie.
Na 1940 publiceerden geregeld anderen uit de voorgaande generatie, soms zelfs
merkwaardig werk. We denken o.m. aan Faulkner, Steinbeck, Dos Passos, Richard
Wright, Caldwell. Sommigen van hen trokken weer naar de fronten en publiceerden
over de oorlog. Bij de enen, zoals Hemingway, was het resultaat boeiend en doorleefd
(Across The River and into Trees); bij anderen zoals Steinbeck was het zwak (The
Moon is Down). Faulkner vond in de oorlog de kans om aan symbolische stof vorm
te geven. Sommige jongeren volgden zijn voorbeeld, meestal daarbij nog beïnvloed
door Kafka. Typisch zijn John Hawkes met The Cannibal en Albert Guerards Night
Journey. Toch zijn deze werken minder geslaagd, want nagenoeg levenloze
surrealistische kweeksels van een over haar toeren gedreven verbeelding.
Intussen schreef een slecht-gerichte kritiek werken op de bestsellerlijst die in de
beste gevallen enkel als een soort mengeling van kunst en ouderhoudende lectuur
kunnen beschouwd worden, boeken dus in de lijn van Marquand en Bromfield. De
burgerlijke romans van Wouk, vol van goedkoop optimisme en met ‘the smiling side
of life’ tegemoetkomend aan de smaak van het Amerikaanse publiek, zijn wellicht
de meest typische voorbeelden. The Caine Mutiny, Marjorie Morningstar - dat vooral
- en Youngblood Hawke gaven aanleiding tot minachting en spot die schuilgaan in
de naam Woukism. Wat Irwin Shaw in 1948 met The Young Lions publiceerde is
niet zo veel beter of zo erg anders. Het boek werd eveneens flink wat over het paard
getild. De potentieel toch veel rijkere James Gould Cozzens gaf eveneens toe aan de
smaak. In 1948 verscheen Guard of Honour. Tien jaar later publiceerde hij By Love
Possessed, dat men in de U.S.A. lange tijd als dé naoorlogse roman bij uitstek heeft
beschouwd. Groots van opzet en heftig reagerend tegen een eeuw van emotionalisme
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en hysterie met een verlangen naar het harmonieuze, sobere, conservatief-normale
was dat boek inderdaad ook een bewuste worp naar de top. Zoals de meeste werken
van Cozzens doet het koud en al te rationeel aan, maar in zijn classicistische neigingen
lijkt het me wel typisch voor de ontsporing die de New Critics bij minder begaafden
moest bewerken.
Nieuw was dat proza dus geenszins, wel typisch voor de gebreken van zovelen,
die ofwel door Hollywood waren ingepalmd en door een sentimenteel publiek, ofwel
geplaagd werden door een obsceniteits-obsessie, gepaard gaande met een tekort aan
intellectuele of spirituele bagage en doeleinden, ofwel een te gemakkelijk optimisme
aankleefden, terwijl ze graag bleven steken binnen de beperkende formules die succes
hadden gebracht.
Terwijl de oudere New Critics geregeld nieuw werk lieten verschijnen, zoals
Robert Penn Warren (All the King's Men), debuteerden hun leerlingen met proza dat
vaak voortreffelijk is in stijl en compositie maar veeleer mager van stoffering, zwak
en beperkt.
Other Voices, Other Rooms van Truman Capote mag wellicht als het eerste worden
beschouwd. Het verscheen eveneens in 1948 en is een virtuoos en rijp, briljant maar
beperkt boek over de kinderjaren en hun nostalgische schoonheid. Het thema verbindt
dit werk met boeken van Carson Mc Cullers - eveneens stammend uit het zuiden van
de States - J.D. Salinger en Saul Bellow. Met The Grass Harp (1951) is dit debuut
wellicht Capotes beste werk. Bijzondere stylisten duiken rond die tijd op, zoals Peter
Taylor, Elisabeth Madox Roberts en de Californische Jean Stafford met Boston
Adventure (1944) waarmee ze bewijst een leerlinge van Henry James te zijn en The
Mountain Lion (1947) dat net als The Catherine Wheel (1953) de adolescent behandelt.
Dit thema hernam ze in Children Are Bored on Sunday (1953). In de traditie van
Henry James en James Joyce debuteerde ook Fred. Buechner met A Long Day's
Dying (1950). Belangrijk is het werk van Flannery O'Connor (o.m. A Good Man is
Hard to Find, 1955; en de roman Wise Blood, 1952). Meedogenloos schildert zij de
menselijke tekorten en het menselijk kwaad in de Zuiderse staten. Daarmee is zij de
antipode van een zo beminnelijk auteur als E. Walter (The Untidy Pilgrim, 1954).
De belangrijkste schrijfster uit het dynamisch geworden Zuiden is echter Carson
McCullers. In de meeste van haar knap vertelde novellen en romans uit het Zuiden
kiest zij de wereld van de adolescent, een wereld die ze met een scherpe blik, maar
ook met warme humor heeft waargenomen. Haar jongeren zijn in tegenstelling met
Salingers Holden Caulfield helemaal niet losgesneden van de vreem-
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de wereld die hen omringt. Ze debuteerde in 1940 met The Heart is a Lonely Hunter.
In 1949 volgde The Member of the Wedding, en daarna The Ballad of the Sad café
en andere verhalen (1952) o.m. Reflections in a golden eye, een macabere roman uit
1941, en in 1963 het knappe Clock without hands dat meer dan eens doet denken
aan Another Country van de neger James Baldwin.
Uit het Zuiden stamt ook William Styron, die de invloeden van Wolfe en Faulkner
poogde te versmelten in twee lijvige romans die, hoe goed gebouwd en geschreven
ze ook zijn, toch niet het gewenste resultaat bieden daar ze al te vaak opzettelijk,
zeer ‘clever’ en bovendien gechargeerd aandoen. Ze werden stuk voor stuk, zoals
de werken van Cozzens, door de V.S.-kritiek begroet als, dé roman, kritiek die
trouwens ook al de vergissing had begaan om in Grace Metailicus (Peyton Place)
de naoorlogse romancière bij uitstek te begroeten. Om het standpunt dat wordt
ingenomen t.o.v. de bezetenheid, iets wat we hierna bespreken, zijn deze romans
uniek.
De handigheid van Styron doet denken aan zoveel jongeren die in de Creative
Courses voldoende lessen hadden opgedaan om technisch gave produkten te leveren,
die echter niet werden gevuld door een spontaan scheppingsvermogen. Het gevaar
van stijlnabootsing was inderdaad niet denkbeeldig. Men kon het succes berekenen
en hoefde niet met hart en ziel te werken. Objectief-critisch schrijven bleek voldoende.
Zo komt het wellicht dat veel debuten gaaf zijn maar ook hol.
De besten ontliepen de gevaren die inherent waren aan het schrijven vanuit een
technische meer dan menselijke kennis en ervaring. Toch bleven ook zij al te vaak
beperkt tot één bepaald milieu of problemen of situaties met negatieve helden die de
tijd niet aankunnen. Het werk van Flannery O'Connor is al typisch, net als dat van
Saul Bellow. Openlijker is de beperking bij Ronald Verlin Casill die het veelal alleen
heeft over spanning tussen de scepsis van de kleine stad en het voortvarende
vertrouwen van de grootstad, in boeken als The Eagle on the Coin (1950), Dormitory
Women (1954) en Naked Morning (1957). Hetzelfde geldt voor H. Gold die een
gedurfd, fantastisch en bijna expressionistisch taalinstrument voert in The Man who
was not with it (1956).
In 1948 opnieuw, het jaar waarin Faulkner Intruder in the Dust liet verschijnen
en Dos Passos een van zijn gaafste latere werken The Grand Design, startte de goede
oorlogsliteratuur die praktisch steeds intellectueel en antimilitaristisch is. Een der
eerste en zeker niet het slechtste was The Naked and the Dead door Norman Mailer,
neo-naturalistisch en uit de school van Joyce en Dos Passos. De technische
vaardigheid en de trefzekerheid in de voorstelling vallen evenzeer op in zijn latere
boeken zoals Barbary Shore (1951) en de Hollywood Satire The Deer Park (1955).
Min of meer neo-naturalistisch waren ook The Gallery (1947) en Lucifer with a Book
(1949) van John Horne Burne. Het laatste, een morbied schilderen van de
bestaansvoorwaarden in een jongensschool, beantwoordt aan een reeds vermelde
tendens bij voorkeur het leven van de adolescent te behandelen. Naast Alfred Hayes
die met All they Conquests (1946), Shadow of Heaven (1947) en The Girl in the Via
Flamina (1949) een bewust navolger van Hemingway is, telt vooral het werk van
James Jones. Begaan om de verhouding tussen werkelijkheid en irrealiteit, heeft hij
meegeholpen om het Engelse sociaal-realisme uit vroegere jaren te weren ten voordele
van een dieper doordringen in de achtergronden van deze realiteit. Hij slaagde vooral
in From Here to Eternity en in het uitzichtloze The Thin red Line (1962). Het
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romantisch anti-intellectualisme dat het goedkoop optimisme en het Woukism in de
hand heeft gewerkt, staat diametraal tegenover intellectuele romans als Barbary
Shore van Mailer, dat de politiek van Trotzki uit de jaren dertig verenigt met de kunst
en de sensibiliteit na 1945. Lovett is hier symbool van de ‘unbehaust’-levende mens
te midden van de vloek van de tijd. Barbary Shore gelijkt sterk op Saul Bellows The
Adventures of Augie March dat eveneens het persoonlijk bewustzijn van de traditionele
romanticus verbindt met het algemene bewustzijn van de politieke auteur. Augie is
een held van het moderne leven, meer dan een held uit ergens een schelmenroman.
De stijl is typisch, want een mengeling van het documentaire dat Dos Passos al
gebruikte en het poëtische van de Southerners, maar doorschoten van onbehouwen
slumtaal. Stijl en geest zijn gelijk gebleven in Henderson The Rain King. Bellows
ernst en zelfvertrouwen zijn te vinden bij jongeren die zich de american way of life
niet aantrekken zoals Bernard Malamud en John Updike maar ook Hervey Swados
(False Coin, 1960) en Barbara Probst Solomon (The Beat of Life, 1960). Hun
antwoord op ellende en bezetenheid is veeleer komisch en ironisch en met een scherp
bewustzijn van de zielsverwarringen in de eigentijdse mens. Hun antipode in deze
zin is Ralph Ellison in zijn ideeënroman over het negerdilemna Invisible Man. Het
werk van Ellison is overigens kenschetsend voor wie de invloed van Kafka zoekt.
Deze invloed was dubbel in de Amerikaanse letteren en ontbond twee eigenlijk
tegengestelde krachten. In het eerste geval leverde hij de atmosfeer voor personages
die in uiterste vertwijfeling gevangen liggen, wat het geval is in het existentialistisch
getinte werk van Paul Bowles (The Sheltering Sky, 1949, Let us come Down, 1952)
waar de stemming welhaast apocalyptisch is. Hetzelfde valt op bij John Hawkes. De
tweede kracht levert een beeld van menselijke reacties van dapperheid en trots tegen
deze apocalyptische achtergrond, zo in het werk van Ellison.
Naast John O'Hara vermelden we ten slotte nog het neonaturalistische proza van
Nelson Algren, proza dat a.h.w. de weg wijst naar de Beat Decade. De panoramische
ro-
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man The Man with the Golden Arm (1950) opende in feite deze decade. Men heeft
het werk het ‘winesburg ohio’ der slumbewoners genoemd. De mensen erin zijn
proletariërs en vagebonden, beheerst door het zondige, het brutale, het corrupte en
vooral de armoe en het uitblijven van de verwezenlijking van geluksdromen. Dat
laatste treft ook in Somebody in Boots en in Never come Morning. Men kan zich de
vraag stellen of Algren het extreem is van het realisme dat met Crane's Maggie startte.
Anders, want enigszins picaresk, is A Walk on the Wild Side (1956) spelend in het
New Orleans van de depressietijd. Het verbindt Algren met Bellow maar meer nog
met de Zenhipsters van San Francisco wier profeet Henry Miller was en wier
beschermer de dichter-schilder en vakkundige criticus, permanent voorvechter van
alle avantgardisme, Kenneth Rexroth. Ook J.D. Salinger, hoezeer ook gegroeid in
de traditie van New Critics en University Wits, kan men beschouwen als een schakel
tussen de Beat Decade en de voorgaande generaties. In 1951 verscheen zijn The
Catcher in the Rye waarmee Salinger de spreekbuis van de undergraduates werd.
Modernistisch zijn ook de chaotische fantasie Empire City, welke Paul Goodman
in 1959 liet verschijnen, The Beat of Life van Barbara Probst Solomon, Streef of
Seven Angels, een aan Henry Miller herinnerende mengeling van sexuele komedie
en sociale satire door John Howard Griffin. Laatstgenoemde liet nog een paar
krachtige en virtuoos geschreven werken verschijnen o.m. Nuni (1956), dat de dwang
van de maatschappij op de enkeling behandelt en sex beschouwt als een pijnlijke
plicht t.o.v. deze maatschappij. Griffin poogde in deze werken de verwezenlijkingen
van de native realists en de expatriates uit de jaren na de eeuwwende te verenigen,
zowel wat stijl als wat standpunt betreft. Anderen traden hem hierin bij, zoals Ralph
Ellison, in zekere zin ook William Styron en dan vooral John Hersey, de
privésecretaris van Sinclair Lewis. Zijn gruwelijk oorlogsboek, eigenlijk een reportage
voor de New Yorker, Hiroshima (1946) en ook andere werken als The Wall en het
emotioneel postscriptum daarbij The Marmot Drive, Men on Bataan, Into the Valley
en zeker A Bell tor Adano (1944) tonen aan hoever hij slaagde. Toch grijpt hij al te
graag naar uitersten, zoals zoveel anderen die het normale blijkbaar niet meer kennen
en alleen bij het (vaak sexuele) extreem blijven. Het wordt een bezetenheid die we
ook al aantroffen bij Styron. Faulkner en D.H. Lawrence, twee auteurs die voldoende
gaven bezaten om zichzelf voor excessen te behoeden, waren de promotors van dit
koesteren van bezetenheid. Enkelen hebben aangevoeld dat de bezetenheid met steeds
nieuwe gevaren dreigde. Ze zochten naar een vorm, waarin ze op afstand en zonder
gevaar zich te schroeien, deze trek rustig konden behandelen.
Hierbij belandden ze vaak in de satire, de burleske, de allegorie of het symbool.
Namen als Carson McCullers, Truman Capote, Paul Bowles moeten hier vermeld,
ook John Horne Burne en Gore Vidal die in In a Yellow Wood sex zag als een middel
om uit de gevangenis van het eigen ik te ontsnappen, Merle Miller die met haar That
Winter een typisch universitair-intellectualistisch produkt leverde; James Baldwin
die christelijk begon met Go Tell it to the Mountain maar het roer volkomen omgooide
in Another Country, en een ander belangrijk negerauteur John A. Williams met zijn
harde, kernachtige, minder bijgevijlde maar meer gesloten stijl en verhaaltrant in
Night song dienen hier eveneens vermeld.
Brillante satires schreef John O'Hara. Ze verliezen vaak aan kracht en waarde door
een neiging tot intellectualiseren en vreemd genoeg ook een allesdoordrenkende
sentimentaliteit (An Appointment in Samara).
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Satirisch en polemisch, maar dan vooral tegen het leven aan de universiteiten,
tegen New Critics en hun leerlingen, is het werk van Randall Jarrel (Pictures trom
an institution) Mary McCarthy en zelfs O'Connor.
Belangrijker en boeiender is het werk van Bernard Malamud, een van de vele
Joden die tegen het formalisme en de ethische gebreken van de professoren
kunstenaars hebben gereageerd. Uiterst Amerikaans, maar ook bijna Slavisch in het
steeds weerkerende probleem van schuld en boete, zijn boeken als The Natural, The
Assistant, A new Life en de verhalen in The Maggic Barrel. De sociale belangstelling
van Malamud maakt met de historische belangstelling bij anderen als Warren deel
uit van een typische Amerikaanse trek, de neiging om alles te identificeren en te
rubriceren. Het onderscheid tussen Malamuds sociale belangstelling en die van
vroegere auteurs is, dat hij niet langer bij milieuschildering blijft, maar zonder enige
exentriciteit doordringt in de houding en verhouding der karakters die vaak kleine
joodse middenstanders zijn. Moreel bewustzijn, fijn psychologisch
aanvoelingsvermogen, gevoeligheid, humor, een rijpe open geest, een precieze,
zorgvuldige stijl en een ironische levenshouding zijn de meeste opvallende
karakteristieken van deze auteur, die bij Joyce in de leer ging. Hij overtreft het
sociaalgetinte werk van John Updike, die in romans als Rabbit Run, het ambitieuze
The Centaur en boeiende verhalen als Pigeon Feathers (1963) al te gemakkelijk aan
de oppervlakte blijft. The Centaur verraadt stylistische en constructieve invloed van
Joyce terwijl de barokke, poëtische stijl vol minitieuze detaillering en klankenrijkdom
al te gemakkelijk aandoet en zweemt naar succes en mode.
Verkeerd begrepen was Lolita van de sinds twintig jaar in Amerika verblijvende
rus Wladimir Nabokov die in Pnin de kans zag om het University-life aan de kaak
te stellen en in Bend Sinister (1960) zowel als Pale Fire (1962) een Amerikaans
moralist is geworden.
Uit de laatste en vrijwel diametraal tegenover alle voorgaande auteurs ingestelde
lichting, die der Beats, onthou-
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den we namen als John Clellon Holmes die met Go een der eerste beat-getuigenissen
schreef, maar vooral Jack Kerouac die met romans als On the Road, The
Subterraneans, The Dharma Bums en het minder gelukkige Maggie Cassidy het verst
is gegaan in het verloochenen van de traditionele Amerikaanse waarden. In zijn
romans die vooruitgang, moraal en werk als zinloos beschouwen, getuigt hij voor
zijn afkeer van de burger en diens opvattingen en verkiest hij onderaan de
maatschappelijke ladder te evolueren.. Zijn helden verlangen bewust een negatief
leven. Het negativisme van Kerouac lijkt me de essentie van wat de hele twintigste
eeuw heeft kunnen bewerkstelligen. Een andere, romantische en aan Whitman
herinnerende kentrek die steeds weer opduikt, maar het meest in de held Dean
Moriarty, is de rusteloosheid in het zoeken naar belevenissen, kicks die hem uit de
eenzaamheid zullen losrukken.
Totdaar een schets van wat het Amerikaanse proza ons in twee decennia heeft
geboden en naar ik hoop ook een richtlijn, een wegwijzer, over de wegen die het
blijkt te kiezen, wegen ten slotte langs dewelke we toch weer alle Amerikaanse
tradities terugvinden, of ze nu stammen van Whitman of van Poe.

De dichtkunst
De merkwaardigste en gaafste verzenbundels uit de generatie van 1940 werden ietwat
later dan het proza uit de vooroorlogse periode gepubliceerd. In 1943 verscheen van
T.S. Eliot Four Quartets en in 1948 de Pisan Cantos van Ezra Pound. Beide auteurs
hebben om beurten de Amerikaanse letteren beïnvloed en hun respectievelijke
volgelingen die soms op orthodoxe wijze hun inspiratie in Europa zochten of zoals
W.C. Williams en E.E. Cummings, Hart Crane en Wallace Stevens in de Amerikaanse
traditie, naar het voorbeeld van Walt Whitman, hielpen de poëzie twee tegengestelde
kanten op.
Eliots invloed was het eerst merkbaar. Met zijn essayistisch werk, meer dan met
zijn poëtische scheppingen, dreef hij de Amerikaanse poëzie ertoe tussen 1925 en
1950 bijna volkomen als deel van de Engelse traditie te evolueren. Toen hij in 1919
eiste dat men de dichter zou beoordelen met maatstaven, door vroegere grootheden
geboden, werd dit weldra aanleiding tot menig misverstand en menige reactie;
evenzeer trouwens als de opvatting dat poëzie ‘an escape from emotion’ en een
‘escape, from tradition’ was. Zwakkere auteurs hebben dan ook al te vaak de verkeerde
‘onpersoonlijkheid’ gehuldigd en zijn vastgelopen in een poëzie, die meer technisch
maakwerk is, dan doorleefd uitzeggen van menselijkheid.
Dat was het geval met de New Critics en hun leerlingen die de Engelse modellen
uit de XVde en XVIIde eeuw, vooral de metafysici als J. Donne, zodanig bewonderden
dat ze verlangden even intellectueel, even harmonieus en symmetrisch te schrijven.
Zo begon, kort voor 1940, dat wat ruim tien jaar de Amerikaanse poëzie zou
domineren en door hipsters en beats smalend zou genoemd worden ‘de dictatuur van
het academisme’.
Het boek The New Critics (1941) van John Crowe Ransom, een Agrarian, een
Southern Critic, een Fugitive (1922-25) termen allemaal uit het verleden, maar ook
de theoreticus van de nieuwe lichting, bracht de sleutel. Het vestigde niet alleen de
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naam maar ook de belangrijke opvattingen en theorieën. Hij werd bijgestaan door
Allen Tate, Robert Penn Warren en Cleanth Brooks.
Buiten deze kring werden de opvattingen van Ransom gehuldigd door R.P.
Blackmur, Kenneth Burke, W.K. Wimsatt jr., Austin Warren en Yvor Winters. Ze
waren geen homogene groep al hadden ze dat ene gemeen: het verlangen het beeld
van de literatuur ingrijpend te wijzigen door vernieuwde, zeer precieze tekststudie.
Close reading, textual analysis en verbal criticsm zijn dan ook termen die we
herhaaldelijk bij hen lezen. Hun overgrote belangstelling voor de tekst en zijn formele
eigenschappen stonden echter al te vaak een eigenlijk waardeoordeel in de weg.
Op zulke kritiek en literatuurstudie en op het geloof dat de jongere zich zo gauw
mogelijk aan het volwassen leven moest ‘wijden’ met ernst, nuchterheid en overleg
groeiden hun poëzie en hun proza. Het werd algauw de kunst van bevoorrechten die
zich sociaal en maatschappelijk veilig wisten, in de literatuur een beroep hadden
gezien met een vast auditorium in tijdschriften of aan universiteiten, bevoorrechten
ook die rijkelijk door Ford en Guggenheim en andere Foundations werden begunstigd.
Terwijl ze intussen de romantiek een vergissing noemden, namen ze typisch
romantische trekken over als het bewuste aan de zelfkant leven en de afkeer voor
dogmatische theologie. Eliot, Lowell, Shapiro e.a. werden weliswaar katholiek (Lowel
naderhand weer veeleer agnosticus) maar hun beste werk schreven ze als sceptici.
Met hun leerstoelen, hun schoolboeken, hun theoretische schriften en tijdschriften
als Southern Review en later Kenyon Review en Sewanee Review verwierven zij
een enorme invloed. Heel wat dichters (bijna allen met uitzondering van de jongste
Beats) startten in de traditie der New Critics of University Wits.
In de veelheid van namen is het moeilijk kiezen, des te meer daar zovelen zich
niet of nauwelijks in een bepaalde groep laten onderbrengen, zoals Elisabeth Bishop
en Muriel Rukeyser, en de tegen alle duisternis rebellerende zeer conservatieve docent
in geschiedenis Peter Viereck die beweert poëzie te schrijven voor een verloren
auditorium van intelligente mensen die echter geen experten zijn. Ook W.D. Snodgrass
met zijn knappe, oprechte, maar ietwat te redelijke Heart's Needle is moeilijk te
catalogeren, net
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als het werk van John Berryman, eveneens een docent die met zeer directe verzen
in conversatiestijl debuteerde (1940) en later meer macabere, cerebrale verzen (The
Dispossessed, 1948) publiceerde, die hem de faam van poète maudit bezorgden.
Enigszins apart staat ook Randall Jarrel wiens poëzie een condition humaine moet
vertolken, maar wiens sociaal bewustzijn en medelijden hem vaak in de buurt van
sentimentalisme brengen. Merkwaardig is de vereniging van de Whitman- en de
Dickinsontraditie in het versmelten van conversatietoon en sensibiliteit. Op individuele
wijze ontwikkelen ook James Agee, Daniel G. Hoffman, E.L. Mayo, Robert Horan,
Richard Aldridge (Apologies Both Ways, 1958) en de bijzondere J.V. Cunningham.
Norman Podhoretz, een leerling van Lionel Trilling, heeft niet zonder leedvermaak
vastgesteld dat ze geen groep uitmaken, omdat er zo weinig is dat ze bindt.
Toch zijn er enkelen die men de naam van Wurlitzer Wits heeft gegeven, naar de
gelijknamige jukebox en dan vooral omdat ze alledaagse motieven gebruiken. Iemand
maakte de vergelijking dat ze een indrukje in de Wurlitzer werpen en na wat geratel
een gedichtje ervoor ontvangen. Toch zijn John Ciardi, J.F. Nims, J. Malcolm Brinnin
en vooral Karl Shapiro verfijnde stylisten, volgelingen veelal van W.H. Auden (sinds
1939 Amerikaan geworden) en Dylan Thomas aan wie Brinnin een merkwaardig
biografisch experiment heeft gewijd. Shapiro lijkt de beste. Zijn V Letter (1944)
bevat van de beste oorlogsgedichten die na 1940 werden geschreven. Hij noteert
zorgvuldig met een ernstige belangstelling de problemen van zijn tijd en zijn
maatschappij en voelt zich als Joodse Intellectueel geïsoleerd in de Amerikaanse
maatschappij. Hoe gesofistikeerd en nadrukkelijk gecontroleerd zijn verzen ook zijn,
toch blijven ze steeds zeer sensueel. Men kan zijn werk op meer dan een punt, zowel
naar stijl als inhoud, vergelijken met de poëzie van andere Joden als Kenneth Fearing,
Delmore Schwartz, Howard Nemerov en Stanley Kunitz. Schwartz heeft dezelfde
technische virtuositeit en belangstelling voor de tijdsgeest en ook hij werd door
Auden beïnvloed.
Veel van de eigenschappen van Shapiro en Schwartz komen in de min of meer
ontaarde vorm van bizarre en al te vloeiende verbeeldingscomposities met een
gemakkelijk zedepreekje voor bij Nemerov. Ze hebben samen met de dramaturg
Miller, de prozaïsten Bellow, Malamud en de critici L. Trilling, A. Kazin, Ph. Rahv,
L Fiedler en I. Howe een plaats in de Joodse renaissance, die zich rond 1950 in de
States liet voelen.
Een tweede groep kan men de eleganten heten. Richard Wilbur is er de
voornaamste, naast bekende auteurs als J. Merrill, B. Howes, W. Jay Smith, Robert
Horan, Howard Moss en Anthony Hecht.
Wilbur, hoogleraar Engels aan de Harvard University, is met The Beautitul Changes
(1947) A bestiary (1955) en Things of the World (1956) een der meest
vooraanstaanden. Zijn ernstige metafysische gedichten, in een elegante verbeelding
gegroeid, geven blijk van beschaving en rijpe kennis van taalvermogen en rijke
thematiek. Zijn verzen getuigen voor een zekerheid en een precisie in het hanteren
van een soms ironisch, soms open en blij woordmateriaal.
Meer retorisch en vaak cerebraal is de poëzie van Adrienne Cecile Rich, Louis
Simpson, W.S. Merwin en vooral John Berryman.
Neo-romantisch in de grond is het werk van Dunstan Thomas en de ietwat oudere
Frederic Prokosch.
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I. Gardner, James Wright, E. Bowers en Ph. Booth daarentegen heeft men de
geïsoleerden genoemd. In de grond zijn ook zij nauw verwant aan de hiervoor
vermelde neoromantici, juist door hun ivoren torentje dat bewust werd opgebouwd
uit verkeerd begrepen lessen van Eliot en na hem de New Critics.
De eerste om tekeer tegaan tegen de fouten van al deze kunstenaars was Karl
Shapiro, dichter, professor, drager van de Pulitzer Prize. Immers, toen in 1957 J.
Kerouac zijn literair credo tegen de traditie in sloeg ‘komponeer wild, zonder tucht,
rein I Schrijf wat uit de diepten van je ziel opkomt. Hoe gekker hoe beter’, publiceerde
Shapiro op het eerste blad van de N.Y. Times Book Review een opstel, dat het steriele
in de eigentijdse Amerikaanse letteren laakte. Hij werd onmiddellijk bijgestaan door
Rodman, Theodore Roethke en de permanente voorvechter van het avantgardisme
in Amerika, Kenneth Rexroth, een knap en onderlegd ouder dichter, (The Signature
of all Things). New Criticism, zei Shapiro, was propaganda voor een handvol
machtshongerige schrijvers die meestal zelf de auteurs van de kritiek waren.
Theodore Roethke, eveneens een docent aan de University of Washington, viel
hem bij. Uit het conventionele naar het modernisme gegroeid, schreef Roethke in
bundels als The Lost Son (1949), Praise to the End (1951), en Words for the Wind
(1957) een gecondenseerde en zeer delicate poëzie, die helemaal niet geleerd of
academisch of gemaniëreerd aandoet. Aldus is hij met Wilbur, Shapiro en Robert
Lowell een der voornaamsten geworden.
Deze laatste was reeds met zijn eerste bundel Lord Weary's Castle (1946 en Pulitzer
in 1947) de meest beloftevolle. In The Mills of the Kavanaghs (1951) en Life Studies
(1959) heeft hij zijn reputatie alle eer aan gedaan. Lowell, uit Boston stammend, uit
de grote familie waartoe ook Amy behoorde, schrijft vanuit een geesteshouding die
een mengeling is van streng puritanisme en katholicisme. Soms klinken zijn verzen
somber en zijn ze moeilijk maar krachtig; soms zijn ze glashelder en zuiver, soms
ironisch. Zijn langere gedichten (die hij zelf verkiest) getuigen van een subtiele en
zeer gevoelige natuur. Meestal zijn het getuigenissen van een dichter die zijn eigen
geschiedenis tot universele poëzie heeft omgevormd, doordrenkt dan van de
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waarachtige droefenis van deze tijd, de echte, vreselijke en de diepe wanhoop van
de moderne mens.
De nieuwste generatie die het opneemt tegen Lowell en alle New Critics en
University Poets en hoe ze ook mogen heten bracht vooralsnog geen evenwaardig
talent aan het licht. De verschillen tussen beide generaties zijn echter overduidelijk.
Waar de N.C. en U. Poets ver van alle gebral en luide manifesten, vaak ver ook van
alle enthousiasme verkozen intellectueel (en dikwijls gevoelsarm) een weloverwogen
leven te leiden binnen conventionele en veilige paden, waar zij burgerlijke welstand
als een conditio sine qua non voor hun kunst hadden beschouwd en daarom ‘squares’
werden genoemd, tintelden de hipsters en beats van enthousiasme voor een razend
leven, waarin gevoel en instinct de overhand hadden op het intellect. Ze wilden een
wild leven vol extasen en excessen (ook al bleven ze in een geconsolideerde puberteit
steken). Met volle aandacht wendden zij zich tot ‘the American scene’, wezen de
meeste expatriates en ook W.H. Auden af en verkozen als Idolen Dylan Thomas en
Henry Miller, James Dean en Charlie Parker die Bird werd genoemd omdat hij vrij
was als een vogel. Ook ouderen hadden invloed, zoals Walt Whitman en Ezra Pound,
W.C. Williams en Thomas Wolfe, Apollinaire, Artaud, Céline, Genet, Colin Wilson
en Samuel Becket.
Broyard noemde de eersten, de ‘hipsters’, onwettige zonen van de lost generation
die, nergens thuis, maar één verlangen kenden nl. behaust te zijn in een eigen wereld.
Hipsters bleken zij te zijn die, op de hoogte van alles, na velerlei ervaringen zonder
enige illusie voortbestaan. Norman Mailer heeft zichzelf al eens een hipster genoemd
en hij beschouwt hipsterism als een sociaal verschijnsel, waarbij de enkeling jaagt
op de snoepjes van dit leven, zelfs tot dit hem te sterk wordt en hij eindigt in een
gevangenis, een krankzinnigentehuis of een instelling waar hij van zijn morfinomanie
wordt genezen.
Hipster en Beat zijn net als square zo vage, want al te zeer emotioneel bepaalde
begrippen. Daarom is het wellicht beter te blijven bij een betrekkelijk algemene
opsomming van kentrekken. Beat betekent zeker down en geslagen maar er is ook
de echo van de jazz in, en een associatie met beatific, gelukzalig. Er is rusteloosheid,
anticonventionalisme in en een hunker naar belevenissen, kicks.
Kerouac maakt dan nog een onderscheid tussen hots en cools (in de eerste groep
horen dan de meeste kunstenaars thuis). Hij zoekt een wilde in zichzelf gelovende
individualiteit als de voornaamste karakteristiek. Zij willen de Amerikaanse
werkelijkheid niet wijzigen.
Ze trachten veeleer het bestaande de rug toe te keren om in subjectieve
belevenissen, meer dan in objectieve prestaties, de zin van het leven te vinden, wat
hun produktie vaak Iets voorlopigs geeft. Om aan de eenzaamheid van de autonome
enkeling in een zielloze door intellectuelen beheerste wereld te ontsnappen, kennen
ze middelen als jazz en sex, autoracen, alcohol en verdovende middelen en het
religieuze dat varieert van een esthetiserend katholicisme over pantheïstisch
panerotische variaties naar het Zenbuddhisme.
Norman Podhoretz gaf een vernietigend oordeel toen hij ze geestelijk
minderbedeelden noemde, met een scheve ziel die haat al wat rechtlijnig is in het
denken. Het gaat erom, zei hij, of men verstand boven onverstand, orde boven
wanorde, geweld boven rechtvaardigheid wil verkiezen. De eerste aanzet voor de
Beat-richting kwam van Black Mountain College, waar een groep auteurs de stand
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der letteren bediscussieerde om uit de besprekingen nieuwe ideeën te putten. Ze
bestudeerden tevens oosterse filosofie en gaven Black Mountain Review uit. Het
betreft Charles Olson, Robert Duncan, Robert Creeley en de sinds 1948 in USA
verblijvende Engelse (wellicht de interessantste van de groep), Denise Levertov.
Een tweede beweging startte in San Francisco, onmiddellijk vóór 1950, onder het
patronaat van Kenneth Rexroth (in Evergreen Review) en met als voornaamste de
vaak brallerige Lawrence Ferlinghetti.
De derde beweging ontstond in Greenwich Village. J. Kerouac, Gregory Corso,
Peter Orlovsky, Allen Ginsberg en Le Roi Jones zorgden ervoor dat dit de
belangrijkste groep werd.
Niettegenstaande de talloze publicaties in tijdschriften als Yugen, Evergreen R.,
Big Table, Dissent, Exodus, The Outsider en in uitgeverijen als New Directions en
Grove Press, vond de Saturday Review in juni 1960 de hele beweging toch al
uitgestorven.
De verzen van Ginsberg, zoon van de Russisch-joodse dichter en professor Louis
Ginsberg zijn zowel in Howl als in het m.i. veel betere Kaddish toch meestal erg
retorisch, weinig precies, heftig en strevend naar al te gechargeerde, surrealistische
effecten. De invloed van Whitman is duidelijk, zelfs daar waar Ginsberg het
automatisch schrijven dat de beats weer aanpredikten absoluut heeft toegepast. Ertoe
aangezet door Ginsberg begon Gregory Corse die pas na een ellendige jeugd drie
jaar had gebromd (wegens roof) zijn Vestal Lady of Brattle, wat hem de naam van
Amerikaanse Villon heeft bezorgd. Veel van wat Corse schrijft is echter saai, maar
met ruim genoeg omhaal gedemonstreerd.
De mogelijkheden bij deze jongeren zijn echter net zo groot als de fouten en de
slagen naast de bal. Zal het waar zijn wat de Saturday Review vier jaar geleden reeds
meende te kunnen vaststellen?
Paul Vanderschaeghe
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De Amerikaanse film na wereldoorlog II

Na te gaan of er tijdens de laatste decennia een evolutie heeft plaats gehad in de
filmkultuur zou heel wat dankbaarder zijn in verband met de Europese produkties,
dan in verband met de Amerikaanse. In de Franse en Italiaanse films bv. is een veel
duidelijker stijlevolutie en zelfs -revolutie, als weerspiegeling van de naoorlogse
filosofische en estetische sensibiliteit, waar te nemen. Namen als Fellini en Antonioni
(Italië) en vooral Resnais (Frankrijk) getuigen van een onmiskenbare ‘Umwertung’
die het menselijke denken sinds Sartre heeft ondergaan. Laat het dan waar zijn dat
vele ‘nouvelle vague’-films dergelijke toppen niet bereiken, toch verdienen zij de
erkenning dat zij, met het risiko op een kommercieel fiasko, gepoogd hebben
aderverkalking tegen te gaan.
Het is moeilijk om beschouwingen over de Amerikaanse filmproduktie na 1945
met gelijkaardige gedurfde experimenten te stofferen. De mijlpaal ‘Citizen Kane’
van Orson Welles dateert immers van 1941 en een dergelijk hoogtepunt werd later
niet meer bereikt.
Daarmee wil niet gezegd zijn dat Amerika na W.O. II helemaal geen merkwaardige
en waardevolle films op de markt zou hebben gebracht. Maar de existentiële,
evolutiebewuste sensibiliteit van de moderne mens is nauwelijks tot de Amerikaanse
filmkultuur doorgedrongen.
Vele Amerikaanse regisseurs zijn zich daarvan wel terdege bewust, maar de
produktiestruktuur waarin het scheppend element gevangen zit, is van die aard dat
het experiment, of gelijk welk ander kommercieel niet veilig geacht produkt, geen
kansen krijgt.
Onder de titel ‘What ever happened to American movies’ (‘Sight and Sound’,
Winter 1963-1964) schrijft Robert Aldrich (regisseur van o.a. Apache, Vera Cruz,
Kiss me deadly, The big Knife, Attack, What ever happened to Baby Jane, Four tor
Texas):
‘Wat is er met de Amerikaanse film gebeurd? Zeker, hij bestaat nog, doch slechts
een fraktie van wat wij eens produceerden... De Amerikaanse producers hebben
ontdekt dat zij zich moeten wenden tot een nieuw publiek, een meer gesofistikeerd,
een meer uitgelezen publiek. Onze producers zien zich geplaatst tegenover een
geweldige konkurrentie met buitenlandse produkties zoals This Sporting Life, 8 ½,
Tom Jones, La Dolce Vita, Jules et Jime. De reden waarom Amerikaanse producers
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tot dergelijke prestaties niet in staat zijn om op de wereldmarkt te kunnen konkurreren,
moet worden gezocht in het feit dat daarvoor geen financiering wordt voorzien’.
Tot daar de klacht van Robert Aldrich. De vraag is echter waarom voor dergelijke
films geen financiering wordt voor-
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zien, en verder of het gebrek aan financiering wel degelijk de enige oorzaak is. Ik
kan het binnen het bestek van dit artikel niet wagen de psychologische en
maatschappelijke aspekten van de Amerikaanse gemeenschap te ontleden om na te
gaan of het wellicht ook niet de nodige kulturele back ground is die ontbreekt.
Beducht om zijn financiële veiligstelling, zal de Amerikaanse
producer-businessman wel weten welk vlees hij in de kuip heeft, wanneer hij zich
tot het Amerikaanse publiek wendt en voor zijn buitenlandse markt heeft hij
waarschijnlijk al even weinig vertrouwen in dat zogezegde gesofistikeerde en
uitgelezen publiek van Aldrich, althans niet met het oog op de hoge kostprijs van
zijn films.
Wij mogen immers niet vergeten dat in de V.S. een film ontzaglijk duur is, veel
te duur om zich buitensporigheden te kunnen veroorloven, en dit om redenen die
voorlopig met geen mogelijkheid ongedaan kunnen worden gemaakt. Er is vooreerst
de sindikale eis van een zeer hoog minimum aan technisch personeel. Verder is er
het door Hollywood gekreëerde ‘star’-systeem dat het succes van een film afhankelijk
maakt van de populariteit van de akteurs. Hierdoor werd het mogelijk dat beroemde
stars astronomisch hoge honoraria gingen eisen, wat thans als een boomerang op het
financiële hoofd van de studio's terecht komt.
Naast de enorme produktiekosten groeide er na de oorlog ook de konkurrentie met
de televisie. Er heeft zich tussen de jaren 1947 en 1955 een krisis voorgedaan, tijdens
dewelke de kurve van het aantal bioskopen agstwekkend ging dalen. Dat daarentegen
in de landen buiten Amerika, vooral in Europa en Azië het aantal bioskopen enorm
steeg, betekende daarom nog geen kompensatie als afzetgebied, want de
buiten-Amerikaanse produkties gingen tegelijkertijd de hoogte in terwijl Azië bv.
weinig geneigd was tot import van films made in U.S.A.
Wat er ook van zij, wij mogen aannemen dat 125 miljoen tv-toestellen in de wereld
een weerslag moeten hebben op de Amerikaanse filmproduktie.
De maatregelen die de filmstudio's hebben genomen om de moeilijkheden het
hoofd te bieden zijn beslist niet van aard geweest om onkommerciële
vormvernieuwing in de hand te werken.
Om tegen de televisie te kunnen konkurreren werden spektakulaire procédés uit de
oude doos gehaald en opgedist als nieuwigheden die de tv niet kon bieden.
Na enkele pogingen stierf de 3D-film een roemloze dood wegens het onpraktische
van de polarisatiebril.
Cinemascoop (de hypergonariens dateert reeds van in de twintiger jaren) en Todd
AO - 70 mm - met stereoklank bleken het daarentegen wel te doen.
Bij de spektakulaire nieuwigheden kunnen we ook de ‘drive in’ rekenen. In 1946
waren er 300, in 1950 meer dan 2000 (In zijn ‘Histoire du Cinéma’ gewaagt Sadoul
van
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meer dan 4000). Maar de ‘drive in’ is wel allerminst geschikt voor het vertonen van
intimistische films alhoewel het aan intimiteit bij de toeschouwers niet zal ontbreken;
men schrikt er trouwens niet voor terug publiciteit te voeren rond de mogelijkheid
voor de jonge man het in zijn wagen (welke jonge Amerikaan heeft er geen eigen
wagen) gezellig te maken met zijn girl friend.
Spektakulaire procédés vragen spektakulaire onderwerpen. Maar Cecil B. De
Mille, specialist in het genre, heeft zich hopeloos belachelijk gemaakt met de ‘remake’
van zijn 10 Commandements. Alleen Stanley Kubrick is er in ge-
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GEWELD... Frank Sinatra en Dean Martin in ‘Four for Texas’ van Robert Aldrich.

EN SEX: Ursula Andress in ‘Dr. No’ van Terence Young.

SUSPENS: Audrey Hepburn in Charada van Stanley Donen.
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slaagd met Spartacus te bewijzen dat een waardevolle film ook in het spektakulaire
genre mogelijk is. (Ook David Lean met Lawrence of Arabia en Alexander Ford met
De Teutoonse Ridders hebben dat overtuigend aangetoond, maar de eerste film is
een Engelse en de tweede een Poolse produktie).
De beste manier echter om het hoofd te bieden aan de tv-konkurrentie was deze
niet langer te beschouwen als een vijand maar als een lukratieve bondgenoot.
Alras gingen de filmstudio's oude films aan de televisie verhuren terwijl de televisie,
zoekend naar de best mogelijke regisseurs en akteurs, zijn plateaus ter beschikking
stelde van de geliefde filmstars.
Uit het volmaakte huwelijk tussen filmstudio's en televisie ontstonden de talrijke
‘serials’ die een zo belangrijke rol zijn gaan spelen, dat ze uit een Amerikaans
filmoverzicht niet meer weg te denken zijn.
Volledig gekommercialiseerd en afhankelijk van de publiciteit biedt de televisie
wel het allerminst een kans op ernstige vernieuwing. We zien dan ook dat het gevaar
voor een hopeloze vervlakking door het oppervlakkig seriewerk, uiterst groot is.
Toch zijn heel wat van deze ‘serials’ een duidelijke weerspiegeling van de ‘American
way of life’ en in het bijzonder getuigen zij van de geestelijk matriarchale
maatschappij waarin de naïeve, gewichtig doende man wikt maar de lieftallige,
begrijpende vrouw beslist (Father knows best, The father of the bride, Room tor one
more en zelfs de animatiefilmreeks The Flintstones, een der beste ‘serials’).
Zijn de kansen op een grondige vernieuwing tijdens de laatste decennia in Amerika
zeer klein geweest, dan moeten we toch toegeven dat de beste produkties uit de V.S.,
en er zijn er heel wat, er in geslaagd zijn zowel kommercieel als waardevol en artistiek
verantwoord te zijn. Beter dan welk land ook heeft Amerika geleerd de kunst van
deze kombinatie te verstaan en dit dank zij een sterke kern van regisseurs, die eerlijk
tegenover hun kunst en kunnen zijn gebleven; zo bv. John Huslon, Elia Kazan, Robert
Losey, Fred Zinneman, Jules Dassin. Het is wellicht niet toevallig dat de besten ook
als de gevaarlijksten werden beschouwd wanneer in 1947 een zuiveringsaktie begint
die met het maccartisme een hoogtepunt bereikte en verschillende regisseurs als
verdacht van kommunistische sympatieën tot gevangenisstraf toe veroordeelde.
Wanneer de zuiveringsaktie tijdelijk de besten trof en sommigen hun carrièrehachje
alleen door verklikking konden redden, was dit natuurlijk ook weer niet van aard om
een gunstig klimaat voor het kulturele aspekt te scheppen.
De meest vooruitstrevende films zijn misschien wel die welke de werken van de
moderne Amerikaanse schrijvers, vooral uit de Zuidelijke staten, tot onderwerp
hadden (Tennessee Williams, Caldwell, Steinbeck). Zo de films The
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DEMOCRATISCHE ZORG ROND HET RASSENPROBLEEM: Gregory Peck in ‘To Kill a
Mockingbird’ van Robert Mulligan.

VERFILMING VAN BEST SELLERS: Tom Tryon en Josef Meinrad in ‘The Cardinal’ van Otto
Preminger.
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EEN ENKELE POGING TOT ORIGINALITEIT Joan Crawford en Bette Davis in ‘What ever
happened to Baby Jane’ van Robert Aldrich.

Grapes of Wrath en Tobacco road van John Ford, Baby Doll, A Street car named
Desire en East of Eden van Elia Kazan, Of Mice and Men van Milestone.
Aan deze erelijst willen we graag toevoegen de vele prenten die, alle maccartisme
en het idool, superpatriot John Wayne ten spijt, een verregaande zelfkritiek hebben
aangedurfd; en deze kritiek betrof zowel het naïeve patriotisme en gevaarlijke
militarisme van de Amerikaan, als het rassisme, de politieke korruptie, de business
en de sociale toestanden. (From here to eternity, The best years of our lives, On the
Waterfront, A face in the crowd, The Hustler, West Side Story; graag hadden wij
gewild hierbij Dr. Strangelove te kunnen vernoemen, maar deze door en door
Amerikaanse film van Kubrick is een Engelse produktie). Het zou onrechtvaardig
zijn alleen de pessimistische films, de ‘série noire’, te beschouwen als de enige
waardevolle produktie van de U.S.A. Want er is tenslotte ook de ‘showfilm’, een
genre waarin geen enkel ander land met zoveel brio uitmunt als Amerika. Met prenten
als Singin' in the rain, An American in Paris, Funny Face bewijzen de Amerikanen
ongeëvenaarde meesters te zijn in het beheersen van de, zij het klassieke, filmtaal,
in het hanteren van de camera die zij hier hebben weten op te voeren tot een element
van het ballet zelf. Dat is cinematografie in de zuiverste zin van het woord. Spijtig
dat wij de laatste jaren geen gelijkaardig vuurwerk van levensvreugde meer te zien
krijgen.
De beperktheid van dit artikel laat mij niet toe alle grote films recht te laten
wedervaren en zelfs niet alle genres te vernoemen waarin de Amerikaan uitmunt.
Maar een bijzondere hulde moet toch aan de ‘western’ worden gebracht die van de
‘cow-boy’-film is uitgegroeid tot het klassiek psychologisch of poëtisch drama (High
Noon van Zinneman (een voorbeeld van filmmontage), het poëtische Shane, van G.
Stevens, en het harde The lefthanded Gun van A. Penn.
Maar naast de erelijst van deze naar de geest min of meer onafhankelijke films
zijn daar al die andere produkties waarin ik meen toch een konstante te kunnen
terugvinden, namelijk de zorg van de Amerikaan om steeds zijn gelaat van demokraat
in de wereld te redden. Van de gedurfde kritiek heben zij geleerd vrij uit te spreken
als bewijs van absolute vrijheid; daarbij groeit dan uit de dramatische situaties de
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mogelijkheid tot gunstige oplossing, alleen mogelijk in het demokratische Amerika
dat alle kansen biedt aan de mensen van goede wil. Een enkel voorbeeld kan hier
volstaan: uit Twelve Angry Men van L. Lumet blijkt, ondanks de tragische situatie,
dat het Amerikaanse jurysysteem de beste garanties biedt op rechtvaardigheid.
Het is nog te vroeg om zich uit te spreken over de mogelijke invloed van de New
Yorkse school die o.a. met Casavetes' Shadows in cinéma vérité stijl aan de Europese
nouvelle vague poogde aan te knopen. Maar voorlopig volstaat dit werkelijk niet om
reeds van een vernieuwing te kunnen gewagen.
Ivo Nelissen
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Arena Stage, Washington D.C., 1961. Architect Harry Weese.
750 zitplaatsen rond een toneel van 9 × 12 m.

Hedendaags toneel in de U.S.A.
Wat zelfs bij een vluchtig overzicht van het modern amerikaans toneel steeds weer
opvalt is een zekere terughoudendheid, een wantrouwen bijna tegenover de extremen
van allerlei ismen, allerlei nieuwe stijlen die, in een opeenvolging van reaktie en
tegenreaktie, het klimaat van het europees theater in de afgelopen vijftig jaar bepaald
hebben. Het spreekt vanzelf dat de jonge amerikaanse avantgarde, die reeds in de
loop der eerste decennia van onze eeuw het theater uit de trieste banaliteit, uit de
lege kommerciële sleur van zijn vervalperiode wilde losrukken, telkens weer onder
de invloed kwam te staan van de nieuwste stromingen in het europees toneel. Voor
elk der stijlen die een tijdlang toonaangevend zijn geweest in Frankrijk, Rusland of
Duitsland kunnen amerikaanse equivalenten aangeduid worden - zo werd bvb. Elmer
Rices The Adding Machine (‘De Optel Machine’) een hoogtepunt in het amerikaans
expressionisme of kregen surrealisme en dadaisme in e.e. cummings' him en Saroyans
Jim Dandy twee van hun markantste voorbeelden. Zo ook vindt het zuivere
theatrikalisme in Thornton Wilder een van zijn grootste auteurs. Doch belangrijke
stukken die typisch zijn voor een tot in zijn uitersten volgehouden stijl heeft het
amerikaans toneel zelden voortgebracht. Het dichtst bij een totaal overwicht van een
bepaalde stijl kwamen de dertiger jaren toen, onder druk van een ontnuchterende,
gruwelijke depressie, het toneel over een zeer breed front vrij resoluut de richting
van het sociaal geëngageerd episch theater insloeg.
Opvallend voor deze epische stijl was de heterogeniteit van zijn komponenten,
het duidelijkst merkbaar misschien in de Living Newspapers (‘Levende Kranten’)
die, geschreven door een ware redaktie, gebaseerd op bestaand feitenmateriaal,
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dringende sociale problemen behandelden en hierbij grepen naar een kombinatie van
realistische individuele scenes en massatoneel, zang en spreekkoor, film en ballet,
poppen en luidsprekers, naturalisme en expressionisme. Deze heterogeniteit was en
is - nu meer dan ooit - typisch voor de grootste auteurs in het amerikaans theater.
O'Neill heeft beslist de invloed ondergaan van praktisch alle belangrijke stromingen
in het modern wereldtheater, doch steeds weer blijft het isme een aanloop, een basis
waarop de auteur een even persoonlijke als komplekse vorm heeft opgebouwd. In
het werk van Arthur Miller is een mengvorm al even kenschetsend - denken wij
slechts aan de wijze waarop expressionistische elementen het naturalisme van ‘De
Dood van een Handelsreiziger’ verrijken, denken wij slechts aan de struktuur van
de klassieke tragedie waardoor het naturalisme van ‘Van de Brug af gezien’ aan
intensiteit en betekenisinhoud wint. Hetzelfde kan gezegd worden van het oeuvre
van Tennessee Williams; ook hier weer treft een uitgesproken eclecticisme, een eigen
klank die gegroeid is uit de samenbundeling van extremen als freudiaans getint
naturalisme en poëtisch symbolisme. En zelfs bij het vermelden van Thornton Wilder
als een theatrikalist in de Bakshy-Copeau-Obey
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traditie dient er wel nauwelijks op gewezen te worden dat de auteur van ‘Ons Stadje’
aan de dartelheid van zijn stijl zo 'n rijke expressiviteit weet te geven door fusie met
een warme realistische visie.
Het is natuurlijk een feit dat grootmeesters bijna altijd uit heterogene elementen
een eigen, zelfstandige stijl scheppen, en daarom is het misschien al te gemakkelijk
eclecticisme als een dominerend verschijnsel in het modern amerikaans drama te
illustreren aan de hand van hun werk. Ook de prestaties van mindere goden wijzen
op een bijna onontkoombare mengkroes van stijlen. De loopbaan van een Maxwell
Anderson, wiens geestdrift, idealisme en nobele bedoelingen vaak uitstegen boven
zijn werkelijke resultaten, is een opeenvolging van experimenten met diverse stijlen,
een bestendig vermengen van uiteenlopende vormen (bvb. modern blank vers en
naturalisme in Winterset) om aldus een eigen, amerikaanse stijl te scheppen.
Evenzeer wordt de zo vitale amerikaanse blijspeltraditie gekenmerkt door een
grote diversiteit van stijlen, vaak binnen eenzelfde stuk. Hier wordt het meteen
duidelijk dat het hedendaags amerikaans drama zijn vrije vormgeving niet alleen
dankt aan de invloed van diverse europese stijlen doch ook - en misschien in even
ruime mate - aan haar eigen ‘musicals’, die ergerlijk onweerstaanbare, blijde
mengelmoes van naieviteit en enthousiasme, van hel ritme en zoeterige
sentimentaliteit, van buitelende levensvreugde en onverwoestbaar optimisme, dat
aanbiddellijk monster van trefzekere stielkennis en ‘showmanship’.
En toch hebben de meest uiteenlopende stijlen in het amerikaans theater, de bontste
kombinaties bijna steeds iets gemeen: zij dienen - en verrijken - een visie die
overwegend naturalistisch, of liever, realistisch is. Het klimaat van het hedendaags
amerikaans theater beschrijven en daarbij een van deze twee hoofdkenmerken - het
stilistisch eclecticisme of de realistische basis - over het hoofd zien kan dan ook enkel
leiden tot een zeer eenzijdige interpretatie.
In de amerikaanse akteerstijl moet onze aandacht vooral uitgaan naar realisme. Hier
is veel minder sprake van een mengvorm; de reakties tegen de oude speelstijl synoniem maar al te vaak van holle, melodramatische bombast en felle romantiek zijn veelal rechtstreeks beïnvloed door psychologisch realisme, door Stanislawski of wat men beweert of denkt Stanislawski te zijn. In dit overwicht van een min of
meer realistische speelstijl kan misschien een bijkomende verklaring gevonden
worden voor het feit dat stijlinnovaties in hun verst doorgedreven vorm zeer zelden
ingang gevonden hebben in het amerikaans theater. Zij stuiten immers steeds weer
op een instinktief wantrouwen en vinden daarenboven te weinig akteurs die, door
hun training en beroepservaring, de ruime veelzijdigheid hebben verworven waarin
uitdrukking van diverse stijlen mogelijk wordt. In die zin is het falen van sommige
grote amerikaanse akteurs die op een bepaald ogenblik in een Shakespeare produktie
terecht komen helaas soms typisch. Hoe viriel, hoe indrukwekkend het realisme ook
kan zijn, het niet of onvoldoende beheersen van diverse stijltradities remt het
amerikaans theater in zijn groei.
Zoals bijna overal in de wereld, heeft ook in de States het toneel met enorme
moeilijkheden te kampen, heeft het in een steeds sneller evoluerende maatschappij
nog niet de plaats verworven waarop het aanspraak kan en moet maken. Het duidelijkst
tekent de amerikaanse theaterkrisis zich af in het feit dat Broadway - de New Yorkse
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kommerciële schouwburgen - voortdurend aan vitaliteit, aan bedrijvigheid verliest,
terwijl het niet-kommerciële theaterwezen er vooralsnog niet in slaagt de aldus
ontstane leemten te vullen. Midden een groeiende bevolking wordt de uitstralingscirkel
van het theater beslist niet breder.
Een paar getallen maken zulks maar al te duidelijk. In 1920-21 bereikten 158
produkties de diverse Broadway theaters. Gedurende die rijke bloeiperiode steeg dit
aantal voortdurend, om tijdens het seizoen '27-'28 tot een hoogtepunt van 280 te
klimmen. De depressie en de oorlogsjaren beperkten deze drukke aktiviteit steeds
meer, en in '47-'48 bracht Broadway slechts 80 produkties. In '62-'63, weliswaar een
bijzonder slecht seizoen, zijn het er 49 geworden. Intussen zijn de produktiekosten
aldoor gestegen: tien jaar geleden kostte een avondvullend stuk zowat 100.000 dollar,
een zeer dure ‘musical’ misschien 250.000; nu is dat 200.000 en 500.000 geworden.
De gevolgen van deze evolutie zijn ontzettend. In een theater dat winsten moet
opleveren aan zijn geldschieters, worden de kansen op financieel sukses steeds kleiner.
Het publiek is niet ruimer geworden, doch de produktiekosten liggen zo hoog dat
een stuk aldoor langer moet gespeeld worden alvorens zijn uitgaven gedekt zijn en
enige winst te verdelen valt tussen ‘angels’ (geldschieters), producer, agenten en
artistiek personeel. Vijftien jaar geleden kon een stuk dat 100 voorstellingen haalde
een matig sukses betekenen; nu moeten sommige stukken het soms een gans seizoen
uithouden alleen om de ‘angels’ af te betalen. Het is een echte loterij geworden waarin
de hoop op fabelachtige winst naast het dreigbeeld van astronomische verliezen
voortdurend verbleekt. Het is dan ook niet te verwonderen dat het steeds moeilijker
wordt om de nodige sommen bij mekaar te krijgen.
Op artistiek plan is de weerslag rampzalig. Broadway wil populair sukses,
onmiddellijk sukses, Broadway wil zo weinig mogelijk risico lopen en staat dan ook
weigerig tegenover experimenten, nieuwe vormen, nieuwe auteurs. Veel producers
- er zijn ook een aantal moedige uitzonderingen - zoeken veilige formules, werk dat
door zijn konventionaliteit, zijn lege, fraai gekleurde vlotheid de grote
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massa zal behagen. Het ware onzinnig te beweren dat grote populariteit en artistieke
waarde niet met mekaar te verenigen zijn, doch een zo felle nadruk op kommerciële
elementen leidt vooral tot maakwerk en dreigt ook steeds weer de grootste auteurs
aan banden te leggen. En natuurlijk, hoe zorgvuldiger men berekent, afweegt en
kopieert, hoe kleiner de kansen op sukses worden, want ook het meest populaire
genre heeft zijn eigen integriteit, zijn eigen behoefte aan een persoonlijke klank.
Tegen die kringloop waarin Broadway gevangen zit reageren de beste producers.
Niet iedereen doet mee aan die dolle rivaliteit om het publiek door meer en meer
spektakel te verbluffen. Niet iedereen is naief genoeg om te geloven dat de komedie
formule die in de loop van een vorig seizoen winst opleverde ook nu weer vruchten
zal afwerpen. Niet iedereen weigert aan te nemen dat een publiek kan en moet
opgevoed worden. Niet iedereen beeldt zich in dat de toeschouwers die duurdere en
duurdere plaatsen zullen blijven betalen voor een zoveelste afkooksel van eenzelfde
onderwerp.
Hoe kritisch de toestand ook is, toch bestaat er reden tot hoop. Die hoop ligt in de
sanering van Broadway toestanden door haar eigen mensen, zij ligt nog veel meer
in de werking van een theater dat minder kommercieel georienteerd is.
Met ongelijke middelen - en vaak zeer uiteenlopende resultaten - hebben de kleinere
Off-Broadway schouwburgen de horizon van het amerikaans theater verbreed, de
aandacht gevestigd op klassiekers, op nieuwe auteurs, akteurs, regisseurs en hen tot
het ruimer Broadway publiek helpen doordringen. Zij hebben door hun eigen
produkties van stukken als O'Neills The Iceman Cometh of Williams' Summer and
Smoke bewezen dat deze werken veel beter waren dan hun Broadway premieres
lieten vermoeden. Zij hebben nieuwe produktievormen gebracht en een eigen publiek
gevonden. Al lopen idealisme en enthousiasme soms vast in verwarring en
amateurisme, al raken de experimenten soms verstrikt in snobisme, Off-Broadway
presteert te veel om de vitale rol die de beste van haar kleine schouwburgen vervullen
ooit maar even te onderschatten. Meer nog kan verwacht worden van allerlei pogingen
om, naast het kommercieel theater, vaste repertoriumgezelschappen in het leven te
roepen. Het Actors' Studio gezelschap en de Lincoln Repertory Company hebben
hun eerste seizoen achter de rug. De resultaten zijn niet altijd even schitterend geweest,
doch die eerste produkties tonen zeer duidelijk aan hoe broodnodig de werking van
dergelijke gezelschappen is, wil Amerika een ruimere keuze van stukken te zien
krijgen en willen akteurs in groepsverband een grotere veelzijdigheid en tegelijk een
eenheid qua stijl, een eigen specifiek karakter als groep verwerven. Indien vroegere
pogingen zoals Eva Le Galiennes Civic
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De dramaturg Thornton Wilder bezoekt Ruth Gordon in haar kleedkamer, na de première van ‘The
Matchmaker’ in december 1955 te New York. Ruth Gordon speelde in dat stuk de hoofdrol.

Twee van Amerika's grootste toneelspelers: Frederic March en Florence Eldridge. Zij vertolken hier
een toneel uit ‘Long day's journey into night’ van Eugene O'Neill (Helen Hayes Theatre, New York,
7 november 1956). March - in de rol van James Tyrone - spreekt tot zijn vrouw Mary, een hopeloos
aan morfine verslaafde vrouw, die reeds lang alle geloof in haar godsdienst en gezin heeft verloren.
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Een toneel uit ‘Oklahoma!’, de eerste muzikale komedie, die Rodgers en Hammerstein samen schreven.
De show is gebaseerd op het spel ‘Green Grow the Lilacs’.

Repertory Theatre spaak liepen dan was zulks vooral te wijten aan een schrijnend
gebrek aan enige vaste subsidiëring. Wij schijnen subsidies als een voor alle tijden
verworven, vanzelfsprekend recht te beschouwen; de amerikaanse publieke opinie
heeft hiertegenover steeds een negatief standpunt ingenomen en er een mogelijke
vorm van ongewenste staatsinmenging in gezien. Pas in de laatste jaren beginnen
meer en meer mensen te beseffen dat het theater niet uitsluitend van kommerciële
belangen mag afhangen en dringend geldelijke steun nodig heeft wil het zijn artistieke
integriteit bewaren. Het duurt nog wel een tijd eer die subsidiëring een federale
aangelegenheid wordt, doch intussen zorgen groepen bestaande uit afgevaardigden
van plaatselijke autoriteiten en privé instellingen zoals de Rockefeller of Ford stichting
voor de nodige kapitalen. De tendens - en dat is nog belangrijker - blijft niet alleen
tot New York beperkt. In Seattle, Washington, Cleveland, Minneapolis en andere
centra zijn in de jongste jaren eveneens vaste gezelschappen ontstaan uit een
samenwerking van privé en officieel initiatief. Die decentralisatie moest er komen.
Zij dient ook verder te worden doorgedreven, want zolang het theater op een
volwaardig beroepspeil tot New York en enkele andere steden beperkt blijft, kan er
van een werkelijke bloei van het amerikaans toneelleven geen sprake zijn.
De faktoren nodig voor die bloei zijn aanwezig. Talloze amerikaanse universiteiten
zorgen in hun ‘drama departments’ voor een proefterrein waar degelijk geschoolde
jonge krachten kunnen experimenteren. Vooraanstaande architecten bouwen
schouwburgen waarin het klimaat niet langer aan dorre musea doet denken. Er is een
jonge dramaturgie die nu niet altijd de nodige kansen krijgt. Er zijn genoeg goede
akteurs, regisseurs, dekorateurs en technici die te weinig werk vinden.
Amerika heeft de eerste stappen in de goede richting gezet. Haar theatermensen
zijn zich bewust van de enorme moeilijkheden en mogelijkheden. Zij hebben geen
enkel ekskuus om in de uitbouw van het toneelleven in de U.S.A. niet te slagen.
Walter Eysselinck
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De naoorlogse boom van de schilderkunst in de Verenigde Staten

Arshile Gorky, ‘The Calendars’, 1946-7 (49,75 × 60).
Een semi-abstract werk dat men ook surrealistisch mag heten en sterk verwant is met de schilderijen
van Miró.
Gorky werd geboren in Turks-Armenië (1905), studeerde te Tiflis en na 1920 te Boston en New York.
Zelfmoord in 1948 wegens ongeneeslijke ziekte.
Werkte onder invloed van Picasso en later van André Breton, Miró en Matta, vóór hij omstreeks 1944
een meer persoonlijke stijl verwierf; zijn voornaamste werken strekken zich uit over slechts zestien
jaren, maar zijn van centrale betekenis voor de States.

De belangwekkendste schilders in de V.-St. van vóór 1940 waren ongetwijfeld
enerzijds de schilders van de ‘American scene’, het typisch Amerikaanse leven, en
anderzijds de expressionisten en sociale schilders. Over het algemeen bleef men
nochtans trouw werken in de geest van de 19e eeuw; zo men soms meer eigentijdse
kunst nastreefde, dan herleidde zich dit tot een nogal slaafse nabootsing van Europese
stromingen. De weinige namen die buiten de V.-St. een zekere bekendheid verwierven,
waren namen van kunstenaars, die zoals Man Ray, Feininger of Calder het
voornaamste deel van hun kunstloopbaan in Europa doorbrachten; ofwel waren het
artiesten die uit Europa uitgeweken waren.
Deze laatsten werden met de jaren talrijker. Reeds vóór 1914 - naar aanleiding
van de beruchte Armory Show, die de moderne schilderkunst in de V.-St. invoerde
- was Marcel Duchamp zich komen vestigen te New York, waar hij een tijd lang het
gezelschap kreeg van Francis Picabia. Maar weldra werd het een aanhoudende stroom
artiesten, meestal met reeds gevestigde naam, die definitief of tijdelijk de States als
verblijfplaats kozen o.m.: Josef Albers ('33), Alexander Archipenko ('23), Jean Arp
('49), Max Beckmann ('47), Eugen Berman ('35), Marc Chagall ('41), Salvador Dali
('40), Willem de Kooning ('26), Julio de Diego ('35), Werner Drewes ('30), Max
Ernst ('41), Lionel Feininger ('37), Naum Gabo ('46), Fritz Glarner ('36), Arshile
Gorky ('25),
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Willem de Kooning, ‘February’ 1957 (79,5 × 69). Expressionistische abstractie en semi-abstractie
wisselen elkaar af bij de Kooning.
Rotterdammer (o 1904); verliet de lagere school en volgde avondlessen aan de academie te Rotterdam.
Werd sterk beïnvloed door het Vlaams expressionisme gedurende een verblijf van een jaar in
Vlaanderen, vóór hij in 1926 naar de U.S.A. uitweek, waar hij een der hoofdfiguren werd van de
expressionistische abstractie, die hij reeds in 1934 toepaste. Verblijft te New York.

Mark Tobey, ‘Written over the Plains’, 1950 (29,85 × 39,65).
Een klein schilderijtje - de meeste van hem zijn nog kleiner - uit kosmische meditatie ontstaan; typisch
beschreven (‘written’) paneeltje. Afkomstig uit Wisconsin, vestigde hij zich aan de Stille Oceaan te
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Seattle, maar verbleef veel in China en Japan, waar hij de calligrafie en het Zen-Boeddhisme beoefende.
Zijn werk houdt er verband mede, evenals met dat van Klee. Hij leidt de school van de Westkust en
zette de Amerikaanse schilders aan zich van Europa te verwijderen en hun blikken naar Azië te richten.
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Georg Grosz ('32), Stanley W. Hayter ('39), Fernand Léger ('40), André Masson
('42), Lâszló Moholy-Nagy ('37), Piet Mondriaan ('39), Amédée Ozenfant ('38), Kurt
Seligmann ('33), Yves Tanguy ('39), Pavel Tchelitcheff ('28) en Marcel Vertès ('40).
De meeste inwijkelingen uit de dertiger jaren waren uiteraard Duitsers of van Duitse
kunstcentra afkomstig, wat de opbloei van een schilderkunst in de lijn van het Duitse
expressionisme en van het Bauhaus in de hand werkte. Maar toch was de invloed
van de Franse schildersscholen determinerend, zelfs vóór enkele harer voornaamste
vertegenwoordigers zelf naar de States kwamen; voordien hadden reeds duizenden
doeken, die met de Ecole de Paris verband hielden ook al waren het vaak vervalsingen,
de reis over de Atlantische Oceaan gemaakt om in de rijke Amerikaanse collecties
te worden opgenomen. Parijs beheerste de kunstwereld volkomen.
Sedertdien is veel veranderd, zoveel zelfs dat Parijs zich heden bedreigd voelt en
in bepaalde gevallen zich reeds door New York in de schaduw gesteld ziet als
internationaal trefpunt van artiesten, vanwaaruit de artistieke ordewoorden de wereld
in worden gezonden; de explosie van de Pop-art was hiervan het laatste bewijs..
De nog steeds aanhoudende toevloed van Europees talent is ongetwijfeld niet de
enige verklaring voor de merkwaardige opgang van de Amerikaanse kunst. Het
politiek leadership van de States in de wereld is er natuurlijk niet vreemd aan, evenmin
als de economische welvaart en de ermede gepaard gaande begeerte naar kultureel
en artistiek prestige, die vooral het privaat mecenaat ongekende prestaties deed
leveren. De privé collecties werden ontelbaar, maar ook talrijke publieke
verzamelingen en musea van hedendaagse kunst kwamen tot stand, hoofdzakelijk
dank zij

Morris Graves, ‘Flight of Plover’, 1955 (36 × 48). - ‘De vlucht der pluviers’, ‘Door een lange winter
ziek geworden vogel’, ‘Vogel zingend in het maanlicht’ zijn titels, die op zichzelf reeds de sfeer van
Morris Graves' werk aanduiden.
Graves (o 1910) heeft het Oosters mysticisme en het aanleunen bij de Aziatische schildertechniek
gemeen met Tobey, waarvan hij een tijdlang het ‘white writing’-procédé heeft gebruikt. Hij blijft
echter een geïsoleerde figuur, enkel begaan met zijn eigen innerlijke crisissen, waarvoor hij in de
natuur symbolen vol poëzie terugvindt.
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Mark Rothko, ‘Tan and Black on Red’, 1957 (69,30 × 53,65)
Typisch vertikaal doek met horizontale rechthoekige vlakken.
Rothko (o 1905, Dvinsk, Rusland) kwam op 10-jarige leeftijd naar de States en werd een der
biezonderste schilders van de New Yorkse avant-garde met Baziotes, Motherwell en Newman. Zijn
vooroorlogs figuratief werk is surrealistisch getint en beeldt onderzeese vormen uit. Daaruit groeide
geleidelijk zijn naoorlogs abstract werk gekenmerkt door grote kleurvlakken, die naar de zijden toe
valer en vager worden. Zijn trant gaat naar het geometrische toe.

Franz Kline, ‘Cardinal’, 1950 (77,5 × 56,85)
Calligrafie in groot formaat.
Kline (o 1910, Pennsylvania) behoort ook tot de school van New York. Concentreert zich op de
spanning tussen zwart, wit en grijs. Maar hij verklaarde: ‘Ge houdt instinctief van wat ge niet kunt.
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Ik hou van Fra Angelico. Ik heb lang en herhaaldelijk geprobeerd die blauwe ogen, die echt blauw
zijn weer te geven...’

Jackson Pollock, ‘Schaduwen’, 1949.
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Jackson Pollock, ‘Number 27’, 1951 (55,75 × 75,25)
Action painting waarvan Pollock (o Arizona 1912, † Southampton bij N. Y., 1956) de meest beruchte
figuur dezer richting, als volgt het ontstaan beschrijft: ‘Ik hang het doek los tegen een harde muur of
leg het op de grond om te beschilderen. Liefst werk ik op de grond, ik voel me dan deel uitmakend
van mijn schilderij, ik wandel erom, zit erin. Dat was ook de methode van de Indianen in het Westen.
Ik verwerp het gewoon materiaal en verkies stokken, truwelen, messen, vloeiende verf die ik uitgiet,
dikke breien bekomen met zand, vermorzeld glas en andere dingen die met schilderkunst niets te
maken hebben’.

private fondsen; vernoemen we alleen reeds voor New York het Museum of
Non-objective Painting (1937, thans Salomon R. Gugenheim Museum), het Museum
of Modern Art (1929) en het Whitney Museum of American Art (1930, ontstaan uit
de Friends of young Artist en de Whitney Studioclub van 1918). Deze en andere
grote verzamelingen werden haarden van uitstraling en onderricht voor geheel de
States; zij staan bekend om hun prachtedities en om hun grootse kunstmanifestaties.
Een steeds groter deel van de kunsthandel gebeurt thans langs de Amerikaanse
gallerijen om, terwijl internationale prijzen zoals de Carnegie-prijs aan kunstenaars
van wereldbetekenis worden toegekend. Niet alleen New York maar ook andere
centra uit de V.-St. hebben op artistiek gebied een universele weerklank gekregen
o.m. op de West Coast San Francisco en Los Angeles.
Al deze omstandigheden zouden ten slotte niet volstaan hebben om in de States
een autochtone creatieve activiteit van wereldbetekenis op artistiek gebied te doen
ontstaan, zo het nodige talent van eigen bodem niet aanwezig was en men steeds op
inwijkelingen zou hebben moeten rekenen. Dit laatste is geenszins meer het geval
op dit ogenblik. In de laatste twee decenniën is de Amerikaanse artiest eindelijk
ontvoogd en gaat hij zijn eigen weg. Ongetwijfeld lag de internationale kunstoriëntatie
van de naoorlog vrij gunstig opdat men naar deze nieuwe stem zou luisteren. De
artistieke wereld beschouwde zichzelf als teruggekeerd tot het punt nul, vanwaaruit
een gans nieuwe estetiek moest
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Bradley W. Tomlin, ‘Number 20’, 1949 (86 × 80,25)
Vlak bedekt met dansende, nette en toch soepele tekens. - Tomlin (o Syracuse, N. Y., 1899 - † New
York, 1953) heeft iets gemeen met Tobey maar is veel minder intiem en gereserveerd; ook aan Klee
is hij schatplichtig; hij verbleef overigens tamelijk lang in Europa. Hij werkte lang in cubistische
trant, maar verkoos tenslotte boven dit meer intellectualistisch schilderen een vrijere en meer spontane
abstractie, die aan de passie meer mogelijkheden bood; toch behield zijn werk een zekere cubistische
inslag.

Gabor Peterdi, ‘Bevroren tak’.
Een werk waarin de geometrische gerichtheid van Peterdi minder tot uiting komt. - Hij is een Hongaar
(o 1915) die echter in Italië en Frankrijk zijn studiën vervolmaakte; thans verbonden aan de
Yale-universiteit. In zijn werk poogt hij aan de geometrische abstractie een meer romantische
draagkracht te geven; zijn uitgangspunt ligt bijna altijd in de natuur, waarvan hij elementen stiliseert.
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John Marin, ‘Lower Manhattan’, 1951
Expressionistisch uitgewerkte schets.
Marin (o N.-Jersey 1870 - † New York, 1953) is een der meest begaafde expressionisten van de V.-St.,
die weinig beïnvloed werd door een vroeg langdurig verblijf in Frankrijk. Hij staat bekend om zijn
dynamische, vrije schetsen van de grootstad, beladen met elektrische vitaliteit; sterk tekenaar en
instinctief kolorist. Behoorde reeds tot de beruchte Armory Show van 1913.

gebouwd worden. Jean Cassou heeft kunnen zeggen dat de abstracte kunst voor
Europa een revolutie en voor de States een geboorte is geweest. De West-Europeaan
blijft in de grond diep gehecht aan de klassieke schoonheidsleer, al schermt hij ook
met een revolutionaire estetiek; hij is te oud en te skeptisch om niet dikwijls geneigd
te zijn meewarig te glimlachen, telkens als men hem met drukdoende nieuwigheden
komt overvallen; al vindt hij het weleens interessant zich te begeven tot absurditeit
en nonsensikale droom, dan is dit voor hem ‘only a game’, een spel dat hij met brio
spelen zal voor de verblufte Amerikaan. Deze laatste bewaart in zich nog de trekken
van de nomaad, de pionier, die alle bruggen achter zich heeft opgeblazen; hij voelt
zich veel vrijer tegenover de grote kunsttradities, die als zovele kompleksen op ons,
Europeanen, drukken, hoe revolutionair wij ook doen. En daar waar wij altijd beducht
zijn voor publicitaire stunts en luidruchtige ruitenbrekerij vanwege artiesten en dus
erg op ons weerhoeden staan - wij wensen vooral niet voor naïevelingen te worden
gescholden - daar is de Amerikaan direct gereed om te applaudisseren, omdat hij
frisser en onbevangener staat, jeugdiger, optimistischer, meer kind. Het lag voor de
hand dat Amerika het beloofde land moest worden voor de abstracte kunst.
Inderdaad, het is in de abstracte kunst dat de Amerikaanse schilders tot op heden het
meest authenticiteit en oorspronkelijkheid hebben betoond. Tussen de twee oorlogen
was er wel een kortstondige belangstelling voor geweest, maar na '40 zouden de
abstracten legio worden en alle facetten ervan beoefenen; meerdere dezer facetten
hebben wij overigens aan de Amerikanen te danken.
Semi-abstractie is het aanwenden van een aan de abstracte kunst ontleende techniek
in nog grotendeels figuratieve
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Anton Refregier, ‘The Staircase’, 1949 (45 × 28,25)
Zoals meestal heeft Refregier hier ook een zeer banale scene gekozen: wijdogige kinderen die op een
trap spelen.
Evenals Grosz is Refregier (o 1905) een uitgeweken Duitser bij wie het sociale een grote rol speelt,
echter niet zozeer op economische dan op menselijke basis; hij is ook veel minder karikaturaal dan
G. Grosz.

werken. Men vindt het in het gekende werk ‘The Betrothal II’ van Arshile Gorky en
in de meer exuberante werken van Hans Hofmann. Willem de Kooning verbindt de
tendensen van deze twee schilders in zijn Woman-figuren. Ook William Baziotes
en Jon Schueler hebben figuratie verbonden met een expressionistisch abstracte
techniek, terwijl Balcomb Greene eerder bij de geometrische abstractie aanleunt.
Meer symbolistisch van inslag is integendeel het werk van Charles Schucker en
George Mueller.
Het zuiver abstract expressionisme, dat ook wel action painting wordt geheten of
de school van New York, is de eerste in de States ontstane richting die een universele
betekenis kreeg van Parijs tot Tokio. Enigszins in de lijn van sommige ideeën van
Kandinsky, Miró en Matta wil de action painter bij het maken van een schilderij een
persoonlijk drama acteren; dit gebeurt volkomen los van alle illustratie, los van alle
estetische bekommernis, anti-estetisch, automatisch, overeenkomstig het surrealistisch
geloof in de leiding van het onderbewuste; ver van een gedeshumaniseerde kunst te
beogen, wil hij uitsluitend zichzelf uitdrukken, hoewel het uitsluitend privaat karakter
van zijn werk hem voor het publiek onbegrijpelijk maakt. Aan de boorden van de
Stille Oceaan, te San Francisco, poort van Azië, is Mark Tobey de voorloper van de
action painting geweest, samen met Morris Graves; Tobey is in China en Japan de
calligrafie gaan bestuderen, die uitgangspunt was van zijn bekende ‘white
writing’-stijl, waarin hij ook de geest van het Zen-boeddhisme poogde tot uiting te
brengen. Maar het is James Pollock die de meest revolutionaire techniek uitwerkte
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en een uiterst hevige uitdrukkingsintensiteit bereikte met zijn verf te laten neerdruipen
en uitspatten op het op de vloer rustend doek. Talrijke varianten van dit abstract
expressionisme vindt men bij Gorky (in de laatste jaren vóór zijn dood in 1948),
Willem de Kooning, Baziotes, Brooks, Theodoros Samos, Mark Rothko, Franz Kline,
Clyfford Still en Bradley W. Tomlin om maar enkel de voornaamsten te noemen.
Bij de enen domineert het calligrafisch element; anderen zoeken de expressie door
hevige borsteltrekken, nog anderen zoeken vormloze en onregelmatige vlakken die
als uit het onderbewuste gegroeid zijn, eenvoudige zoals bij Rothko, meer romantische
zoals bij Junker, zware zoals bij Enrico Donati, wolkachtige zoals bij Schwabacher.
Weer anderen werken met precieze collages zoals C. Marco-Prelli. Tenslotte brachten
velen meer en meer onduidelijke figuren en landschappen terug in hun doeken zoals
Stamos en Ippolito, die aldus het uitsluitend introspectief karakter van deze richting
doorbraken.
De vormelijke of geometrische abstractie, met haar streng purisme vond niet zoveel
navolgers, spijt de inwijking van topfiguren van het Europese constructivisme zoals
Mondriaan en de mensen van het Bauhaus, voornamelijk Albers. Men vindt iets van
de eenvoud en precisie van Albers' wer-
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ken terug in de relational painting van Fritz Glarner, terwijl llya Bolotowsky meer
bij Mondriaan aanleunt. Het werk van Cleve Gray, Gabor Peterdi en I. Rice Pereira
zou men een poëtische en mystische geometrische abstractie kunnen heten. Het
recente werk van Stuart Davis, die vroeger veel aan het cubisme te danken had, wil
rechtstreeks aansluiten bij het ritme van het moderne Amerikaanse stadsleven. Het
is dus extrospectief in tegenstelling tot Attilio Salemme, die meer introspectief gericht
is, en tot Jimmy Ernst, die een verbinding van geometrische abstractie en surrealisme
schijnt na te streven.
Naast de abstractie blijft het expressionisme zich handhaven in de naoorlogse
schilderkunst van de States, terend op een aanhoudende traditie, die met de twintiger
jaren was ingezet geworden. Sommige Amerikaanse expressionisten bereikten eerst
na '40 hun hoogtepunt zoals Hartley en de Japanse Amerikaan Kuniyoshi, alsook
John Marin; onder de ouderen, die nog in leven zijn: Weber, Shahn, Evergood en
Abraham Rattner, die aan Rouault doet denken. Ook Feininger, die pas in 1956 stierf,
hoort tot deze generatie. Maar vele jongeren sloten zich bij het expressionisme aan
en vertonen onderling sterke verschillen. Men spreekt van het ascetisme van de
landschappen van William Kienbusch, van het exotisme van Hyman Blooms'
pessimistische tonelen, van de religieus geïnspireerde Rico Lebrun, van de mysterieuze
William Congdon, van de enigmatische Loren MacIver. Anderen zijn sterk sociaal
getint, zij het veelal niet meer met de verbittering, die de expressionisten in de tijd
van de grote economische depressie kenmerkte; aldus Gregorio Prestopino, Anton
Refrigier en vooral de neger Jacob Lawrence, schilder van het leven in Harlem. De
zeer ruime mogelijkheden, die het expressionisme biedt, werden ook aangetoond
door Ernest Fiene, Benjamin Kopman, Jack Levine, Ben-Zion, Jonah Kinigstein e.a.
Sommigen onder hen brachten ook abstract werk.
Het realisme, vooral dan het meer romantische, was zeer bloeiend vóór '40, maar
kon zich slechts moeilijk handhaven, misschien omdat het genre vervallen was in
technische virtuositeit; de meeste beoefenaars ervan hebben het thans verlaten zoals
Guston en Dehn. Anderzijds zijn nieuwe realisten uit de gelederen van de abstracten
naar het realisme teruggekeerd sedert 1950; zij vertonen dikwijls
postimpressionistische kenmerken zoals Grace Hartigan en Larry Rivers. Het precies
realisme draagt veelal een satiristische inslag: aldus bij Paul Cadmus, George Tooker
en Henry Koerner, die er Breugeliaanse procédés op nahoudt (juxtapositie van
meerdere taferelen). De detailkunst brengt een Walter Murch dicht bij de Duitsers
van het magisch realisme, wijl anderen symbolisten zijn zoals Stephen Greene met
zijn kreupele figuren.
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Grace Hartigan, ‘Essex Market’, 1956 (80,85 × 69,25)
Een werkelijkheidsuitbeelding, die veel aan Bonnard te danken heeft. Grace Hartigan (o 1922, New-Jersey) wil een kunst die noch abstract, noch realistisch is; het meest
gewone van het Amerikaanse landschap en leven wil ze tot kunst verheffen, niet door te beschrijven
maar door er de wezenheid uit te distilleren.
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Dit brengt ons in het domein van de fantasie en de droom en meteen tot het
surrealisme. De zuivere surrealisten zijn niet talrijk in de States. Een sterke stoot in
deze richting werd gegeven door de inwijkelingen Yves Tanguy, Dali, Max Ernst
en Seligmann; de eerste en de laatstgenoemde zijn thans nog de voornaamste
Amerikaanse surrealisten. Belangrijker is het surrealisme wegens de invloed, die het
uitoefende op de andere genres. Hiervan is reeds hoger spraak geweest. In dit verband
moeten ook sommige vissionaire schilders vermeld worden, die hetzij met de taferelen
hunner verbeelding, hetzij met meer mystisch bezielde doeken, soms enigszins
schatplichtig zijn tegenover het surrealisme. Aldus de irreële werelden van Arthur
B. Davies, Middleton Manigault en Darrel Austin, de bevreemdende figuren van
C.S. Price en Kenneth Callahan, de bewogen landschappen van Burchfield.
Een volkomen zelfstandige groep vormen de naïeve schilders, die men in Amerika
de ‘primitives’ heet, bij wie het aan komt op accurate en tevens ongekunstelde
weergave van banale gegevens. Echte naïeve schilders waren er heel wat in de States
in de 19e eeuw. Maar ook na de tweede wereldoorlog zijn ze nog talrijk: Horace
Pippin, John Kane, Morris Hirshfield en vooral de populaire Grandma Moses, zijn
de meest vermaarde. Sommigen zijn natuurlijk meer naïef-doende dan waarlijk naïeve
schilders. Tot welke groep een Louis Eilshemius bij voorbeeld behoort, is niet
makkelijk uit te maken, evenmin als het duidelijk is welk verband er bestaat tussen
de naïeve kunst en de Popular Art, de zogenaamde Pop-Art, die vanuit de States de
wereld veroverd heeft in de voorbije maanden.
Om te besluiten, ziehier een globale appreciatie over de schilderkunst in de States;
zij is van Salvador Dali, maar is nochtans helemaal niet zo gek: ‘Vandaag geloven
de schilders in bijna niets meer. Het is normaal dat, als men niets gelooft, men zal
eindigen met bijna niets meer te schilderen. Het is het geval met de gehele moderne
schilderkunst, met inbegrip van de abstracte, esthetische, academische kunst. De
enige uitzondering is een groep schilders van de school van New York; bij gebrek
aan tradities en wegens een soort instinctief paroxysme, zijn zij dicht

Jacob Lawrence, ‘Chess on Broadway’, 1951
Zonder opstandigheid wordt de kleine man in zijn gewone doen getekend door een groot graficus. -

West-Vlaanderen. Jaargang 13

Lawrence (o 1917) is een neger van Harlem. Hij behandelt het leven van de gewoonste mensen, vooral
de negers, of ook nog de mizeries van de simpele G.I. in de oorlog. Sociaal bezield werk van grote
menselijkheid, zonder grootsprakerigheid.
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1. George Tooker, ‘The Subway’, 1950 (18,5 × 36,15)
Precies realisme met surrealistische inslag: een spookachtig schilderij...: hallucinatie en vreeswekkende
werkelijkheid onderling verbonden.
Tooker (o 1920) is om zijn uiterst sterke techniek verbonden aan een grote verbeeldingskracht, de
meest op de voorgrond tredende realist van de naoorlog, hoewel Paul Cadmus de leider van de groep
is.

2. Kurt Seligmann, ‘The Balcony I’, 1949-50 (33 × 48)
Een surrealisme dat enigszins aan Max Ernst doet denken; zeer theatraal.
Seligmann (o 1000) kwam uit Duitsland in de States in 1939, twee jaar vóór Max Ernst. Over dit
schilderij schreef hij: ‘Bezoekers waren samen gekomen op het terras van mijn studio. Van beneden
gezien tekenden zich de bovenlijnen af tegen de hemel en herinnerden me de vele balkontonelen van
vroegere meesters of ook nog sommige heiligenbeelden in Italiaanse kerken zoals te Luca’.
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3. Stephen Greene, ‘The Burial’, 1947 (42 × 55)
Met de techniek van het precies realisme weet Greene een gruwelijk fatalisme uit te drukken; eveneens
door het surrealisme beïnvloed. Greene (o New York, 1917) behoort tot de groep schilders die de optimistische levensvisie van de
doorsnee Amerikaan aanklaagt en hem op de tragiek van het leven en de menselijke
verantwoordelijkheden wijst.

bij een nieuw pre-mystisch geloof, dat zal losbreken als de wereld zich zal bewust
zijn van de laatste vorderingen der kernwetenschap’. (Toespraak in de Sorbonne te
Parijs op 17 december 1956, ‘Art et Psychopathologie’ in ‘La Vie Médicale’, Kerstmis
1956).
Het is ons niet mogelijk geweest in het bestek van een kort artikel meer te brengen
dan een vluchtig overzicht, dat zich te dikwijls moest beperken tot een opsomming
van namen, waarvan de toewijzing tot de ene of de andere groep betwistbaar is. Wie
uitvoeriger inlichtingen wenst, vindt deze in talrijke rijkelijk geïllustreerde werken
zoals: W.H. Pierson and M. Davidson, Arts of the United States, New York, 1960;
L. Goodrich and J.I.H. Baur, American Art of our Century, New York, 1961;
Contemporary American Painting and Sculpture 1963, University of Illinois, Urbana,
1963; A. Barr, Maîtres de l'art moderne. Le musée de l'art moderne à New York,
Elsevier, Brussel, 1955; The new American Painting, New York, 1959; Selden
Rodman, Conversations with Artists, New York, 1957.
Dr. Albert Smeets
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Pop-art pop-art pop-art pop-art

James Rosenquist: ‘Capillary Action No II’, 1963, 244 × 91 × 91, collage, Green Gallery, N.Y.

De POP is het centrale stootblok van een speelautomaat. In 1956, te Londen,
schreef Kitaj dit woord op één van zijn schilderijen. Het woord POP werd dan
tot ‘popular’ uitgebouwd. Deze kunstrichting gebruikt veel populaire voorwerpen
hetzij als dusdanig, hetzij als voorstelling, of mengt reeële voorwerpen met hun
voorstellingen of wijzigt hun gebruik.
Of POP-art kunst is, blijft voor deze kunstenaars zonder belang. POP is een
phenomeen, zoals cubisme en ieder zal het met of zonder wil of dank moeten
meeleven. Wij leven reeds midden politieagenten, auto's, belastingen, platte
banden, conserven, reisagentschappen en wasmachines, met twee blokken, met
talrijke kwesties, met het Concilie en met de UNESCO, waarom niet met de
POP?...
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Rauschenberg: ‘Gloria’, eigendom Dotremont, Brussel. (Cliché Whitechapel Gallery, Londen).
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Roy Lichtenstein: ‘Okay, Hot-Shot, Okay!’, 1963, 203 × 173, olie op doek. Collectie Morone, Turijn.

Mij boeit of stoort een kunstwerk als de openbaring van hart, ziel, wil en intentie
van haar schepper: het is de kunstenaar die mij in het kunstwerk treft. Voor diegenen
onder de lezers welke door hun beroep gedwongen worden hun getuigenis op papier
te zetten, is wel gebleken hoe een nieuwe formule, idee of opvatting moeilijk onder
woorden kan worden gebracht, alsook hoe sterk de wil en hoog het ideaal moet zijn
om zich aan de openbaarheid te durven prijsgeven. Eerbied, achting en genegenheid
voor de kunstenaars, die hun werk met zijn demonische, sublieme, irreële of
ondermenselijke aspecten voor het voetlicht van de wereld en zijn pomperijen durven
brengen. Dit was de eerste inleiding.
Nu de beschrijving van het POP-phenomeen. Abstractie
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Jim Dine:
‘Three Panel Study for Child's Room’, 1962, 185 x 210, collage, olie op doek. Prentice-Hall Inc., Art
Collection, New Jersey.

en non-figuratie hebben vijftig jaar lang onze kunstwereld geboeid tot in het
geschrevene toe. Zelfs in dans en muziek werd de incoherentie van beeld en
vormentaal als uitdrukking van de diepste gevoelslagen en van fundamentele
gedachten aanvaard. Wij hebben allen, ook de meest refractaire antimodernen, een
nieuwe kleurentaal geleerd: Paul Klee weze gebenedijd. Het is wel de deugd der
ondeugd en der zonde, en de glorie van het kwaad dat de weerschijn van de hel en
van de onkunst een rosse en gloeiende vuurgloed op de kalme landouwen van de
deugdzamen liet flikkeren. Allen - want wij zijn deugdzaam en weten het best werden wij door het informele, het abstrakte en gewetenloze niet-vorm zijn, dat mij
steeds als iets aartsduivels heeft getroffen, geschokt. Wij werden al-
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Georges Segal: ‘Lovers on a bench’, 1963.
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dus voor nieuwe paradijzen beschikbaar gemaakt.
Deze paradijzen zijn niet de wonderschone, in zich gesloten en volmaakte vormen,
waarnaar wij met heimwee over onze schouder terugblikken. De nieuwe figuratie
heeft ‘den edelen roemer met het fluwelen ooft’ van Heda, door een fles coca en een
doos asperges vervangen, nageschilderd zoals ze op de supermarkt of bij de kruidenier
te vinden zijn. Grijpt men terug naar de brutale expressie van een zeug of van een
boer met knokige poten? Neem liever de platte tekening van één der jarenlange
komische series uit eender welk dagblad ter wereld en schilder dit levensgroot,
reuzengroot, reuzevals maar reuzewaar. Verkiest U helicopters of een vogel? Kom,
bedenk dat ge mens zijt en dat ge tot de wereld moet wederkeren. De nieuwe figuratie
brengt onze populaire en doodgewone omgeving op het doek: dat is POP.
Nu ge terugdeinst voor de vulgariteit van cocaflessen, helicopters, wastafeltjes,
bierflessen en reclamefoto's, heeft de POP U getroffen, maar mag hij U niet
charmeren? Weet U hoe groen de erwten zijn: Marie-Thumas weet het lang veel
beter. Kent U rood uit oranje voor ge vele keren per dag langs Shell stations
voorbijgaat om bij Seca min -50 ct. te verdienen: c'est Shell que j'aime. Hebt ge echt
en waar een vrouw gezien, zolang ge ze niet vergelijkt met het meisje van SOLO. U
hebt deze zomer veel meer de bruin gebrande beauty van Suntan ontmoet dan Uw
oudste dochter, of kunt ge zulke feiten niet bekennen?
De vormen, kleuren en voorwerpen waarin wij leven zijn zo anders geworden dan
het klassieke landschap, de parelmoeren marine en de luisterrijke nature morte, zo
anders dat deformatie niet meer nodig is. Alles is wonder en nieuw genoeg. De
dagelijkse kleur en vormenwereld is tevens zodanig anders dan de intellectuele
abstracte speling met kleuren of vormen, dat een reële en directe affirmatie van deze,
Uw wereld, noodzakelijk was geworden. Met een glimlach, met een grijns, met spot,
met onmacht, met heimwee, met spijt, met gevoel, met eerbied, wordt deze wereld
getekend en geschilderd zoals hij zich voordoet: de betekenis van het voorwerp dat
ons omringt, wordt door de kunstenaar onderzocht.
Dit was de tweede inleiding.
Aan de hand van voorbeelden en langs de platen bij dit stuk hebt U de banale,
gemoedelijke en populaire werken gezien die nu als kunstwerken worden voorgesteld
en als zodanig worden verkocht. Opzettelijk verwar ik werk en kunstwerk. Ik beloofde
te zeggen wat in dat werk schuilt, maar zeg U reeds dat het kunst is - wat U zeker
niet aanvaardt omdat ik het moet bewijzen - en zeg dat het duur kost - wat U bewijst
dat het niet ernstig is en U gelijk geeft. De aloude rhetoriek, de felgeprezen dialectiek
en het goed gebouwde syllogisme laten ons toe vraag en antwoord met
schijngedachten te ontwijken. Ook POP-werk volgt deze methode. Het is een
zinsbegoocheling, soms een grap, misschien een diepdoordachte moralisatie: U weet
het niet. Maar het ‘confronteert’ U - dit anti-POP-woord uit spreekbeurten en
manifesten - het confronteert U met wat U elke dag ziet, op een plaats en op een
ogenblik dat U het niet verwacht. Het brengt een doos soep in de living, een badkamer
in het salon. U waart natuurlijk gewoon aan vogels op Uw slaapkamer, aan de
‘boodschap des engels’ boven Uw buffet en aan een heilige in Uw keuken. U houdt
toch van bloemen op een kleed? Wat denkt U van kersen op een hoed? Men hoeft
niet lang te zoeken om eigenaardige figuraties terug te vinden waarmede wij definitief
vertrouwd zijn, noch om thema's op te zoeken welke wij zelfs heilig noemen en die
op onmogelijke plaatsen worden afgebeeld. Men glimlacht niet of niet meer.
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Wat POP doet is dan eenvoudig: hij verschuift de grenzen, neemt het tot hiertoe
ontoonbare op en verheft de paria's uit onze vormwereld. De POP gelooft in de
werkelijkheid rondom ons, plaatst ze op het doek, erkent haar gestalte en inhoud en
maakt U, waarde lezer, intellectuele moderne mens, moeizaam doorwinterde
expressionist, U heimweevolle impressionist, U mystieker van de gotiek, U aanbidder
van het vlees en van de praal van de Renaissance, U op zichzelf ingekeerde
bewonderaar van de abstracte kleur en vorm, tot een eenvoudige, directe,
onintellectuele ziener van de goedkope praal van onze reclamewereld.
POP-art is de reactie op de aseptische vormgeving van het Deense meubel, op de
perfect gestroomlijnde melkmachine, op de slank gebouwde romp en de snijdende
vleugel van de Caravelle, op het chroom van Uw eetgerei, op de nette badkamer, op
de plastieken verpakking, op de kleurige ouwels van de apotheker, op de zeer
intelligente en geraffineerde schilderijen van de laat-abstracten, op de spastische
inspanningen van de actieschilders. POP-art is het rustpunt, na zovele experimenten,
in een nieuw realisme dat ons op magische wijze met onze zelfgemaakte wereld in
contact brengt.
POP-werk is vol genegenheid. Het voert geen propaganda, heeft geen sociale
inslag, maar geniet van zichzelf te zijn. Laat twee mensen rustig naast elkaar op de
bank zitten, zijn hand op de schouder van zijn vrouw, haar hand op zijn knie. Laat
die twee mensen gelukkig zijn en geniet ook gij, van wat U vandaag wordt geboden:
asperges in blik alle dagen van het jaar en ook gerookte oesters uit Japan bij Uw
aperitief. Neem een warm bad en ga slapen.
Dr. Hubert Peeters
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Hedendaagse beeldhouwkunst in de U.S.A.
Amerika is sinds enkele decennia gekenmerkt door een intense sculpturale activiteit,
als deel van een dynamische samenleving.
De elementen uit de Amerikaanse wereld welke dagelijks in Europa doorzijpelen,
hebben voornamelijk betrekking tot de economie, de handel, de sport, de film en de
literatuur. Maar op het gebied van de beeldhouwkunst blijft ‘ontdek Amerika’ een
boeiende realiteit, die door verhalen van een ‘Christoffel Colombus’ van de kunst,
met name Seuphor1 aanzet tot enkele verkenningstochten.
Reeds na de eerste wereldoorlog zijn er in Amerika vernieuwende inheemse
kunstenaars van formaat aan te wijzen. Zij genoten meestal hun opleiding in Europa,
zoals Elie Nadelmann, Gaston Lachaise en anderen.
De ware impuls tot vernieuwing is evenwel gegeven door talrijke naar de U.S.A.
uitgeweken Europese kunstenaars. De Rus Archipenko heeft in 1923 een
beeldhouwersschool geopend te New York. De Roemeen Brancusi hield er in 1926
een tentoonstelling en verbleef er een tijdlang. Onder oorlogsomstandigheden is
Jaques Lipchitz in 1941 naar de States getrokken en hij verblijft er thans nog. Naum
Gabo is in 1946 dezelfde weg ingeslagen. Ossip Zadkine heeft er de oorlogsjaren
meegemaakt.
De aanwezigheid van deze en nog andere Europese kunstenaars heeft de
Amerikaanse beeldhouwkunst bevrijd uit een eerder traditioneel provincialisme en
ze tot een rijke ontplooiing gebracht.
Met uitzondering van Brancusi en Zadkine worden de hogergenoemde kunstenaars
thans zelfs tot de prominente Amerikaanse beeldhouwers gerekend, omdat hun kunst
slechts daar tot verdere rijpheid is gekomen of er met andere inheemse elementen
verrijkt is geworden.
Een van de eerste uit Amerika afkomstige beeldhouwers - de man die in 1930 te
Parijs in de alomgekende Montparnasse in een circusvertoning zijn metalen beeldjes
als echte clowns en danseresjes op en neer liet huppelen - die sterke persoonlijkheid
bezat en die vóór 1935 een internationale faam verwierf, is Alexander Calder (o
1898). Zijn vroege portretten en circusfiguren in staaldraad met een licht en speels
karakter geven reeds een aanwijzing van de belangrijke factor ruimte die in de
ontwikkeling van nieuwe sculpturale vormen zal worden binnengevoerd.
Rond 1930 ontwerpt Calder de eerste ‘mobiles’ waarmee hij niet alleen de
mogelijkheden welke de ruimte biedt optimaal uitbaat en nieuw materiaal aanwendt,
doch ook de beweging op een humoristische en fantasievolle wijze in

West-Vlaanderen. Jaargang 13

Seymour Lipton: ‘Earth forge’, nikkel-zilver op metaal, ca. 135 cm. lang.
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David Smith: ‘The royal bird’, 1948, staal en brons.

Herbert Ferber: ‘Calligraph with sloping roof one wall II’, 1957, messing, ca. 83 x 98 x 48 cm.
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zijn oeuvre betrekt. Een eindeloos repertorium van organische en geometrische vlakke
vormen, verbonden door staaldraad en in natuurlijk evenwicht gesteld zwart of
felgekleurd, verovert de ruimte. Kalm en ritmisch beschrijven deze vormen figuren
in de lucht zonder mechanische middelen, aangedreven door tocht of wind. Af en
toe bestendigt hij deze ritmen in een ‘stabile’.
Calder, de eerste die het bewegingselement in de beeldende kunst heeft ingevoerd,
heeft sindsdien de grondslag gelegd voor de verdere ontwikkeling over de wereld
van deze nieuwe kunstvormen. Beweeglijkheid heeft inderdaad een voorname plaats
ingenomen zowel in de Europese als in de Amerikaanse kunst. Men is thans zelfs
bij machte om hierover ganse tentoonstellingen als ‘Bewogen beweging’ op touw te
zetten. (Amsterdam, 1961). En waarom zouden de beelden ook niet mechanisch
voortbewogen worden om esthetische effekten te bereiken?
José De Rivera (o 1904) is op dit stuk voor Amerika van voorname betekenis.
Gebogen, verfijnde staal- of aluminiumvormen tekenen zich af in de ruimte en geven
de indruk deze ruimte te omvormen wanneer het mecanisme ze langzaam op het
voetstuk laat ronddraaien, waardoor een soort vierde dimensie ontstaat: de tijd.
De uitstraling van de zuivere vormen die Brancusi en Arp wisten te scheppen laat
zich voelen in het authentieke talent van Isamu Noguchi (o1904) die de ervaringen
opgedaan in het atelier van Brancusi, waar hij een tijdlang medewerker is geweest,
weet om te zetten in een persoonlijke strenge vormgeving, doordrenkt van een oude
japanse keramiektraditie. Wil men zich hiervan vergewissen dan bezoeke men de
tuinen van het Unescogebouw te Parijs en men onderga er de charme van ascetische
poëzie.
Anderzijds werden bij de Amerikaanse kunstenaars tal van nieuwe materialen
benut om de uitdrukkingsvormen te verruimen: aluminium, plexiglas, cement en
dergelijke actuele media. En, hoe eigenaardig ook, ijzer wordt ontdekt als ‘nieuw’
medium voor sculptuur.
Hierbij gaat grote aandacht naar smeed- en laswerk.
Wellicht is het in deze sector van de beeldhouwkunst dat de Amerikanen zich het
sterkst en op de meest oorspronkelijke wijze hebben weten te uiten. In deze
niet-conventionele techniek hebben zij een meesterschap bereikt: een nieuwe
beeldentaal met een zeer verscheiden en vitale directheid komt tot uiting.
Hoewel de kunstenaars hierbij veelal niet-figuratief te werk gaan, laten veel beelden
figuren doorschemeren meestal zeer expressief van inslag.
Theodore Roszak (o 1907) is hier een typisch voorbeeld van: vrije vormconstructies
in staal of ijzer gesoldeerd met brons, koper of nikkel, romantisch van uitdrukking
en
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Leonard Baskin: Benevolent Angel 1962,
berkenhout, ca. 73 cm.
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Naum Gabo: ‘Linear Construction 2’, 1949, ca. h. 90 cm.

als in een angstwereld ontstaan, krachtig in de structuur en van een verfijning
getuigend in de zeer gevoelige opper-vlaktebewerking.
Ze geven iets weer van strijd, van geweld: het leven bestendig bedreigd door
vernietiging.
David Smith (o 1906) houdt zich aan een strakkere architecturale structuur. Hij
schept vormen die zich in het landschap werkelijk inlijven en de omringende ruimte
beheersen. Het experiment te Spoleto (Italië) spreekt voor zichzelf. Voor een
tentoonstelling heeft hij ter plaatse in het kader van het oude stadje een aantal beelden
gecreëerd en deze werden achteraf niet weggenomen.
Van de kunstenaars die rechtstreeks in metaal werken is David Hare (o 1917) het
meest surrealistisch gericht. Hij zoekt het totemisch-magische in ingewikkelde draaden plaatsculpturen.
Seymour Lipton (o 1903) voert de ruimte binnen de skulptuur, maar dan met een
inpalmend en insluitend gebaar. Platen gehamerd metaal buigen zich in elkaar,
versmolten met brons, zilver of nikkel en worden tot een organisch levend geheel
als planten of dierwezens.
Herbert Ferbers (o 1906) werk is eerder calligrafisch: het beeldt tekens uit die een
driedimensionale lineaire activiteit
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L. Lipchitz: ‘Sacrifice’, 1949-59, brons.

ontwikkelen als een sculpturale weergave van abstract-expressionistische doeken.
Het lineaire wordt nog verder doorgedreven in de fijne draadsculpturen van Richard
Lippold (o 1915). Het zijn schitterende metalen draden, meestal verguld, ruimtelijk
door elkaar geweven, die als juwelen in streng-geometrische stijl, broos doch
architecturaal als het ware voor de ogen zweven.
Voor de jongere generatie is de oud-ijzerskulptuur zeer treffend. Meer nog dan in
Europa levert de industriewereld in Amerika massa's zeer verscheiden afvalmateriaal
dat door kunstenaars als Richard Stanckiewicz (o 1922), Julius Schmidt (o 1923) en
John Chamberlain (o 1928), in onverwachte associaties bijeengebracht en tot autonoom
en nieuw leven wordt geroepen.
Het inpalmen en omvormen van de ruimte door middel van draadsculptuur heeft
zonder twijfel zijn grootmeester gevonden in Naum Gabo (o 1890), auteur van het
monument geïntegreerd in het complex van de ‘Bijenkorf’ te Rotterdam. Met behulp
van metaal, plasticdraden, plexiglas enz. speelt eveneens het licht een actieve rol in
zijn zeer subtiele constructies.
Een meer figuratief gerichte kunst heeft zich mettertijd eveneens vernieuwend weten
door te zetten.
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Theodore Roszak: ‘Gola di ferro’, 1959.

William Zorach (o 1887 voelde zich vooral aangetrokken tot massieve
steenskulpturen, en John B. Flannagan (1895-1942) heeft vooral onder invloed van
strenge Pre-Columbiaanse voorbeelden kracht en expressiviteit nagestreefd.
Jacques Lipchitz' (o 1891) bronzen werk is sinds zijn verblijf in Amerika toegenomen
in verhevigde barokke intensiteit, een conceptie die weerklank heeft gevonden bij
kunstenaars als Martinelli (o 1913), Zajac (o 1929) of Weinberg (o 1928).
Een opmerkelijk figuratief beeldhouwer is Leonard Baskin (o 1922). Zijn werken in
metaal of hout die iets van de gedrongen figuren van de Duitse kunstenaar Barlach
weergeven en terzelfdertijd aan hiëratische Egyptische beelden herinneren, zijn van
een gevatte directheid, eenvoudige en strenge spiegels van de mens.
Nog meer jongere kunstenaars beoefenen met succes een figuratief gerichte kunst.
Hieronder kunnen William King (o 1925) en Harold Tovish (o 1921) vernoemd
worden. Hun taal is overwegend satirisch of bitter kritisch ten opzichte van de wereld.
De lijst van markante figuren uit de Amerikaanse beeldhouwkunst is hiermee niet
afgesloten: een verdere opsomming zou te lang of te theoretisch uitvallen.
Hoe uiteenlopend deze kunstenaars ook te werk mogen gaan, de Amerikaanse
beeldhouwers kenmerken zich door
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Jose de Rivera: ‘Construction 27’ 1956, roestvrij staal, ca. 32,5 cm.

een ononderbroken streven naar een oorspronkelijke en tevens universeel gerichte
kunst. Grotendeels is hun kunst een antwoord op de ontmenselijking van de tijd.
Soms zoeken zij dit antwoord in een positieve verovering en beheersing met nieuwe
mechanische mogelijkheden of materialen. Soms is dit antwoord een kreet van verzet:
in de wereld der kunst blijft het individu van primordiaal belang.
Samen hebben deze kunstenaars het wezen van de Amerikaanse beeldhouwkunst
vernieuwd en een oorspronkelijke bijdrage tot een universele visie van het tijdsbeeld
gebracht.
De Europese stroming die eens in Amerika was aan te tonen, heeft andere
verhoudingen aangenomen: een terrein tot vruchtbare wisselwerking is ontgonnen,
naast Parijs is New York een actief kunstcentrum geworden. Talrijk zijn de Europese
kunstenaars die thans een verblijf in Amerika nastreven, niet om een vertoon van
hun kunnen te geven, maar om de confrontatie aan te gaan met de vitaliteit en
verscheidenheid waarin de kunst zich daar affirmeert.
M.-R. Bentein
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Architecturaal facet

Zonlicht, dat door een plastic-venster valt, tintelt in het metalen scherm boven het altaar van de kapel
van het Massachusetts Institute of Technology. Het beroemde, cylindervormige gebouw is het werk
van architect Eero Saarinen.

Wij hebben gemeend er goed aan te doen U geen beelden van wolkenkrabbers te
tonen in deze enkele bladzijden, gewijd aan de hedendaagse Amerikaanse architectuur
Ook de woonhuizen, al dan niet met privé zwemkom en airconditioning, hebben wij
buiten beschouwing gelaten. Interessant - het is wellicht zo, dat wij nog steeds ons
Kerkbouwnummer in ons geheugen dragen - interessant dus kwam ons de idee voor
U enkele foto's te brengen van Amerikaanse kerken. Het was echter niet eenvoudig
uit te kiezen wélke beelden wij uiteindelijk zouden clicheren. Noem het, zo U wil,
een teerlingworp. Aan U het woord. U heeft slechts drie mogelijkheden: goedkeurend
gebrom, superieure onverschilligheid of bloedrode ergernis.
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Architect Marcel Breuer: St. John's abdij (oostzijde), Collegeville, Minnesota.

Het interieur van de Blessed Sacrament Church, Holyoke, Massachusetts, een achthoekige kerk van
architect Chester F. Wright. Het altaar in het centrum wordt door van boven vallend licht overspoeld.
Let o.m. op het dubbele kruisbeeld. De bekende Amerikaanse criticus Maurice Lavanoux, heeft gezegd
dat deze kerk een schakel is in de kettingreactie, die begon bij de ronde kerk.
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Binnen- en buitenzicht van de First Presbyterian Church in het oostelijk gedeelte van Stamford,
Connecticut. - De vorm werd geïnspireerd door het oud-christelijk vis-symbool, zoals men dat aantreft
op de wanden van de catacomben. Het interieur heeft een gothisch allure en wordt verlicht door middel
van enorme glas-in-beton-ramen, die ongeveer 20.000 duimdikke stukken gekleurd glas bevatten. De
kerk telt 670 plaatsen in het schip en 50 op het balkon en is werk van architect Wallace K. Harrison,
wereldberoemd omwille van zijn wolkenrabbers en één van de bouwmeesters, die het Rockefeller
Center en de gebouwen van de United Nations ontwierpen.
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Architecten Saarinen en Saarinen: de Christ Evangelical Church te Minneapolis, Minnesota.
Waarschijnlijk de grootste kerk, die de oudere Saarinen ooit ontwierp en de laatste vóór zijn dood in
1951. Hij besteedde veel zorg aan het detail, het licht en de akoestiek.

Emiel Saarinen: de Tabernacle Church of Christ te Columbus, Indiana. Een opzettelijk zeer functioneel
gehouden gebouw, dat vasthangt aan traditionele waardigheid en rust.
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Architect Philip Johnson: de Roofless Church te New Harmony, Indiana. Deze kerk wordt beschouwd
als één der meest treffende voorbeelden van de naoorlogse architectuur in de U.S.A. Zij werd
opgetrokken ter herinnering aan de ‘Rappites’ een utopische, religieuze gemeenschap, die de stad
New Harmony zou gesticht hebben in 1815.
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U.S.A. - muziek vandaag
Dr. Robert U. Nelson, toegevoegd muziekleraar aan de universiteit van Californië,
die een jaar in ons land studeerde in het kader van de Fulbrightwet, heeft bij zijn
terugkeer in de Verenigde Staten verklaard dat men in Europa thans het werk van
Amerikaanse toondichters aanvaardt, omdat dit zich een stijl heeft eigen gemaakt,
die duidelijk verschilt van de Europese. Vóór 1920 kon men volgens Dr. Nelson dit
onderscheid niet maken, maar nu bereiken sommige Amerikaanse toondichters een
originaliteit en een rijpheid, die genade vindt in de oren van het oude vasteland.
Deze verklaring neemt echter niet weg, dat de hedendaagse Amerikaanse toonkunst
- bedoeld wordt: deze sinds 1945 - weinig of geen interessante namen telt en zó
weinig belangrijk is in het geheel van de moderne muziekwereld, dat er bezwaarlijk
een artikel van enige omvang kan aan gewijd worden. Het is bij voorbeeld zeer
opmerkelijk dat de huidige beweging, voor zover daarvan sprake kan zijn, tot stand
kwam onder de leiding van drie toondichters uit New England, die alle drie thans tot
de oude garde van de muzikale gemeenschap behoren, nl. Charles Ives, Carl Ruggles
en Walter Piston.
Ives behoort tot de traditionalisten, hoewel hij in 1915 reeds studies in de kwarttoon
ondernam. Ruggles, die studeerde bij Walter R. Spalding aan de Harvard School of
Music en die tevens een zeer begaafd schilder is, staat bekend als een van de pioniers
in het gebruik van de chromatische dissonanties en ontwikkelde een zeer persoonlijk
idioom in harmonische ritme en vorm, doch zijn voornaamste werken - opera's,
orkestwerken en kamermuziek - dateren alle van vóór 1935. De ware leider van de
zgn. huidige beweging is de thans 70-jarige Walter Piston. Hij studeerde tekenen en
schilderen aan de Massachusetts Normal Art School, vóór hij zich een muzikale
loopbaan koos. Tijdens de eerste wereldoorlog speelde hij in een ‘Naval Band’,
volbracht na de krijg zijn muzikale studies aan de Harvard School of Music en volgde
daarna nog lessen bij Nadia Boulanger aan de Ecole Normale de Musique te Parijs.
Hij legde zich vooral toe op orkest- en kamermuziek, hoewel zijn ballet ‘The
Incredible Flutist’, dat hij later tot een suite uitwerkte, hem het meest vermaardheid
bezorgde.
Intussen zijn er echter wél tekenen waar te nemen, dat wellicht een jongere
generatie tot rijpheid komt. Wij geven namen als Lucas Foss, Gail Kubik en Norman
Dello Joica graag krediet. Een typisch produkt van de Eastman School of Music te
Rochester, is de nog jonge kleurling Ukyses Kay, een modernist, van wie men zei
dat hij ‘goed kan beluisterd worden’.
Het kan verbazingwekkend zijn, dat een reusachtig land zoals de Verenigde Staten
zo weinig gestalte geeft aan het beeld van de moderne muziek. De oorzaken hiervan
vallen echter buiten het bestek van deze korte bijdrage. Opdat een land evenwel
positief zou kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van de muziek, dienen er o.i. vier
voorwaarden vervuld: de aanwezigheid van scheppend talent, ruime
opleidingsgelegenheden voor de jonge componist, nauwe betrekkingen en sympathie
tussen componist en vertolker en - last but not least - een dankbaar publiek, dat échte
muzikale schoonheid weet te waarderen.
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Greenwich Village, New York

Op Washington Square. In de tafels zijn schaakborden ingebouwd.
Foto Jan Yoors, New York.

Zoals de Marollen, is Greenwich Village een geografische uitdrukking om een
deel van Manhattan aan te duiden: de wijk heeft geen administratief bestaan, het is
ook geen dorp. In feite kent men alleen het hart van de Village, Sheridan Square,
Washington Square of West Eight Street en de Village kan zich uitbreiden West of
East ofwel inkrimpen. Men weet nooit heel goed wanneer men binnen of buiten zijn
grenzen is. Het is een kwestie van atmosfeer. Er is geen jonge dichter, schilder,
beeldhouwer of musicus in de provincie - en dat is geheel Amerika buiten New York
- die er niet van droomt zich in Greenwich Village te vestigen. Het is het
Montparnasse, het Soho van New York. Toeristen gaan het bezoeken zoals ze
Chinatown of Harlem gaan bekijken, men brengt ze naar een paar ongunstige kroegen
en cabarets en in de regel komen ze teleurgesteld terug van hun expeditie omdat ze
weinig meer te zien krijgen dan enkele toffe jongens en excentriek doende meisjes,
die er een eer in stellen hun sluike haren niet te wassen of te kammen. Men moet in
de Village leven om het te kennen.
De grote markt, het forum van de Village, is Washington Square, waar aan de voet
van Fifth Avenue de ereboog voor de vader des vaderlands is opgericht. Het is een
ruim speelplein, waar in de zomer openluchtconcerten worden gegeven en ook op
zondag Turm-conzerten, van op de toren van een protestantse kerk. Het zijn
composities, speciaal voor blaasinstrumenten, door Duitse en Italiaanse componisten
in de 18de eeuw geschreven.
Bezuiden Washington Square leven een twintigduizend Italianen, die krampachtig
vasthouden aan hun taal en tradities en die Sicilië hebben overgeplant in Manhattan.
Ze zijn zo honkvast, dat een cafébaas mij eens bekende, dat hij nooit iets anders
gezien had dan Manhattan en dat hij geleefd had ‘quaranta anni in questo blocco’.
Het is de beslist-europese wijze van leven van deze mensen, die voor een goed deel
de atmosfeer van de Village bepaalt. Voor het overige is de Village typisch
on-amerikaans doordat het bestaat uit kleine kronkelende straatjes, in tegenstelling
tot de met de lineaal uitgelegde straten van een typisch Amerikaanse stad.
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Wat de Village de Village maakt, is de geest van de buurt: de geest van vrijheid
en van opstand tegen elke conventie. Vooreerst uit die zich in de kledij en in de
haardracht. De jonge lui lopen rond in het meest onwaarschijnlijke négligé, de meisjes
zweren alle schoonheidsmiddelen af en doen hun best om er zo slonzig mogelijk uit
te zien. Men ziet
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er de meest romantische baarden en ook de Beatle-coiffure is de rigueur. De enige
concessie, die de meisjes doen aan de vrouwelijke coquetterie, is het dragen van
machtige oorbellen of andere juwelen, die er zo barbaars mogelijk uitzien.
De geest van vrijheid of liever van bandeloosheid uit zich echter veel duidelijker
op het morele plan. De ‘goede’ zeden ondergaan hier een bestendig moratorium,
ostentatief vertonen zich koppels blank-en-zwart samen, wat elders opzien zou
verwekken, en de Village heeft ook veel te lijden onder een vrij hoog percentage van
ongeneeslijke homosexuelen en lesbischen. Op vrijdagnacht hebben ze hun
‘uitgangsdag’ en men moet niet schrikken wanneer men geblankette jonge mannen
ontmoet, arm in arm, en met de lippen zo zorgvuldig geschilderd als die van een
vrouw uit een reclame voor lippenstift. De beide geslachten hebben elk hun lokalen
waar ze vrij en openlijk uitkomen voor hun bizondere levensopvatting.
Vermits de jonge lui - normale en andere - meestal weinig bemiddeld zijn, komt
het er op aan lokalen te vinden waar ze uren lang rustig kunnen neerzitten en niet

Washington Square op zondag.
Foto's Jan Yoors, New York.

verveeld worden door kelners, die op verbruik aandringen. Dit verklaart de populariteit
van de Italiaanse espresso-café's, die zeer talrijk zijn en waar de artistieke plannen
van deze creatieve jeugd worden besproken. The White Peacock, een charmant barok
café, wordt druk bezocht, in hoofdzaak omwille van een dienster, die een hals heeft
lijk een model van Modigliani en die de meest geschilderde, gesculpteerde en
bezongen vrouw is van de Village. Ze begrijpt van a! die drukte niets en beschouwt
haar talloze vereerders als halve-garen, wat ze meestal ook zijn. Andere lokalen halen
hun inspiratie uit Europa, de decoratie bestaat uit macabere motieven, geraamten,
spinne-webben die nooit worden afgenomen.
De Villagers en de café-houders leven op gespannen voet met de stedelijke
gezaghebbers. Vooreerst omdat de lokalen meestal niet beantwoorden aan de stedelijke
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voorschriften tegen brandgevaar en ten tweede omdat de café-bazen niet akkoord
gaan met de politie inzake de taks op de vermakelijkheden.
In vele lokalen komen de jonge dichters en dichteressen hun produkten voorlezen.
De politie is van oordeel dat der-

New York, 30 juni 1964.
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gelijke voorlezingen een ‘vermakelijkheid’ zijn en daarom mooten getaxeerd worden.
De kroegbazen en de poëten protesteren en spreken van sabotage van de kunst met
een hoofdletter. Dikwijls eindigen deze conflicten voor een tribunaal en meestal zijn
de rechters genadig.
Niemand kan berekenen hoeveel geniale gedichten, romans of composities er in
de Village worden voortgebracht. O'Neill heeft er destijds zijn eerste toneelstukken
geproduceerd en het is stellig dat vele begaafde kunstenaars van uit de Village hun
vlucht hebben genomen, want het werkelijke bewijs van succes is, dat de schrijver
of schilder het zó ver brengt, dat hij de Village kan verlaten en hoger op kan gaan
wonen in een meer bourgeoise buurt.
Als intellectueel milieu speelt de Village zeker een zeer verdienstelijke rol. Het is
daar dat avant-garde toneel kan vertoond worden. Beckett, de Ghelderode, Brecht,
zijn er huisgoden. Toneelstukken, die in Broadway het slechts drie weken volhouden,
worden daar soms jarenlang gespeeld. Huis-clos van Sartre dat viel als een baksteen
in een elegant theater van Times Square, speelde meer dan een jaar in de Village en
het Dreigroschen-oper, met Lotte Lenya die het creëerde in Duitsland, hield het hier
meer dan acht jaar vol. Het is ook in de Village dat Dylon Thomas aan zijn alcoholisch
einde kwam.
De zondagnamiddag is Washington Square druk bevolkt, dan komen van heinde
en ver groepjes jonge lui afgezakt uit de Bronx en Brooklyn om rond de centrale
waterpartij en op het gazon mandoline of guitaar te spelen en volksliederen te zingen,
en tweemaal per jaar wordt er op en rond de Square een ‘foire aux croûtes’
georganiseerd, waar men soms werkelijk verdienstelijke doeken en beeldhouwwerken
te zien krijgt. Deze exposities in openlucht geven een uitstekend criterium voor de
tendens der plastische kunst. Aan de ene kant ziet men er de permanente motieven:
danseressen, clowns, biddende rabbijnen, portretten van Einstein of van de Paus.
Daarnaast zijn de zondagsschilders vertegenwoordigd met ‘sous-bois’ en marines,
maar dan zijn er ook de avant-garde schilders, die het éne jaar surrealistisch getint
zijn, dan weer abstract. Deze tendens is duidelijk aan het verzwakken in de laatste
jaren.
Men zegt soms van een of andere Amerikaanse stad: ‘It is not a state, it is a state
of mind’. Dat kan men van de Village ook zeggen. Wie er wonen en leven zijn
overtuigd, dat ze op een eiland verblijven, omringd door bourgeois en philisters. Zij
die - door succes bekroond - het verlaten hebben, denken er aan terug met nostalgie
en vertedering, want de Village is het symbool der vrije jeugd, het symbool van een
leven zonder berekening en zonder veel zorgen.
Mamix Gijsen
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The Mews, bij Washington Square. Vroeger stallingen, nu zeer gezochte woonhuizen.
Foto Jan Yoors, New York.
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Ontmoetingen met Vlamingen in de V.S.A.
De Vlamingen zijn niet bezeten door de virus der emigratie, zoals een Spanjaard of
een Portugees. Het moet er zeer hard aan toe gaan, om onze honkvaste mensen
buitenhuis te krijgen. Wanneer wij dit axioma en de feitelijke Vlaamse emigratie tot
premissen nemen, dan moeten wij tot het deductief besluit komen, dat het Vlaamse
landsgedeelte van België, en vooral dan West- en Oost-Vlaanderen, inderdaad een
hard sociaal verleden hebben gekend. De vorser naar de sociale geschiedenis van de
beide Vlaanderen zal niet alle bronnen uitgeput hebben, indien hij voorbij gaat aan
kerkhoven in Amerika, waar soms meer dan de helft der graven Vlaamse opschriften
draagt of naar een Vlaamse herkomst verwijst. Daar ligt een stuk Vlaamse
geschiedenis nog onbeschreven, doch niet minder tragisch in haar realiteit.
Hoe onberekend onze emigratie ook was, toch heeft zij de laatste eeuw zowel
Vlaanderen als de V.S.A. getekend. Tussen 1820 en 1962 zijn niet minder dan 191.059
personen uit België naar de V.S.A. uitgeweken, waarvan meer dan 150.000
Vlamingen. Bijna een derde daarvan is nog in leven.
Wanneer wij hieraan toevoegen de personen die door huwelijk of door geboorte
aan deze emigranten gehecht zijn, dan overdrijven we niet wanneer we schrijven dat
in de V.S.A. minstens een half miljoen personen bewust of onbewust doordrongen
zijn van onze Vlaamse persoonlijkheid.
De decennia met de sterkste Belgische emigratie naar de V.S.A. zijn 1881-1890:
20.177; 1901-1910: 41.635; 1911-1920: 33.746; 1951-1960: 18.575.
Er zou beslist een nog grotere uitwijking naar de V.S.A. geweest zijn, indien ons
land sinds 1921 niet onderworpen geweest was aan een quota van 1.297 immigranten
per jaar. Momenteel is door President Johnson een wetsontwerp ingediend om deze
quota te versoepelen. De laatste jaren echter bereikt ons land dit quota niet meer.
Doch in vroegere jaren hebben velen eerst een andere nationaliteit aangenomen, of
ze zijn clandestien via Canada Amerika binnengedrongen. Tijdens mijn verblijf
aldaar heb ik daarover van direct betrokkenen fantastische en vaak ontroerende
getuigenissen opgetekend. Mensen die bijvoorbeeld tot hun laatste dollar gaven om
met gehuurde bootjes bewaakte zones te doorkruisen in de duisternis, om dan wekenof maandenlang van mislukking naar mislukking rond te zwerven, tot ze weer een
normale boterham vonden. Het is onbegonnen de veelzijdige geschiedenis te schrijven
van de Vlaamse emigratie naar de V.S.A. in het bestek van dit artikel.
Wie hierover een paar bronnen wil aanspreken, kan terecht bij het boek van
Philemon Sabbe en Leon Buyse, twee Westvlamingen uit Detroit, Belgians in America
(Lannoo, Tielt, 1960), of bij de studie van de heer F. Standaert, Belgian Immigrants
in the Midwest of the U.S.A., 1963. De Heer Standaert, thans ambassadeur in Ruanda,
was tot voor kort consul generaal te Chicago en had aldus meer dan 25.000 Vlamingen
(in België geboren) in zijn ambtsgebied, aan wie hij uitzonderlijke diensten bewees
van sociaal-culturele aard. Hopelijk wordt zijn studie door het Ministerie van
Buitenlandse Zaken binnenkort voor een groter publiek toegankelijk gesteld.
In deze randtekeningen wil ik me beperken tot enkele nota's over toestanden en
gesteltenissen bij onze Vlamingen in de V.S.A., waardoor ik diep werd getroffen.
In Detroit was ik einde oktober 1962 aanwezig op een business-lunch, die bedoeld
was als propaganda voor de tentoonstelling van Vlaamse kunstwerken in de Belgian
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Hall. De toespraak werd gehouden door een nakomeling van emigranten uit het Land
van Waas. Zijn uiteenzetting, in het Engels, was merkwaardig. Toen we hem achteraf
onze indrukken weergaven, vertelde hij, hoe hij een kleine bibliotheek verslonden
had om zijn toespraak te stofferen, om de tentoongestelde kunstwerken (een
samenraapsel uit privébezit van emigranten) te kunnen situeren in hun historisch
verband. Tijdens zijn voorstudie had hij, die geen Nederlands meer sprak en ook
nooit in Vlaanderen was, een ontdekking gedaan: als kleinzoon van Vlaamse
emigranten had hij als normale toestand aanvaard dat hij anders was dan de Amerikaan
van Poolse of van Duitse afkomst; tegenover deze toestand had hij zich nooit vragen
gesteld. De vage onvoldaanheid in de verhouding van zijn persoonlijkheid tegenover
de hem omringende maatschappij nam hij als iets dat zo hoorde. Tot hij, bij het
doorgronden van toestanden, verhoudingen, en gesteltenissen in Vlaanderen, een
wereld ontdekte die de zijne was. ‘Ik heb dan aangevoeld, zei hij, dat ginds in
Vlaanderen een wereld lag waar dat gevoel van onvoldaanheid zou ophouden, dat
ik me ginds werkelijk zou thuis voelen, al zou ik er wellicht materieel niet wennen’.
Dergelijke getuigenissen heb ik overal gehoord, zelden echter zo duidelijk
verwoord. Dit brengt me tot de eerste randtekening: de dualiteit bij de min of meer
recente immigranten in de V.S.A., d.w.s. de grote meerderheid van de bevolking.
Het is niet verantwoord over de bevolking van de Verenigde Staten van Amerika,
dus ook over de Vlamingen aldaar, te schrijven, wanneer dit wonderlijk amalgaan
niet gesitueerd wordt in zijn juiste verhoudingen t.o.v. het verleden.
De V.S.A. bezit als natie een betrekkelijk jonge geschiedenis, die enigszins anders
ligt dan deze van het Westen. Er zijn weinig gebieden waar de bevolking zo
heterogeen is samengesteld als deze van de ‘States’, zelfs de Europese gebieden niet
die in de loop der eeuwen menige bezetting kenden.
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Voor de burelen van de Gazette van Detroit: Peter Corteville, directeur, Godelieve Van Reybrouck,
hoofdredactrice, en Marcel Vertommen van ‘België in de Wereld’.
Foto Arthur Verthé cliché Ambassadeur.

De geschiedenis van de twee volksgemeenschappen in België loopt in zekere zin
vertikaal tot zeer ver in de eeuwen terug. Deze van de V.S.A. loopt horizontaal, nog
bijna aan de periferie van het jonge continent. Dit geeft een totaal andere inhoud aan
de verhoudingen.
Het maatschappelijk wezen is door deze zonderlinge toestand getekend. De meeste
inwoners van de V.S.A. dragen een dualiteit rond, die zich in bepaalde
omstandigheden scherp manifesteert. Deze dualiteit bestaat hierin: dat zij Amerikaan
zijn, doch tevens nog dragers van een historische persoonlijkheid die Iers is, of Duits,
of Pools, of Afrikaans, of Vlaams, of Chinees, of Portoricaans... Wellicht zijn de
Indianen de enigen bij wie de persoonlijkheid en het staatsburgerschap historisch
samenvallen, doch dan weer door de gebeurtenissen uit elkaar werden gehaald. Deze
dualiteit uit zich genuanceerd en verholen: de Amerikaan aanvaardt ze niet, en toch
kan hij ze niet van zich afhouden. Aldus kan men Amerikaans president worden en
in het diepste van zijn wezen nog Iers gebonden zijn; dan krijgt men een Amerikaanse
staatsbegrafenis, doch een Iers detachement legt de laatste hand aan de intiemste
stemmingnuance van het protocol.
Zonder begrip voor deze dualiteit kunnen wij onze Vlamingen in Amerika niet
benaderen. Negentig tenhonderd van hen bezitten de Amerikaanse nationaliteit.
Hoewel ze daarom nog niet automatisch volwaardig Amerikaans staatsburger zijn
met recht op stemmen en kans op de presidentzetel, toch is dit voor hen van hoge
psychologische waarde: uiteindelijk een klein bedrog. Zij hebben zichzelf echter
daarmede overtuigd van hun Amerikaan-zijn, en vooral tegenover de buitenwereld
is dit van belang, alsook van het standpunt uit der materiële opportuniteit.
Naast deze affiche hebben zij hun Vlaamse persoonlijkheid bewaard. Vaak zijn
zij er zich niet bewust meer van, zoals onze business-man, die deze latente
persoonlijkheid bij toeval ‘ontdekte’. Dit neemt niet weg, dat deze persoonlijkheid
een motorische kracht blijft in alle uitingen van hun bestaan.
En hier begint dan een paradox. In die Amerikaanse maatschappij, waartoe zij
behoren, willen zij zich in bepaalde omstandigheden als volwaardig staatsburger
affirmeren door... uitingen van historische persoonlijkheid.
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Wie dit niet weet, zou het gek kunnen vinden dat men overal vraagt naar eigen
folklore-elementen, zoals klederdracht, volksdansen, liederen. Op grote Amerikaanse
dagen worden er stoeten gevormd, en dan komen de Polen, de Nederlanders, de
Duitsers, de Grieken, - iedereen op straat met de klederen, de dansen en de liederen
uit hun ver verleden overzee. Men zou op dat ogenblik geen volwaardig Amerikaan
zijn, wanneer men geen volwaardig Ier of Vlaming was.
En hier begint dan een probleem voor de jeugd, die nog aan de oppervlakte leeft
van een maatschappij die niet de hare is en ook niet direct kan putten uit de herinnering
van een onmiddellijk verleden.
Onze emigranten naar de V.S.A. uit vroeger jaren waren vooral miserie-emigranten,
mensen met sterke handen en een groot hart, doch zonder veel intellectuele bagage.
Zij
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bezaten dan ook niet het vermogen noch de media om hun persoonlijkheid vatbaar
en gemotiveerd op hun nakomelingen over te dragen. Hier ligt een der voornaamste
oorzaken van een hiaat in de verhoudingen van de tweede generatie emigranten
tegenover hun nieuwe maatschappij, waaruit het gevoel ontstaat van onvoldaanheid,
onbestemdheid, wat zeer vaak een pijnlijke verarming tot gevolg heeft.
Hierbij aansluitend noteer ik mijn tweede randnota: de geestelijke noden bij onze
mensen in de V.S.A.
De gesteltenis van onze Vlamingen in de ‘States’ is totaal anders dan deze van de
Iers gevormde clerus. Vandaar zijn er weinig contacten, en is er, niet zozeer een
geloofsafval, doch een sterke practijkafval, behalve dan waar een eigen priester in
hun midden was. Deze had tot voornaamste taak: de kloof te overbruggen in beide
richtingen tussen onze emigranten en de clerus uit Amerika. En ook de kloof tussen
de ouderen en de jongeren als medium voor het aanvullen van het hoger onderstreept
hiaat in de verhouding tot de nieuwe maatschappij en tot de wereld van hun ouders.
Dit kennen ook onze gewone West-Vlamingen die naar Brussel gaan: ze leven zo
anders dan de Brusselse clerus, en omgekeerd; ze voelen mekaar niet, vandaar
verwijdering. In grotere mate is dit het geval in de V.S.A.
Tegenover deze donkere achtergrond staat het Vlaams verenigingsleven in de
‘States’. Tot voor kort echter stond dit verenigingsleven op het vlak van de oude
stamcafé in Vlaanderen, waar men kon kaarten, bollen, schieten en een pint pakken.
De enige sociale belangstelling was een onderlinge bijstand van de leden. Cultureel
was er alleen de fanfare. Dit is de laatste jaren vlug aan het veranderen, gelukkiglijk.
Want de jeugd vond er geen antwoord op haar aspiraties, die hoger lagen nu zij
intellectueel meer gevormd waren, dank zij de handenarbeid van hun ouders.
Onvermoede mogelijkheden liggen hier weggelegd voor ondernemingen zoals het
‘Center for Belgian (lees Vlaams) Culture’ te Chicago, dat gans de Midwest wil
bewerken, of de ‘Vlaamse Familiekring te Detroit’, die geleid wordt door recente
immigranten, bekend met de gunstige evolutie die we de laatste jaren in Vlaanderen
meemaken.
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De Belgische kerk ‘Our Lady of Sorrows’ te Detroit, op 10 april 1963 door brand vernield.
Foto Arthur Verthé - cliché Ambassadeur.
Wij hebben gemeend dat het interessant is eveneens te vermelden, dat de Westvlaming Emiel Jacques
(o Moorslede, 1874) - de schilder van de reeks schilderijen ‘Het Vlas’, die aangekocht werd door
onze Provincie - ook uitweek naar de U.S.A. en aldaar o.m. de fresco's heeft geschilderd voor de
kathedraal van het H. Hart in Portland (omstreeks 1935). Hij overleed in 1937 te Chicago, alwaar hij
professor was aan de Notre Dame University (N.v.d.R.)
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Het bestuur 1964 van de ‘Belgian American Business Men's Association’ te Detroit, gefotografeerd
voor het tapijt ‘De Textielcyclus’, ontworpen door Marcel Notebaert en vervaardigd door de Vlaamse
Tapijtweverij te Kortrijk.
Cliché Ambassadeur.

De Gazette van Detroit, die dit jaar vijftig jaar bestaat, recruteert zijn 4.500
abonnenten bijna uitsluitend uit de oudere emigranten. Een verjonging naar inhoud
zou beslist de jeugd ten goede komen. De eigenaar, Peter Corteville, afkomstig van
Rumbeke, is meer dan tachtig jaar oud, en zijn verdienstelijke Gazette is practisch
een one-man-show. De indrukken en ervaringen, die ik in Amerika bij onze Vlamingen
heb opgedaan zijn zo veelvuldig en zo overrompelend, dat het in dit kort bestek niet
mogelijk is een klaar beeld te geven. Daarom heb ik me beperkt tot een bredere
ontleding van een paar voorname elementen die hun leven bepalen. Hopelijk volstaat
het, om te laten aanvoelen dat, wanneer wij een hand naar hen uitsteken, dit helemaal
niet een hinderpaal is voor het integratieproces dat zij over enkele generaties heen
meemaken, doch dat deze uitgestoken hand nodig is om dit proces tot een goed einde
te kunnen brengen, zonder er zijn intiemste rijkdommen bij in te schieten. Een warme
hand moet uitgestoken worden naar de jeugd aldaar, omdat zij met de grootste
psychologische problemen te worstelen heeft.
Bij het begin van deze marginalia schreef ik, dat onze Vlamingen in de V.S.A.
zowel voor dat land als voor ons van betekenis geweest zijn.
Inderdaad, zij zijn voor ons de beste ambassadeurs geweest; zij hebben, zonder
het veel te vernoemen, Vlaanderen een grote naam gegeven in Amerika omdat zij
als Vlamingen geleefd en gewerkt hebben met dat nooit koud wordend hart, zonder
zich op te dringen, doch in volle overgave voor hun nieuwe gemeenschap. Zij hebben
in Vlaanderen deuren geopend voor horizonten om een beetje uit de engheid weg te
komen, die zo remmend werkt op ons leven en beleven.
In het Witte Huis te Washington hebben wij onze Vlaming staan in de Galerij der
Grote Mannen van de Verenigde Staten: pater Pieter De Smet. Wij hebben Vlamingen
gehad tot in de Federale Senaat. We zouden onze gouverneur hebben gehad voor de
staat Illinois, in de persoon van Carpentier, die thans reeds de hoogste plaats bekleedde
naast de gouverneur en met de aanstaande verkiezingen dé kanshebber was, doch
onlangs is overleden. Steden als Detroit, Mishawaka, Moline of South Bend zijn niet
denkbaar zonder de Vlamingen. En in Chicago wordt geen flat verhuurd zonder
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toestemming van de duizenden Vlamingen die er het beroep van janitor, hetzij
beheerder van appartementsgebouwen, uitoefenen en daarvan het syndikaat hebben
opgericht en totaal in handen hebben onder leiding van Gus Van Hecke en zijn zoon
Ray. Wanneer vorig jaar de Belgische kerk te Detroit uitbrandde hebben de Vlamingen
aldaar onmiddellijk de handen in elkaar geslagen om hùn kerk mooier dan te voren
te herbouwen.
Naast de materiële aanwezigheid van vijftig duizend Vlamingen in de V.S.A. blijkt
uit dit alles dat onuitputtelijke mogelijkheden open liggen voor hen in dat land, indien
we hen daarbij helpen, met begrip voor hun verhoudingen; terwijl ook voor
Vlaanderen in hen een krediet ligt dat we nog niet hebben aangesproken.
Arthur Verthé
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poëtisch bericht
De oude mens
(Bekroond met de prijs van de 21e Vlaamse Poëziedagen, Wemmel 1964)

I
Binnen zijn hoofd
kantelt 't rad der geboorten
zodat hij de zin
van de ziel verloor.
Het lichaam is waarheid
van water en aarde.
Hij dwaalt als een teken
de eeuwen door.
Nomade van aarde
zijn boog is een lier
en het dier dat hij schoot
heeft het oog van zijn zoon.
Onder de zingende
boog van de nacht
schrompelt hij saam
tot de stam van een boom:
Lijf van een lijn
die de oneindigheid snijdt
snaar op het goddelijk spinet
pijl die gericht staat
op 't hart van 't heelal
cijfer van eenzaamheid
gevallen uit het Getal.

II
De blinde vlek op het oog van een god
de zwerfsteen
het doodpunt waarin het heelal
zich samenbalt:
hij wacht
hij wacht op de lichtstraal der goden
hij wacht al eeuwen lang.
Het licht omstreelt hem met stilte
die van hemzelf is.
En hij wordt bitter.
En hij begrijpt het niet.
Hij wordt de klinker in de taal
in de weg naar de verte.
En hij gelooft in het gedicht
de bloem uit zijn rottend vlees
de droom voor wie later komen
en hakken hun weg door het blinde heelal
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met de makete van de eerste taal.

III
Langzaam verdwaald
in het bos van symbolen
herkent hij zijn weg
in de hemel niet
en de aarde ligt lui
en opengebroken
van schraalte en verdriet.
In 't duister schuiven
de schimmen van wolven.
Hun adem schroeit zijn gezicht.
Het bos onder lagen
beenderen bedolven
gloeit van fossiele licht.
Onderhuids luiden klokken.
De doden
groeien in zijn rug
en zijn hoofd.
Haastig vluchten
de laatste goden god zij geloofd.
Buitensporig groeien
symbolen als bomen.
Razend van angst
hakt hij zijn weg.
De dieren kruipen
diep in hun holen.
Hij wordt de méns
die met zijn naaktheid
de aarde kleedde
de zee hoort aanslaan
de hemel vindt
en in de tekens
van vogels kan lezen
wanneer de zomer
begint.
Willy Spillebeen
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poëtisch bericht
Requiem voor een mislukkeling
voor Marcel Matthijs
je trok de vertikale lijn
scherp uit het hoekpunt van het heden
tot in de straal van het verleden
en raakte daarbij magere hein
rust zacht het dood zijn doet geen pijn
rust zacht in oorlog en in vrede
je bent niet meer die enkeling
waar elckerlyc stond om te joelen
terwijl de opgedofte smoelen
het namen als belediging
je weet je ligt weer in een kring
rust zacht onder de paddestoelen
zo zie je ieder krijgt zijn part
en alles heeft zijn vaste normen
wie eens de hemel wou bestormen
heeft tijd met eeuwigheid verward
rust zacht en tel niet pier en wormen
die zich te goed doen aan je hart
Jan Berghmans

poëtisch bericht
Het nachtlied
Het nachtlied
is er niet
alleen avondkilte lekt
langs koude wanden
van mijn handen
waar doorheen vloeien
woorden
die het lied van de dag
het lied van de nacht
verbranden.
ik sprak niet van ster
van zee
zeer verre oorden
eenvoudig gewoon
wat ik begeerde zong ik
niets dan klanken
wat had ik dan gedaan
wie moest ik bedanken
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zorgeloos
als een haas in de morgen
ging ik
terwijl ik zong: elke dag is een stoet
wie gaat mee de zon tegemoet
steeds opnieuw de morgen
als een feest beleven
toch
overal waar men het lover
het lokkendste lover
licht
staan strikken en dat
dat wist ik niet
ademloos nog
zong ik weer dit lied
het donderde
ik wist het niet
het gezang bleef niets meer
dan een oude zee die soms nog
wild haar stem laat horen
naakt vloeit het nachtlied
door mijn handen
op papier,
waar ik schrijf:
in ieder mens
huist een dier...
Hervé J. Casier

poëtisch bericht
November
Het laatste snapshot is genomen,
de muggen dansen al hun laatste pas.
Nog één keer is de zon gekomen
en strooit haar laatste parels in het gras...
Oktober gaat, november is in 't zicht
en steekt de taaie weemoed aan
van ieder jaar, wiens ellenlang gezicht,
dat inkeer preekt, ik niet verkroppen kan.
Ben ik, voor het lamme schaapsvolk uit,
uw weergedaante en muiter, Minne?
Of een eeuwigheid ten achter, Mok, te laat, nog eer ik zou beginnen?
De daad is schemer van de droom,
maar 'k wil me minder Hamlet dan Horatio.
Gewassen in uw heilig water, Betzeta,
zal ik... hominem non habeo.

West-Vlaanderen. Jaargang 13

Jan Deloof

poëtisch bericht
Winter 2
rivieren zijn verstijfd en bijna
breekbaar in dit fjeld gesneden
en daarboven scherp bevroren
de zwarte vogels van mijn stem.
tussen luisterstille bomen ligt
het warme verhaal der huizen
dichtgesneeuwd.
ach de wandelende mens een
een teken van tegenspraak in
deze witte
pijn.
Frans Depeuter
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ontmoetingen
Ridder Pierre van Outryve d'Ydewalle twintig jaar gouwheer van
West-vlaanderen
Amicitia et tolerantia.
bij het twintigjarig ambtsjubileum van Ridder van Outryve
d'Ydewalle, Gouwheer van West-Vlaanderen.
Zoals de Zwijger die eens viel
als Prince van de Nederlanden
zó spreekt tot ons met hart en ziel
de Prince der Westvlaamse stranden:
‘Pakt aan al is de hoop er niet
en waagt dan onvervaard voor 't goed;
Volhardt altijd al slaagt ge niet
voor 't ideaal geeft zelfs uw bloed.’
Reeds twintig jaar in deze gouw
spreekt hij tot ons: Pakt aan! Volhardt!
en maant ons aan tot houwe trouw
aan land en volk met geest en hart.
De Prince die West-Vlaanderen leidt
vraagt ons te staan in weerbaarheid
in eendracht en in dienstbaarheid
in vriendschap en verdraagzaamheid.
Dr. E. Mattelaer
Knokke, 14-9-1964.

Dhr. Gouverneur laat het ontwerp van het wandtapijt zien, dat door de Provincie West-Vlaanderen
werd geschonken aan de ‘Belgian Hall’ te Detroit, t.g.v. het zilveren jubileum van deze instelling.
Het ontwerp is van de hand van kunstschilder Marcel Notebaert. Het tapijt werd geweven door de
Vlaamse Tapijtweverijen te Kortrijk. - (Foto bezorgd door de Belgische Nederzetting te Detroit).

Het hoogste gezag in de provincie wordt vertegenwoordigd door de heer
Gouverneur. Hem is de zorg toevertrouwd voor het welzijn van een gehele gouw.
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Wij mogen in de persoon van Ridder Pierre van Outryve d'Ydewalle, die sinds
twintig jaar deze hoge en zware verantwoordelijkheid in onze provincie draagt, niet
alleen een plichtbewuste en gewetensvolle gezagsdrager begroeten, doch tevens een
ruimdenkend mens, die open oog heeft voor al de problemen die zijn geliefde
provincie aanbelangen en een ware vriend van het volk dat aan zijn zorgen werd
toevertrouwd.

op korte golf
Andermaal verwelkomt ons Verbond een aantal nieuwe leden: J a n B e r g h m a n s
(letterk.), N o ë l B i e b o u w (plast. kunst), H e r v é C a s i e r (letterk.), J o s é D e
P o o r t e r e (letterk.), J e a n D e r o u b a i x (plast. kunst), M o n i q u e H a n o u l l e
(muziek), A n d r é L a m m e r t y n (letterk.), L i e v e n M i s s c h a e r t (muziek),
L u c R e y n a e r t (dramatische kunsten) en J o r i s S u s t r o n c k (dram. kunsten).
Gedurende de oogstmaand leidde onze medewerker Prof. M a r c e l A n d r i e s in
Nederland een cursus in moderne muziekopvoeding.
Letterkundige J a n B e r g h m a n s leidde op 4 juli de tentoonstelling
Nagtegaal-Bosnak in, die te Brugge doorging in het kunstsalon ‘Versailles’. Bij die
gelegenheid sprak hij verder nog over ‘Huidige experimentele poëzie: verkrachting
van de taal.
Kunstschilder A l f o n s B l o m m e , die, zoals men weet, tijdens zijn lange loopbaan
een respectabel aantal belangrijke onderscheidingen verwierf (Grote Prijs van Rome,
Ridder in de Kroonorde, Ereburger van St.-Michiels, stichter van de Kunstacademie
Oostende, Gouden Medaille van de Stad Parijs 1964 en Grand Officier des
Arts-Sciences et Lettres de France 1964) ontplooit op zijn 75ste jaar een nog steeds
belangrijke activiteit op kunstgebied. Hij stelde ten toon in Hotel Britannique, Ieper
(maart), galerie Carlos Demeester, Roeselare (april), Galerie De Beiaard, Mechelen
(mei), Galerie Le Régent, Brussel (juni) en in zijn eigen studio, Zeedijk, 45, Den
Haan a/zee (juli-augustus). In september volgde een jaarlijkse studiereis naar Bretagne,
in oktober eveneens een studiereis naar Zwitserland.
Onder de leiding van R o g e r B o n d u e l ging een autotocht door van Davidsfonds
en J. Df. - Brugge naar enkele Westvlaamse realisaties op het gebied van de moderne
architectuur, met de medewerking van A r t h u r D e g e y t e r e n G a b y G y s e l e n .
In opdracht van de Stad Brugge nam F e r n a n d B o n n e u r e de samenstelling op
zich van de catalogus van de Slabbinck-retrospectieve. Als Belgisch redactielid van
het tijdschrift ‘Wikor’ heeft hij een Brugge-nummer voor dit periodiek uitgewerkt
(juli-oogst 1964), dat blijkbaar flink succes kende in Nederland en waarin hij zelf
een bijdrage schreef over de hedendaagse plastische kunsten te Brugge (naast artikels
van R a f D u s a u c h o i t over de
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historiek van Brugge en van G a b y G y s e l e n over de oude schilderkunst te
Brugge). Verder sprak hij op 5 september in Studio Jacobs te Knokke de inleiding
uit voor de expositie G i l b e r t D e c o c k , alsmede, op 25 september, deze voor de
tentoonstelling W i l l y D e S a u t e r .
Kunstschilder R e n a a t B o s s c h a e r t uit Brugge bekwam een staatspremie voor
schilderkunst. Hij ontwierp een decoratief paneel in keramiek (uitvoering ‘Perignem’)
voor het Casino te Blankenberge. Hij verzorgde tevens de lay-out van het programma
voor het optreden van de keurgroep S.F.X. in Duitsland.
De concertpianist F r a n s B r o u w werd onlangs professor benoemd, voor het
academisch jaar 1964-65, aan de Muziekfaculteit van de Laval Universiteit te Quebec
(Canada). Verbond en tijdschrift wensen de bekende kunstenaar langs deze weg van
harte geluk.
Kunstschilder Wa l t e r C a l l e w a e r t stelde van 10 tot 24 oktober ten toon in
studio Callebert te Roeselare.
Zopas verscheen ‘De Landman en de wolven’, een dichtbundel van H e r v é J .
C a s i e r . Deze uitgave kost 50 fr. en kan verkregen worden bij de auteur, Kerkstraat,
21, Vlissegem.
Kunstschilder J e f C l a e r h o u t stelde van 19 september tot 2 oktober ten toon in
studio Callebert te Roeselare.
Op 13 oktober zond zender West-Vlaanderen het koorwerk ‘Lichtbericht voor
Menden’ uit, een gedicht van J a c q u e s C o r i j n , op muziek van H e r m a n
R o e l s t r a e t e . Het koor ‘Singhet ende weset vro’ uit Kortrijk, o.l.v. M a u r i t s
D e n a u x voerde dit in 1961 door onze Provincie bekroonde werk uit.
Kunstschilder G i e s C o s y n s uit Kwaremont stelde gedurende de oogstmaand ten
toon in studio Caracas te Den Haan.
N e l l y D e B o c k - W i n d e l s stelt van 17 oktober tot en met 2 november
schilderwerken ten toon in de Rookzaal van de Stadsschouwburg te Kortrijk (Atelier:
Mgr. de Haernelaan, 45, Kortrijk).
Wijlen kunstschilder J a n D e C l e r c k werd te Oostende gehuldigd door een
tentoonstelling in het museum voor Schone Kunsten, van 25 juli tot 7 september.
Aan de ‘Herdenkingsavond Staf Bruggen’, die door de toneelkring ‘Richten’ uit
Ieper werd ingericht op 26 september, verleenden volgende leden hun medewerking:
Maurits De Clercq, Egon Pannecoucke,

[Ridder Pierre van Outryve d'Ydewalle, vervolg]
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Wij weten hoezeer de heer Gouverneur bekommerd is voor de materiële welvaart
van ons volk, met welke krachtdadigheid hij gestreden heeft tegen de gesel van de
werkloosheid, die, tot vóór enkele jaren nog, onze provincie teisterde. Wij weten wat
hij allemaal gedaan heeft voor de industrializering van onze provincie en hoe bepaalde
grote bedrijven zich hier zijn komen vestigen dank zij zijn hoge invloed. Wij weten
ook hoe hij, in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Westvlaamse Economische
Raad, in samenwerking met het Westvlaams Economisch Studiebureau, alles gedaan
heeft en nog voort doet voor de economische bloei van West-Vlaanderen.
Doch, man van hoge cultuur, gevoelig en ontvankelijk voor de hogere waarden
van de geest, heeft hij tevens ook steeds zijn volle aandacht geschonken aan de
culturele en geestelijke opgang van ons volk, omdat hij weet dat materiële welvaart
moet bekroond worden met een hogere geestelijke vervolmaking, willen wij niet
vervallen in een plat en mensonwaardig materialisme.
Zijn bekommering voor het gebruik van een Algemeen Beschaafd Nederlands,
zijn streven naar meer voornaamheid voor onze mensen, zijn belangstelling voor een
smaakvollere wooncultuur alsmede zijn algemene waardering en interesse voor alles
wat het kunst- en geestesleven in onze provincie aanbelangt, hebben het mogelijk
gemaakt dat tal van reeds bestaande culturele werken in de provincie tot een hogere
bloei mochten komen of dat, daar waar de behoefte zich voordeed, er nieuwe konden
in het leven geroepen worden.
Zo werd in 1951 het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond gesticht, dat in januari
1952 het eerste nummer van zijn orgaan, het tijdschrift ‘West-Vlaanderen’ liet
verschijnen. Van meetaf aan was de heer Gouverneur vol sympathie voor deze nieuwe
stichting, die zoveel zou kunnen realiseren voor de kunstenaars, voor de verspreiding
van de kunst en voor de opvoeding van ons volk over het algemeen.
Toen hem gevraagd werd of hij van de nieuwgestichte vereniging het
Erevoorzitterschap wilde waarnemen, was hij daartoe onmiddellijk bereid. Het
kunstenaarsverbond mocht zich verheugen in een ruime steun vanwege de provincie
en in een hartelijke samenwerking met de Provinciale Dienst voor Culturele
Aangelegenheden. Ter gelegenheid van één van zijn statutaire jaarvergaderingen te
Brugge werden alle aanwezige kunstenaars door de heer Gouverneur ontvangen in
zijn ambtswoning. De Westvlaamse kunstenaars danken Ued. oprecht van harte,
Mijnheer de Gouverneur, voor de wijze waarop Ued. zich toen met hen onderhield,
voor uw belangstelling voor hun werk, voor uw begrip voor hun problemen.
Op 9 juli 1963 werd het bestuur van het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond
door hunne Majesteiten de Koning en de Koningin ontvangen in hun villa te Oostende.
Wij weten dat het aan de Heer Gouverneur te danken is dat deze ontvangst mocht
plaats grijpen en dat dank zij zijn voorstelling van de aanwezige kunstenaars aan de
Koning en de Koningin, de gesprekken zo vlot, we zouden bijna gezegd hebben, zo
gemoedelijk verliepen.
Mijnheer de Gouverneur, naar aanleiding van uw twintigjarig ambtsjubileum zult
Gij van veel personen en instanties blijken van hulde en waardering ontvangen. De
Westvlaamse kunstenaars willen hierin niet ten achter blijven. Wetende wat Gij
betekent voor onze provincie en bewust van uw hoge waardering en steun voor de
hogere waarden van de geest, danken wij U voor het vele goede en schone dat door
uw toedoen of met uw steun mocht tot stand komen en wij hopen Ued. nog gedurende
vele jaren aan het hoofd van onze dierbare provincie te mogen behouden.
J. Storme
Gedeputeerde - Voorzitter van het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond.
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ontmoetingen
Jozef Camerlynck Officier in de Kroonorde
Op voorstel van het Ministerie van Financiën werd, bij Koninklijk Besluit van
4-9-1964, de h. Jozef Camerlynck, Beheerder, Directeur-Generaal van de NV. Bank
van Roeselare en West-Vlaanderen, bevorderd tot Officier in de Kroonorde. Zijn
verdiensten inzake zorg voor de verwaarloosde jeugd in de Tehuizen ‘Onze Kinderen’
en ‘Onze Jongens’ te Rumbeke, werden vroeger reeds officieel erkend in de
benoeming tot Ridder in de Kroonorde, onderscheiding die hij samen met zijn
echtgenote ontving. Thans is het zijn activiteit op het financiële plan die de aanleiding
vormde tot een bevordering in voormelde orde.
De persoon van de h. Camerlynck is onmogelijk weg te denken uit de economische
evolutie en opgang van de Provincie West-Vlaanderen. Hij was een der eersten om
in te zien dat deze provincie en meer bepaald haar middenstandsklasse, nood had
aan een financiële instelling, die zich zou interesseren aan haar problemen en die
bereid zou zijn haar initiatieven daadwerkelijk te steunen. In de Bank van Roeselare,
toentertijd genaamd de Middenstandsbank, zag hij het geschikte middel om in deze
behoefte te voorzien.
In het jaar 1928 aanvaardde hij de leiding van deze instelling. Met helder doorzicht,
onvermoeibare werklust en verbeten doorzettingsvermogen bouwde hij deze bank
uit tot een voorname instelling, die niet alleen op financieel maar o.m. ook op kultureel
gebied een weldaad is voor West-Vlaanderen.
Bij de stichting van ons Verbond en ons Tijdschrift gingen wij ook bij de h.
Camerlynck aankloppen om financiële steun. In alle vertrouwen ten overstaan van
ons initiatief werd ons die steun door de Bank van Roeselare onmiddellijk toegezegd.
En in stijgende verhouding verleend tot op vandaag de dag.
Daarom vooral onze dank aan de h. Camerlynck die bij de Raad van Beheer van
de N.V. Bank van Roeselare en West-Vlaanderen steeds onze eerste en meest eminente
voorspreker was.
De jongste blijk van officiële waardering en hulde moge voor de h. Camerlynck
een aansporing zijn om op de ingeslagen weg verder te gaan.
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ontmoetingen
In memoriam Remi Ghesquiere
Lijkrede, uitgesproken door Jozef Storme, Voorzitter van het C.V.K.V.
‘Qui bene cantat, bis orat’. ‘Wie goed zingt, bidt tweemaal’.
Met grote eerbied, voor de waarlijk religieus geïnspireerde kunstenaar, mogen wij
deze gekende spreuk, in haar volle betekenis, toepassen op de heer Remi Ghesquiere,
toondichter, koster-onderwijzer, grote opvoeder, strijdend Vlaming en overtuigde,
diepgelovige christen.
In mijn hoedanigheid van Voorzitter van het Christelijk Vlaams
Kunstenaarsverbond acht ik het voor mij een grote eer, in naam van onze Vlaamse
kunstenaars en, ik hoop, mede in naam van geheel het Vlaamse volk, U, edele mens,
grote Vlaming, voorbeeldige christen en rasechte kunstenaar, tevens ook stichtend
lid van het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond, bij uw heengaan naar het eeuwige
vaderhuis, onze grote waardering en diepgemeende, van uit het hart komende, hulde
uit te spreken.

op korte golf [vervolg]
G u i d o Va n O v e r b e k e e n G e r a r d Ve r m e e r s c h .
Kunstschilder S y l v è r e D e c l e r c k , stelde ten toon in de Galerij Pier te
Blankenberge, van 1 tot 15 oogst.
De Knokse kunstschilder G i l b e r t D e c o c k stelde in studio Jacobs te Knokke op
de Zeedijk, van 5 tot 20 september, zijn werken ten toon.
Van 15 tot 31 augustus werd in het Boudewijnpark te Sint-Michiels een tentoonstelling
Plastische Kunsten gehouden. Er waren werken te zien o.m. van de volgende
kunstenaars: G e o r g e t t e D e g r o o t e - Ta n g h e , E d g a r d F o n t e y n e ,
F e r n a n d G e v a e r t , J a n R y h e u l , A l b e r t S e t o l a , A n d r é Ta e c k e n s
e n R o g e r Va n d e w e g h e . In het inrichtend comité van deze expositie zetelden
verscheidene Ieden van het C.V.K.V.: F e r n a n d B o n n e u r e , G a b y G y s e l e n
e n D r . H u b e r t P e e t e r s . De openingsplechtigheid werd opgeluisterd met
muziek en voordracht: hieraan verleende ook G e r a r d Ve r m e e r s c h zijn
medewerking.
Aan een tentoonstelling van schilder- en beeldhouwwerken, ingericht in de loop van
juli, door de Kunstkring Horizon te Heistaan-Zee, namen volgende kunstenaars deel:
H e n r i D e J a e g e r , M a u r i t s D o u s s e l a e r e , A n d r é Ta e c k e n s , L e o
Va n d e K e r c k h o v e .
Ons Beheerraadslid J o z e f D e l e u leidde de tentoonstelling A r t h u r D e l t o u r
en M a g l o i r e D o r n e z in, die plaats had op 5, 6 en 7 september in de
Gemeentelijke jongensschool te Rekkem.
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Voordrachtkunstenares S u u s D e m a r e s t trad op bij de 11-juliviering te Oostende.
Van A n d r é D e m e d t s verscheen in ‘Dietsche Warande en Belfort’ nr. 6, een
studie over Verriest te Wakken.
In het Volume 1962 van het Bulletin Monumental van de Société Française
d'Archéologie (Parijs), zopas verschenen, werden twee bijdragen gepubliceerd van
L u c i e n D e n d o o v e n over de Abdij Ter Doest en over de Kerk van Lissewege.
Voor zijn medewerking aan het ‘Congrès Archéologique de France’ (1962), werd
door de Société Française d'Archéologie, gesticht in 1834, een bronzen medaille
toegekend aan L u c i e n D e n d o o v e n .
Het stuk ‘Peegie’ van W i l l e m D e n y s en W i l l e m P u t m a n ging door voor
de Vlaamse Televisie op zondag 23 oogst, spijtig genoeg in een onmogelijk
mengdialekt. Wanneer een voorstelling met Westvlaamse acteurs in Westvlaams
dialekt?
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Beeldhouwer S t e v e n D e p u y d t uit Varsenare exposeerde in de
openluchttentoonstelling van beeldhouwwerken te Bachte-Maria-Leerne in het domein
Ooidonk, gedurende de maand augustus.
Het beweegbare poppenensemble over het Westvlaamse volksleven, dat aan Ridder
van Outryve d'Ydewalle werd aangeboden bij de viering van zijn twintigjarig
ambtsjubileum als gouverneur, werd uitgevoerd door S t e v e n D e p u y d t , prijs
voor de beeldhouwkunde van onze provincie.
Van 26 september tot 11 oktober stelde W i l l y D e S a u t e r grafiek en schilderwerk
tentoon in Studio Jacobs, Zeedijk, 148, te Knokke-Het Zoute.
Onder de auspiciën van de ‘Vereniging van Katholieke Oostvlaamse schrijvers’
verscheen de dichtbundel ‘Tijdeloos in het Voorjaar’ van A l b e r t D e Vo s ,
gedichten uit 1962, die een cyclus vormen rond zee, aards en wind, met als intermezzo
schetsend verpozen. Prijs: 50 fr., te storten op giro 2910.01 van de auteur, Dorp, 82,
Kluizen.
In de regie van B e r t D e W i l d e m a n begon dezer dagen het speelseizoen '64-65
van Teater Antigone te Kortrijk, met ‘De Bromberen’ van Goldoni.
Kunstschilder G e o r g e s D h e e d e n e stelde ten toon, tijdens de eerste weken van
oogst, in het museum van Schone Kunsten te Deinze.
Na een contactvergadering tijdens de Internationale Orgelweek te Brugge, blijken
alle gunstige omstandigheden aanwezig te zijn om over te gaan tot de stichting van
een Belgische organistenvereniging, die als doelstelling zal huldigen:
godsdienstig-liturgische vorming, professionele en artistieke vervolmaking en sociale
verbetering en herwaardering. De bekende orgelist K a m i e l D ' H o o g h e was
initiatiefnemer er wordt tevens voorzitter van de vereniging. Eerstdaags wordt
overgegaan tot de kadervorming per bisdom.
K a m i e l D ' H o o g h e bleef ook als orgelist zeer actief en verzorgde (of zal
verzorgen) volgende concerten: Blankenberge (6 oogst), Haarlem (20 oogst), Barl,
Brescia, Milaan in Italië (oktober), Komen (11 november) en de Middagconcerten
te Antwerpen (13 november).
Op 15 november e.k. geeft hij een orgelconcert te Coimbra (Portugal) in het kader
van de Belgische week aldaar.
Kunstschilder A n t o D i e z stelde van 10 tot 21 oktober zijn werken ten toon in de
Galeries Veuve Breckpot te Antwerpen. Ons Redactieraadslid G a b y G y s e l e n
verzorgde de inleiding.

[In memoriam Remi Ghesquiere, vervolg]
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Dienen. Deze levensleuze van alle ware idealisten was ook uw levenshouding.
Doelbewust hebt gij uw kunst in dienst gesteld van God, Kerk en Volk. In dienst van
God, uw aanleg en begaafdheid, doch deze niet alleen, ook uw diep geloof en uw
grote liefde voor Vlaanderen, deden U een beroep kiezen waarin gij uw ideaal ten
volle zoudt kunnen realiseren: koster-onderwijzer.
Als koster waart gij ambtelijk geroepen om de kerkelijke diensten met uw muziek
en uw zang op te luisteren. Als onderwijzer waart gij ambtelijk geroepen om mede
te werken aan de opvoeding van uw volk. Gij hebt met uw muziek en uw liederen
het katholiek en Vlaams ideaal gewekt en gestimuleerd bij onze jeugd en bij geheel
ons volk.
Deze diepgelovige katholieke Vlaming heeft ons geestelijke en ook wereldlijke
liederen geschonken, die in de volste zin van het woord gemeengoed geworden zijn
van het volk. Weerklinkt nog steeds niet tijdens de meimaand, op mariale feestdagen
en plechtigheden, op Mariabedevaarten in eigen land en op Lourdesbedevaarten het
eenvoudig, maar ontroerend schone en alombekende ‘O Maria die daar staat, gij zijt
goed en ik ben kwaad’. Thans moogt gij, goede Remi Ghesquiere, op de vooravond
van Maria's hoogfeest, in haar maagdelijke handen, na deze aardse ballingschap, de
gezegende vrucht van haar schoot, aanschouwen, zoals de kerk in het Salve Regina
zingt.
Niet min dan honderd geestelijke liederen heeft deze vruchtbare kunstenaar ons
geschonken op teksten van Guido Gezelle, Vincent Lefere, August Cuppens, alsook
op eigen teksten. Twee volksmissen op teksten van Eerwaarde Zuster Maria Jozefa
en Eerwaarde Pater Hilarion Thans. Een vierstemmige Missa Pacis en een recitatiefmis
voor kinderen op teksten van wijlen Eerwaarde Heer Poppe en Jozef De Vocht.
Remi Ghesquiere heeft ook met zijn liederen de Vlaamse jeugd met fierheid en
entoesiasme doen zingen van Vlaanderen. Het Kerelskind, De Trommel slaat, De
Blauwvoet en zoveel andere Vlaamse liederen hebben wij geleerd op de schoolbanken,
gezongen in studentenvergaderingen en weerklinken nog steeds in volle
strijdvaardigheid op onze Vlaamse bijeenkomsten.
Doch niet alleen Vlaamse strijdliederen heeft Remi Ghesquiere ons geschonken.
Ook kunstliederen en koorwerken, die nog regelmatig op het repertorium van onze
zangkoren voorkomen, zoals ‘De Averulle en de Blomme’ en ‘De Veldkapel’. Remi
Ghesquiere was niet alleen componist, doch ook opvoeder. Overtuigd van de
opvoedende waarde van het lied voor het kind en in de huiskring schonk hij ons drie
bundels getiteld: ‘Zingende Harten’ met vijfenveertig liederen die hij zelf bestemde
voor huis en school en drie bundels getiteld: ‘Het mezennestje’ met meer dan honderd
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liederen voor bewaarschoolkinderen en meer dan honderd liederen voor de lagere
school.
Benevens deze vele liederen vond deze wroeter nog de tijd om verscheidene
kantaten en vierstemmige koorwerken te maken.
Tot zelfs het kindertoneel had de belangstelling van deze grote opvoeder. Aldus
schonk hij ons acht kindertoneelspelen.
En op welke meesterlijke wijze heeft hij niet het lied en de beelding aan elkaar
gekoppeld met zijn ‘Zingende meisjes van Halle’. Deze troep kinderen waarmede
hij geheel Vlaanderen en Noord-Nederland heeft doorreisd en volle zalen heeft
ontroerd met de kinderlijke, zuivere schoonheid van uitgebeelde liederen.
Remi Ghesquiere wist niet wat rusten was. Van hem kan niet gezegd worden dat
hij ‘op zijn lauweren gerust heeft’. Denkelijk was hij van oordeel dat de eeuwigheid
daarvoor lang genoeg zal duren. Nog in 1956, het Rodenbachjaar, bracht de 90-jarige
Remi Ghesquiere ons een nieuwe liederenbundel getiteld ‘Rodenbach zingt’ met
vijftien liederen op teksten van Rodenbach.
Hooggeachte Remi Ghesquiere, U kunnen wij met de eerbiedwaardige en be-
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nijdenswaardige titel van Patriarch, Aartsvader, begroeten, wanneer wij door
aartsvader verstaan iemand die niet alleen de stamvader is van een talrijk nageslacht,
doch die tevens aan dit nageslacht een geestelijke nalatenschap heeft achtergelaten.
Het talrijke nageslacht is er; de vele Ghesquiere's, uw kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen, leven tussen ons. En ook de geestelijke nalatenschap is er; uw
kunst, uw werk, ongetwijfeld, maar daarenboven en nog veel meer uw voorbeeld
van onwankelbare beginselvastheid, zodat één van uw zonen priesters, de
Zeereerwaarde heer Kanunnik Ghesquiere kort en, eenvoudig in één enkele korte
zin uw homilie kon uitspreken: ‘Vader heeft nooit afgeweken van zijn princiepen’.
Duurbare afgestorvene, rust in vrede bij de Heer uw God.

ontmoetingen
In memoriam Marcel Matthijs
Lijkrede, uitgesproken door Lucien Dendooven, Verbondssecretaris van
het C.V.K.V.
De kunstwereld heeft als met een plotse slag het overlijden vernomen van een groot
figuur uit de Vlaamse letteren. Met ontroering ontvingen wij het bericht dat het hart
van Marcel Matthijs - dat bewonderenswaardige, energieke hart - plots begeven had.
Als secretaris van het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond, brengen wij, uit
naam van alle leden, onze afscheidsgroet aan hem die in de Vlaamse kunstwereld
een grote leemte achterlaat. Hij woonde te Oedelem, het dorp waar hij geboren is:
een van de dorpen in de Brugse vlakte. Wie in deze vlakte is geboren, daar zijn
vruchtbaar leven doorbracht en zijn werken schreef: hij kan nergens ter wereld meer
gaan zonder de stempel mede te dragen van die streek en van al de mensen die hij
er ontmoette.
Marcel Matthijs werd van jongsaf met de harde kanten van het leven
gekonfronteerd. Waar de mistoestanden, die velen op hun weg ontmoetten, eerder
vervlakking en ontmoediging tot gevolg hadden, wekten zij bij hem
rechtvaardigheidszin en strijdlust op. Graag vertelde hij over de moeilijke jaren, toen
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hij als jonge man in de mijnen werkte en toen hij zich later opwerkte tot een
zelfstandig en vaardig ambachtsman. Dan reeds had hij blijk gegeven van de
onverwoestbare wilskracht, die hem nooit zou verlaten.
Zijn werken ontstonden onder de toren van zijn geboortedorp. Realistisch en sociaal
van inslag trokken zij de aandacht van het literaire milieu, zowel in Vlaanderen als
in Nederland: Het Grauwvuur, Herfst, De Ruitentikker, Doppen, De Pacifist, Een
Spook op zolder, Schaduw over Brugge, De Gouden Vogel, Mensen in de strijd, Wie
kan dat begrijpen?, Hellegat, Onder de toren, en nog enkele andere verhalen, waarvan
er heel wat in het Frans en het Duits werden vertaald. Hij behaalde in 1939 de
letterkundige prijs van West-Vlaanderen en het jaar daarop de August Beernaertprijs
van de Koninklijke Vlaamse Akademie voor Taal- en Letterkunde.
Marcel Mattthijs is in onze letteren niet de enige, die aangetoond heeft dat het
werk van de handen gepaard kan gaan met een goed en gedegen kunstenaarsschap.
Maar zelden heeft iemand als hij, bij het in alle hevigheid scheppen van een
letterkundig werk, met zo veel vastberadenheid en op een zo pregnante

op korte golf [vervolg]
Op 8 oktober hield S t e f a a n D o m b r e c h t een orgelrecital in de kerk van de
Paters Dominikanen te Oostende.
C h r i s D u b o i s uit Sint-Andries werd vijfde gerangschikt in de Internationale
Orgelwedstrijd te Brugge. Kort na deze bekroning volgde een tweede, nl. de prijs
‘Staf Nees’ (5000 fr.) voor beiaardcompositie; deze onderscheiding werd hem met
eenparigheid der stemmen door de jury verleend. Het bekroonde werk omvat vier
variaties op het Oud-Nederlands lied ‘Sa laat ons vrolijk wezen op St.-Antoniusfeest’.
Dit lied komt voor in het oude Rederijkersspel (± 1460) ‘De Tentatie van St.
Antonius’.
Verbond en tijdschrift wensen hun medelid van harte geluk bij deze dubbele
bekroning.
In het Retorika-tehuis, Koning Albertlaan te St.-Michiels, richtten de Gezellen van
de H. Michiel een tentoonstelling in (27 september - 4 oktober), waaraan onze leden,
boetseerder-beeldhouwer E d g a r d F o n t e y n e en schilder We r n e r S a r l e t
hun medewerking verleenden.
Op 6 oktober werd het hoorspelseizoen van de B.R.T. West-Vlaanderen geopend
met ‘En toen overwon het water’, geschreven door F r e d G e r m o n p r e z en
opgevoerd door Teater Antigone uit Kortrijk, in de regie van B e r t D e
Wi l d e m a n .
Van 16 tot 30 september stelde kunstschilder F e r n a n d G e v a e r t zijn werken ten
toon in de Galerij Oranje te Gent. Van 3 tot 18 oktober hield hij zijn jaarlijkse
expositie in zijn atelier, Torhoutsteenweg, 463, St.-Michiels.
Van de debutant P a u l G o d d y n verscheen een dichtbundel ‘Totem’ in eigen
beheer, Oedelemstraat, 54, Sysele.
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P a u l H a n o u l l e en de oud-leden van ‘Ons Dorado’ hebben op 3 en 4 oktober
‘Open Zangstonden’ ingericht te Brugge, een soort cursussen voor leden van koren,
muziekverenigingen en leiders van jeugdbewegingen. De Zangstonden kenden een
overweldigend succes. Dergelijke initiatieven verdienen alle lof en waardering.
Kunstschilder J a n H o o g s t e y n s exposeerde van 4 tot 31 juli in Rally St.
Christophe te Deurle.
Kunstschilder J o r i s H o u w e n exposeerde van 15 tot 31 juli zijn werken in de
galerie Aquarama te Blankenberge en van 10 tot 31 oktober in Unidecor,
Groentemarkt, 11, Oostende (atelier: Kastanjelaan, 27, Tielt).
Sierkunstenaar J o M a e s uit Oostende bewerkstelligde een merkwaardige
reconversie
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van de gemeenschapskapel van het St.-Andreas-Instituut te Oostende.
Voor een uitgelezen publiek gaven de Solisten van het Belgisch Kamerorkest, o.l.v.
G e o r g e s M a e s , op 22 oogst een concert in het Stedelijk Casino te Blankenberge.
De begrafenis van ons gewezen Redactieraadslid, letterkundige M a r c e l M a t t h i j s
had plaats op donderdag 3 september te Oedelem. Een lijkrede werd uitgesproken
door L u c i e n D e n d o o v e n , verbondssecretaris van het C.V.K.V., dat ook een
gedenkkroon had laten dragen in de rouwstoet.
Op 21 oktober gaf A b e l M a t t h i j s een pianorecital voor ‘Jeugd en Muziek’
Blankenberge.
De Flamencodanser N i n o d e F l a n d e s werd kortelings met zijn Arte
Flamencogroep ontvangen op het Kortrijkse stadhuis. Een tiental vertoningen van
de groep gaan door in Vlaanderen. Op 1 oktober had de galavoorstelling plaats te
Kortrijk, ingericht door V.T.B. - V.A.B., onder de auspiciën van het Noordstarfonds.
In de tentoonstelling ‘Het portret sinds James Ensor’, die door de Kunst- en
Cultuurkring van Geraardsbergen van 9 augustus tot 20 september werd ingericht in
de Sint-Adriaansabdij aldaar, hingen o.m. werken van C o n s t a n t P e r m e k e en
H e n r i - V i c t o r Wo l v e n s .
Door de Koninklijke Beiaardschool van Mechelen werden onlangs twee internationale
wedstrijden uitgeschreven, een voor beiaardspel en een voor beiaardcompositie. Het
C.V.K.V. acht zich gelukkig zijn medelid G h i s l a i n P o u s s e e l e , stadsbeiaardier
te Kortrijk, ‘dubbel’ te mogen feliciteren: hij haalde de ‘Verheydenprijs’ voor
uitvoering van de volgende werken: ‘Introduzione en Fuga’ (J. Lerinckx), ‘Thema
met Variaties’ (G. Feremans) en ‘Dodecafonische Suite’ (H. Badings) - en verder
bekwam hij de prijs ‘Koninklijke Beiaardschool’ voor zijn ‘Sprookjessuite’ in vijf
delen (pastorale, estampida, fantasia, cantabile, marcia). Aan de compositiewedstrijd
namen 12 toondichters deel, o.m. uit Amerika, Frankrijk en Nederland.
Sierkunstenaar R a y P y s o n uit Oostende realiseerde de binnenversiering van het
gemeentehuis van Stene.
Het werk ‘Terzet op. 33’ van H e r m a n R o e l s t r a e t e werd op 9 september
uitgezonden door zender West-Vlaanderen.
Op 17 oogst zond Studio West-Vlaanderen de ‘Symfonie in es met koor’, opus 55,

[In memoriam Marcel Matthijs, vervolg]
manier, de realiteit van de mensenstrijd uitgebeeld. Met diepe menselijkheid heeft
hij zijn figuren beladen. Eerlijk streed hij voor zijn overtuiging; de eenvoud was zijn
kracht.
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Bijna aan het ongelooflijke grenst de kracht waarmede hij de laatste lijdensfase
van zijn leven, doorheen de zware operatie en de daaropvolgende periode, heeft
aangevat.
Wat wij in U vooral bewonderd en gewaardeerd hebben, Marcel Matthijs, was uw
goed hart voor allen die minder bedeeld waren. In de sociale problematiek, die als
een felle geest door uw werken waait, herkennen wij U als iemand die zich nooit bij
onrecht en verdrukking heeft neergelegd.
Gij deedt het niet op een onkundige manier, maar met een scherp psychologisch
doorzicht en met een pen waarvan de scherpte spoedig was vermaard.
Goede vriend Marcel Matthijs, uw vrienden van het Christelijk Vlaams
Kunstenaarsverbond staan om het graf, onder de toren van een dorp in Vlaanderen.
Uw laatste rustplaats. Het laatste vaarwel van uw vrienden-kunstenaars is diepoprecht.
Het moge tot U doorklinken in dezelfde energieke taal, die uw kenmerk was, - langs
de eeuwige weg waar de Heer U zal binnenleiden in het Paradijs. Uw dierbare familie,
uw talrijke vrienden en gans het kunstminnend Vlaanderen zullen aan U een
piëteitsvolle herinnering bewaren.

ontmoetingen
In memoriam Charles Bresous

Bij het ter perse gaan vernemen wij het overlijden van ons medelid, kunstkopersmid
Charles Bresous, op 4 oktober te Kortrijk. Hij werd geboren op 2 april 1899 te
Gentbrugge en was zoon van een begaafd sierkunstenaar. Heel zijn leven heeft hij
gewijd aan zijn edel kunstambacht; met geestdrift en taaie volharding dwong hij de
koperen plaat te zeggen, wat hij zelf uit te spreken had. Zijn verdiensten werden dan
ook veelvuldig erkend: hij was Ridder in de Kroonorde met palmen, Ridder in de
Leopold II orde, hij bekwam de gouden eremedaille Wereldtentoonstelling 1958 en
was tevens laureaat van de arbeid. Zijn werk vond een plaats in tientallen
tentoonstellingen, zo in binnen- als in buitenland; men kan het aantreffen in meerdere
openbare en kerkelijke gebouwen, o.m. te Brugge, St.-Michiels en Kortrijk.
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In hem verliest West-Vlaanderen een zeer gewaardeerd meester in het
kunstambacht, maar zijn vrienden verheugen er zich over, dat hij nog het geluk heeft
mogen smaken het groot koorkruis voor de Sint-Elisabethskerk te Kortrijk - een
werk, dat hij als de bekroning van zijn kunstloopbaan beschouwde - af te werken en
geplaatst te zien. Op de dag van zijn overlijden verklaarde hij: ‘Wij zijn geen grote
meesters. Daar is er maar Een, die over alles Meester is. Wij blijven altijd leerlingen.’
Verbond en tijdschrift brengen hem een laatste vriendengroet en bieden de achtbare
familie hun blijken aan van hun diepgemeende en christelijke deelneming.
Julien Van Remoortere
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Naar aanleiding van het verlenen van het eredoctoraat in de letteren en wijsbegeerte aan Stijn Streuvels
door de universiteit van Suid-Afrika, bood de ‘Suid-Afrikaans-Belgiese Vereniging’ te Pretoria een
receptie aan. Aan de rector werd een fotoalbum van Stijn Streuvels overhandigd, geschonken door
de Uitgeverij Desclée De Brouwer. Van links naar rechts bemerkt men op de foto prof. dr. Wilfried
de Pauw, die het voorstel tot promotie bij de universiteit aanhangig maakte, de gastvrouw, mw. dr.
de Mûelenaere, prof. dr. S. Pauw, rector van de Universiteit van Suid-Afrika en dr. Pol Doussy,
voorzitter van de ‘Suid-Afrikaans-Belgiese Vereniging’, die de dankbaarheid van de Vereniging en
van het Vlaamse volk vertolkte voor dit eerbewijs aan Stijn Streuvels.

ontmoetingen
Beeldhouwer Rik Laloo 70!
Tien jaar geleden liet ‘West-Vlaanderen’ een levensbericht verschijnen bij de zestigste
verjaardag van de Brugse beeldhouwer Rik Laloo. Op 15 september 1964 is daar
een nieuw decennium bijgekomen, waarmede wij de jarige graag opnieuw geluk
wensen.
Aan die gedenkdag koppelen wij trouwens de herinneringen welke Rik Laloo voor
ons heeft opgediept uit zijn oorlogstijd, nu vijftig jaar geleden.
Rik Laloo werd gemobiliseerd in augustus 1914. Het jaar daarvoor had hij lauweren
geoogst aan de Academie voor Schone Kunsten in zijn geboortestad, met een eerste
prijs tekenen levend model, als klasgenoot van de inmiddels overleden Pierre Verbeke.
Zijn eerste kontakt met het oorlogsgebeuren waren de gevechten bij Lier, de
overhaaste aftocht uit Antwerpen en de omzwermingen met zijn Brugs regiment in
de Westhoek, totdat het vooraan in Frankrijk kon worden gereorganiseerd en terug
ingezet aan het IJzerfront.
De jonge Bruggeling poogde reeds te Cherbourg opnieuw wat aan toneel te doen,
maar het heimwee naar huis had nog de bovenhand. Het ging niet. Terug aan het
front, in de sector Diksmuide, ontmoette Rik Laloo de muzikant Victor Boddart.
Deze heeft hem over die kortstondige artistieke crisis heen geholpen. Er kwam een
regimentstoneelgroep tot stand in een café op Elzendamme. Men speelde ‘Werkerseer’
van Putman en ‘Baas Ganzendonk’. En, omdat de soldaten vroegen naar kluchten,
‘De jood op het politiebureau’ en ‘Drie hanen om een jonge hen’. Nu werd Rik Laloo
opgemerkt door aalmoezenier Nobels, de hem naar zijn compagnie kon krijgen, met
de bedoeling er zijn toneelmeester van te maken. Rik Laloo speelde André in
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‘Marraintjesliefde’, van Nobels zelf. Zo kon de aalmoezenier zijn medewerker
signaleren aan Dr. J.O. De Gruyter en werd Rik lid van diens Fronttoneel.
Wat kwam er aan 't Front terecht van het beeldhouwen?

op korte golf [vervolg]
van Baron J o z e f R y e l a n d t uit. De Mis van dezelfde componist werd op 11
oktober door de Vlaamse T.V. uitgezonden met de medewerking van het Renaat
Veremanskoor, o.l.v. R o g e r D e r u w e .
Zopas verscheen een nieuw boek van R a f S e y s : ‘Käthe Kollwitz in Vlaanderen’.
Van ‘Het treurende ouderpaar’, een beroemd en ontroerend werk van de bekende
kunstenares, wordt de achttienjarige wordingsgeschiedenis geschetst. E m i e l
D e b a i l l i e bezorgde van dit monument een reeks schitterende fotografische
opnamen, waarmee het boek op een uitstekende wijze werd geïllustreerd.
Prijs: 60 fr., te storten op p.c.r. nr. 5167.79 t.n.v. de auteur, Stationsstraat, 23,
Koekelare.
Van ons medelid L e o S i m o e n s verscheen in de Gezellekroniek II: ‘R.M. Rilke
en G. Gezelle’.
Op 22 oktober ging de opening door van de nieuwe toonzalen van de kunstateliers
S l a b b i n c k , Hoefijzerlaan te Brugge, in tegenwoordigheid van minister A.
Declerck. Het openingswoord werd uitgesproken door dr. A l b e r t S m e e t s . De
film ‘Ars Antiqua’, samengesteld door Gevaert en handelend over het
kunstborduurwerk van deze ateliers, werd vertoond.
Linograveur A n d r é S o r e l stelde in de loop van september zijn werken ten toon
in ‘La Casa’, Vlaanderenstraat, Oostende.
Kunstschilder G u s t a a f S o r e l stelde ten toon van 18 tot 31 juli in ‘La Casa’ te
Oostende (atelier: Kerkstraat, 46, Oostende).
De dichter W i l l y S p i l l e b e e n werd bekroond met de Prijs van de Poëziedagen
te Wemmel (zie ‘Ontmoetingen’ en ‘Poëtisch Bericht’). Te dezer gelegenheid werd
hij op 28 september gehuldigd op het stadhuis te Menen. Onze Redactieleider A n d r é
D e m e d t s sprak de feestrede uit.
J o h a n S p i l l i a e r t , de jonge Nieuwpoortse schilder, die zijn studies in St.-Lucas
beëindigde als laureaat en bekroond werd met de baron Van Ackerprijs als meest
verdienstelijke leerling, opende in de maand oogst een tentoonsteling van zijn
schilderwerken in het Nieuwpoortse stadhuis.
In de semi-officiële reeks ‘Monografieën over Vlaamse letterkunde’ (uitg. Manteau)
verscheen eindelijk ook een deeltje over S t i j n S t r e u v e l s . Het is van de hand
van Gerard Kruivelder.
Kunstschilder B o e r T h e u n y n c k hield van 21 tot 27 oogst een tentoonstelling
in de Boterhalle te Diksmuide. Zij werd ingeleid door A n d r é D e m e d t s .
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Van 4 tot 16 september stelde kunstschilder L e o Va n d e k e r c k h o v e zijn werken
ten toon in het kunstsalon Noël Catry, Steenhouwersvest, 44, Antwerpen. In de loop
van oktober exposeerde hij in de Galerie Générale te Oostende.
Het ingezonden werk van kunstschilder L u c i e n Va n d e n D r i e s s c h e werd
weerhouden om tentoongesteld te worden in de expositie ‘Europa-Prijs voor
Schilderkunst van de Stad Oostende’, die doorgaat in het Casino-Kursaal van 20
september tot 31 oktober 1964. Deze kunstschilder exposeerde ook nog in 't
Schuttershof te Deurle, van 26 september tot 8 oktober.
Hij neemt verder eveneens deel aan de ‘Ausstellung junges Flandern’ - een expositie
van schilderijen, grafiek, tekeningen, keramiek en foto's uit Vlaanderen - die in
november doorgaat te Frankfurt am Main.
Kunstschilder A n d r é Va n d e v o o r d e uit Poperinge hield van 2 tot 19 oktober
een tentoonstelling van zijn werk in Kunstgalerij Britannique te Ieper.
Begin september verscheen een nieuwe poëziebundel van J o r i s Va n H a e l e w y n .
Deze uitgave bevat vijftig gedichten en kan verkregen worden mits storting van 60
fr. op giro 5950.26 t.n.v. de auteur, Sint-Lievenspoortstraat, 268, Gent.
Binnenkort verschijnen twee nieuwe jeugdboeken van J u l i e n Va n
R e m o o r t e r e : ‘Gers grote reis’ (geprimeerd door de Provincie West-Vlaanderen)
en ‘Jan Monter en het Volk van Venus’ (nr. 11 in de reeks). Er worden ook
verscheidene herdrukken voorzien, o.m. zijn Hippel-Trippelserie, ‘Vlug het wilde
paard’ en ‘Jongens uit de Polder’. Verder behaalde hij met zijn roman ‘De President
is dood’ de Prof. Em. Vlieberghprijs 1964 van het Davidsfonds; dit boek zal begin
1965 in de Gulden Reeks verschijnen. Eveneens in 1965 en bij het Davidsfonds,
maar dan in de Jeugdreeks, komt ‘Het Eiland Kimokimono’ van de pers, ‘een sprookje
voor teenagers’, dat vorig jaar bekroond werd met de literaire prijs van de provincie
Oost-Vlaanderen.
Zijn kinderboek ‘Vlug het wilde paard’ behoorde tot de 18 werken (130 inzendingen
uit 9 landen) die weerhouden werden voor de laatste ronde in de Europa-prijs van
Caorle (Italië).
Kunstschilder O m e r Va n Vo s s e l e n uit Beveren-Waas stelde van 8 tot 23 oogst
zijn werken ten toon in de Raadskelder (Gemeentehuis) te Sluis.
Op 29 september zette de Brugse afdeling van ‘Jeugd en muziek’ haar muzikaal
seizoen 1964-65 in met een groot concert, ge-

[Beeldhouwer Rik Laloo 70!]
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Het Fronttoneel te Keulen in 1919. v.l.n.r. zittend: juffrouw Mathilde Walraf, Jeanne De Coen, Dr.
J.O. De Gruyter, mevrouw Dolly De Gruyter, mevrouw Van Middelen; rechtstaand: Gust Maes, Rik
Laloo, Maurits Van Daele, Désiré Walleyn, Jul. Platteau, Renaat Longin, Honoré Verhaert en Jan
Cammans. (Medegedeeld door Rik Laloo).

Rik Laloo haalt uiteenhangende schetsboekjes uit die jaren boven. Hij heeft toen
veel getekend. De modellen zaten overal waar hij kijken wilde: in de loopgrachten,
in z'n ‘abri’, in de rustiger kwartieren achterop. De Walen noemden hem ‘le
modelleur’, de andersdenkenden ‘de poatere’, omdat hij voor de andere soldaten,
luidop, artikelen voorlas uit ‘Ons Vaderland’! Hij heeft daar ook geboetseerd. De
klei lag voor het grijpen. Maar werk is niet kunnen bewaard blijven.
In het klein atelier aan de Gentpoortvest te Brugge worden al deze herinneringen
met liefde gekoesterd. Nu prijken daar tal van gave, innige stukken kamerskulptuur
en op de boetseerblokken wachten pittige portretstudies van zijn kleinkinderen. Het
leven gaat verder.
Men moet houden van deze man. Hij heeft een lijn getrokken in zijn leven, altijd,
met krachtig gebaar, moedig en rechtvaardig. Hij mag zonder blozen terugzien op
de tijd die achter hem ligt: op zijn belangloze toewijding voor het amateurtoneel in
het Brugse en voor de talloze karweien waarvoor men zijn kristen levensbeschouwing
en zijn durf nodig heeft gehad. Maar vooral toch op zijn werk als beeldhouwer:
vakkundig verzorgd, bezield, en zelfs in de kleine formaten monumentaal.
Om al deze redenen mogen wij zeggen dat het lidmaatschap van Rik Laloo ook
ons Verbond siert en vereert.
G. Gyselen

ontmoetingen
Dichter Willy Spillebeen bekroond!
De toekenning aan Willy Spillebeen van de Prijs van de 21e Vlaamse Poëziedagen
op 25 juli jl. te Wemmel gehouden, biedt de gelegenheid om eens heel in het biezonder
de aandacht te vestigen op deze in 1932 te Westrozebeke geboren dichter, die thans
te Menen woont.
Willy Spillebeen debuteerde als dichter bij ‘De Bladen voor de Poëzie’ met de
bundel ‘De Spiraal’ (1959). Ten onrechte heeft zijn debuut te weinig aandacht
gekregen; want deze bundel bevat enkele gedichten die ook nu hun betekenis nog
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niet hebben verloren. En dit is, in een tijd waar de meeste gedichten geschreven en
vergeten worden, geen geringe verdienste. Het is de dichter Spille-
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been er van meetaf niet om te doen geweest zich door vormexperimenten te doen
opmerken. In een overigens zeer opmerkenswaardig essay over de dichter Jos de
Haes heeft hij betoogd dat een dichter nog autentiek is in zover als hij erin slaagt een
onbetwistbaar persoonlijke wereld uit te beelden. In zijn debuut ‘De Spiraal’
onderneemt hij een eerste, schuchtere poging om een autentieke wereld op te bouwen.
De natuur speelt er een zeer essentiële rol in - het feit dat hij uit een boerenfamilie
stamt zal daar wel niet vreemd aan zijn. Ook een enigszins sociale gerichtheid, die
in zijn later werk volkomen op de achtergrond geraakt, valt er in te onderkennen.
Maar de als het ware lichamelijk beleefde eenzaamheid, die in zijn tweede bundel
‘Naar Dieper Water’ (1962) de tragische onderstroom vormt, kan ook al in ‘ De
Spiraal’ worden geregistreerd.
In ‘Naar Dieper Water’ heeft hij zich reeds als een autentiek dichter doen kennen.
Zijn wereld is er een van getormenteerde menselijkheid waarin de aarde en de vrouw
als de grote basiselementen moeten worden beschouwd. Het eerste, vitalistische
element waarin de dichter zijn geloof belijdt voert tot de ontstellende bekentenis:
‘Het vlees doet pijn’ (blz. 52).
en ‘Pijn kneedt mijn spieren
tot die meest menselijke plooi.’ (blz. 43).

Het existentieel gemis dat hij aldus ervaart loopt onvermijdelijk uit op innerlijke
vereenzaming:
‘onaanraakbaar alleen’ (blz. 39).

Het tweede element, de vrouw, de vruchtbaarheid, biedt ondanks de weldadigheid
van het leven, uiteindelijk ook weer ontgoocheling, want:
‘Haar bloed is schreeuwende honger’ (blz. 12)

en het klinkt nog schrijnender verder:
‘Wij, ongeneeslijk alleen.’ (blz. 12).

Deze fundamenten waarop Spillebeens dichterlijke wereld is gebouwd blijken als
het ware niet bestand tegen het leven dat hij in zich voert. Dat geeft hem een gevoel
van overbodigheid:
‘en niemand die mij ziet...’ (blz. 35).

Hij wordt er ook moe van:
‘Man zijn maakt moe en oud.’ (blz. 11).

Er blijft de dichter niets anders over dan een poging om deze ontgoocheling te
trotseren, ondanks zichzelf:
‘Wij zoeken 't verleden als grote vogels
wanneer de winter keert.’ (blz. 17).

Een nieuwe wereld bouwen betekent bijna altijd een oude verloochenen. Bij Spillebeen
gaat de moeizame konstruktie van een voor hem bewoonbare dichterlijke wereld niet
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gepaard met de verloochening van de oude elementen de aarde en de vrouw. Hij ziet
reeds de andere wereld, de nieuwe wereld waarvan hij droomt:
‘Deze wereld achter mijn wereld
tuimelt weg waar ik niet kan komen.’ (blz. 8).

Er is ironie en moeizaam verwoorde wijsheid als grondtoon wanneer hij schrijft:
‘Ik zal weer mezelf bedriegen
met vuur, vrouw, brood en woord.’ (blz. 43).

De poëzie krijgt nu een taak in zijn leven, namelijk dit zelfbedrog voor de dichter
aanvaardbaar te maken, want hij is uiteindelijk alleen:
‘Volkomenheid wordt nog bereikt
in 't hunkrend blad dat ongeschreven
inkt-witte woorden zuiverheid
opjaagt, zo onbeschrijflijk teder.’ (blz. 14).

Spillebeens tocht ‘Naar Dieper Water’ eindigt aan de uiterste grens waar de mens
reeds de weerkaatsing ziet van de andere, betere wereld.
Moet Spillebeens poëzie in ‘De Spiraal’ en vooral in ‘Naar Dieper Water’ als
voornamelijk subjektieve lyriek worden gezien, zij evolueert steeds meer naar een
meer objektieve lyriek, waarin de dichter meer afstand neemt van zichzelf, zonder
daarom de innerlijke bewogenheid prijs te geven.
Het drieluik ‘De Oude Mens’ waarmee hij met de ‘Prijs der Vlaamse Poëziedagen’
werd bekroond wijst in die richting. Het is duidelijk geïnspireerd aan

op korte golf [vervolg]
geven door het Westvlaams Orkest o.l.v. D i r k Va r e n d o n c k . Hetzelfde orkest
trad op 30 september op voor ‘Jeugd en Muziek’ Blankenberge. Eveneens luisterde
het de huldeplechtigheid op in het provinciaal Hof te Brugge (14 september), n.a.v.
het twintigjarig ambtsjubileum van dhr. Gouverneur, Ridder Pierre van Outryve
d'Ydewalle.
Toondichter H i l m e r Ve r d i n trad begin juli op als dirigent in het A.N.Z. te
Sint-Niklaas.
De Nederlandse Kameropera te Antwerpen zette zijn seizoen in met de uitvoering
van ‘Bietje’ van Ve r e m a n s . De toondichter werd bij deze gelegenheid gehuldigd.
Kunstschilder R i k Ve r h a l exposeerde in de eerste helft van september schilderijen,
gouachen en etsen in de galerij Callebert te Roeselare.
Kunstschilder W i l l e m Ve r m a n d e r e exposeerde begin oktober beeldhouw- en
schilderwerken in het gemeentehuis te Lauwe.
Voordrachtkunstenaar G . Ve r m e e r s c h heeft een nieuw avondvullend programma
samengesteld onder de titel ‘Literaire Puntjes’, een humoristisch en pittig recital van
‘puntjes’, gemaakt met het spirituele van de geest en de grillen van het woord’. Hij
opende met dit programma het Korrekelderseizoen op 15, 17 en 19 oktober. Hij trad
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ook op te Ieper als declamator bij de 11-julifeesten. Onlangs werd door de
Corneblomme uit Westouter een fonoplaat uitgegeven met verzen uit de Westhoek,
geschreven door Djoos Uytendaele. G e r a r d Ve r m e e r s c h draagt deze gedichten
uitstekend voor.
Elke dinsdag, van 20 u. 30 tot 21 u., zendt Studio West-Vlaanderen een
kleinkunstcabaret uit, onder de titel ‘Timpe, tompe, terelink’, dit onder de leiding
van G e r a r d Ve r m e e r s c h .
Op de Zevende Jong-Nederlandse Literaire Dagen te Sint-Martens-Latem werd het
gedicht ‘Sproke’ van P a u l Ve r p o o r t - gedicht dat onlangs werd opgenomen in
‘Poëtisch Bericht’ - bekroond met de prijs voor poëzie. Er waren niet minder dan
472 inzendingen. P a u l Ve r p o o r t heeft na zijn ‘Eerstelingen’ thans een tweede,
lijvigere bundel klaar, nl. ‘Heteromorfisme van een Alfabet’. Hij werkt momenteel
ook aan een roman. Va l e e r A r i c k x nam deze jonge letterkundige op 6 september
een interview af in het programma ‘Jonge Vlaamse Toekomst’ van de B.R.T.
West-Vlaanderen.
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kunstecho's
Antwerpen
Vierde Nationale V.T.B.-V.A.B.-wedstrijd voor Amateurfilms
Tot deze wedstrijd worden toegelaten alle amateurfilms 8, 9,5 en 16 mm, in wit-zwart
of in kleuren, verwezenlijkt door leden van V.T.B.-V.A.B.
Per film moet een ingevulde steekkaart, die op aanvraag door het
V.T.B.-Secretariaat, St.-Jacobsmarkt, 45, Antwerpen wordt toegezonden, aldaar
toekomen tussen 1 en 15 november a.s.
Er zijn 20 prijzen voorzien (penningen en geldprijzen gaande van 1.500 tot 4.500
fr. volgens de categorie).
Het volledige reglement kan verkregen worden op bovenvermeld adres.

Poëzieprijs Blanka Gyselen
Onder de auspiciën van de uitgeverij ‘De Crans’ wordt deze wedstrijd uitgeschreven,
waaraan een prijs van 10.000 fr. verbonden is. Gevraagd wordt: een onuitgegeven
dichtbundel van minimum 220 versregels. Handschriften, onder kenspreuk, vóór 1
april 1965 en in drievoud inzenden aan de directie der Stedelijke Bibliotheken, H.
Conscienceplein, 4, Antwerpen, met vermelding op de buitenste omslag ‘Poëzieprijs
Blanka-Gyselen’. Jury: J.L. De Belder, Bert Decorte, Prof. dr. Luc Indestege, An
Martens, Gerard Schmook en René Verbeeck.

Blankenberge
‘Arte Flamenco’
De groep ‘Arte Flamenco’, de groep Vlaamse flamencodansers van N i n o d e
F l a n d e s , treedt volop in de openbaarheid, en alles schijnt erop te wijzen, dat zij
zal doorbreken in Vlaanderen, dank zij een tournee van tien galavertoningen, ingericht
met de steun van het ‘Noordstarfonds’. Deze tien avonden worden georganiseerd in
de voornaamste centra van het land, o.m. te Blankenberge op 24 oktober, in het
stedelijk Casino.

Brugge
Provinciale Poëziewedstrijd - Uitslag
Provinciale Prijs voor Poëzie (25.000 fr.): G u s t a a f Ve r m e i l l e uit Heist aan
Zee, voor zijn bundel ‘Poëzie en Gedicht’. Premies: W i l l y S p i l l e b e e n uit
Menen (7.000 fr.) voor ‘Groei-Pijn’, P a u l Va n d e r s c h a e g h e uit St.-Kruis
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(5.000 fr.) voor ‘De Octopus’, J a n Va n d a m m e uit Brugge (3.000 fr.) voor
‘Onteigening’. De 32 inzendingen voor deze prijskamp werden beoordeeld door:
Raymond Brulez, Johan Daisne, Jos De Haes, Hubert Van Herreweghen en Anton
Van Wilderode. Verbond en tijdschrift wensen langs deze weg bekroonden en
geprimeerden van harte geluk. In ons volgend nummer hopen wij uitvoeriger over
deze wedstrijd te berichten.

[Dichter Willy Spillebeen bekroond, vervolg]
het werk van Teilhard de Chardin. Ook dit gedicht is, zoals trouwens het meeste
werk van Spillebeen, kosmisch van allure. Zijn gepijnigd zoeken naar de wortels van
dit bestaan gebeurt in een klassiek noch experimenteel te noemen vorm. Wel heeft
het poëtisch experiment een bevruchtende invloed op zijn werk gehad. Maar
Spillebeen heeft de veel te extreem uitgesproken inzichten van de ruitentikkers
persoonlijk weten te verwerken, wat voor gelukkig gevolg heeft dat zijn poëzie niet
door het beeld wordt overwoekerd; al maakt zijn beeldende taal er een krachtig aspekt
van uit. De mens blijft in zijn poëzie primordiaal en hij komt er aan het woord als
een verscheurde zoeker die zich sterk verbonden voelt met de aardse elementen en
die de ongeneeslijke ziekte van het heimwee naar een betere wereld in zich meedraagt.
In tegenstelling met veel van waar talent verstoken dichters, zoekt Spillebeen zich
niet te affirmeren via allerhande buitenissigheden en via kringetjes die niets met de
poëzie als dusdanig hebben uit te staan, maar alleen aandacht willen trekken.
Spillebeen is er van overtuigd dat het werk voor zichzelf moet spreken; een gezonde
norm trouwens die uiteindelijk steeds de beslissende faktor blijft. Vijf jaar na zijn
debuut als dichter vestigt deze bekroning eens nadrukkelijk de aandacht op de
oorspronkelijkheid van zijn dichterschap. Hij is een dichter waarvan wij, ook wat
andere genres betreft, nog heel wat kunnen verwachten. Deze bekroning stemt ons
daarom gelukkig. De dichter moet de gelukwensen van zijn vrienden aannemen voor
wat ze zijn: een blijk van hun bewondering voor zijn poëzie en van hun vriendschap
voor hemzelf.
Jozef Deleu

ontmoetingen
Pol Patoor Provinciale Prijs voor Schilderkunst 1964

Op zaterdag, 3 oktober, werd te Ieper de vierjaarlijkse tentoonstelling voor
schilderkunst van de provincie West-Vlaanderen geopend, waarbij zoals gewoonlijk
een prijskamp aansloot, voorbehouden aan Westvlaamse schilders van benesden de
veertig jaar. De juryleden waren Geroen de Bruycker, Karel N. Elno, Hubert Malfait,
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Dr. Walter Vanbeselare en Jan Walravens; Bestendig afgevaardigde Jozef Storme
en de heer Gaby Gyselen waren respectievelijk voorzitter en secretaris van ambtswege
zonder stemrecht. Deze jury kende volgende onderscheidingen toe:
Provinciale Prijs: Pol Patoor (Kortrijk).
Premies: 1. Lucien De Gheus (Poperinge), 2. Roger Meurisse (Kortrijk), 3. Hubert
Minnebo (Oostende), 4. Yvan Theys (Warcoing) en Eddy Van Damme (Brugge). De
tentoonstelling, die te Ieper doorgaat en later ook nog zal geopend worden te Roeselare
(30 oktober) en te Brugge (15 november) bevat, behalve het grootste deel der
bekroonde werken, en een aantal werken van Westfaalse jongeren, ook nog een
twintigtal door hogere jury geselecteerde werken. Het geldt hier een keus, gedaan
uit de 156 werken, die deelnamen aan de wedstrijd; een selectie mag dus als zeer
eervol aangezien worden. Het betreft: Renaat Bosschaert, Louis Busschop, Jacques
Coryn, Sylvère Declerck, Gratien Dendooven, Willy De Sauter, Cyr Frimout, Wilfried
Gevaert, Guido Lacombe, Leon Van Damme, André Vandevoorde, Juliaan
Vanelstraete, Joseph Van Houcke, Wilfried Vanwynsberghe, Dirk Verstraete, Godfried
Vervisch en Lena Wintein. Onze gelukwensen, gaan naar allen - bekroonde,
geprimeerden en geselecteerden. Zij tonen de vitaliteit van het kunstleven in
West-Vlaanderen; het groot aantal deelnemers en de waarde van de ingezonden
werken bewijzen ook de waardering die het provinciaal bestuur ondervindt om haar
royale belangstelling voor de kunst. Het is niet mogelijk op de verdiensten van alle
deelnemers in detail in te gaan.
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In afwachting dat we de gelegenheid krijgen onze lezers het werk der geprimeerden
voor te stellen, willen we ons in dit nummer beperken tot de bekroonde inzender.
‘West-Vlaanderen’ mocht reeds herhaaldelijk in het verleden op het groeiend talent
van de jonge Kortrijkse kunstschilder Pol Patoor wijzen. Hij was geen twintig jaar
toen hij voor het eerst exposeerde te Kortrijk in 1959; hij was dan nog aan zijn studiën
van regent plastische kunsten toe in St.-Thomas te Brussel-Nieuwland

Pol Patoor: ‘Ruif 64’, 1964, olieverf op paneel, 115 × 170

na de Wetenschappelijke doorgemaakt te hebben te Kortrijk, zijn geboortestad,
eveneens bij de Broeders van de Christelijke Scholen; deze wetenschappelijke studiën
hadden hem overigens niet belet reeds vroeg dichterlijke en plastische vaardigheden
te ontwikkelen. Met zijn broer Jan en zijn vrienden Roger Baert (zijn schoonbroer
geworden enkele maanden geleden) en Willem Deneckere, maakte hij een der mooiste
avonturen door van de naoorlogse kunstwereld in Vlaanderen: de jonge
kunstenaarsgemeenschap ‘De dwergen’, die weldra zou hervormd worden tot ‘Atelier
Atrium’. Het was een tijd van grote kameraadschap, van enthoesiast experimenteren,
van grenzeloos bewonderen en onverbiddelijk veroordelen, van grote dromen en
tevens merkwaardige realisaties. Intussen zijn deze jonge mensen vastgegrepen
geworden door het ‘werkelijk leven’ van trouwen, kinderen kopen en arbeiden voor
het gezin; wij durven toch hopen dat er van hun jeugdavontuur meer zal overblijven
dan de weemoedige herinnering aan een grote, begeesterende periode. Elk van hen
heeft een veilige weg gevonden in het kunstonderwijs - Pol in de afdelingen Zuid en
Harelbeke van St.-Amandscollege-Kortrijk en te Avelgem - doch geen enkele heeft
daarom zijn artistiek streven opzij geschoven, gelukkig maar. Tot een persoonlijke
tentoonstelling heeft Pol Patoor tot op heden niet kunnen besluiten, wat wij wel
betreuren. Hij beperkte zich bij groepstentoonstellingen, maar deze geduchte
confrontaties met het werk van anderen, die omzeggens altijd ouder waren dan hij
zelf, bleken steeds in zijn voordeel uit te vallen en de intrinsieke waarde van zijn
werk te onderlijnen. De reeks dezer tentoonstellingen, die steeds successen waren,

West-Vlaanderen. Jaargang 13

bevat onder meer: in '59 met de ‘Dwergen’ in Studio Roelant Savery te Kortrijk; in
'60 met de deelnemers aan de Provinciale prijskamp, waarin hij was geprimeerd
geworden; in '61 in Hedendaagse West-Vlaamse kunst (Hessenhuis, Antwerpen) en
Kunst aus West-Flandern von Permeke bis heute (Westfalen); in '63 onder de eervolle
vermeldingen voor de prijs

kunstecho's [vervolg]
Stille Getuigen 1914-1918
Na de ruime belangstelling, die deze tentoonstelling genoot in onze eigen provincie,
alsmede te Antwerpen, wordt zij van 17 oktober tot 15 november ook ingericht in
het Provinciaal Gallo-Romeins Museum te Tongeren. Nadien is zij eveneens nog te
bezichtigen in de Universiteitsbibliotheek te Gent, van 21 november tot 13 december
e.k. Zoals reeds gemeld is het thema van deze expositie het kunst- en geestesleven
in het frontgebied tijdens de eerste wereldoorlog. Talrijke bekende en onbekende
documenten uit openbaar en privé-bezit bieden interessant studiematerieel aan allen,
die nader willen kennismaken met dit facet van de gebeurtenissen in 1914-1918.
Een rijk geïllustreerde catalogus kan tijdens de tentoonstelling worden aangekocht.
Bestellingen kunnen eveneens gericht worden aan het Provinciebestuur, Dienst voor
Culturele Aangelegenheden, Hugo Losschaertstraat, 3, Brugge (kostprijs 75 fr, te
storten op P.C.R. nr. 190.13).

Hedendaagse Joegoslavische Grafiek
In samenwerking met het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur, alsmede
met de Commissie voor Culturele Betrekkingen met het buitenland te Beograd, richtte
ons Provinciaal Bestuur van 1 tot en met 30 oogst een merkwaardige tentoonstelling
in over hedendaagse Joegoslavische grafiek. Deze expositie toonde vooral aan, dat
ook in Joegoslavië een stel jongere kunstenaars, op basis van een stevig vakmanschap,
de verdere evolutie van de moderne kunst helpt bepalen.

Tentoonstelling Stedelijke Akademie
Einde juni had de jaarlijkse expositie plaats van de werken der leerlingen van de
Stedelijke Akademie te Brugge.
Het stemt tot blijdschap te mogen vaststellen, dat het star en dor akademisme in
de meeste afdelingen definitief is verdwenen, om plaats te maken voor vrijer werk,
waarin de persoonlijkheid van de leerlingen niet meer, zoals vroeger, wordt geremd,
maar integendeel tot volle ontplooiing kan komen.
Alle lof dus voor het onderwijzend personeel van de Akademie, waaronder wij
graag onze leden A l b e r t S e t o l a en F e r n a n d B o u d e n s c i t e r e n .

Concertreis ‘Ons Dorado’
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Voor de vierde maal trokken, tijdens de voorbije grote vakantie, 120 zingende,
musicerende en mime-spelende studenten uit Brugge op concertreis naar Duitsland
(Lahr, Ravensburg en Baden-Baden, alwaar de Duitse T.V. één uur uitzending
opnam). OOK in Zwitserland werd met veel succes opgetreden, nl. te Lüzern en te
Zug.
Alle leden van ‘Ons Dorado’, en inzonder-
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heid de leider P a u l H a n o u l l e , verdienen een hartelijke gelukwens.

Madrigalenkoor voor de B.R.T.
Het Brugs Madrigalenkoor - dirigent H i l m e r Ve r d i n - werd door de B.R.T.
andermaal uitgenodigd om zijn medewerking te verlenen aan de 11-juli-herdenking,
die rechtstreeks werd uitgezonden. Dit concert, waaraan ook ‘Richten’ uit Ieper en
‘Mandelgalm’ uit Roeselare medewerkten, werd bijgevolg een uitsluitend
Westvlaamse aangelegenheid, waarbij de koren zich schitterend uit de slag trokken.

Schilderkunst in West-Vlaanderen 1964 en Jonge Schilders uit Westfalen.
Deze beide tentoonstellingen vinden plaats in het kader van de Provinciale
Cultuurdagen 1964 en maken tevens deel uit van de culturele uitwisseling tussen
West-Vlaanderen en Westfalen - Lippe.
De werken, die tentoongesteld worden, vormen enerzijds de eindselectie van de
inzendingen voor de Provinciale Prijskamp voor Schilderkunst 1964; anderzijds
betreft het schilderijen en grafiek die ter gelegenheid van de Jung-Westfalenprijskamp
werden voorgesteld. Deze dubbele tentoonstelling biedt aldus de gelegenheid de
jongere kunstenaars van eigen bodem te confronteren met tijdgenoten uit het
buitenland. Naast de schilderijen worden eveneens de beste inzendingen van de
Provinciale Affiche-Prijsvraag getoond.
De tentoonstelling vindt plaats te:
Ieper, Lakenhalle, van 3 tot 25 oktober; Roeselare, Stadhuis, van 30 oktober tot 8
november;
Brugge, Provinciaal Hof, van 15 november tot 1 december.
Een geïllustreerde cataloog, zoals steeds fijn verzorgd, zal te koop worden
aangeboden.
De toegang is vrij en kosteloos.

Canto-nieuws
Het gemengd koor ‘Cantores’ uit Brugge is uitstekend van start gegaan in dit nieuwe
winterseizoen. Wij vestigen vooral de aandacht op vijf uitvoeringen van ‘Die
Schöpfung’ van Haydn, uitgevoerd onder de leiding van Igor Markevitsj en m.m.v.
het Nationaal Orkest van België. Deze uitvoeringen gingen door in het Paleis voor
Schone Kunsten, Brussel (11 en 12 oktober), in de Koningin Elisabethzaal, Dierentuin,
Antwerpen (13 oktober) en vervolgens in de Brugse Stadsschouwburg (tweemaal op
14 oktober).
Dirigent A i m é D e h a e n e en koor dienen gelukgewenst met deze uitstekende
realisaties.
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Scheppend Ambacht
Juli, oogst en begin september werd in het Brugse Huidevettershuis opnieuw een
ten-

[Pol Patoor, vervolg]
van Knokke, in atelier Veranneman, in Jonge Westvlaamse Kunst (J. Df.-Diksmuide),
bij de Zeven Vinkevangers (Vyncke-van Eyck, Gent); tenslotte in '64 met de
uitgebreide groep ‘Atrium’ (Huidevettershuis, Brugge). Twee van zijn werken werden
intussen door de Staat aangekocht en één door de stad Kortrijk. Pol Patoor lijkt ons
een bij uitstek dichterlijk temperament te bezitten, met een sterke hang naar het
meditatieve en het melancholische. Dit zal wel de constante zijn, welke men in zijn
werk terugvindt, spijt de nogal uiteenlopende ontwikkeling die het kenmerkt wat
stijl en techniek betreft. Bij het begin was hij figuratief in post-expressionistische
trant. Maar weldra gaat hij over naar de abstractie en uiteraard naar de meer
expressionistisch gerichte liever dan naar de geometrische, die minder spel voor het
gevoel laat. Hij heeft de mogelijkheden willen onderzoeken van meerdere procédés.
Tot voor een jaar was zijn uitgangspunt nooit een figuratief element; het ging hem
vooral om een spel van tonaliteiten en kleurenvlakken, met een eerder grove techniek
waarbij verschillende materies aangewend werden en het kleurbranden een grote rol
speelde. De bekomen effecten waren dikwijls verbluffend, zoals in de werken, die
in '61 geprimeerd werden. De prachtuitgave van De Arcade ‘Abstracte schilderkunst
in Vlaanderen’, die zo karig geweest is bij het bespreken van de Westvlaamse abstracte
schilders, heeft toch Pol Patoor niet kunnen ter zijde laten en schrijft over dezes werk
van de jaren '60-'63: ‘Hij verwerkt de invloed van het figuratief expressionisme in
zware, sensuele abstracte vormen en vlakken. Soms draagt de korrelige mailère, tot
ware korsten gemetseld, veel bij om het doek als het ware te doen uitgroeien tot de
afbeelding van oude, verweerde muren. Er is in deze sombere schilderijen iets
onheilspellends aanwezig, iets van magische oerkrachten die orde en stabiliteit
verlangen, iets van geologische opgravingen.’ (Maurits Bilcke)
De omwenteling, die zich in het verlopen jaar bij Pol Patoor heeft voorgedaan
komt goed tot uiting in de drie zo pas door de provincie bekroonde werken: ‘Ruif’,
‘Borzand’ en ‘Paal 64’. Werkwijze en bedoeling zijn geheel veranderd. Thans is
voor elk werk de figuratie het uitgangspunt, dat geleidelijk omgezet wordt in
abstractie: een boomstam met twee personages, een liggende figuur, een paal... De
tegenstelling der vlakken, belangrijk voor de compositie, blijft enigszins bewaard,
maar de nuancering is oneindig verder gedreven, de vroegere grofheid is vervangen
door een delicaat spel van fijne kleurtinten waarin zelfs het nog kortgeleden door
hem zo verfoeide roze is opgenomen; het branden van verflagen gebeurt nog, maar
is meer ondergeschikt en meer oppervlakkig, terwijl grafismen in de kleurvlakken
worden ingeschakeld, zonder zozeer te domineren als bij een Tobey of een Marc
Mendelson. Deze stijlevolutie beantwoordt natuurlijk aan een innerlijke
noodwendigheid, aan een psychische evolutie bij de kunstenaar; dit bevestigt, zo het
nodig was, dat bij Pol Patoor de abstractie niet zo maar een zich aanpassen is aan
een modeverschijnsel, maar een adekwaat middel is geworden tot een waarachtige
en toch bedekte uitdrukking van zijn diepste gevoel.
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Wij wensen de begaafde artiest, die nu verblijft in een tot artiestenstudio en-atelier
omgewerkt hoevetje in het glooiende zuiden van Kortrijk en wiens
kunstenaarsloopbaan zo voorspoedig is ingezet, steeds zich zelf getrouw de steile
weg te blijven verkiezen, die leidt naar de schepping van grote kunstwerken.
Dr. Albert Smeets

ontmoetingen
Arthur Deltour
of de beheerste hartstocht voor zijn land
Het licht golvende en al enigszins bewogen landschap van Zuid-West-Vlaanderen
moet als de voornaamste bron van inspiratie voor het werk van schilder A r t h u r
D e l t o u r worden aangezien. Deltour, biezonder gebonden aan het heuvelachtig
wordende lapje grond in de driehoek Menen-Moeskroen-Kortrijk, werd op 26 juni
1909 te Moeskroen geboren. Hij is door talrijke familie- en vriendenbanden met wat
wij (verfranst) Frans-Vlaanderen of ‘la Flandre Gallicante’ noemen, verbonden.
Arthur Deltour studeerde trouwens aan de ‘Ecole des

West-Vlaanderen. Jaargang 13

363

Arthur Deltour: ‘Zomernamiddag in Zuid-Vlaanderen’.

Beaux Arts’ te Torkonje onder de leiding van M. Lety en aan de Kortrijkse Akademie
waar hij de Gentenaar Verwest als leermeester had. Van 1941 tot 1943 werkte hij
samen met de Prijs van Rome-winnaar Ernest Cracco.
Men kan zich terecht de vraag stellen waarom Arthur Deltour tot op vandaag aan
de dag en gezien hij toch al niet meer bij de jongere generatie kan worden gerekend,
in Vlaanderen zo weinig bekendheid geniet. Hierop moet eerst en vooral worden
geantwoord dat hij tot voor kort vrijwel uitsluitend in het Moeskroense en in
Noord-Frankrijk heeft geëxposeerd en pas de laatste jaren met sukses enkele kleine
exposities heeft gehouden in Zuid-West-Vlaanderen. Ook tekent de positie van Arthur
Deltour - Vlaming in merg en been en dus ook in zijn werk - wel enigszins de situatie
van een aantal toch begaafde Vlaamse kunstenaars uit Zuid-West-Vlaanderen en
Noord-Frankrijk: ze leven in een kultureel gemengd gebied, groeiden meestal van
huis uit vervreemd van Vlaanderen op en ontdekten doorgaans maar op rijpere leeftijd
dat zij niet thuis horen in de Waalse artiestenkringetjes omdat én hun werk én hun
persoonlijkheid - ook al spreken ze soms wel eens beter Frans dan Nederlands Vlaams zijn van geest en bezieling.
Van dit soort plastische kunstenaars met talent en die ook een inzicht hebben
verworven in hun situatie, is Arthur Deltour een sprekend voorbeeld.
Arthur Deltour is een bescheiden man en een eerlijk artiest, iemand die weet wat
hij wil en zich niet laat vangen in om het even welk -isme. Met hoeveel overtuiging
zegt hij niet: ‘Kijk rondom u en u ziet zulke mooie dingen’. Deltour heeft de
wetenschap opgedaan dat het zijn taak is als kunstenaar het land, de mensen en de
dingen uit zijn omgeving uit te beelden en te bezielen met zijn artistieke
manier-van-zijn. Dit credo is van alle tijden. Deltour gelooft met een schone
zelfverzekerdheid in zijn inzichten, in zijn roeping. En het is vanuit deze overtuiging
dat hij zijn gaafste en ik meen ook, blijvende werk, voortbrengt. Hoewel Deltour een vurig bewonderaar van Brouwer en Brueghel om hun volkse uitbeeldingen - vrij
veel de menselijke figuur in dagelijks doen heeft uitgebeeld, moet daar zijn sterkte
niet worden gezocht.
In het landschap leeft hij zich onbeheerst uit, zingt hij met een krachtige techniek
zijn hemelen vol duizenden grijzen waaraan de zon altijd, als het ware onzichtbaar,
maar toch aanwezig, een derde en overrompelende dimensie verleent. In bruin, donker
groen, paars, oranje en grijs heeft Arthur Deltour in zijn beste landschappen een
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wereld gestalte weten te geven die hij kent en liefheeft en bijgevolg heeft kunnen
bezielen met het beste van zijn persoonlijkheid: een eerlijke, niet opdringerige,
mannelijkheid die een diep-levende hartstocht voor zijn ‘Vlaanderen’ verbergt.
Wij moeten de vijfenvijftigjarige Arthur Deltour geven wat hem toekomt.
Jozef Deleu

kunstecho's [vervolg]
toonstelling ‘Scheppend Ambacht in West-Vlaanderen’ gehouden, een soort overzicht
van het werk, dat er tijdens het voorbije seizoen geëxposeerd werd. Alle bekende
namen uit onze gouw troffen wij er aan, o.m. L u c i e n D e G h e u s , R o g e r
Va n S e v e n a n t , R o g e r B o n d u e l , J a n N o l f , Perignem, Amphora, e.a.m.
Het inrichtend Comité weze van harte gefeliciteerd met dit initiatief.

XIIde Provinciaal Tornooi voor Zangkoren 1964
Dit jaar is dit tornooi voorbehouden aan de zangkoren uit de derde afdeling en aan
de nieuwe deelnemers. Reglement en alle nuttige inlichtingen worden graag verstrekt
door het Provinciebestuur, Dienst voor Culturele Aangelegenheid, H. Losschaertstraat,
3, Brugge.

Provinciaal Muziektornooi 1964
Dit tornooi, voorbehouden aan de harmonies en fanfares uit de Derde Afdeling,
evenals aan de nieuwe deelnemers, werd gehouden op 4, 18 en 25 oktober. De jury
was samengesteld als volgt: J . S t o r m e , voorzitter. E. Delbaere, drs. K. De
Schrijver, R. Fabes, Leden; G . G y s e l e n , secretaris.

Nieuwe speelseizoen Korrekelder
Het seizoen, dat op 22 oktober startte, voorziet vijf voorstellingen, van telkens acht
uitvoeringen. De stukken zijn:
‘Een kluizenaar stierf...’ van James Saunders (Arca-theater, Gent, regie Dré Poppe);
‘Boeing-Boeing’ van Camoletti (regie Jaak Vermeulen); ‘Een schip zonder haven’
van Alberto Perrini (regie Remi van Duyn); ‘Het Dagboek van een Gek’ van
Gogolj-Luneau-Coggio (regie Walter Eysselinck en met als enige acteur Roger
Dewilde); ‘Vuile Handen’ van Sartre (regie Frans Roggen).
Daarnaast wordt nog een nader te bepalen blijspel voorzien, op te voeren door de
studioleerlingen van de Korrekelder, o.l.v. Roger Dewilde.
Toegangsprijs: 60 fr. (40 fr. studenten en militairen); abonnement voor 5
voorstellingen: 200 fr.

Retrospectieve tentoonstelling Rik Slabbinck
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Na de verzameling Van Geluwe, na Wolvens en (tijdelijk) het Eigen Bezit van de
provincie West-Vlaanderen, vormde de retrospectieve R i k S l a b b i n c k (22
augustus-27 september 1964) een nieuwe, belangwekkende manifestatie van moderne,
hedendaagse schilderkunst binnen de muren van het door de Primitieven
geconsacreerde en wereldbekende Groeningemuseum te Brugge.
Vijf zalen Slabbinck. Honderddertig schilderijen, het oudste van 1937, het jongste
van 1964. Een groot aantal kapitale werken: het portret van de moeder (1938) en van
de
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vader (1948) van de kunstenaar, de ‘Jonge Vrouw’ (1949) en de ‘Blijde Zomer’
(1950), die treffend de resolute overgang van Slabbinck uit een door vooral Permeke
gedomineerde aanvangsperiode, naar het licht en naar een door en mét de kleur
zelfveroverd lyrisch expressionisme illustreerden. Voorts in de chronologie een serie
orgelpunten: ‘Stilleven met brood’ (1954), ‘Synthese’ (1956), ‘Moederschap’ (1957),
‘De Familie’ (1959), ‘Aan Zee’ (1959) uit het museum van Milaan, ‘Het Terras’
(1960) uit het museum van Keulen. In deze kleurenfeesten waaruit zingevoelige
levenslust, doch ook ernstige, verstilde spanning als dominante gevoelens naar voren
treden, heeft Slabbinck zijn kunst opgebouwd. Vanaf het moment dat hij zijn
rijkgeschakeerd kleurenalfabet vermeesterde, heeft hij zich uitgesproken op een wijze
die uitdrukkelijk is, één, onverdeelbaar, persoonlijk, onmiddellijk herkenbaar en
breed toegankelijk. Deze expositie, die een waardige hulde was aan de vijftigjarige
artiest in zijn geboortestad, heeft de vele aspecten van zijn groot kunstenaarschap
ruim aan het licht gebracht.
Fernand Bormeure

Internationale Orgelweek
Deze week, ontworpen en geleid door K a m i e l D ' H o o g h e , ging van 25 juli tot
1 oogst door ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de orgelconcerten in de
St.-Salvatorskathedraal. Ze bestond uit een internationale orgelwedstrijd, een
internationaal orgelcongres, een tentoonstelling en een reeks concerten.
Op de expositie waren historische documenten en merkwaardige boeken
overvloedig aanwezig, verder ook foto's van Vlaamse historische orgels, van heel
het Nederlandse orgelpatrimonium, van orgels gebouwd door de Zweed Grönlund,
door de Duitsers Walcker en Klais en door Stevens wat ons land betreft. S. Nygren
vertegenwoordigde Zweden met een stand van allerlei publicaties en documenten
over de Zweedse orgelcultuur. Orgelperiodieken uit alle Europese landen en Amerika
gaven een levendig overzicht over het hedendaags orgelgebeuren.
Voor de Orgelwedstrijd hadden zich 31 kandidaten uit 11 verschillende landen
aangeboden. De jury bestond uit internationaal bekende musici; K a m i e l
D ' H o o g h e fungeerde als voorzitter. Twaalf kandidaten werden aangeduid voor
de halve finale, uiteindelijk bereikten vijf van hen de finale, die volgende einduitslag
gaf: 1. N. Nielsen (Denemarken). 2. R. Stenholm (Zweden). 3. G. Gillen (Ierland).
4. R. Rakier (Nederland). 5. C h r i s D u b o i s (Vlaanderen). De prijs der luisteraars
ging naar Rolf Stenholm.
Het congres omvatte drie lezingen, twee meestercursussen, een bezoek aan het
historisch orgel te Haringe en bood tevens de gelegenheid tot het volgen van een
privaatcursus bij de juryleden tijdens deze week. Na elke lezing werd er van gedachten
gewisseld, hetgeen de openhartige en aangename sfeer onder de congressisten nog
begunstigde.
Wat de concerten betreft: Flor Peeters speelde het openingsconcert. Traden verder
nog op: Anton Heiier, Gaston Litaize, Catherine Crozier, Albert De Klerk, die o.m.,
samen met K a m i e l D ' H o o g h e , twee concerti voor twee orgels van Padre A.
Soler vertolkte.
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Ook koor- en orkestwerk was te beluisteren. K a m i e l D ' H o o g h e vertolkte
het slotconcert.
Het schitterend niveau van alle concerten, de degelijke specialisatie van het congres,
de merkwaardige tentoonstelling en de geanimeerde orgelwedstrijd zorgden ervoor
dat deze Internationale Orgelweek een meer dan verdiend succes kreeg.

10de Provinciale Declamatiewedstrijd
Door het AWT-Brugge werd op 4 oktober deze wedstrijd gehouden, die openstond
voor alle Westvlamingen. Het doel ervan was het bevorderen van het ABN en de
welsprekendheid, waardoor de culturele verheffing van ons volk in de hand kan
gewerkt worden. De jury was samengesteld als volgt: C a r l o s Va n H o o r e w e d e r
(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 . L i e v e P a t t y n
uit Ieper werd laureate met grootste onderscheiding (90 % der punten).

Literaire Jongerenprijs '64
In samenwerking met de literaire jongeren-tijdschriften ‘Yang’, ‘Stiletto’, ‘Manifest’
en ‘Proces-Verbaal’ richt ‘Skabletter’ een grote literaire jongerenprijs 1964 in. ledere
deelnemer moet, onder schuilnaam of kenspreuk, minstens 3 gedichten of 1
kortverhaal (max. 8 pag., dubbele interligne) en in 4-voud getikt, openzenden aan
‘Literaire jongerenprijs '64’, Delaplacestraat, 161, St.-Kruis. De deelnemers (max.
25 jaar) mogen, buiten tijdschriftenpublicaties of groepsuitgaven, geen enkele andere
vorm gepubliceerd hebben. Jury: J a n - E m i e l D a e l e , Henk Huisman, Peter
Schuddeboom, Arthur W. Vandevelde en Jef Gruyaert. Prijzen: publicatie in vier
jongerentijdschriften, plus uitgave van 400 exemplaren van gedichten-of
verhalenbundel. De volgende twee laureaten ontvangen een geldprijs; hun werk
wordt eveneens gepubliceerd. Proclamatie te Brugge op 6 december e.k.

Belangrijke fotografietentoonstelling
Het Provinciaal Comité voor Kunstambachten en Industriële Vormgeving in
West-Vlaanderen startte het expositiejaar 1964-65 met een belangrijke tentoonstelling,
gewijd aan het werk van de beroemde fotograaf P r o f . D r . O t t o S t e i n e r t en
zijn school. Op 17 oktober werd deze expositie door Prof. Steinert zelf geopend.

Renaat Veremanskoor
Dit bekende koor, onder leiding van R o g e r D e r u w e , was de jongste maanden
uiterst actief: talrijke uitvoeringen n.a.v. de 11-julifeesten, de IJzerbedevaart en de
Reiefeesten, op 13 september uitvoering te Male van de 4-stemmige mis van
R y e l a n d t , op 4 oktober de 4-stemmige mis a capella van H e r m a n
R o e l s t r a e t e , getiteld ‘Missa de Sancta Magdalena’, een werk in 1962

West-Vlaanderen. Jaargang 13

gecomponeerd en nu voor het eerst uitgevoerd. De Scola Cantorum ‘Cantemus
Domino’ uit Izegem, o.l.v. R o b e r t D e p i c k e r , zong het proprium en K a m i e l
D ' H o o g h e bespeelde het orgel. Op 11 oktober, opnieuw in de
St.-Salvatorskathedraal, uitvoering van de mis van R y e l a n d t , in opdracht van de
godsdienstige uitzendingen van de Vlaamse Televisie. Voor de komende winter
worden heruitvoeringen van de ‘Weihnachtgeschichte’ van Distier voorzien.

Amerikaanse schenking
Op 22 september schonken de Amerikaanse schilders M a r g a r e t e n Wa l t e r
K e a n e , op initiatief van de Belgisch-Amerikaanse vereniging, elk een van hun
werken aan het Brugse museum voor Schone Kunsten, benevens een beurs van 75.000
fr., die zal worden verdeeld in 5 wedstrijden, georganiseerd door de Stad Brugge en
voorbehouden aan de jonge Brugse schilders.

Tien jaar Heylich Cruys
Onlangs vierde de Rhetorycken Camere van het Heylich Cruys te Brugge de tiende
verjaring van haar heroprichting. In de H. Bloedkapel werd een avondmis opgedragen
door G o d f r i e d O o s t , gouwvoorzitter van het AWT. De kanselrede werd
gehouden door E.H. C r o m h e e c k e . Dhr F r a n c h o o hield tijdens de feestzitting
een toespraak en zette regisseur L u c W i l d e m e e r s c h in de bloemen. M a u r i t s
B a l f o o r t , regisseur bij de KNS, hield de feestrede, die ging over de opdracht en
de waarde van het amateurstoneel. Hij noemde het liefhebberstoneel een cultureel
apostolaat, dat in niet geringe mate bijdraagt tot de culturele ontvoogding van het
Vlaamse volk.

Brussel
Prijzen Kon. Akademie van België
Op 31 december a.s. zullen de termijnen van verscheidene prijzen vervallen:
Joseph Schepkens (plantenziekteleer en toegepaste insectenleer) 5.000 fr.; Albert
Brachet (embryologie) 20.000 fr.; Paul en Marie Stroobant (sterrenkunde) 10.000
fr.; Georges Vanderlinden (natuurkunde) 20.000
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fr.; Suzanne Tassier (allerlei onderwerpen - aan een Belgische vrouw voorbehouden)
25.000 fr.; Tobie Jonckheere (opvoedkunde) 12.000 fr.; Ernest Acker (bouwkunst)
7.000 fr.; Irène Fuerison (muziek) 10.000 fr.; Constant Montald (monumentale
schilderij) 12.000 fr.; Paul Bonduelle (bouwkunst) 500.000 fr.
Alle nadere inlichtingen, op schriftelijke aanvraag, bij de Bestendige Secretaris
van de Akademie, Paleis der Akademiën, Hertogsstraat, 1, Brussel 1.

Literaire Reinaertprijzen
De Arbeiderspers, Wetstraat, 133, Brussel 4, herinnert eraan dat de manuscripten
voor de roman (50.000 fr.), het reisverhaal (25.000 fr.) en de detectiveroman (25.000
fr.) ingewacht worden tegen 31 december e.k. op bovenstaand adres. Alle nadere
inlichtingen eveneens op dat adres.

Eeklo
Kunstsalon Beatrijs
Dit goedbekende kunstsalon publiceerde onlangs zijn programma 1964-1965. Meteen
is het aan zijn tiende bestaansjaar toe. Uit dit programma onthouden we: op 27 oktober
een academische zitting, met voordracht over Henri De Braekeleer door Dr. W.
Va n b e s e l a r e ; op 28 november de jaarlijkse verbroederingsdag voor kunstenaars
en kunstvrienden: ‘Met kunstenaars aan de dis’; op 2 februari: gitaarrecital door Ida
Polk; op 12 maart: voordracht ‘Mens en schoonheid’ door Dr. M. Vandekerckhove.
Op een nog nader te bepalen datum zal een tentoonstelling worden gehouden van
werk van Frans Masereel, alsmede van verscheidene andere schilders.

Ekelsbeke
IIIde Vlaamse Kultuurdag
Te Ekelsbeke, in Frans-Vlaanderen, ging op 6 september jl., de IIIde Vlaamse
Kultuurdag door, onder de auspiciën van het ‘Comité flamand de France’.
Na het openingswoord door Z.E.H.G. Decalf, gaf Z.E.H. Kan. Maxime Deswarte,
Professor aan de Katholieke Universiteit te Rijsel, een voordracht over
‘Frans-Vlaanderen, Land en Volk’. Guido Van der Meersch uit Poperinge declameerde
en leerlingen van de Nederlandse leergang te Leisele traden op. Vervolgens handelde
Z.E.H. Decalf over ‘Nieuwe vondsten in de volkstaal’, waarna Zijne Hoogwaardige
Excellentie Mgr. H. Dupont, Voorzitter van het ‘Comité flamand de France’, het
slotwoord uitsprak en de prijzen uitreikte aan de leerlingen van de Nederlandse
leergangen in Frans-Vlaanderen. Een avondfeest in de tuinen van het kasteel te
Ekelsbeke besloot deze geslaagde Kultuurdag.
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Gent
Fondsprijzen 1965 van de Kon. Vlaamse Academie voor Taal &
Letterkunde
Dr. K a r e l B a r b i e r p r i j s (1963-1964): 5.000 fr. aan de beste historische,
nederlandstalige roman, geput uit onze eigen geschiedenis. In te zenden vóór 31
december 1964, in dubbel exemplaar, aan de vaste secretaris van de Academie,
Koningsstraat, 18, Gent, bij wie het volledig reglement te verkrijgen is.
Taalkunde: een studie over persoonsnamen, inzonderheid de hypocoristica in onze
oudste plaatsnamen;
Cultuurgeschiedenis: een studie over Menno ter Braak in de leer bij Nietzsche;
Letterkunde: 1. Een studie over Bilderdijks dramatiek op comparistische grondslag.
2. Een studie over de ‘Minne’ in de Strofische Gedichten van Hadewijch, gesitueerd
in het kader van de 12de en 13de eeuwse Mystiek en der profane minnelyriek. 3. Een
historische en kritische studie over de vernieuwing in de opvatting van
literatuurgeschiedenis na Dilthey.
Voor bovenvermelde drie prijsvragen: inzenden vóór 10 december 1964 - bedrag
van elke prijs: 25.000 fr.

Prijzen der Provincie Oost-Vlaanderen
Volgende prijzen worden voor 1964 uitgeschreven: Paul de Montprijs voor toneelwerk
(10.000 fr.) voor een oorspronkelijk stuk verhalend proza van 15 tot 30 minuten;
Prijs voor Letterkunde: essay of monografie (15.000 fr.), jeugdboek (7.500 fr.) en
debutantenprijs-roman (5.000 fr.).
Nadere inlichtingen bij: Dienst voor Culturele en Sociale Aangelegenheden,
Bisdomplein, 3, Gent.

Nieuwe Kerkelijke Kunst
In het kader van het Internationaal Congres ‘Liturgie na het Concilie’ had van 8 tot
27 september 1964 een tentoonstelling plaats van Kerkelijke kunst. De St.-Pietersabdij
bood daarvoor een uitstekende ruimte, waarin de kunstwerken prachtig tot hun recht
kwamen. Over het vertoonde is niet te veel goeds geschreven geworden vanwege
iemand, die nu reeds jaren altijd maar opnieuw uitsluitend een handvolletje personen
verdedigt, door bijna alles wat niet zij gepresteerd hebben als minderwaardig te
brandmerken; iets waarmede overigens een slechte dienst bewezen wordt aan degenen,
die men wil verdedigen, want wie te veel wil bewijzen bewijst niets. Wij willen
natuurlijk niet beweren dat alles wat hier te zien was schitterend is; hoe ware zulks
mogelijk? Maar als geheel moet men de tentoonstelling behoorlijk heten. De
samenstellers hebben er overigens zeer goed aan gedaan zich niet bij hun keuze te
beperken tot werken, die uit een bepaalde, wel waardevolle, maar toch nogal starre,
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dorre en nauwe optiek ontstaan zijn, die zeker niet als de enig zaligmakende mag
beschouwd worden.
Intussen kunnen we ons slechts gelukkig achten om de zeer ruime
vertegenwoordiging vanwege Westvlamingen tussen de geselekteerden van Gent.
Behalve aan de intrinsieke waarde van de werken zal dat ook wel voor een goed deel
mogen toegeschreven worden aan de voorbeeldige propaganda, die door ons
provinciebestuur gevoerd wordt voor onze artiesten, én door haar Cultuurdagen, én
door middel van het Provinciaal Comité voor Kunstambachten, én ook wel langs ons
tijdschrift waaraan het zijn steun verleent. Om alles te bespreken ontbreekt hier de
ruimte. Wij moeten ons beperken tot het opsommen van de Westvlaamse
vertegenwoordiging in de tentoonstelling.
Vooral voor wat de nieuwbouw betreft hadden de Westvamingen het
belangwekkendste te tonen en tevens het meeste met de architecten J. Vanden
Bogaerde (kerk Mortsel), Y. Claeys en H. Scherpereel (ontwerp), Dessauvage
(St.-Lievenscollege Gent, Vosselaar, Willebroek, Testelt), Devos, Holvoet en Van
den Weghe (Kuurne), Felix (Zonnelied, Oostende), De Geyter (Kuurne), Lantsoght
(Moerzeke, Menen, Koksijde), Tanghe (Werken, Duinenkerk), Claeys en Van Assche
(Edelare), Tanghe en Pètre (Assebroek St.-Lutg.).
Voor de edelsmeedkunst troffen we werken aan van Roger Bonduel en het huis
Slabbinck. Dit laatste was ook vertegenwoordigd in de afdeling Kerkgewaden en
textiel, naast R. Cambien, het huis Delbeke-Van Houtte, het huis A.E. Grossé, C.
Toussein en E.Z. Katarina. Er waren keramiek van Amphora, glasramen van Amphora
en M. Martens, kerkmeubilair van M. Witdouck.
A.S.

Knokke
Aankoop van belangrijk beeldhouwwerk
De Knokse gemeenteraad is onlangs, met eenparigheid van stemmen, overgegaan
tot de aankoop van het bronzen beeld van Ossip Zadkine: ‘De Poëet’. In verband
met de verantwoording van deze aanwinst, deelde D r . E u g è n e M a t t e l a e r ,
Schepen van Cultuur, aan de pers mee, dat het Departement zijn volledige goedkeuring
aan het aankoopproject hechtte en dat het beeld zal geplaatst worden op het plein
aan de Canadasquare. Het zal officieel worden ingewijd in september 1965, bij
gelegenheid der zevende internationale biënnale voor poëzie.
Het Knokse stadsbestuur dient gelukgewenst met deze prachtige aanwinst.

Male
Hulde aan E.H. Gantois
Op 13 september werd in het grafelijk slot van Male een huldeplechtigheid gehouden
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ter ere van E.H. Gantois, die de plechtige H. Mis opdroeg, door het Veremanskoor
opgeluisterd met de Mis van Ryelandt. Nadien volgden een gezellig samenzijn en
een feestmaal met gelegenheidstoespraken. E.H. Gantois zelf hield de slotrede. Tussen
de tafeltoespraken trad o.m. A n t o o n Va n d e r P l a e t s e op.

Münster
‘Kunstlandschaft Westflandern’
Op 12 september werd in het Landeshaus te Münster een fototentoonstelling,
samengesteld door D r . L u c D e v l i e g h e r , geopend onder de titel
‘Kunstlandschaft Westflandern’. Deze expositie gaf de bezoekers een getrouw beeld
van de kunstschatten, die de toerist in West-Vlaanderen kan aantreffen. Na Münster
komen Paderborn, Minden en Coesfeld aan de beurt. Het initiatief maakt deel uit
van de culturele manifestaties, die sinds enkele jaren tussen Westfalen en
West-Vlaanderen worden uitgewisseld.

Oostende
Leo Spilliaerthuldiging
Op 20 september bracht de V.T.B. te Oostende een hulde aan de kunstschilder L e o
S p i l l i a e r t . Op het Canadaplein werd een witstenen monument onthuld, vier meter
hoog, op blauwstenen voetstuk en gebeeldhouwd door de Oostende kunstenaar
Gerard Holmens.

Oostende in de Kunst
Tijdens de zomermaanden werd in het Kursaal een belangrijke tentoonstelling
‘Oostende in de kunst’ gehouden. Deze expositie legde vanzelfsprekend nadruk op
het werk van geboren of van afkomst Oostendse schilders. Citeren wij de grootste
drie onder hen: Ensor, P e r m e k e en Spilliaert. Ook van J a n D e C l e r c k werden
verscheidene werken tentoongesteld. Het geheel was een hoogstaande
kunstmanifestatie, die zeer zeker heeft bijgedragen tot het propageren van de Vlaamse
kunst bij de talrijke toeristen, die de voorbije zomer Oostende bezochten.

Roeselare
Tentoonstelling van de Academie
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In de bovenzaal van het Roeselaarse stadhuis exposeerden de leerlingen van de
Stedelijke Academie voor Schone Kunsten; de verschillende standen vormden een
bijzonder interessant beeld van het werk, door de leerlingen gepresteerd in de diverse
takken van de plastische kunst: illustratie, omslag- en briefhoofden, tapijten, meubelen
interieurkunst, bouwkunde, affiches, glas in beton en lood, mozaïeken, tekeningen,
grafiek, schilderijen, boetseer- en beeldhouwwerk, keramiek, e.d.m.

Cultuurfestival 1964
Het cultureel actiecomité heeft grote plannen voor dit festival.
Van nu af aan kan reeds als vaststaande beschouwd worden de komst van het
EWT-theater uit Antwerpen, een avond onder de titel ‘Jazz en poëzie’, het Vlaams
Kamerorkest, het Ter Kamerenkoor uit Brussel en een fototentoonstelling uit de
U.S.A. Verder worden onderhandelingen gevoerd met het Théâtre Populaire Flamand,
een toneelgroep uit Zuid-Vlaanderen, de K.V.S. Brussel, Wim Kan, het Théâtre des
Galeries uit Brussel en Le Centre Dramatique National uit Frankrijk.
Zoals men kan vaststellen, zal dit festival een uitgesproken internationaal karakter
bezitten.

Expositie Koninklijke Kunstkring
In de loop van oktober werd door de Koninklijke Kunstkring Roeselare een
tentoonstelling ingericht in de bovenzaal van het stadhuis. J o z e f S e a u x sprak de
openingsrede uit, waarna de burgemeester, dhr. J. De Nolf, in aanwezigheid van de
schepenen H. Callebert en R. De Man, de expositie voor geopend verklaarde. Er
waren werken te zien van Fr. Cornillie, mevr. Dezeure, C. Lambrecht, mej. De
Spiegeleer. Jos Desimpel, mevr. Claerhout, Fr. Vanthomme, Alfons Blomme, U.
Vandenbroeck, Adhémar Vandroemme en Jef van de Maele.

Waregem
XVIIde Frans-Vlaamse Kultuurdag
Op zondag, 30 oogst jl., ging te Waregem de XVIIde Frans-Vlaamse Kultuurdag
door. Na een inleidend woord door Voorzitter A n d r é D e m e d t s , sprak G e r a r d
S c h m o o k over ‘Vóór 250 jaar waakte Meester Steven van Kassei over het
Nederlands’, R o g e r R o m m e l a e r e handelde over oude volksverhalen en liederen
uit Frans-Vlaanderen, waarna secretaris L u c Ve r b e k e het jaarverslag over de
werking voordroeg.
De voormiddag werd besloten door A. M a e s en A l b e r t D e v e y, die het
hadden over de Nederlandse Vakantieleergangen. 's Namiddags kwam F. K o o t e ,
Voorzitter A.N.V. aan het woord met ‘Het A.N.V. en het Nederlands in de wereld’,
vervolgens Mgr. H. D u p o n t , voorzitter van het Comité flamand de France, met
‘Les églises et l'art religieux en Flandre française’ (opgeluisterd met kleurendia's).
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W i l l y S p i l l e b e e n en A n t o o n Va n d e r P l a e t s e hielden een In memoriam
E.H. M a r c e l J a n s s e n en de dag werd besloten met een voordracht, eveneens
met kleurendia's, over Frans-Vlaanderen, door E.H.G. Va n R y c k e g h e m .

Wemmel
21ste Vlaamse Poëziedagen
Op 25 juli hadden te Wemmei de 21ste Vlaamse Poëziedagen plaats. 's Voormiddags
spraken, na de begroeting door de Voorzitter, L i e v e n R e n s en P r o f . R .
F o n c k e respectievelijk over ‘Clair-obscur bij Vondel’ en ‘Dichters en
herinneringen’. In de namiddag handelde P r o f . J . C . B r a n d t - C o r s t i u s over
‘Herman Gorter 100 jaar geleden geboren’, waarna R e m i Va n d e M o o r t e l
de poëtische oogst in Vlaanderen tussen twee Poëziedagen in ogenschouw nam.
Vervolgens greep de proclamatie van de Laureaten 1964 plaats: ons medelid,
letterkundige W i l l y S p l l l e b e e n uit Menen behaalde de Prijs der Vlaamse
Poëziedagen.
De namiddag werd besloten met een ontvangst door het Gemeentebestuur, tijdens
dewelke de proclamatie en de uitreiking van de Prijs van Wemmei geschiedde.

Westouter
Tentoonstelling Frans Masereel
Bij gelegenheid van de 75ste verjaardag van F r a n s M a s e r e e l , richtte ‘De
Corneblomme’, de actieve culturele vereniging van Westouter, een expositie in van
het werk van de jarige kunstenaar. De tentoonstelling was open van 19 juli tot 16
oogst en kende een verdiend succes.

Zwevegem
Boekenbeurs en Literaire Tentoonstelling
De plaatselijke afdeling van het Davidsfonds Zwevegem, in samenwerking met de
Literaire Tafelstonden uit Brugge, hebben van 11 tot 16 juli jl. een boekenbeurs en
literaire tentoonstelling ingericht in het gebouw van de Kredietbank te Zwevegem.
Deze expositie omvatte in de eerste plaats boeken van Ieden van de Literaire
Tafelstonden, en verder een uitstekende selectie Davids-fondsuitgaven, alsmede een
serie Zuidafrikaanse werken. De openingsrede werd uitgesproken door mr. A l a i n
d e C a l u w e , die de doelstellingen van de Literaire Tafelstonden toelichtte. Op 16
juli ging er een literaire avond door, waarop achtereenvolgens L u c Ve r b e k e ,
M a r c e l Va n d e v e l d e , de Nederlander Olaf de L a n d e l l e n K l a u s R .
E v e r s werden voorgesteld en voorlazen uit eigen werk. Deze boekenbeurs, die een
ruime belangstelling kende, werd opgeluisterd door de expositie van werken der
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leden van de Beka Schilder- en Boetseerclub. Vermelden wij nog dat J a n en
G i o v a n D e l o o f een ruim aandeel hadden in de verwezenlijking van dit initiatief.
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verbondsberichten
Tentoonstelling ‘Het Vlaamse landschap’ te menen
Van 11 tot 19 Juli 1964
Van 11 tot 19 juli 1964 had in het Technisch Instituut St.-Lucas, Rijselstraat-Leiekaai
te Menen, een tentoonstelling plaats van schilderijen onder het motto: ‘Het Vlaamse
Landschap, inzonderheid het Leielandschap’. Op deze tentoonstelling, ingericht door
het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond-Tijdschrift ‘West-Vlaanderen’, was werk
te zien van de plastische kunstenaars uit Menen: Michlel Anneessens en Gustaaf
Delafontaine. Verder namen de volgende kunstschilders deel: Renaat Bosschaert,
André Bulthé, Arthur Deltour, Gratien Dendooven, Door Gevaert, Etienne Le Compte,
Alberte Mary, Teresa Mestdag, Margriet Moyaert en Nelly Windels.
Tijdens de plechtige opening, op zaterdag 11 juli 1964 te 17 u, sprak Bestendig
Afgevaardigde Jozef Storme, voorzitter van het Christelijk Vlaams
Kunstenaarsverbond, de inleiding uit.
De tentoonstelling ‘Het Vlaamse Landschap’ had plaats in het kader van de
‘Handelsfoor der Grensstreek’, die door het N.C.M.V.-Menen werd georganiseerd.
Vermelden wij tevens nog dat ons Verbond ook zijn medewerking verleende aan
het inrichten en propageren van de 11 Juli-herdenking, die doorging op 10 en 11 juli
te Brugge.

Samenkomst met de Vereniging van Katholieke Oostvlaamse Schrijvers
Tijdens de vergadering van onze Raad van Beheer dd. 19 september jl., werd een
afvaardiging van de V.K.O.S., bestaande uit de hh. Miel Kersten, voorzitter, en Hans
Melen, penningmeester, welkom geheten. De bedoeling was tussen beide verenigingen
een wisselwerking te organiseren. Deze contactname heeft geleid tot volgende
besluiten:
- vanwege de V.K.O.S. is er geen de minste bezwaar, dat haar leden ook zouden
aansluiten bij het C.V.K.V. De V.K.O.S. zal trouwens haar leden wijzen op het
belang van het (individuele) lidmaatschap bij het C.V.K.V.;
- de collectieve uitgaven, door of onder de auspiciën van de V.K.O.S. zullen in
‘West-Vlaanderen’ aangekondigd resp. besproken worden;
- twee leden van de V.K.O.S., door deze vereniging zelf aan te duiden, zullen
als lid van de redactieraad van ‘West-Vlaanderen’ worden opgenomen.
Vermelden wij nog, dat de besprekingen zeer gemoedelijk en levendig verliepen en
het beste laten verhopen voor een intense samenwerking in de toekomst.

Statutaire vergadering
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Wij kunnen onze leden reeds mededelen dat de jaarlijkse statutaire vergadering zal
plaatshebben op zondag, 13 december e.k. De plaats van bijeenkomst werd nog niet
definitief vastgelegd. Wij zullen onze leden daarvan tijdig op de hoogte brengen.
In elk geval doen wij nu reeds een oproep, opdat iedereen voormelde datum zou
vrijhouden, ten einde zo talrijk mogelijk aanwezig te zijn op deze belangrijke
vergadering.

Belangrijke tentoonstelling en prijsvraag
Door middel van ‘Tijdingen’ nr. 8 werd aan al onze leden medegedeeld dat, op
initiatief van Caritas Catholica, in het kader van ‘Broederlijk Delen door de
Kunstenaars’, een belangrijke schilderijen- en beeldhouwwerktentoonstelling zal
plaatsgrijpen. Aan deze expositie wordt een grote prijsvraag verbonden.
Alle nadere inlichtingen worden graag verschaft door ons Verbondssecretariaat
(Lucien Dendooven), Leopold I laan, 13, te Brugge, tel. 050/159.90.

post scriptum
Boven Roeselare brandde de augustuszon, op alle stranden langs de kust schetterde
de kleurige triomf van badpak en bikini, op elk pad in Kempen en Ardennen
wandelden toeristen en vakantiegangers... Maar in die luie, gloeiende, tropische
oogstmaand werd het plan voor onze jaargang 1965 geboren. Moeder (lees: onze
Redactieraad) en kind stellen het opperbest. De geboorteaankondiging ontvangt U
over niet al té lange tijd.
Dit kunnen wij U reeds verklappen: dat de werving van samenstellers en
gespecialiseerde medewerkers zelden zó vlot verliep - dat ons ‘internationaal’ nummer
gewijd wordt aan de kunst van een Zuideuropees land - dat een andere aflevering
aansluit bij de nationale actie en expositie ‘Broederlijk delen voor kunstenaars’ - dat
de liefhebbers van journalistiek en kunst ruim hun gading krijgen - dat wij een volledig
corpus wijden aan het probleem kunst en onderwijs, dat een Vlaams monument in
al zijn aspecten wordt belicht - dat ‘Vaanderen’, landschap, volk, cultuur, nog steeds
stof te over bieden voor een heerlijke aflevering...
Maar vergeet U het a.u.b. niet: uw leesgeld voor 1965 bedraagt 200 fr. U kan
dat nù reeds storten op giro 9576 van de Bank van Roeselare en West-Vlaanderen
te Roeselare. U vermeldt op de strook: ‘Abonnement West-Vlaanderen 1965’ plus
uw naam en volledig adres.
Nog enkele loftrompetten voor vroeger verschenen nummers:
‘Ieder nummer van ‘West-Vlaanderen’ brengt mij een aangename verrassing te
meer. Deze grote sympathie voor uw tijdschrift is niet zozeer gevolg van mijn
Westvlaams chauvinisme dan wel van de zeer hoge standing die deze publicatie weet
vol te houden. Indien al onze provincies op een dergelijke uitgave fier konden gaan,
de geestelijke rijkdom van ons land zou veel beter bekend zijn, dan nu het geval is.’
(J. Koninckx, Eerste Sekretaris van de Belgische Ambassade te Stockholm).
‘..... Al deze bijdragen zijn rijk geïllustreerd met prachtige reproducties die op
zichzelf al van dit juli-augustusnummer iets buitengewoon aantrekkelijks maken.’
(Het Laatste Nieuws, 5.8.64).
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‘Over de talrijke fraaie en artistiek hoogstaande foto's uit dit nummer (bedoeld
wordt: Fotografie als Kunst) niets dan lof, al ontbreekt toch wel een beetje het werk
van eigen bodem...’ (Het Nieuwsblad, 13.8.64).
‘Ik heb mij een eksemplaar (van het Kerkbouwnummer) kunnen aanschaffen en
heb onmiddellijk voor een abonnement ingeschreven. Ik wil hiermede dan ook gaarne
mijn waardering betuigen voor deze voortreffelijke uitgave. Daar ik zelf in
West-Vlaanderen ben geboren en er tot in 1934 verbleef (ik bouwde te Oostende de
St.-Janskerk in samenwerking met wijlen architekt Van Welden) kan ik voor een en
ander niet onverschillig zijn.’ (Architekt I. Hintjens, Borgerhout).
‘Dit tijdschrift is werkelijk fantastisch van inhoud en uitvoering!’ (Marja de Smet
Vercauteren, Oostburg, Nederland).
‘Er gaat van W.V. een zeer dynamische sfeer uit; het is een tijdschrift dat echt
leeft (niet in leven gehouden wordt) en dat geeft het direct een groot
communicatievermogen. Het is goed dat er een tijdschrift is als het uwe. Ook de
vormgeving lijkt me voortreffelijk.’ (Karel van Deuren, Berchem/Antwerpen).
Ten slotte nog een vraag:
Wie kan bezorgen of aanduiden waar ergens te vinden is: ‘De Stem uit het
Vaderland’, het blad der Vlaamse seizoenarbeiders in Frankrijk, jaargangen
1904-1914?
Inlichtingen aan het Redactiesecretariaat, a.u.b., Pontonstraat, 12, Oostende,
telefoon: 059/771.81.
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vakliteratuur
Kroniek der christelijke letteren
E. Langgässer, Christelijke Literatuur, Uitg. Patmos, Antwerpen, 1963.
Willem Meyveldt verzorgde deze vertaling van het bekende werkje ‘Das Christliche
der christlichen Dichtung’ (Walter-Verlag, Olten), bestaande uit lezingen en brieven
van de schrijfster van ‘Das unauslöschliche Siegel’ (‘Het onuitwisbaar merkteken’)
en ‘Markische Argonautenfahrt’ (‘Op weg naar het Gulden Vlies’).
Elisabeth Langgasser, die evenals Gertrud von Lefort aan het kwaad een
apokalyptische gestalte geeft zoals ook Bernanos het deed, is bij ons vooral bekend
om de indrukwekkende roman ‘Het onuitwistbaar merkteken’. Dr. Wilhelm Hoffmann
bracht enkele revelerende teksten samen van zijn in 1950 overledene echtgenote, die
thans in het Nederlands vertaald werden. Zij zijn meestal geschreven na de oorlog,
gedurende dewelke de hartstochtelijke katholieke romanschrijfster harde slagen
beleefde in eigen gezin en fabriekwerkster was, nadat zij in 1936 van het
nationaal-socialisme schrijfverbod had gekregen. De teksten verduidelijken de diepere
zin van haar werk.
In ‘Huidige kansen voor een christelijke literatuur’ (1948, Royaumont) pleit zij
voor het opvatten van de schrijverstaak als een charisma, een begenadiging, een
pneumatische of profetische inspiratie ten dienste van de mensheid, die een prooi is
van de existentiële vertwijfeling en het nihilisme; daartoe is een pneumatische taal
vereist, die zich niet tot de burgerlijke ratio richt maar tot een mens die een nieuw
wereldbeeld en een nieuw existentieel bewustzijn heeft veroverd; deze taal heeft zij
willen spreken in haar eschatologisch werk.
‘Grenzen en mogelijkheden van een christelijke literatuur’ (1949, Hamburg) houdt
voor dat de kern van de christelijke heilsgeschiedenis en van de christelijke roman
dezelfde is: zonde, genade, verlossing; of anders uitgedrukt: God en Satan in hun in
tijd en ruimte zich afspelende strijd, waarvan de romanfiguren als de symbolen zijn.
Nooit is de wereld er beter aan toe geweest dan heden om dit te begrijpen, maar de
christelijke roman heeft zijn eigen vorm nog niet gevonden.
‘De christelijke werkelijkheid en haar literaire uitbeelding’ (1949) eist wederom
een eigentijdse vormgeving voor de christelijke idee, een stijl aangepast aan het
levensritme, een existentiestijl dus. Het christendom als een godsdienst van het
mysterie, in tegenspraak tot de negentiendeeuwse rationeel-positivistische burgerlijke
levensbeschouwing, beantwoordt aan de existentiële ingesteldheid van heden. Het
grote nieuws dat men heden verwacht is dat van de genade. De christelijke schrijver
heeft dit te brengen.
‘De geestelijke ruimte van de christelijke schrijver in Duitsland’ (1950) beschrijft
het Duitse kultuurmilieu als afgebroken van de grote tradities van Goethe e.a. Maar
meteen is de wording aangebroken van een specifiek christeijke uitdrukkingsstijl.
Zij ziet in Duitsl. als schrijverstypen: de geraffineerde estetici (weinig gelezen), de
wereldbeschouwende moralisten (veel gelezen), de esoterici (niet gelezen), de
verouderde actualisten: alles samen holheid en gemis aan maatstaven. Twee krachten
dringen in tegen deze holheid: christendom en communisme. Het drietal brieven dat
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volgt op de lezingen, die wij hoger resumeerden, herneemt meerdere thema's eruit,
naast enkele andere zoals de behandeling van de zonde in haar werk.
De belangwekkende beschouwingen van Elisabeth Langgässer kunnen gelegd
worden naast enkele Franse werkjes, die vroeger verschenen maar nog actueel zijn:

P.-H. Simon, La littérature du Péché et de la Grace 1880-1950. Reeks Je
sais - je crois 120, Parijs; A. de Parvillez, La Plume au Service de Dieu.
Zelfde reeks 114. Beide 118 blz.
Het werkje van de Parvillez is een theoretische uiteenzetting. In een eerste hoofdstuk
wordt aangetoond dat de Schepper een absolute heerschappij voert over het schepsel
en zijn daden, ook op intellectueel en artistiek plan. Het tweede hoofdstuk toont dat
zulks de schrijver niet mag afschrikken, want Gods eisen zijn vooral negatief: niet
bedriegen, niet in dwaling brengen of bederven, zich wachten voor de hoogmoed
des geestes; dat belemmert zijn geestesvrijheid en zijn creativiteit niet. Integendeel,
betoogt het derde deel: het aanvaarden van Gods wetten en van het christelijke geloof
geeft geen talent, maar helpt hen die talent bezitten. Het werkje lijkt ons op zijn
geheel wat irreëel, hoewel het overloopt van goede bedoelingen.
De romancier en hoogleraar P.-H. Simon deelt om dezelfde principiële reden het
optimisme van Elisabeth Langgässer voor de christelijke literatuur: het failliet van
het negentiendeeuwse positivisme. Dit positivisme was zo alles beheersend omstreeks
1880 in het intellectuele milieu dat men toen kon schrijven: ‘L'Eglise est en train de
s'abîmer dans le néant intellectuel’. Waar echter de Duitse schrijfster voor haar land
nog niet kon schrijven over een reeds meerdere generaties ver strijkende heropleving
der christelijke literatuur, daar kan Simon ons wijzen op een lange reeks grote namen
uit de laatste tachtig jaren, die aantonen hoe het katholicisme traag maar zeker zijn
posities herovert, zodat op dit ogenblik de christelijk geïnspireerde letteren algemeen
ook door het ongelovige kamp als een belangrijke afdeling der Franse literatuur
beschouwd worden, waarvan de waarde objectief zeer hoog moet geplaatst worden;
verrijking in de breedte waaraan een verrijking in de diepte beantwoordt vermits de
theologische begrippen van genade en zonde, gebed en bovennatuur in de Franse
letteren zeer diep wortels hebben geschoten. Simon brengt een beknopte maar gedegen
analyse van de innerlijke motiveringen der voornaamste Franse letterkundige
produkten, die van een christelijke ideeënwereld uitgaan.

Prof. N. Vroom e.a., Geest van de tijd, Reeks Amboboeken, Uitg. De Fontein,
Utrecht/Merksem, 1964; 264 blz.
De landdagen van de Sint-Adelbertvereniging, die N.-Nederlandse katholieken uit
leidende kringen groepeert, zijn gekenmerkt o.m. door toespraken van zeer hoog
gehalte, waarvan de voornaamste uit de laatste jaren hier verschijnen; er zijn ook
Vlaamse sprekers bij zoals Prof. Dondeyne en P. Wildiers. In verband met deze
kroniek willen we wijzen op twee toespraken uit het jaar 1958, nl. van Prof. Vroom
en Prof. Rogier, die een tegenstelling bieden met het optimisme, dat in Frankrijk en
Duitsland bestaat wat betreft de culturele betekenis van het katholicisme.
Vroom spreekt over de inertie bij de Nederlandse katholieken op esthetisch gebied.
Als voorbeeld neemt hij de architectuur. De kerkbouw staart zich blind op de beruchte
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canon 1164, die vraagt de traditionele vormen te eerbiedigen; bovendien zijn de met
kerkbouw gelaste architecten meest ‘mensen die reeds oog in oog met Abraham
staan’ en dus bijna niets afweten over moderne technieken; geen architect mag met
kerkbouw belast worden zo hij niet vroeger reeds een kerk heeft gebouwd; het
resultaat is de verstarring der naoorlogse Nederlandse kerkelijke architectuur. Een
ander voorbeeld is de TV. Het KRO-beleid bracht een reeks erge mislukkingen omdat
te weinig om de nodige kundigheid gegeven wordt door het bestuur, en omdat te
weinig talentvolle katholieken om de TV begaan zijn, krachtens de voor intellectuele
katholieken zo karakteristieke inertie en zelfvoldaanheid.
Prof. Rogier had het vooral over de culturele inertie. Op wetenschappelijk gebied
spreken de cijfers: katholiek zijn 27 % der Ned. studenten, 20% der afgestudeerden,
10% der schrijvers van wetenschappelijke werken. Een reden der inertie is dat waar
vele wetenschapsmensen domineeskinderen zijn, een goed deel, zoniet het beste der
katholieke elite door het celibaat van voortzetting verstoken is. Vooral in de exacte
wetenschap is de katholieke achterstand groot. De katholieke gemeenschap leest
minder en minder wetenschappelijk, studeert minder,
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geeft minder geld aan wetenschap, doet aan kunst om zuiver apostolische redenen
(Vondelstudie!), kent en waardeert slechts het ónze op letterkundig en kunstgebied,
doet niet mee aan gemeenschappelijke culturele initiatieven op neutrale basis, bezit
geen cultuuridealisme, compenseert zijn spiritualistische levensbeschouwing door
materialistische geneugten, produceert winkeliers en herbergiers en weinig
intellectuelen behalve priesters, overbeklemtoont volgzaamheid ten koste van de
waarheid en initiatief, vat de opvoeding op als klokhen-zorg, laat de journalistiek
over aan dilettanten, enz.
Hoevele dezer verwijten treffen ook niet de Vlaamse katholieke gemeenschap?

F. Kurris e.a., Moderne literatuur in Christelijk perspectief, Uitg. Malmberg,
's-Hertogenbosch, 1964, 174 blz.
Deze uitgave, gerealiseerd door het Katechetisch Centrum Canisianum, is in twee
jaar tijd reeds aan haar vierde druk. Zij bedoelt een aantal belangrijke auteurs, of
althans hun voornaamste werk, te beschouwen in ideologisch opzicht en hun standpunt
te confronteren met de christelijke levensopvatting. Dit gebeurt eerlijk en zonder
vervalsing der feiten. Volgende auteurs komen aan bod: Kafka, Bernanos, Greene,
Borchert, Camus, Steinbeck, Sagan, Osborn, Claus, Böll, Blaman. Ook bibliografisch
is het werk zeer nuttig, alsmede om de keuze van typische teksten voor elke auteur
en de verwijzing naar Bijbelteksten.
A.S.

Varia
Uit de nalatenschap van Warden Oom, drukkerij Vonksteen, Langemark.
Samenstelling: E.H. Marcel Vermeulen. Geïllustreerd met een 50-tal foto's.
Het werk omvat een inleiding door André Demedts en bestaat verder uit vier grote
delen:
I. Uit zijn dagboek. II. Uit het landelijk leven van weleer (schetsen). III. Het
boerenkind (verhaal). IV. Uit het Boerenleven.
Wij kunnen dit boek niet beter voorstellen aan onze lezers, dan met de inleiding,
die André Demedts ervoor schreef:
Op 6 juli was het dertig jaar geleden dat Edward Vermeulen overleed. De schoonste
hulde die hem nog kon gebracht worden was ongetwijfeld de uitgave van zijn
nagelaten werk. Tot zijn erfenis behoorden enige handschriften die nooit gepubliceerd
werden en een verzameling artikels die alleen in bladen verschenen en daardoor
moeilijk terug te vinden waren. Dit boek bevat een keus uit die nalatenschap
samengesteld door E.H. Marcel Vermeulen, de neef van de schrijver.
Achteraf bekeken blijkt dat met de geschriften van Edward Vermeulen een periode
in onze volks- en cultuurgeschiedenis werd afgesloten. De tijd die hij gekend heeft
keert nooit meer weer. Tussen de twee wereldoorlogen is het landelijke Vlaanderen
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veranderd. Omer Karel de Laey, de dorpsgenoot van Edward Vermeulen, die veel
meer was dan een volkse dichter waarvoor hij doorgaans gehouden werd, had die
ontwikkeling voorzien en zich ten andere ingespannen om ze te helpen doorvoeren.
Hij drong aan op meer onderwijs en verfijning, op een ruimere intellectuele
belangstelling op een zelfstandige levenshouding. Wat hij verlangde is er gekomen,
niet ineens en toch vlug genoeg, om het uitzicht en de sfeer, de gewoonten en
gedragingen op de Vlaamse buiten binnen het enge bestek van een kwarteeuw sterk
te wijzigen. Nieuwe gedachten hebben nieuw leven gewekt. De sociale en
economische vooruitgang hebben samengewerkt om de vrijheidszin te versterken en
de macht te verstrekken die voor de volkse bewustwording onmisbaar was. Door de
uitbreiding van de techniek en de nijverheid, door de ontmoeting met andere
opvattingen en volkeren, werd een mensentype gevormd, dat zijn verleden niet kon
verloochenen en er toch vervreemd tegenover staat.
Voor hedendaagse lezers bezit het werk van Edward Vermeulen in de eerste plaats
een documentaire waarde. Dat is inzonderheid het geval met zijn schetsen over het
landelijke Vlaanderen en zijn bewoners, maar ook met zijn karakterstudies en
dagboekaantekeningen.
Eerlang zullen de geschiedschrijvers uit het werk van Streuvels en Vermeulen
afleiden hoe onze Westvlaamse voorouders geleefd hebben en de taalkundigen erin
zoeken naar woorden en wendingen die naargelang ze minder gebruikt meer
bewonderd zullen worden. Nog is dat niet alles. Want in de geschriften van Vermeulen
ligt ook een epische schoonheid die haar glans niet verloren heeft. Wij denken aan
‘De Blieckaerts’ en ‘Verstervend ras’ zoals aan sommige bladzijden, tragisch of
humoristisch, die hier volgen. Toen Vermeulen begon te verhalen bestond er een
traditie van Westvlaamse vertellers, ingezet met Lodewijk Van Haecke en Victor
Huys, waartoe Gezelle en Verriest, Leroy, Vanhee en Declercq behoord hebben,
voor ze haar bekroning vond in Stijn Streuvels, de grootste van allen. Vermeulen
heeft die traditie voortgezet en wat hem eigen was eraan toegevoegd, zijn romantische
liefde voor de mens, geworteld in zijn christelijk geloof en de goedheid van een hart
dat geleden had zonder hoogmoed. Dat hij zijn lezers nog aanspreekt wordt bewezen
door het feit dat een herdruk van ‘Zwarte Pokken’ in korte tijd uitverkocht was. Wij
hopen dat ook deze bundel, uit Vermeulens nagelaten werk samengesteld, een gunstig
onthaal zal genieten.

't Manneke uit de Mane, Volksalmanak voor Vlaanderen 1965, prijs: 20
F., te bestellen bij Karel M. de Lille, Cartonstraat, 40, Ieper.
‘'t Manneke’ 1965 is verschenen: 160 bladzijden smakelijke humor, opgediend
volgens het beproefde, oeroude procédé Alfons Van Hee en Achiel Denys. De redactie
werd waargenomen door het driemanschap Karel M. de Lille, Lucien Dendooven en
Raf Seys. De medewerkers zijn: Willem Denys, Raf Seys, Boschvogel, Dr. L.
Spyckerelle, Marja de Smet Vercauteren, Karel M. de Lille, Marcel van de Velde,
M. Deforche, Noel van de Breen en Z.E.H. Van de Kerckhove.
Zoek in deze almanak niet méér dan een gezonde lach en even gezonde volkswijsheid:
maar is dat al niet voldoende om het boekje hartelijk aan te bevelen?
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Bert Bijnens: Zuid- of Frans-Vlaanderen, Heembibliotheek ‘Bachten de
Kupe’, nr. 2, 1964, 216 pag., 51 foto's en kaarten.
Deze uitgave werd bedoeld als ‘Gids’ voor Zuid- of Frans-Vlaanderen. In zijn
inleiding laat de auteur uitschijnen dat het samenstellen van een dergelijk werk vast
niet probleemloos is en dat er, vooral wat betreft de vorm, veel gewikt en gewogen
dient te worden - hetgeen wij volkomen kunnen beamen na kennismaking met het
boek. In een eerste deel schetst Bert Bijnens land en bewoners, de Vlaamse
activiteiten, de taal in de Westhoek en de taalgrens. Dit deel werd zeer bondig
gehouden, maar bevat de hoofdzaken en geeft o.i. een duidelijke kijk op de toestanden
en hun evoluties. Deel II van het werk wordt betiteld: ‘Wij reizen van stad tot dorp,
van dorp tot stad’, een reis van Adinkerke tot Gijvelde, over Grevelingen, St.-Omaars,
Rijsel en Kassel. Tientallen dorpen en steden worden één voor één voorgesteld:
voorkomen, ligging, een bondig geschiedkundig overzicht, de bezienswaardigheden
en zo meer, het geheel verlucht door passende foto's.
Het derde deel - tevens het belangrijkste - bevat een schat aan heemkundige
gegevens en men vraagt zich af hoe het mogelijk is, dat één mens - hij moge nog
geholpen worden door een groep specialisten - al die gegevens zó kan verwerken,
dat ze ook voor degenen, die geen heemkundigen zijn, interessant worden om lezen.
Dit deel werd uiteraard onderverdeeld in een aantal hoofdstukken: Vlaamse
vroomheid, vooraanstaande figuren, volksleven en kerkelijke kunst. Het besluit met
een lijst der geraadpleegde werken, een alfabetische bladwijzer der gemeenten en
twee kaarten ‘De Westhoek’ en ‘Nederland in Frankrijk’. Auteur en uitgevers dienen
gelukgewenst met dit werk, dat beslist een belangrijke bijdrage is tot de kennis van
Zuid-Vlaan-
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deren, een stuk van het oude Dietse Moederland, dat voor al té veel Dietsers nog
steeds onbekend en dus onbemind is.

Huldeboek Antoon Vander Plaetse 60 jaar.
Het is vanwege het Huldecomité Antoon Vander Plaetse 60 een gelukkig initiatief
geweest, als sluitsteen van de hulde aan de jarige voordrachtkunstenaar, een boek
uit te geven over ‘Tone’. Laten wij onmiddellijk bekennen, dat wij zeer veel genoegen
hebben beleefd aan de lezing van dit werk, geschreven en samengesteld door de beste
vrienden van de gevierde. Er wordt - zoals het past - nogal plechtig begonnen, met
een opsomming van al degenen, die zetelden in hel bescherm-, het opdrachtgevend,
het uitvoerend en het erecomité (een bladzijdenlange lijst met namen uit alle Vlaamse
gouwen en zelfs uit Nederland en Frankrijk). Volgt dan een beknopte bio-bibliografie
van Antoon Vander Plaetse, maar daarna kan de lezer genieten van het gemoedelijke
levensverhaal van de jarige, geschreven door André Demedts, die zijn ontroering en
zijn vreugde nauwelijks kan verbergen. Men kan dan nog nà-genieten van een achttal
gedichten van de hand van ‘Tone’, een beknopt verslag van de huldeplechtigheden
te Kortrijk op 26 april jl., om dan - nogmaals zoals het past bij dergelijke gelegenheden
- te eindigen met het dankwoord van de gevierde zelf: ‘Uw vriendschap neem ik
dankbaar aan als het zegelmerk op mijn leven en werk...’
Vermelden wij nog dat het flink verzorgde en mooi geïllustreerde boek werd
aangeboden door het A.W.T., het C.V.K.V. en het Davidsfonds West-Vlaanderen,
onder de auspiciën van het Provinciaal Bestuur en het Stadsbestuur van Kortrijk.
Lannoo nam het in druk en haalt eer van zijn werk. Wie nog geen exemplaar rijk is,
kan bestellen bij Gilbert Libbrecht, Lindelaan, 49, Zwevegem.

Dit is de Gidsenbond, brochure uitgegeven door de Gidsenbond Brugge
en West-Vlaanderen 1964, samengesteld door Hervé Stalpaert, met de
medewerking van de Raad van Beheer.
Deze mooie, typografisch flink verzorgde brochure houdt een historische schets in
over ontstaan en groei van de Gidsenbond en handelt vervolgens over de School voor
Gidsen, de Dienst der Begeleidingen, de Culturele Activiteiten en de Bibliotheek.
Ten slotte wordt een volledige bibliografie gegeven van de aantrekkelijke reeks
uitgaven, die de Gidsenbond op zijn actief heeft: tijdens het huidig werkjaar zal
nummer 50 in de reeks een feit geworden zijn! Enkele interessante foto's verluchten
het geheel.

B.R.T. - Derde Programma - 4de kwartaal 1964. Programmabrochure nr.
25, 30 F., giro 54.68 van de B.R.T., Flageyplein, 18, Brussel 5.
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Het strekt de B.R.T. en inzonderheid Maurits Bilcke tot eer, dat elke brochure met
zoveel zorg wordt uitgegeven. ‘Derde Programma - 4de kwartaal 1964’ bevat een
algemeen weekschema der uitzendingen gedurende de bedoelde periode en geeft
vervolgens een gedetailleerde uiteenzetting van de gesproken en de
muziekuitzendingen. Het geheel wordt uitstekend verlucht met zorgvuldig gekozen
illustraties, die de soms uiteraard wat dorre opsommingen ‘breken’ op een gepaste
wijze.
Aanbevolen aan alle liefhebbers van het Derde Programma!
j.v.r.

Tijdschriften
Biekorf, Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore.
Redactie en beheer: A. Viaene, Annunciatenstraat 82, Brugge.
Abonnementsprijs 125 fr. Giron. 2335.37.
3, Lentemaand: Wulveringem 1680 (A. V i a e n e ) - Moreel/Mareel (F.
D e b r a b a n d e r e ) - Gezelle aangevraagd voor Engeland (J o z e f G e l d h o f brengt
documenten over de poging van Gezelle in 1857 om missionaris in Engeland te
worden) - Ingevoerd timmerhout (A. V i a e n e ) - Boldersmaatschappijen in het
Brugse (M. C a f m e y e r ) - Mengelmaren (o.m. de Nieuwpoortse zilversmid J. van
der Postelrie in 1419; J. Maréchal, La chapelle fondée par P. de Salamanca, Verh.
K. Academie v. België; M. Coornaert, Het Land achter de Evendijk/Heist).
4, Grasmaand: Leie en leven in mijn vlastijd (J. H u g e l i e r over vijftig jaar
geleden) - Walburgaviering (A. V i a e n e ) - Viering van Fr.-Jos. Beyts te Brugge
als ‘primus van Loven’ in 1782 (V.D.E.) - Onse Vrauwe ter Veinstersterre (Santa
Maria de Finisterre; A. V i a e n e ) - De naam Zuid-Vlaanderen (A. VH.) - Kerk van
Wielsbeke 1588 (J. De S m e t ) - Vlaamse Jeruzalemvaarders in 15o E. (K.M. D e
L i l l e ) - Mengelmaren (o.m.: + Raym. Vandenberghe; P. Debrabandere, Geschiedenis
van de schilderkunst te Kortrijk).
5, Bloeimaand: De Vlaamse pers in 1825-30 (F. D i d i e r ) - Ooievaarsnesten in
W.-VI. (A. V i a e n e ) - Boldersmaatschappijen (vervolg) - De Suzannieten van
Poperinge, een quietistische secte in 1855 (J. G e l d h o f ) - Het Amerikaans-Vlaams
weekbad ‘De klok van Overzee’ in 1914 (A. V i a e n e ) - Mengelmaren.
6, Zomermaand: Rond de prinsenwieg te Male in 1330 (A. V i a e n e over de
geboorte van Lodewijk van Male) - Leie en Leven in mijn vlastijd (vervolg) Jacobijns Marktliedje voor de boeren 1793 (A. V i a e n e ) - Taalaantekeningen (K.
De B u s s c h e r e begint de publicatie van zijn taalzantingen over de levende
gesproken taal in W.-VI.; er zijn een paar duizend aantekeningen van grote waarde,
waarvan de eerste reeks gaat van A tot Auto; vele typische volksgezegden) - De
Moetsaetsen (muchachos), Vlaamse trosjongens in Spaanse soldatendienst, 1567-1600
(A. V i a e n e verzamelde zeer belangwekkende gegevens) - Remedies van Pater
Caestryck uit Voormezele rond 1840. (J. G e l d h o f ) - Mengelmaren o.m.: Dom T.
Van Biervliet, Lodewijk-Albert Caytan, Uitg. Gesch. en Oudh. Genootsch. Roeselare).
7, Hooimaand: Kortrijkse hist. naam ‘Kerkhof der Fransen’, 1567-1961 (A.
V i a e n e over naamoverblijfsels van 1302) - Taalaantekeningen (vervolg van
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Baalaard tot Buspoer) - Leie en leven in mijn vlastijd (vervolg van de studie van
Hugelier, die een wetenswaardige uiteenzetting brengt van het vroeger vlasbedrijf)
- Van Doniniek naar Mientje (D. C r a c c o ) - Frans toneel te Brugge in 1793-98 (A.
V i a e n e over de toneelgroep van het Fr. bezettingsleger) - Mengelmaren (o.m.:
Album Archivaris Jos De Smet samengesteld door H. Stalpaert; de kostschool van
Mr. Catteeuw te Waarschoot rond 1800).
8, Koornmaand: Oostendse drukpers, Bibliogr. van stadsdrukker B. Bricx
1790-1813 (A. V i a e n e ) - Van Jozef tot Joos - Kortrijks sociaal conflict in 1850
(J. G e l d h o f zet de uitpluizing voort van de correspondentie van Mgr. Malou) Mijfelen, mijfelare, mijfelschole, Oud-Iepers (A. V i a e n e ) - Marktlied op de overw.
van Lodew. XV in 1745 (A.V.) - Mengelmaren (o.m.: ‘Stille getuigen’, kunst- en
geestesleven aan de IJzer; de brand van Wevelgem in 1822; Bulletin van de K. Ned.
Oudh. Bond, aflev. 3, 1964, over Sluis, Damme (L. Devliegher), zes herbouwde
belforten (id.), Fr. belforten, Ter Doest).
A.S.

Ons Erfdeel, 7de jg., nr. 4, juni 1964, abonnement 100 F (4 nrs. per jaar),
giro 5893.45 van J. Deleu, Rekkem.
Inhoud: Italiaanse waardering voor het Nederlans (Dr. G. Prampolini), Commendatio,
Taalstrijd en Vlaamse Beweging in Frans-Vlaanderen XX (Luc Verbeke), Het
jongerenkontakt Noord-Zuid (Dr. J. Lehembre), Die van 't Fonteintje (Prof. Dr. Fr.
Closset), Gedichten van Minne, Herreman, Roelants en Leroux, De landelijke woning
in Frans-Vlaanderen (Nestor Depoers), Die hedendaagse musiek in Suid-Afrika (Jan
Bouws), In de rand (A. Demedts), De schilder Jules Steelandt (Dr. J. van den
Driessche), Le Carillon de Bruges (Jules Steelandt), Steden van Frans-Vlaanderen Rijsel II (L. en F.
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binnenkant achterplat
Pittery), Grote Frans-Vlamingen - Willem van Rubroec (G. Van Ryckeghem),
Kulturele kroniek, Tijdschriften en Boeken, Aantekeningen en Verslagen,
Programma's.

Ons Erfdeel, 8ste jg., nr. 1, september 1964.
Inhoud: Onze taak (Jozef Deleu), Het Nederlands onderwijs in Tsjecho-Slovakije
(Dr. Olga Krijtova), Taalstrijd en Vlaamse Beweging in Frans-Vlaanderen XXI (Luc
Verbeke), De dichter Herman Gorter (Prof. Dr. Garmt Stuiveling), Gedichten (Herman
Gorter - vert. André Piot), De hedendaagse architectuur in Vlaanderen (Ir. Jan Delrue),
Het water (Guido Gezelle), Het onderwijs in de Friese taal in de Nederlandse provincie
Friesland (G. Sinnema), Herinneringen - De vervloekte minnaar (Herman Vos),
‘Paradise regained’ (Hendrik Marsman - vert. André Piot), Reisindrukke ‘Twee oren
om te horen’ (Peter Blum), De geschiedenis van de schilderkunst in Frans-Vlaanderen
I (Dr. J.E. van den Driessche - bewerking W. Spillebeen), De schilder Sam De Vriendt
(Jan D'Haese), In de rand (André Demedts), Steden van Frans-Vlaanderen:
Hondschote (Frits en Lieselot Pittery), Grote Frans-Vlamingen - Andreis Steven uit
Kassel (Eugène de Bock), Bibliografie: Het Nederlandstalige boek in vertaling,
Kulturele kroniek, Tijdschriften en boeken, Aantekeningen en verslagen. Het begin
van deze nieuwe jaargang is een uitstekende gelegenheid om andermaal eens de
bijzondere aandacht te vragen voor ‘Ons Erfdeel’, dat beslist geen gewoon periodiek
is met een of ander beperkt artistiek programma: een diepe bekommernis om het
algemeen-Nederlands erfgoed ligt aan de basis van dit tijdschrift. Een betere kennis
van ons cultureel erfdeel moet ons immers nader bij elkaar brengen.
Wij hebben met vreugde vastgesteld dat in de loop van het voorbije ‘Erfdeel’-jaar
meer dan 300 nieuwe abonnees werden ingeschreven. Wij hopen vast dat dit aantal
nog zou mogen aangroeien en wensen ‘Ons Erfdeel’ van harte een goede vaart in
zijn achtste jaar!

Trefpunt, jg. 1963-64, nr. 3, abonnement: 100 F (4 nrs.), giro 6475 Bank
Soc. Gén., Brugge.
Inhoud: Verhalen van Jack Verstappen en Dries Janssen, Poëzie van Marnix Van
Gavere, J.-P. Bresser, Albe, M. de Smet-Vercauteren, Roel Houwink, René Verbeeck,
J.H. Eekhout, Lieve Van Damme, Alyd, Brink, Fernand Florizoone en Joan Th.
Stakenburg. ‘Piet de Smeerpoes’ door M. Custers. ‘Keramieker Jan Kellner’ door
A. De Caluwe. Schijnwerper op Dr. Inge Meidinger-Geise, Buitenlandse Brieven
door Jan Deloof, Dr. Inge Meidinger-Geise en Clark Stillman. Verder
boekbesprekingen.
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Yang, tweemaandelijks literair tijdschrift, abonnement: 100 F (6 nrs.),
giro 9174.24 van M. Thibau, Houtbriel, 16, Gent.
Het is de eerste maal, dat wij kennismaakten met ‘Yang’, een goed verzorgd en over
het algemeen lezenswaard tijdschrift, dat, naar het ons voorkomt, vooral in handen
is van jongeren, o.m. onze leden Jan Emiel Daele en Daniël Van Ryssel. Vooral
sympathiek is de vlotte en goede samenwerking tussen Noord en Zuid, dia in de
nummers, die wij ter inzage ontvingen, duidelijk merkbaar is. Het is en blijft waar,
dat uit wederzijdse belangstelling beter begrip en grotere liefde geboren worden. Wij
hopen dat ‘Yang’ ook daartoe het zijne zal blijven bijdragen.

Manifest, tweemaandelijks literair tijdschrift, abonnement: 80 F., giro
873777 van Eric de Preester, Speelstraat, 38, Zingem.
Nogmaals een jongerentijdschrift, dat zeer vooruitstrevend schijnt en dat eveneens
Noord en Zuid hand in hand wil doen gaan. Wat ons bijzonder getroffen heeft, is de
mooie lay-out van dit periodiek: fijnzinnige foto's van Willy Schmidhamer en Hans
Joachim Schröter en uitstekend tekenwerk van Fred Gubbels en Jos Nien. De teksten
- meestal gedichten en korte schetsen - zijn over het algemeen goed gekozen en het
lezen waard.
Dus eveneens krediet voor dit ‘Manifest’.

De Tekengids, nr. 54, 18de jaargang, abonnement 60 F (4 nrs. per jaar),
giro 4162.30 van O.V.T., Brugge.
Inhoud: Activiteiten (Pros Van Leeuw), Activiteiten in het Middelbaar Onderwijs
(Jo. Verhenneman), De Creatie (Joz. Noreille), Muzikale en Plastische Opvoeding
(Jo. Verhenneman), Het vizueel waarnemen (Alfons Van Wanzeele), TG-Front.

Notre Flandre, 12de jg., nr. 1, 1964, abonnement 80 F, giro 5201.80 t.n.v.
D. Bossuyt, Kasteelstraat, 19, Desselgem (W.-VI.).
Inhoud: Nieuw Europa! (V.V.F.), Pilotage? (Les Amis de la Sud-Flandre), Frontières,
douanes, tarifs - et relativité (M. Dumoulin), Nobles demeures des champs aux
Pays-Bas français (G. de Le Salle), Les Nouvelles Synthèses prennent figure (J.
Vandamme), Actualités maritimes (A. Bourgeois), Verjaringen: K.R. Berquin, Prof.
Dr. R. Sterkens, Lode Baekelmans - Ger Schmook, Uit boek en blad, Lezers schrijven
ons, Gingen heen, De tout un peu, Van hier en elders, Chronique de chez nous.

Kortrijk, 3de jg. nr. 4, 1964, abonnement 25 F (12 nrs. per jaar).
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Inhoud: Kortrijk in expansie, Wie, wat, waar?, Onze nieuwe zusterstad: Bad
Godesberg am Rhein.
j.v.r.
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[West-Vlaanderen 1964, nummer 78]
[Editoriaal]
De buitengewone snelheid waarmede onze hedendaagse maatschappij evolueert is
wel één der belangrijkste kenmerken van deze tijd.
Deze evolutie is vooral zichtbaar op het technologische vlak, dank zij de sensationele
verworvenheden van het wetenschappelijk onderzoek. Ook de menselijke
wetenschappen - psychologie, sociologie, ergonomie, enz. - hebben sedert enkele
tientallen jaren grote vooruitgang geboekt en dragen bij, de primauteit van de mens
op de techniek te handhaven. Genoemde snelle evolutie is door de inwerking van de
sociale wetenschappen, komplexer geworden: één enkele techniek, één enkele
discipline, één enkele wetenschap, één mens kunnen geen afdoende antwoord meer
geven op de vele problemen die zich steeds weer opnieuw stellen op wetenschappelijk,
ekonomisch, industrieel, sociaal of kultureel gebied.
Daartoe is enkel interdisciplinaire samenwerking in staat.
Industriële vormgeving nu is een typisch voorbeeld van interdisciplinaire werkwijze.
Zij is inderdaad essentieel industriegebonden kreatie op basis van de synthese van
technische en menselijke gegevens en imperatieven. Daarom is industriële vormgeving
een onmisbaar hulpmiddel geworden voor eigentijds, realistisch ‘ondernemen’ en
voor het opbouwen van een evenwichtige wereld, die de totale mens bevredigt.
De snelheid en de komplexiteit van hoger genoemde evolutie doen voor velen een
groot aantal problemen oprijzen, vooral dan in die streken waar, zoals in
West-Vlaanderen, de ekonomische omwenteling recent is en bijzonder vlug gebeurde.
De omwenteling uitte zich vooral door een belangrijke verschuiving van de
landbouwsektor naar een reeks andere sektoren voor verbruiksgoederen die
doorslaggevend zijn alsmede naar de tertiaire dienstensektor.
Enkele cijfers: indien wij op de werkbezetting voor 1957 de index 100 toekennen
dan daalt de landbouw op 30.6.63 op index 70, klimt de metaalnijverheid op index
151, de index van de handelsondernemingen op 145 en het hotelbedrijf op 128.
Dusdanig snelle evolutie vraagt even snelle aanpassing alsook beroep op eigentijdse
aanpassingsmiddelen. Deze aanpassing en dat beroep op adekwate middelen
veronderstellen voorlichting over inhoud en richting der veranderingen en betreffende
mogelijkheden en beperkingen der aanpassingstechnieken.
De Provincie West-Vlaaanderen is op dat vlak wel enigszins benadeeld door de
versnippering van haar industrie in een groot aantal kleine familiale ondernemingen
die van artisanale oorsprong zijn, soms minder openstaan voor nieuwe methodes, en
ook veel minder kans hebben op degelijke, aktuele informatie over de internationale
strekkingen.

West-Vlaanderen. Jaargang 13

Vooral deze laatste faktor echter zou er hen moeten toe aanzetten een eigen originele,
persoonlijke vormgevingspolitiek te voeren op het vlak van produktontwerpen,
produktpresentatie en produktplanning en zich alzo ontlasten van het eeuwig
‘na-lopen’ van de grote konkurrenten met de onvermijdelijke dekalage en vertraging
daarvan.
Ook de jonge bedrijven die een eigen bedrijfspolitiek zoeken of opbouwen kunnen
dank zij bewuste en systematische vormgeving van meet af aan, voor hun bedrijf en
voor hun produkten, een ‘eigen gezicht’ verwerven, dat ze van de andere onderscheidt.
Dergelijke personalisatie heeft een onschatbare kommerciële waarde.
Hoe dan ook, industriële vormgeving brengt oplossing voor problemen van het
produktieverloop, door simplifikatie, specialisatie en standardisatie. Zij verwerft
hierdoor de kontinuïteit die in gelijk welk bedrijf een faktor van regularisatie en
produktiviteitsopvoering is. Zij vereenvoudigt de marktdistributie door het op de
markt brengen van gemakkelijk herkenbare produkten en door een gepersonaliseerde,
eigen produktpresentatie.
De snelle ekonomische evolutie in de provincie West-Vlaanderen uit zich verder nog
door het oprichten van een groot aantal bedrijfsgebouwen. Deze gebouwen zijn niet
alleen van belang als werkomgeving voor de producerende mens, vooral dan op
ergonomisch gebied, maar zij bepalen tevens het landschap van morgen, waarin wij
als mens en meer bepaald als Westvlaming zullen moeten leven.
Wij dragen allen een deel verantwoordelijkheid op dat domein.
Industriële vormgeving bestrijkt het ganse industrieel, ekonomisch sociaal en kultureel
gebeuren. Als discipline en techniek zal industriële vormgeving echter enkel dan
efficiënt inwerken op dat gebeuren wanneer men zich in de breedste lagen van de
bevolking en in de overheidskringen bewust is van haar juiste inhoud, en betekenis,
haar mogelijkheden en haar perken. Het Westvlaams Produktiviteitscentrum zal
binnen afzienbare tijd samenwerken met het Instituut om aan het gebrek aan objektieve
voorlichting te verhelpen.
Dit speciaal nummer van ‘West-Vlaanderen’ is dus niet alleen lofwaardig op zichzelf
maar het betekent een ideale introduktie tot systematische voorlichting. Het is mij
dan ook een bijzonder aangename plicht, bestuur en redaktie van ‘West-Vlaanderen’
geluk te wensen met dit initiatief. Vooral dan de Heer Arrondissements-kommissaris
Botte, die er de promotor van was.
Ik twijfel er niet aan dat het in grote mate zal bijdragen tot een brede bewustwording
op het vlak van de industriële vormgeving, ten bate van onze ekonomie, onze
bevolking en onze provincie.
Pol Provost
Voorzitter van de Raad van Beheer van het Instituut voor Industriële Vormgeving
en van het Design Centre
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Het Design Centre te Brussel
Produkten die aan de eisen van de Industriële Vormgeving voldoen, moeten eerst en
vooral getoond worden, niet alleen aan de verbruiker, ook aan de verdeler, die belang
stelt in de eigen verkoopkracht van voorwerpen. Deze eigen verkoopkracht is één
der logische resultaten van Industriële Vormgeving.
Aan de producent om zijn aandacht te vestigen op de mogelijkheid van een logische,
sobere en vaak ekonomische oplossing van produktontwikkelingsproblemen door
Industriële Vormgeving. Aan de zogenaamde grote kopers, uit de overheids- en
partikuliere sektor, wier vaak verstrekkende verantwoordelijkheid een eerste
geruststelling vindt in de bezorgdheid om de totale kwaliteit van het produkt, die de
basis is van alle werkelijke Industriële Vormgeving. Aan de buitenlandse inkopers
ten slotte, ten einde hun België te leren kennen doorheen het meest verheven aspekt
van zijn industriële produktie en zodoende deze produktie op de buitenlandse markten
te bevorderen. Kortom, het Design Centre heeft tot opdracht zowel de producent, als
de binnen- en buitenlandse handel, èn de verbruiker bij de Industriële Vormgeving
te betrekken. Om al deze redenen vroeg de aktie ter bevordering van de Industriële
Vormgeving in België een georganiseerde tentoonstelling.
Gezien het uitzonderlijk belang van de uitvoer voor ons land - belang dat nog
aangroeit met de stijgende uitwisseling van produkten tussen de landen - is het ook
logisch, dat in het Design Centre voor België en het Groothertogdom Luxemburg
het aksent gelegd werd op de bevordering van de export en dat deze aktie ingeschakeld
werd in het kader van de aktiviteiten van de Belgische Dienst voor Buitenlandse
Handel.
Het Design Centre is dus: een bepaalde plaats in België, waar de merkwaardigste
realisaties van de Belgisch-Luxemburgse nijverheid tentoongesteld, verklaard en
voortdurend hernieuwd worden. Realisaties die beantwoorden aan het viervoudig
kriterium van kwaliteit, funktionele en esthetische waarde, verantwoorde prijs. Welke
zijn nu de produkten die in het Design Centre tentoongesteld worden?
Verbruiksgoederen: van meubelen tot reiskoffers, van bestek tot gereedschap, van
speelgoed tot televisietoestellen en kantoorinrichting, kortom de voorwerpen die ons
dagelijks leven - thuis of bij het werk - konditioneren.
Uitrustings- en investeringsgoederen: machines, werktuigmachines,
nauwkeurigheidsinstrumenten, enz...
Verpakkingen: welke op dezelfde wijze beoordeeld worden als gewone produkten,
d.w.z. niet alleen naar hun aspekt, maar eveneens rekening houdend met hun algemene
technische, funktionele en esthetische kwaliteiten.
De produkten worden geselekteerd door een permanente jury, samengesteld uit
deskundigen op gebied van Industrial Design; zij worden in hun taak geholpen door
kommerciële en technische adviseurs, die aangeduid worden in overeenkomst met
de betrokken federaties. Hun kriteria van beoordeling zijn:
- funktionele waarde of goede aanpassing van het voorwerp aan zijn gebruik
(faciliteiten voor plaatsing, onderhoud en reiniging worden nagegaan)
- esthetische waarde (vorm, kleur en grafische elementen)
- verantwoorde keuze van de gebruikte materialen
- perfektie van de uitvoering
- vindingrijkheid
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- prijs in verhouding met hoger vermelde kwaliteiten
- eenheid en menselijke waarde van de oplossing.
De tentoongestelde produkten genieten van een uitzonderlijke prestige-reklame
via de promotie die door en rond het Design Centre gerealiseerd wordt
- ten voordele van de buitenlandse markten, dank zij de steun van de Belgische
Dienst voor Buitenlandse Handel, die alle buitenlandse bezoekers systematisch naar
het Design Centre verwijst en de Belgische diplomatieke zendingen informeert en
dokumenteert, zodat deze op hun beurt de potentiële kopers zouden kunnen vertrouwd
maken met het Design-Centre en de aldaar tentoongestelde produkten; - ten voordele
van de binnenlandse markt door televisie, radio en pers, door rondleidingen en
uitvoerige dokumentatie, die ter beschikking gesteld wordt van de dagelijkse
bezoekers die steeds in aantal stijgen.
Bij ieder tentoongesteld produkt vindt men een tweetalig etiket dat, buiten de naam
van producent en designer, eveneens een verklaring geeft voor de keuze van de jury.
Elk produkt wordt eveneens opgenomen in een kaartsysteem en vormt het onderwerp
van een ‘indexkaart’, die de bezoekers zich kunnen aanschaffen. Deze kaarten tonen
enerzijds een foto van het voorwerp en vermelden anderzijds zijn verkoopprijs en
bijzondere eigenschappen, naam en adres van de fabrikant, enz...
De informatrices van het Design Centre beschikken bovendien over een lijst met
de voornaamste verkooppunten van alle produkten. Zij ontvangen en dokumenteren
de bezoekers in vier talen.
Wie bezoekt het Design Centre?
De buitenlandse kopers, de belgische verbruikers (jonge gezinnen die zich instellen,
bedrijfsleiders die hun werkplaatsen en kantoren hernieuwen, werklieden, bedienden),
enz.); de verdelers (leiders en inkopers van grootwarenhuizen, van groot- en
kleinhandel); de fabrikanten (op zoek naar nieuwe ideeën of grote hedendaagse
esthetische tendensen); de studenten (die er stof en hulp vinden bij het opmaken van
proefschriften over ekonomische, technische of kulturele onderwerpen); de designers
en ontwerpers uit alle takken van kunst en nijverheid; de opleiders en
verantwoordelijken van verenigingen en groeperingen met sociaal karakter, voor wie
het Design Centre een kostbaar hulpmiddel voor praktische vorming van het publiek
kan zijn; de aannemers en architekten (omwille van de inlich-
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tingen die zij er vinden); de pers, radio en televisie, die het publiek inlichten omtrent
de problemen en de vooruitgang van kultuur, ekonomie en nijverheid in België.
Men kan verwachten dat de praktische aktie van het Design Centre een stimulans
zal zijn voor de nijverheid en niet alleen zal bijdragen tot de informatie van het
Belgisch publiek, de buitenlandse bezoekers en het succes van de tentoongestelde
produkten, maar ook om een zeker ‘industrieel aspekt’ van België in het licht te
stellen, een aspekt dat voor ons land zal getuigen doorheen logische, harmonieuze
en kwaliteitsvolle produkten, die van aard zijn het op de buitenlandse markten een
waardevolle reputatie te scheppen.
Het Design Centre dat gelegen is in het verhoogd gedeelte van de Ravensteingalerij
te Brussel is toegankelijk alle dagen, behalve op zon- en feestdagen, van 10 tot 19
u. zonder onderbreking en 's woensdags tot 22 u. Alle inlichtingen kunnen bekomen
worden op het sekretariaat: Koudenberg 70, Brussel 1, tel. 11.62.35.
J. des Cressonnières
Beheerder directeur van het Design Centre
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Kunst en Industrie
Vrij heterogene beschouwingen over een bijna legendarisch thema
De technische voorwerpen en de dichters
Het gedicht ‘To a locomotive in Winter’, van Walt Whitman - een hulde aan de
uitdagende schoonheid van een locomotief, die door een winterlandschap rijdt - is,
in de XIXde eeuw, een zeldzame uitzondering. In die tijd werd de uitdagende of
bescheiden schoonheid der machines niet bezongen, maar was het eerder het gebruik
hun uitdagende lelijkheid aan de kaak te stellen.
Men denke slechts aan de houding, die ter zake werd aangenomen door William
Blake, Edgard Poe, Herman Melville, John Ruskin en William Morris.
De machines werden beschouwd als monsters, die alleen maar andere monsters
konden voortbrengen.

Geen weerstand bieden, maar temmen.
Op het einde van de vorige en in het begin van onze eeuw, trad in die houding enige
verandering in. Voor sommigen althans bleven de technische voorwerpen lelijk en
vulgair; doch ze werden niet meer, zoals voordien, veroordeeld uit naam van een
verloren paradijs. Men greep niet meer terug naar het verleden. Men had er mee
opgehouden de glorie te verkondigen van een zg. idyllische tijd, toen de natuur nog
niet door de machine was ontluisterd.
Men wou niet langer meer terugkeren naar het vakmanschap.
De - actieve of passieve - weerstand aan de industrie en haar produkten doofde
uit.
Langzamerhand begon een meer realistische - minder door heimwee ingegeven idee door te dringen: de idee, dat de monsters konden getemd worden. Getemd door
de kunst. Men had ongelijk gehad te menen, dat de machines verantwoordelijk waren
voor de afschuwelijke produkten die zij voortbrachten.
Alles kan veranderen indien een kunstenaar er zich mee bemoeit. Tenslotte kunnen
de machines ook een bron van schoonheid worden. Dat was Henry van de Veldes
bijdrage, met zijn beroemde lezing ‘Déblaiement de l'Art’ (1894), en ook die van
Frank Lloyd Wright, met zijn niet minder beroemd ‘The Art and Craft of the Machine’
(1901). Kort daarop zal Hermann Muthesius, bij de stichting van de ‘Deutsche
Werkbund’ (1907) een soortgelijke thesis voorhouden: ‘de machine is niet de mindere
van het (hand) werktuig, wat de mogelijkheid betreft, artikelen van hoge kwaliteit
te fabriceren’.
M.a.w.: bij een gunstige opstelling kan de machine een cultuurinstrument worden.
Toen beoogden eveneens de Italiaanse futuristen - die zich van een agressief-lyrische
taal bedienden, welke bij Muthesius, de Pruisische diplomaat ondenkbaar zou geweest
zijn - te bewijzen (en zij deden dit met een zekere overtuigende kracht) dat de
dynamische, broze schoonheid der machines hoger lag dan de archeologische,
esthetische en eeuwige schoonheid in de musea. ‘Wij verklaren’ - zo schreef F.T.
Marinetti in zijn ‘Manifest van het Futurisme’ (1909) ‘dat de pracht van de wereld
een nieuwe schoonheid rijker is geworden: de schoonheid van de snelheid. Een
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race-wagen... is schoner dan de zege van Samothrace’. De dichter Auro d'Alba,
eveneens futurist, neemt Whitmans thema opnieuw op: ‘...Ere aan U, stuiptrekkende
locomotief...’ (1915). Ook bij andere dichters uit die tijd, die niet bij het Futurisme
aanleunen (tenzij misschien slechts onrechtstreeks) treft men een dergelijke vurige
betekenis aan, ten opzichte van de nieuwe schoonheid der machines: bij Guillaume
Apollinaire, Blaise Cendrars en ook bij de neo-futurist Wladimir Maiakovski.

Onverhoopt succes en uiterlijke eensgezindheid.
De ideeën van van de Velde en Muthesius enerzijds, van Frank Lloyd Wright
anderzijds, kenden, resp. in Europa en in Amerika, een vrij onverhoopt succes.
Onverhoopt, maar niet onverklaarbaar. Van de Veldes, Muthesius' en Wrights ideeën
waren van baanbrekend-agressieve aard, maar, op de keper beschouwd, werden zij
op vrij abstracte wijze en in zeer vage woorden geformuleerd. Aanhangers van de
meest diverse strekkingen, ja zelfs tegenstanders konden ze aanvaarden, zonder hun
eigen overtuigingen te moeten geweld aandoen. Het propaganda-programma ‘De
Kunst tot de Industrie brengen’ (waarvan de ontroerende onbevangenheid ons vandaag
doet glimlachen) heeft in die jaren op wonderlijke wijze zijn rol vervuld. In zoverre
zelfs dat nagenoeg allen zich één verklaarden met een ‘zo edel streven’. Doch
langzaamaan ging men er zich op bezinnen, wat feitelijk ‘de Kunst tot de Industrie
brengen’ moest betekenen. Opvattingen die, op het abstracte vlak, samenvielen,
bleken welda volkomen tegenstrijdig op het concrete vlak. In de grond was de
eensgezindheid eerder schijn geweest, dan werkelijkheid. Dit zou ten overvloede
bewezen worden door de onenigheid tussen van de Velde en Muthesius op de
jaarlijkse vergadering van de ‘Deutsche Werkbund’ (1914).

‘De toegepaste Kunst’.
Onder de vele strekkingen die toen langzamerhand tot uiting kwamen was er een,
die wegens de buitengewone bedrijvigheid van haar voorstanders een grote invloed
heeft uitgeoefend. Zij was hoofdzakelijk vertegenwoordigd door mensen die - met
fanatisme - ervan overtuigd waren dat ‘Kunst tot de Industrie brengen’, alléén maar
kon betekenen de kunst op de industriële produkten ‘toepas-
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sen’. Zij waren voorstanders van de ‘industriële toegepaste kunst’. Voor hen was het
industriële produkt slechts een structuur-met-draagvermogen, m.a.w. een structuur
waaraan, a posteriori, artistieke elementen of motieven worden toegevoegd, om haar
specifieke tekortkomingen te verbergen of te sublimeren.
Deze opvatting was zeker niet nieuw (immers, uit documenten uit de XVIIIde en
XIXde eeuw kennen wij technische voorwerpen, die overvloedig werden versierd).
Het nieuwe zat in de poging, te bewijzen dat de onbetwistbare artistieke
verdorvenheid, welke die voorwerpen vertonen, niet te wijten was aan de
toepassingsmodaliteiten van de kunst op de industriële produkten, maar alléén aan
de willekeur der ‘toegepaste’ artistieke elementen of motieven. Zij waren ervan
overtuigd dat het zou volstaan - om een ‘nieuwe stijl’, de stijl van het industriële
tijdperk te scheppen - de naturalistische ornamentiek van het formele repertorium
van barok en neo-classicisme (die als immorele ornamenten golden) te vervangen
door andere ‘morele’ ornamenten, afkomstig uit de ateliers der ‘Wiener Sezession’
of uit het ‘art nouveau’. Henry van de Velde, in zijn ‘Rein abstrakt Ornamentik’,
heeft deze idee van de ‘(industriële) toegepaste kunst’ voorgehouden.
Pas later, in zijn voordracht ‘Das Neue: weshalb immer Neues’ (1929) heeft van
de Velde zijn mening ter zake gewijzigd.

Integratie versus ‘toepassing’.
Een andere, even belangrijke strekking was die, welke de idee van de ‘(industriële)
toegepaste kunst’ afwees. Haar vertegenwoordigers dachten dat ‘Kunst tot de Industrie
brengen’ noodzakelijkerwijze eerst - zoals Adolf Loos het tot in den treure had
herhaald - een open breuk moest betekenen met de traditionele denkwijzen en met
de verwezenlijkingen van de sierkunst, zij weze nu barok, neoklassiek of ‘modern’.
De nieuwe artistieke bedrijvigheid mocht niet bestaan uit kunst ‘aanbrengsten’ aan
pre-existerende technische voorwerpen; zij moet wél zijn een samenvattende blik op
het technische voorwerp, beschouwd als een probleem van artistieke schepping. Naar
het wil voorkomen was Peter Behrens, in zijn werkzaamheden als artistiek adviseur
bij de Duitse firma A.E.G., de eerste die deze zienswijze heeft gehuldigd en toegepast
(daarom wordt hij door zekere auteurs, o.m. Edgard Kaufmann Jr. als creator van
het beroep van ‘industrial designer’ beschouwd).
Het eerste streven naar theoretische grondslagen voor deze strekking moet
voorzeker bij Behrens, maar ook bij Muthesius en Gropius worden gezocht. Muthesius
bracht de idee aan van een genormaliseerde en gestandardiseerde industriële vorm;
Gropius van zijn kant, formuleerde de idee van een ‘organische eenheid’ voor de
vorm, waarin techniek en kunst verenigd zijn. De idee der ‘organische eenheid’, door
Gropius op zeer beknopte wijze geformuleerd in zijn bijdrage ‘Der stilbildende Wert
industrieller Bauformen’ (1914), bracht, op moedige en geschikte wijze, een der
meest oorspronkelijke stellingen opnieuw aan het licht, die door de theoretici van
het protofunctionalisme waren voorgehouden geweest, meer bepaald door William
Hogarth (1753), Claude Nicolas Ledoux (1804) en Friedrich Weinbrenner (1819).
Na het onverwachte Bauhaus-manifest (1919) - dat John Ruskin en William Morris
hadden kunnen ondertekenen - keerde Gropius terug tot zijn vroegere bezigheden.
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De ‘Grundsätze der Bauhaus Produktion’ (1925) kwam de ware toedracht der idee
‘organische eenheid’, die tien jaar voordien was vooropgesteld geweest, ten zeerste
verduidelijken. ‘Het zoeken naar nieuwe vormen, kost wat kost... door middelen, die
rekening zullen houden, niet alleen met het voorwerp op zichzelf maar ook met het
gebruik ervan... decoratieve vormen (‘Schmuckformen’)... mogelijkheid, een mooi
voorwerp te ontwerpen, op basis, voornamelijk, van de volledige beheersing van alle
- economische, technische en formele factoren, waarvan het ontworpen voorwerp
het resultaat zou zijn... en niet door het, van buiten-uit, met decoratieve versierselen
te verfraaien’. Dergelijke overwegingen - het ware onrechtvaardig, dit niet te
vermelden - treft men ook zeer vaak aan in de theoretische geschriften van Ch.
Edouard Janneret (Le Corbusier) en Amedée Ozenfant, welke vanaf 1920 in het
tijdschrift ‘Esprit Nouveau’ werden gepubliceerd.

Het ‘Industrial Design’ en zijn historiografen.
Mits enkele schuchtere correcties, hebben wij ons tot dusver, wat de betrekkingen
tussen kunst en industrie betreft, gehouden aan de ‘officiële’ geschiedenis van het
‘Industrial Design’. Deze officiële geschiedenis is evenwel, zoals wij het weldra
zullen zien, niet de eigenlijke geschiedenis van het ‘Industrial Design’ zelf. Het is
er slechts één hoofdstuk van - het enige, jammer genoeg, dat thans bestaat. Men mag
inderdaad zeggen dat de geschiedenis van het ‘Industrial Design’ voor een groot deel
nog steeds moet worden geschreven. Aan deze aantrekkelijke taak zal een revisie
van vele aspecten der reeds geschreven historiografie moeten voorafgaan. Hiermede
is meteen duidelijk, wat de benaming ‘officiële geschiedenis’ inhoudt. Het krioelt
in deze officiële geschiedenis aan misverstanden. Het allerergste hierbij, het
misverstand onder de misverstanden, bestaat uit de overtuiging dat het ‘Industrial
Design’ slechts kan worden verklaard binnen het historisch
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kader der evolutie van de bouwkunst en van de ‘mindere kunsten’. Het is de
overtuiging volgens dewelke het ‘Industrial Design’ het bijprodukt is van architectuur
en kunst - een verschijnsel dus, dat een louter parasitair karakter zou hebben.
Het is wel verbazend dat zulke uitzonderlijk helder denkende en geleerde
personaliteiten als Herbert Read, Nikolaus Pevsner, Walter Curd Behrendt,
Henry-Russel Hitchcock, Lewis Mumford en Sigfried Giedeon zich uit de tyrannie
van zulk een elementair schema niet hebben kunnen bevrijden. Deze historici werden
wel eens beïnvloed door het feit, dat de voorlopers van het ‘Industrial Design’ meestal
architecten, decorateurs en schilders zijn geweest. Zij hebben niet ingezien dat het
‘Industrial Design’ in laatste instantie een nieuw fenomeen was. Voorts is de methode,
waarvan zij zich bij hun historische ontleding hebben bediend - het overdreven
belang, dat wordt gehecht aan de ideeën, en de betrekkelijke onverschilligheid t.o.v.
de voorwerpen, waarmede deze ideeën verband hielden - de aanvankelijke
vergissingen in de appreciaties nog komen verergeren. Op een gegeven moment zag
het ernaar uit, dat er alleen bij Giedeon hoop was op een gezonde reactie tegen deze
idealistische historische methodologie. Deze hoop werd ingegeven door zijn
‘Nineteenth-century Hardware catalogue’ waarin hij een buitengewone belangstelling
aan de dag legt voor de meest subtiele aspecten van de technische evolutie, en hij de
voorwerpen zelf bestudeert, zonder uit te weiden in theoretische beschouwingen over
deze voorwerpen. Jammer genoeg is Giedeon er niet in geslaagd uit zijn eigen werk,
dat een monument van documentatie is, de juiste besluiten te halen. Zelden of nooit
heeft hij zich uit de onaantastbare gemeenplaatsen van de ‘Movimiento Arquitectura
Moderna’ weten los te rukken.
Het dient evenwel herkend dat zijn ‘Space, Time and Architecture’ (1941) en
‘Mechanization takes Command’ (1948) onder de weinige documenten mogen worden
geteld, waarmee rekening zal moeten gehouden worden bij een toekomstige
historiografie van het ‘Industrial Design’.

Een voorbeeld.
Een van de meest typische kenmerken der officiële geschiedenis van het ‘Industrial
Design’ is de stereotype houding die zij steeds heeft aangenomen t.o.v. zekere feiten
uit het verleden. Het beste voorbeeld hiervan is wel geleverd door de wijze waarop
zij de ‘Great Exhibition’ (1851) in Londen interpreteert en beoordeelt. Er is geen
artikel, geen boek, geen voordracht over de oorsprong van het ‘Industrial Design’,
of er wordt begonnen met een negatief en apodictisch oordeel over de voorwerpen,
die daar aan de bezoekers werden getoond. Gewoonlijk laat men ook niet na te
vermelden, dat John Ruskin en Gottfried Semper de ‘Great Exhibition’ als een waar
‘gruwelen-museum’ hebben beschouwd. Voor de meeste historici van het ‘Industrial
Design’ geldt dit oordeel als definitief en onveranderlijk. Teneinde de gegrondheid
van het oordeel van Ruskin en Semper te bewijzen, haalt Walter Curd Behrendt in
zijn boek ‘Modern Building’ (1937) er de officiële catalogus van de ‘Great Exhibition’
bij, en hij maakt een keuze uit de beschrijving van de tentoongestelde produkten. En
zo gaat het, jammer genoeg, dan als volgt: ‘imitaties van bloemen uit papier of uit
was gemodelleerd, de mogelijkheden aantonend die men er kan uithalen voor het
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versieren van receptie-tafels’; ‘exemplaren van bedrukte ornamenten, gebruikt bij
de fabricage van lampen, verlichtingsspinnen, enz. uit gewalst of getrokken metaal’;
‘imitaties van diverse soorten marmer, die het marmer zullen vervangen in
schouwlijsten, ingelegd werk voor tafels, enz.’; ‘geschilderde imitaties van diverse
houtsoorten’. Van welk standpunt uit men ze ook bekijkt, deze produkten zijn
gruwelijk. Doch Behrendts keuze is niet van partijdigheid vrij te pleiten. Er waren,
op de ‘Great Exhibition’, andere produkten, waaraan noch Ruskin, noch Semper
(noch Behrendt) aandacht hebben geschonken, maar die ongetwijfeld van
buitengewoon belang zijn voor de geschiedenis van het ‘Industrial Design’. Men
denke even aan de ‘Saxofoon’ van Adolphe Sax, aan de astronomische telescoop
van A. Ross, de landbouwmachines van Hornby & Son en de locomotief van T.R.
Crampton.

‘De zones van stilte’.
Gelden, voor de historici van het ‘Industrial Design’ (ten minste voor deze die we
tot dusver hebben gekend) dan alléén maar als waardevolle, als bestaande feiten deze,
die zich gedwee door de categorieën der kunstgeschiedenis (of der kunstkritiek) aan
het licht laten brengen? De feiten, die aan zulke vereisten niet beantwoorden, worden
op systematische wijze miskend of vergeten. Zo ontstaan dan wat Reyner Banham
‘zones van stilte’ zal noemen. In die ‘zones van stilte’ zijn niet alleen gelegen enkele
muziek- of optiekinstrumenten, enkele landbouw- en transportmachines op de ‘Great
Exhibition’, maar ook het overgroot gedeelte der meest belangrijke technische
voorwerpen uit de XIXde en de XXste eeuw en, wat nog erger is, de personaliteiten
die tot hun uitvinding of verbetering hebben bijgedragen. Het is ongelooflijk, dat de
schamelste ontwerper van ‘Arts and Crafts’ wandtapijten, of van ‘Art Nouveau’ glas,
ten evenmale en voorgoed op de eretafels staat vermeld, maar dat aan mensen zoals
Barthelemy Thimonnier, Guiseppe Ravizza en Henry Ford, die de structures en het
uitzien van onze huidige produkten hebben
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vastgelegd, niet de plaats wordt ingeruimd, waarop zij recht hebben.

Is de ‘Industrial designer’ een kunstenaar?
Men mag soms - maar niet altijd - de ‘industrial designer’ een kunstenaar noemen.
Dat is, fundamenteel, afhankelijk van de natuur van het produkt, dat de ‘designer’
te ontwerpen had. Het is natuurlijk ook mogelijk, in elk geval de ‘designer’ als een
kunstenaar te beschouwen. Volgens mij houdt dit evenwel een misbruik in van de
termen ‘kunst’ en ‘kunstenaar’.
Op het einde van de vorige en in het begin van onze eeuw was het, vooral in Italië,
gebruikelijk, aan nagenoeg elke menselijke bedrijvigheid een artistiek karakter toe
te kennen. Iedereen was kunstenaar: de kapper, de kok, de modiste, de schoenmaker
en de apoteker.
Ook de politie-agent was kunstenaar (van de orde), zowel overigens als de anarchist
- kunstenaar in de wanorde. Op die wijze was iedereen, en per slot van rekening,
niemand kunstenaar, vermits de ‘bodem van alle niemand toebehoort’. Die tijd is
voorbij. Er is een grotere strengheid in het gebruik der woorden ingetreden, die, ook
vandaag nog, niet genoeg kan worden aanbevolen.

‘Uit smart sterven’.
Zij, die er aan gewend zijn, het ‘Industrial Design’ in zijn geheel te beschouwen als
een louter artistieke bedrijvigheid, hebben een zekere voorliefde gecultiveerd voor
zonderlinge ‘verbindingen’.
Geen verbindingen tussen geuren, kleuren en klanken, naar Baudelaires
‘correspondances’, maar verhoudingen tussen industriële produkten en kunstwerken.
Zij beogen vooral gedeeltelijke of totale gelijkenissen te ontdekken tussen
wasmachines, fornuizen, auto's, koelkasten, bestekken enerzijds, en beeldhouwwerk
van Brancusi, Arp, Pevsner, Calder, Moore, Bill en Lardera anderzijds. Deze
praktijken gaan zo ver, dat er onder hen mensen zijn die staande houden, dat een
industrieel produkt, in laatste instantie, een beeldhouwwerk van een speciale soort
is. Een beeldhouwwerk, overigens, dat, in bepaalde gevallen, een volmaakte,
definitieve schoonheid kan bereiken. Dat hoeft ons niet te verwonderen. Er zijn
immers critici die - zonder lachen - hebben beweerd dat het radiostoestel ‘The
Hallicrafters Co’ van Raymond Loewy en Marcello Nizzoli's ‘Lettera 22’
ongeëvenaard zijn.
Men mag zich afvragen wat er gaat gebeuren, wanneer alle industriële produkten
in de categorie der ‘ongeëvenaarden’ zullen terechtkomen. Niets! Wij zullen de raad
indachtig zijn van de humanist Speroni, die bij het aanschouwen van de ongeëvenaarde
schoonheid der Griekse beeldhouwkunst gesproken heeft van ‘uit smart (te) sterven’.
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De lotgevallen der ‘Industriële Vormgeving’.
‘Esthétique Industrielle’ (‘Industriële Vormgeving’) is een (Franse) minder gelukkige
vertaling van ‘Industrial Design’, vermits de woorden verwijzen naar een bepaald
terrein in de industrie, en wel juist datgene (en ook alléén datgene) waar de esthetica
van het gefabriceerde produkt op het voorplan komt te liggen. Ik kan me voorstellen
dat de woorden duidelijk, overtuigend (ja soms bekoorlijk) kunnen zijn voor de
leiders van bedrijven, waar ‘smaak-goederen’ (meubelen, textiel, juwelen, vaatwerk,
bestekken, enz.) en ook ‘gebruiks- en verbruiksgoederen’ (elektrische
huishoudapparaten e.d.) worden gefabriceerd. Daartegen zal de uitdrukking
onvermijdelijk op psychologische weerstand stuiten bij de leiders van bedrijven,
waar ‘produktiegoederen’, m.a.w. goederen die in het beheer of in de wetenschap
terechtkomen, worden gemaakt (werktuigmachines, landbouwmachines, optische
instrumenten, kantoormachines, elektromedische apparaten, enz.).
Het opdrijven van de esthetische factor wekt, in deze industrieën, argwaan, niet
zozeer omdat de esthetische factor daar wordt miskend, maar eerder omdat men het
niet billijk zou vinden hem, bij het maken van produkten, op gelijke voet te zien
brengen met andere, even belangrijke of nog veel belangrijkere factoren. Men kan,
bij voorbeeld niet ernstig voorhouden dat de esthetische factor beslissend is voor een
toestel, dat gebruikt wordt in de diathermie of de chirurgie.
Hier te spreken over ‘esthétique industrielle’ (industriële vormgeving) ware
lichtzinnig en bedrieglijk. Doch juist zulke apparaten zijn typerend voor de taak, die
het ‘Industrial Design’ te verwezenlijken heeft. Men ziet dat de verschillende
semantische bijbetekenissen, vervat in ‘Esthétique Industrielle’ en ‘Industrial Design’,
verder reiken dan een louter probleem van vertaling. Het gaat hier om een
fundamenteel vraagstuk. Zeker is, dat ‘Esthétique Industrielle’ niet ‘Industrial Design’
in zijn geheel, maar slechts een der mogelijke aspecten daarvan weergeeft. De
industrie als abstract en monolitisch verschijnsel, was een mythos in de XIXde eeuw.
Wat feitelijk bestaat, zijn nijverheden. Daarom dan ook, dat ‘Industrial Design’ niet
uniek is, maar gediversifieerd, het ene zéér verschillend van het andere. De
monistische opvatting van het ‘Industrial Design’ moet worden vervangen door een
pluralistische opvatting. Ik twijfel eraan, dat wij aldus het legendarisch probleem
van de betrekkingen tussen Kunst en Industrie zul-In hebben opgelost. Maar een
zaak staat vast: voor de eerste maal zullen we ten minste kunnen weten waarover we
moeten spreken.
Tomàs Maldonado
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► Metalen stoel. Design: Christophe Gevers.
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Stoel ‘Pyramide’. Design: Wim Rietveld.
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Voor wiens belangen staat de industriële vormgever op de bres?
De plaats van deze nieuwe specialist in de onderneming
Industriële vormgeving is een tamelijk nieuwe gedachte in de industrie. Wat ze
precies inhoudt laat zich niet eenvoudig vaststellen. Ieder bedrijf heeft nu eenmaal
een eigen opvatting van ‘aan industriële vormgeving doen’. Het gevolg daarvan is,
dat de specialist die in het bedrijf wordt belast met de coördinatie van de industriële
vormgevings-activiteiten zeer uiteenlopende posities kan innemen in de
organisatiekaart van de onderneming.
Om te beginnen laat zich een groot onderscheid maken tussen industriele
ontwerpers die als z.g. free lancers worden aangetrokken en die bijvoorbeeld een
dag per week als adviseur voor het bedrijf optreden, en anderzijds de ontwerpers die
in vaste dienstbetrekking bij de onderneming zijn.
Men vergelijkt de positie van de industriële ontwerper wel eens met die van de
architect. Men bedoelt daar dan mee, dat van deze specialisten een merkwaardige
mengeling van capaciteiten wordt verwacht; zij moeten zowel creatief als technisch
begaafd zijn èn zij moeten beschikken over een zeer bijzondere kwaliteit die niet
voor iedereen is weggelegd: organisatie- en coördinatietalent.
Dit laatste is voor de industriële ontwerper onbetwist een noodzaak. Immers, het
industriële ontwerpen is allesbehalve eenmanswerk. Een industriële ontwerper die
thuis de prachtigste ideeën zou vormgeven zonder ze te toetsen op hun
realisatiemogelijkheid via industriële produktie, zou een dromer zijn. De industriële
ontwerper moet ten aanzien van ieder idee dat bij hem opkomt overleg plegen met
diverse specialisten, die zich soms als zijn tegenstanders openbaren. Om een voorbeeld
te noemen: een industrieel ontwerper krijgt het idee tot vormverbetering en stelt zich
de realisatie daarvan voor door middel van een nieuwe techniek, die zijns inziens in
het betreffende bedrijf, waarvoor hij werkt, zou kunnen worden toegepast. Wie heeft
daarover echter te beslissen? Er kunnen technici zijn, die als stafleden werkzaam
zijn binnen de onderneming, die het idee van de ontwerper technisch onbruikbaar
vinden, bijvoorbeeld te ingewikkeld, of te duur, of slechts lonend bij een
produktie-aantal dat niet haalbaar schijnt. Anderzijds kan vanuit de verkoopleiding
van het bedrijf als bezwaar tegen het idee van de ontwerper naar voren worden
gebracht, dat het niet positief zal aanslaan bij de afnemers die men zich voor ogen
stelt.
De realisatie van het ontwerp zal nu een kwestie van kiezen of delen worden. De
ontwerper zal in langdurige samenspraak en samenwerking met de technici en de
hogere verkoopsmensen tot overeenstemming moeten komen over een oplossing,
die in de ogen van alle partijen de optimale is. Zulk een oplossing is uiteraard slechts
mogelijk indien er, alle tegengestelde standpunten ten spijt, toch een grondslag van
verstandhouding bestaat over wat men als onderneming op de markt wil brengen. In
de praktijk betekent dit, dat de directie het te voeren ontwerpbeleid beschouwt als
een integraal deel van haar algemeen ondernemingsbeleid en dat zij dus bijvoorbeeld
de ontwerper niet beschouwt als een rare experimentator voor wie op de tekenkamer
een hoekje wordt vrijgemaakt waar hij zich naar hartelust kan uitleven zonder ergens
schade te kunnen aanrichten. De directie moet de industriële ontwerper ‘voeden’ met
haar visie op het te brengen produkt. En de industriële ontwerper van zijn kant moet
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daar met een geinspireerde tegenvisie op inhaken. In die tegenvisie kan men de
industriële ontwerper zien als de vertolker van de belangen van een ideale gebruiker,
dat wil zeggen van een denkbeeldige gebruiker die zich bewust is van zijn
verwachtingen ten aanzien van de doelmatigheid van het produkt in kwestie.
Verwachtingen ten aanzien van de doelmatigheid. Vele gebruikers zijn zich
namelijk niet bewust van hun verwachtingen. Zij kopen op impulsen, op uiterlijke
kenmerken die bijzonder in het oog springen, of zij kopen bijvoorbeeld op grond van
een prijsverschil dat niet in eerlijke verhouding staat tot het kwaliteitsverschil tussen
twee vergelijkbare produkten. Het kan ook zijn dat de aankoop plaats heeft op grond
van motieven die zich bij psychologisch onderzoek zouden laten uitwijzen als een
zoeken naar status. In de ‘Hidden Persuaders’ (Verborgen Verleiders) van Vanca
Packard wordt over die heimelijke aankoopmotieven een realistisch boekje
opengedaan; tevens wordt daarin het een en ander verteld over de wijze waarop de
verkoop-promotie van de industrie ‘speelt’ met die menselijke zwakheden.
In de praktijk heeft iedere industriële ontwerper met dit probleem te maken. Een
fabrikant zal hem zeggen: ‘Geef dat ding nu maar vorm in die en die richting, want
ons marktonderzoek heeft uitgewezen dat de mensen vragen om een vorm met sex
appeal’. Dit doet zich in concreto voor bij de bromfietsindustrie, alwaar het zonneklaar
is gebleken dat de bromfietsberijder van 16 à 19 jaar aan zijn vehikel een symbolische
waarde beleeft, die als het ware zijn mannelijke potentie uitdrukt en versterkt.
Moet of mag een industrieel ontwerper, werkend voor een industrie, aan deze
behoeften van de consument tegemoetkomen?
Wij noemden hierboven de industriële ontwerper de vertolker van een ideale
gebruiker. Maar wat is in dit verband ideaal? Hier rijst opnieuw een bijna levensgrote
vraag. Dit staat wel vast: industrieel vormgeven is, wanneer men het gróót durft te
zien, vormgeven aan de gestalte van een levenspatroon. Dat levenspatroon wordt
immers voor een heel groot deel bepaald door onze menselijke verstandhoudingen
met de honderden dagelijkse gebruiksdingen waarmee wij als moderne mensen zijn
omringd. Al die dingen, van verkeerslicht tot ballpoint, en van elektrische koffiemolen
tot de wekker die ons 's morgens uit bed haalt, vragen in het dagelijks gebruik onze
aandacht. Zij doen
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Schoolset.
Design:
Friso Kramer.

dat soms, juist door hun vormgeving, op uitdagende wijze. Wij leven in een wereld
van blikvangers. En in zoverre een industrieprodukt door middel van de reclame
onder de aandacht van de mensen moet worden gebracht, kan dat industrieprodukt
niet anders dan ook uitdagend zijn. Het moet begerenswaard zijn, zodat men het in
de winkel kiest temidden van zijn rivalen.
Hier ligt voor de eerlijke vormgever een gebied vol voetangels en klemmen.
Industriële vormgeving ontaardt hier maar al te grif in een soort plastische chirurgie
van het produkt, ook wel ‘styling’ genoemd. Juist om dit als exces te vermijden, is
het noodzakelijk dat de visie van de industriële ontwerper, waarover wij hierboven
spraken, gevoed wordt door een directiebeleid waar een beginselvaste overtuiging
achter leeft.
Zulke bedrijven bestaan er, ook al zijn zij betrekkelijk schaars. Een schoolvoorbeeld
is Olivetti, alwaar de vormgeving geïnspireerd wordt door een ondernemingsbeleid
met bijzondere belangstelling voor de sociale verheffing van de mens. Industriële
vormgeving blijkt daar geen puur commerciële affaire te zijn, - hoewel het
verkoopsucces van Olivetti, althans op de lange termijn, internationaal geschraagd
wordt door de vormgevingsreputatie die de fabriek in Italië heeft opgebouwd! anderzijds is de vormgeving bij Olivetti ook geen esthetische ‘Spielerei’. De
vormgeving komt er uit wezenlijke bronnen van menselijke belangstelling voort.
Zo wordt in de verschillende landen van de wereld gezocht naar en propaganda
gemaakt voor een vormgeving die zo eerlijk mogelijk recht doet aan de behoeften
van de moderne mens. Veel is er in de afgelopen 10 à 15 jaar door allerlei grote en
kleinere industrieën gepresteerd, ook in België en Nederland. Maar tegelijkertijd
doemen steeds weer grondige misverstanden op over de grondvraag: wat is goede
vormgeving? Het is van belang dat principiële ontwerpers in de industrie als vertolkers
blijven optreden van allerlei idealen, die, hoe moeilijk zij soms ook te formuleren
en te realiseren zijn, toch het vuur van de waarheid in zich hebben. En tegelijkertijd
moeten zij dan trachten die idealen vorm te geven in koele, nuchtere, vaktechnische
uiteenzettingen met de stafleden in het bedrijf, met wie in teamwork het ontwerp
produktierijp moet worden gemaakt. Dit alles vraagt dus om groot
verantwoordelijkheidsbesef. De ontwerper staat, als het goed is, op een sleutelpositie
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in de onderneming. Men kan het ook nog als volgt formuleren: hij is, als vormgever
aan de verwachtingen van de gebruiker, een bemiddelaar tussen producent en
consument. En zo gezien is zijn taak van de grootst mogelijke maatschappelijke
betekenis.
Nico Verhoeven
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Het probleem van de smaak bij het publiek
De auteur van deze bijdrage, de Heer Marcel Haazen, bezit, in zijn
functie van adviseur voor sociaal-culturele vorming van
middenstanders, een aantal ervaringen bij het inrichten van
studieweken, gewijd aan de smaakvorming bij middenstanders (onder
de titel: De goede smaak als bedrijfseconomisch vraagstuk voor de
K.M.O.). Hij ziet dit artikel vooral als een ‘populariseren’ van de
bedoelingen der studieweken, die uiteraard niet gemakkelijk tot het
publiek doordringen. De Redactie drukt de hoop uit dat deze publicatie
zeer veel invloed zal hebben in deze richting.
Het is een precaire zaak in een korte bijdrage het zo moeilijk te grijpen probleem als
dat van de smaak van de massa zakelijk te omschrijven en wel zo dat bovendien nog
een aantal taken duidelijk worden om aan dat probleem iets te veranderen, of, in het
slechtste geval, om zich aan dat probleem beter te kunnen aanpassen.
Kan men een rustige ‘gedachtenwisseling’ houden over een zo emotioneel geladen
begrip ‘smaak’, dat op het eerste gezicht niet op rationele wijze te vatten is?
Wij weten toch dat smaak iets is dat moeilijk te benaderen is zonder de eigen
betrokkenheid of gevoeligheid voor vormgeving als een soort waardemeter te
hanteren... Toch spreken we over ‘een probleem’. Zullen we dan toch moeten
goedvinden dat wij er op rationele wijze over denken, spreken en oordelen? Misschien
kàn het wel, wanneer we genoeg woorden gebruiken om heel weinig dingen te zeggen
die men niet reeds wéét...
Er zijn zeker heel wat mensen die de bedenking zullen maken dat hier nog eens zal
verteld worden wat we allemaal reeds hier of daar gelezen hebben, namelijk, dat de
massa een slechte smaak heeft.
Sommigen zullen bovendien menen dat al dat gepraat neerkomt op subjektieve
aanvoeling die elke grond mist. Er zijn immers veel mensen - waaronder heel
verstandige lieden - die denken dat over smaken niet te diskussiëren valt. Smaak en
schoonheid zouden waarden zijn die ontsnappen aan de wetmatigheden waarmede
wij in objektieve beschouwingen rekening houden. En deze mening maakt het
probleem niet gemakkelijker!
Zonder er grondig op in te gaan, wensen wij toch in dat verband te zeggen dat er
heel wat te leren is uit bepaalde houdingen, die men rondom de kwestie aanneemt.
Denken we maar eens na over het feit, hoe gepassioneerd sommige mensen kunnen
diskussiëren, alleen om aan te tonen dat ‘men over smaken en goestingen niet kan
diskussiëren’!
Denken we aan het standpunt dat men gewoonlijk inneemt tegenover de smaken
van jongeren en kinderen. Dan zegt men over het algemeen ‘dat die jongeman en dit
meisje nog niet beter weten’.
Hierdoor geeft men toch toe dat men inzake smaak en aanvoelen van schoonheid
tóch nog kan groeien en ‘bijleren’...
Indien men niet over smaken kon diskussiëren, wat zou nog de betekenis zijn van
de kunstkritiek? Wat ligt er dan aan de grondslag van de ‘eeuwig-schone’
meesterwerken die ons nu nog, na vele eeuwen, aanspreken. Zouden de mensen van
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nu toevallig dezelfde subjektieve indrukken hebben als de miljoenen, die ons zijn
voorgegaan? Subjektieve indrukken? Wellicht, ja. Toevallig? Beslist neen.
Zelfs al is de schoonheid onderworpen aan vele wisselende faktoren, die verband
houden met tijd, plaats, milieu, land, volk, kultuur, die aan de ‘normen’ zekere
interpretatieve aspekten verlenen, toch blijven er normen bestaan.
Natuurlijk gaat het hier niet alleen om rationele normen. Ook in de wereld van het
subjektieve aanvoelen en intuïtief beleven kan men een zekere wetmatigheid niet
negeren. Ook het menselijk gemoedsleven heeft z'n eigen wetten volgens dewelke
men in ‘gevoeligheid’ kan groeien en verrijken...
Wat bedoelt men nu met ‘smaak’?
Wanneer het om gebruiksvoorwerpen en om de gewone dingen des levens gaat,
dan moeten wij vooreerst aan veel meer denken dan aan de waardering voor de
schoonheid van de vorm haar gans eigen f u n k t i e geven, en vele associatieve
elementen die haar een eigen suggestieve en verhelderende kracht verlenen, blijven
bij het goed-kiezen een grote rol spelen.
Men zou het antwoord op deze vraag ‘wat is smaak’, in twee etappen kunnen
verwoorden:
- Smaak is het vermogen om een onderscheid te zien tussen de vele ‘niveaus’ van
schoonheid.
Immers, ‘schoon’ noemen sommige mensen datgene wat ons, enigszins ruw gezegd,
een oppervlakkig visueel of auditief lustgevoel geeft. Datgene wat onmiddellijk
frappeert, schittert, maar van korte duur is. Met reden zeggen we dan dat
schijnschoonheid goedkoop is, ook als het fantastisch veel geld gekost heeft. Anderen
noemen ‘schoon’ datgene wat ons echt diep ontroert. Hoe meer men er mee vertrouwd
geraakt, des te dieper spreekt het aan, des te sterker boeit het.
Men zou dan ook kunnen zeggen dat ‘smaak’ is, het vermogen om de taal van de
dingen te verstaan, om ze te kunnen situeren tussen de vele graden van
‘aangenaamheid’, die we met steeds hetzelfde woord ‘schoon’ typeren.
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Goede smaak... ook bij het tafeldekken. Foto, gemaakt tijdens de studieweken ‘Goede smaak voor
middenstanders’, ingericht door de Cultuurdienst N.C.M.V., Brussel.

Maar bovendien is smaak het vermogen, de rijpheid van inzicht, de juistheid van
praktische aanvoeling, het besef van het onderscheid tussen vele betekenissen, in de
t o e p a s s i n g van de schoonheid richtinggevend te doen zijn. Met andere woorden:
schoonheid herkennen en ze integreren in de levensvormen, dat zijn twee verschillende
zaken. Is er sprake van een evenwichtig aanvoelen en bovendien van een rationeel
bezit, goede aanwending en inschakeling in het leven, dan hebben we daarvoor het
begrip ‘goede smaak’.
T gen de goede smaak zondigen bijvoorbeeld diegenen die wél een kwalitatief
hooggestemd schoonheidsgevoel hebben, maar die in de uitstalling van hun mooie
dingen of in de manier waarop zij deze dingen in hun leven opnemen, niet vrij te
pleiten zijn van pronkzucht of snobisme. Anderen, die in een modern huis wonen,
nemen ook een loopje met de schoonheid indien zij hun (prijzenswaardige)
bewondering voor het oude, mooie gebruiksvoorwerp zover drijven dat zij - moderne
mensen met eigentijdse levensgewoonten - met deze dingen gaan léven, alhoewel
deze gebruiksvoorwerpen hun vorm en hun stijl ontleend hebben aan de totaal
verouderde levenswijzen en de totaal voorbijgestreefde levensaanvoeling van hun
tijd.
Het is dus mogelijk enerzijds ‘schoonheid’ als zodanig lief te hebben en anderzijds
toch blijk te geven van slechte smaak.
Wanneer we nu over het probleem van de smaak van de massa willen spreken dan
komt het mij voor dat wij als kernvraag moeten vooropstellen: in welke zin spreken
wij van het probleem van de smaak?
Het lijkt me inderdaad enigszins gewaagd gewoonweg te noteren ‘het publiek
heeft een slechte smaak’ en dan maar voort te hollen naar de ultieme vraag hoe die
smaak kan verbeterd worden.
Ik onderschat de belangrijkheid niet van deze vraag, maar wij zullen er nooit in
slagen een efficiënt antwoord hierop te vinden, indien we niet de bewering die er
aan voorafgaat echt leren verstaan. Ik wil proberen klaar te zien in het verschijnsel
smaak en ik wil dit doen vanuit de kon-
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krete ervaringen en gesprekken die iemand in het kader van de volksopvoeding kan
meemaken. Misschien zullen de bedenkingen daardoor minder logisch op mekaar
getast worden, misschien komen daardoor minder antwoorden, dan wel nieuwe
vragen aan de orde. Persoonlijk vind ik dit laatste niet onbelangrijk...
Over het algemeen mag men zeggen dat de massa eigenlijk weinig problemen heeft
in verband met schoonheid. Wanneer we denken aan de vele ladingen die door het
begrip ‘schoon’ getypeerd worden, dan ligt het voor de hand dat de massa, alhoewel
zij het woord dikwijls gebruikt, zelden het onderscheid maakt tussen deze ladingen.
Bij de massa gaat het meestal om oppervlakkige bevalligheid, onmiddellijk lustgevoel.
Wanneer men over de echte schoonheid wil praten volgt nogal gemakkelijk de
bedenking ‘schoonheid, neen, dat is niets voor ons!’ En dan gaan de gedachten bijna
uitsluitend in de richting van de kunst als dusdanig.
Buiten de ‘kunst’, als algemeen aanvaarde inkarnatie van schoonheid, heeft alleen
de versiering, maar niet de vormgeving zelf in hun ogen daar wat mee te maken.
Vermits er geen problemen zijn, wordt er ook niet over nagedacht, tenzij op basis
van motieven en impulsen die met normen of maatstaven geen enkel verband houden.
Laten we even verduidelijken, maar ons toch tevens realiseren hoe behoedzaam we
met vereenvoudigingen moeten omspringen!
Wanneer we ‘publiek’ zeggen, dan denken wij aan drie soorten mensen.
Vooreerst moeten we konstateren dat er velen zijn die in deze te snel geëvolueerde
tijd het levensgevoel van de welvaart nog niet geassimileerd hebben. Men wil rijker
schijnen dan men is of men wil minstens tonen dat men niet achtergebleven is. Dit
doet de mens van deze tijd dikwijls grijpen naar de welvaartskentekenen uit vroeger
tijden. Ook al zijn we geen baronnen, graven of grootgrondbezitters, toch willen we
de materiële symbolen van adel, rijkdom en (in termen van de nieuwe burgerlijkheid)
‘standing’ tot de onze maken. We kopen voorwerpen die rijk aandoen en we bouwen
huizen achter gevels met frontons en glas-in-lood. We wensen een levensdekor dat
aan de aristokratie uit vroeger dagen doet denken en velen omringen zich met
meubelen uit vervlogen tijden, omdat we nu zéker weten dat ze tot een bepaalde,
hooggeroemde stijl behoren. De doorsnee-mens leeft nog grotendeels in het verleden
en de dingen ‘uit de goede oude tijd’ - toen nog onbereikbaar voor ons levensniveau
- schijnen vandaag de dag wel degelijk voor ons bestemd te zijn. Standing heeft dus
onder meer te maken met de maat waarmede we ons respekt voor de antikwiteit tot
uiting brengen.
Een ander uitzicht van deze zelfde mentaliteit is de over-
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Salongarnituur. Uitvoering: Kunstwerkstede De Coene, Kortrijk.
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dreven piëteit voor het handwerk. Vele mensen wensen voorwerpen die op
ambachtelijke wijze gemaakt zijn. ‘Dat verhoogt hun waarde’. Vandaar dat men nu
gaat nabootsen wat vroeger technische noodzaak was. Uit deze twee uitzichten van
een onevenwichtig levensgevoel en van een scheefgetrokken motievenwereld, heeft
de produktie haar voordeel gedaan. Men is langs geperfektioneerde weg voorwerpen
gaan maken die antiek en zeldzaam-ambachtelijk aandoen. Het is klaar dat men dat
niet kan, zonder én het echt-antieke, én het echt-zeldzame, én het echt-ambachtelijke
geweld aan te doen. Dit moet wel het ontstaan van de zogenaamde antieke kitsch
voor gevolg gehad hebben. Niet alleen slechte smaak bij gebrek aan onvervalste
schoonheidsaanvoeling, maar ook slechte smaak bij gebrek aan goede aanwending
en verantwoorde integratie. Een andere soort mensen die we bij ‘het publiek’ rekenen
zijn diegenen die behoren tot een stroming die, evengoed als de bovengenoemde,
gedragen wordt door een vervalste kijk op het leven en op de wereld. Het gaat om
de pseudo - m o d e r n e stroming, die de moderne kitsch in het leven geroepen heeft.
Wanneer wij rondom ons kijken, naar de dingen die we kopen en gebruiken, de
dingen waaraan we ons hechten en waarmede we leven - van het polshorloge tot de
lampekap, van de stoel tot de pollepel - dan kunnen wij ons verwonderen over de
kortstondige vreugde die al deze dingen ons verschaffen of over het al te modieuze
karakter dat ons treft.
Is er ooit een tijd geweest dat de mensen de dingen vlugger moe waren dan nu?
Is er ooit en tijd geweest waarin de mensen bij het aankopen van gebruiksgoederen
minder dan nu de wens hadden: ‘dat dit nu voor vele jaren moest dienst doen?’ Dat
heeft natuurlijk wat te maken met de hoeveelheid geld waarover men thans beschikt.
Ook de mechanisatie die het mogelijk gemaakt heeft een enorme diversiteit van
goederen op de markt te brengen... die zal er ook wel niet vreemd aan zijn. Maar het
voornaamste lijkt mij toch wel dat de mensen minder dan ooit n a d e n k e n , of anders
gezegd: gemakkelijker dan ooit hun kortstondige opwellingen volgen in plaats van
te zoeken naar hun werkelijke b e h o e f t e n .
‘Modern-zijn’, is een slogan geworden. Zoals het gaat met de slogans: men denkt
er niet meer over na. Iedereen weet dat naargelang slogans populair beginnen te
worden, zij tevens dubbelzinniger worden. Er zijn vele betekenissen van het woord
‘modern’... Wat zich als nabootsing van het ‘moderne’ vermomt, komt bij velen voor
als d e stijl van deze tijd. Wanneer men hierover met de gewone man in gesprek
komt, dan blijkt al vlug dat men hoegenaamd geen vermoeden heeft van het feit, dat
de echte eigentijdse stijl - de vanzelfsprekende uitdrukking van de geest van deze
tijd - toch minstens dertig jaar bestaat!
De zogenaamd moderne dingen die men thans in vele van onze woningen opmerkt,
zijn in feite de magere en modieuze afkooksels van bepaalde stijlaspekten uit deze
tijd. Het is deze halfslachtigheid, die aan de zogenaamd moderne stijl de reputatie
van 'n onstandvastige, een voortdurend zich wijzigende stijl gegeven heeft. Wat
zouden de mensen er zich dan nog om bekommeren g o e d te kiezen en g o e d na
te denken? Alles verandert zo vlug! Wij mogen ons niet laten bedriegen door wat
wij z i e n rondom ons: we konstateren vele nieuwe vormen, die we modern noemen;
we konstateren vele nieuwe dingen... Maar de dame die een, laten we zeggen,
traditioneel belgisch huis laat bouwen in een ‘nieuwe’ wijk, noemt haar huis ‘modern’.
Wat zij modern noemt, heeft in feite dikwijls niets te maken met moderne vormgeving;
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het is een ander woord voor nieuw, waarbij nu eenmaal enkele nieuwe akkomodaties
horen.
Waarschijnlijk noemt deze dame haar huis ook ‘schoon’. Wellicht omdat het van
hààr is en omdat de een of andere toevoeging haar huis onderscheidt van de andere
huizen ernaast.
Dat men, dank zij de verruiming van de financiële middelen, grotere belangstelling
opbrengt voor de versiering en voor het ‘dekoratief element’, werkt uiteindelijk
smaak-afbrekend, omdat daardoor de opgeplakte schijnschoonheid steeds weliger
tiert.
Van deze ‘moderne’ mensen bij het grote publiek moeten wij zeggen dat zij géén
smaak hebben. Zij streven er enerzijds naar ‘niet uit de toon te vallen’ en anderzijds
toch iets ‘speciaals’ te hebben. Maar in de grond willen zij konform blijven met de
algemeen-geldende smaak. Kijken we maar eens naar de stijl van onze
drankgelegenheden, onze baancafés, de chieke ‘moderne’ villas, de wansmakelijke
schuine en gebroken lijnen, de misbruiken inzake kleur binnen de woningen, het
gewild moderne van onnoemlijk veel gleiswerk, keukengerei, meubelen en juwelen,
de misbaksels die men als souvenirs verkoopt! Veel erger dan bij de antieke kitsch,
konstateren wij hier een verschrikkelijke chaos van honderden soorten experimenten
op gebied van vormgeving. Daar zien we o.a. duidelijk tot wat een georchestreerde
mode in staat is. Deze dekadente vormgeving wortelt in het schromelijke gebrek aan
eerbied voor wat de vormen ons ‘doen’. Onechtheid van de vormen omdat men geen
eerbied heeft voor het materiaal. Oneerlijkheid van de vormen omdat men de
produktieprocédés wil verbergen. Opdringerigheid omdat men wil... verkopen.
Men zegt wel dat wij in deze tijd van grotere ontwikkeling, dank zij onderwijs,
massakommunikatiemiddelen en volksopvoeding g e v o e l i g e r worden voor
vormschoonheid en dat hierdoor onze behoeften aan intuïtieve waarden ‘bewuster’
worden. Ik wil dit niet ontkennen. Ik geloof dat dit zo is. Maar voor de meeste mensen
wordt deze gevoeligheidspotentie afgeremd op het eerste kontakt met de
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oppervlakkige schittering en charme van wat zich zo massaal en zo brutaal aanbiedt.
Tenslotte zou ik nog graag een derde soort mensen bij de massa rekenen. Het zijn
diegenen die iets beters v e r d i e n e n , maar tóch kopen wat hen niet helemaal
aanstaat.
Laten we even nuchter de feiten nagaan.
Indien er iets niet in orde is met de smaak van het publiek, dan baseren wij ons
uiteraard op datgene wat de massa i n f e i t e koopt en bezit. Wie heeft de zekerheid
dat de massa iets anders, iets beters, iets nobelers had k u n n e n kopen?
U zegt: jawel, want wie zoekt die vindt dingen van goede vormgeving, van echte
schoonheid in vervanging van de massaal gepresenteerde kitsch.
Misschien hebt U gelijk... wanneer men van de doorsneekoper verwacht dat hij letterlijk - op zoek gaat. Men vindt deze goede dingen, inderdaad, maar men moet
er veel voor doen, men moet ze soms ver gaan zoeken (en er dikwijls véél voor
betalen).
Waar blijft hier de publiciteit? Kent U niet de publikaties die hardnekkig de kitsch
bestrijden, maar die in vele van hun afleveringen publiciteit opnemen voor dingen
die ze bestrijden? Kent U de kracht van de mode-ontwerpers die de mode m a k e n ?
En wanneer het eenmaal zo ver is, dan trekken de vertegenwoordigers de baan op
met de argumentatie ‘deze kleur doet het nu’ en: ‘deze vorm zal gevraagd worden’
en ‘dit garnituur is nu het allerlaatste, het nieuwste!’
Wij mogen van het beste deel van ons publiek niet verwachten dat zij zich dit
probleem zo scherp zou bewust zijn dat zij even bewust op zoek zou gaan en
bijvoorbeeld in de winkel waar men gleiswerk verkoopt tóch zou vragen of men niets
beters heeft dan datgene wat in zeer grote diversiteit in de etalage te zien is. Men
moet toegeven dat diegenen die ‘zo ver’ zijn, niet meer bij de massa kunnen gerekend
worden en eerder een elite koperspubliek uitmaken. Om de eenvoudige reden dat zij
zich reeds r e k e n s c h a p g e v e n van 'n probleem.
Bij deze al te gestroomlijnde bedenkingen die vertrekken van een misschien
simplistische indeling schijnt het mij toch niet onbelangrijk er op te wijzen dat deze
indeling zeker niet samenvalt met de traditionele indeling van de bevolking in sociale
geledingen. Men zou geneigd zijn te menen dat de zogenaamde elite die wéét wat
zij kiest en die kieskeurig weet te kiezen, tevens de elite is op de maatschappelijke
ladder. Niets is minder waar. Evenzo zou men kunnen denken dat de slachtoffers
van de antieke of de moderne kitsch tevens de ‘onderlaag’, de achtergebleven
volksdelen, zouden kunnen zijn. Ook dit gaat niet op. Typisch voor deze tijd en voor
de situatie van de goede vormgeving is wel, dat àlle sociale lagen de bovengenoemde
schakeringen inzake smaak vertonen. Men kan gewone arbeiders en mensen uit de
zogenaamde middengroepen ontmoeten, die in hun woning blijk geven van veel
goede smaak. Andersom kan men leidinggevenden in de maatschappij ontmoeten,
die klaarblijkelijk helemaal géén smaak hebben. Het probleem is dus niet te herleiden
tot een probleem van ‘ontwikkeling’ of tot een probleem van ‘status’ in de
maatschappij.
Dit is uitermate belangrijk, want hierdoor zien wij duidelijk het onderscheid tussen
intellektualiteit en volwassenheid, en tussen het ‘hebben’ en het ‘zijn’.

de kringloop
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Wanneer wij dat grote krachtenspel van publiek, produktie, vertegenwoordigers en
distributie van dichterbij bekijken, ontkomen wij niet aan de bekoring dit te zien als
een gesloten kringloop. De massa koopt wat de produktie presenteert. De produktie
biedt aan wat zij bij het publiek als een behoefte méént te kontstateren. Het
mechanisme van de publiciteit doet de rest. De distributie volgt. Dat wil zeggen: zij
gelooft in wat de produktie en haar vertegenwoordigers vertellen. Zij praat de
(smaak)behoeften aan bij haar klanten.
En toch meen ik dat ergens de kringloop een onderbreking vertoont. Eén van de
schakels is blijkbaar veel zwakker dan men op het eerste gezicht zou denken.
Wanneer we aannemen dat er een derde kategorie mensen is die iets beters verdient,
maar eigenlijk in een gedupeerde positie verkeert omdat zij niet voldoende kansen
heeft werkelijk te kiezen, dan moeten wij hier de kringloop forceren.
Ik pleit wellicht voor meer geloof in een bepaald deel van onze mensen. Een deel
dat wellicht geen eigen, verantwoorde smaak heeft, maar dat op weg is. Een deel dat
wellicht een sluimerende goede smaak heeft. Wat hier alleen nodig is? Wakker
maken. De ogen openen. Niet argumenteren in de eerste plaats, maar tonen, ‘en
vedette’ stellen en vooral ook aantonen.
Wij konstateren bovendien - het is belangrijk - dat heel veel mensen uit deze derde
kategorie j o n g e m e n s e n zijn. Dat belooft voor de toekomst. Dat moet de produktie
en de distributie doen nadenken. Ik heb er dit aan toegevoegd, niet omdat ik dat kan
bewijzen, maar omdat iedereen die met jonge mensen spreekt toch tot de ervaring
moet komen, dat er zich in dat bepaalde milieu dingen afspelen die uiterst leerzaam
zijn.
Voor de produktie en de distributie vooral zou dergelijk kontakt revelerend zijn.
Niet enkel omdat ik meen dat deze ‘krachtfaktoren’ in ons ekonomische bestel alhoewel geen intentionele - minstens toch funktionele opvoedende taken hebben,
doch ock omdat ik denk dat dit in hun kommercieel kraam past.
Het is, geloof ik, een nog onvolwassen levenshouding

West-Vlaanderen. Jaargang 13

388
tegenover het algemeen-menselijke in de ekonomie, die aan de basis ligt van sommige
produktieondernemingen, die zich vergenoegen met het ontwerpen van dingen ‘naar
de gemiddelde smaak van de massa’. Deze ondernemingen bewijzen daardoor niet
te geloven in een mogelijke positieve beïnvloeding van de smaak van de massa en
zij bewijzen trouwens ook dat zij niet aannemen dat er een ‘derde’ kategorie mensen
bestaat!
Een beetje boosaardig zouden we er kunnen aan toevoegen, dat het dikwijls deze
produktieondernemingen zijn die soms zo hoog van de toren blazen wanneer het er
op aankomt duidelijk te maken dat zij ‘alles’ aan de man kunnen brengen, dank zij
wetenschappelijk voorbereid marktonderzoek, verkoopspsychologie,
publiciteitstheorieën enz. En voor de distributie geldt m.i. ongeveer hetzelfde.

smaak: ons aller probleem!
Nu ik dit alles overlees komt het mij voor dat ik impliciet heb toegegeven dat er - in
de grond - twee soorten mensen bestaan. Aan de ene kant de mensen met slechte (of
met géén) smaak, aan de andere kant de mensen met goede smaak. Ik ben de eerste
om deze gedachtengang hatelijk te vinden, omdat men zich toch zo graag zal rekenen
bij diegenen die dan de ‘goeden’ zijn.
Wij moeten ons echter goed realiseren, dat het niet gunstig is voor de
smaakevolutie, dat over het probleem van de smaken en de goestingen zo dikwijls
gedacht en geschreven wordt in het klimaat van een latent konflikt. Het is alsof men
steeds meer en meer wil affirmeren dat er een scheiding bestaat tussen twee soorten
mensen.
Ik betwijfel of dit bevorderlijk is voor de ‘goede smaak’. Ik zie daar bijvoorbeeld
het feit der stijlverschuivingen bij een aantal detailhandelszaken. Ik bedoel: er komen
meer en meer ‘moderne’ winkels. Deze moderne winkels specialiseren zich niet meer
in één bepaalde branche, maar zij distanciëren zich door een verhoogde stijlkwaliteit
van wat zij aanbieden. Hun specialiteit is het ‘moderne’, het eigentijdse, de
vormgeving van hun assortiment. Men vindt er juwelen naast woningtextiel,
kledingsstoffen naast eetgerei, tapijten naast speelgoed en kleinmeubelen.
Dit verschijnsel kunnen wij als dusdanig toejuichen. Het bewijst in zekere zin dat
de moderne vormgeving inderdaad óók kommercieel is, niet alleen voor een elite,
maar voor een grote groep uit onze derde kategorie.
Maar er is een gevaar aan verbonden. Want hierdoor zou het mogelijk worden dat
de andere vleugel van de detailhandelszaken zich zou fixeren in de eigen
smaakrichting - om niet te zeggen dat zij zich zou kunnen specialiseren in dingen
van bedenkelijke smaak! (Ik laat hier buiten beschouwing in hoeverre de zogenaamde
moderne winkels tóch nog het gevaar lopen pseudo-moderne winkels te worden...)
Ik meen dat het probleem van de smaak van de massa niet veel gebaat is met het
verscherpen van de verschillen, met het aksentueren van het onderscheid. Dit zou
allereerst kunnen leiden tot een nieuwsoortig snobisme en tenslotte tot het afgrendelen
van de zo belangrijke ‘vertegenwoordiging’ van verschillende smaken (goede en
minder goede) in één en dezelfde handelszaak.
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Bovendien leidt deze situatie naar een versteviging van de stellingen van de
industrie die ook nu in termen van tegenstrijdige smaken denkt, bijvoorbeeld wanneer
zij een bepaald produkt op de markt brengt en er bij voegt voor welk publiek zij het
geschikt acht.
Hoe moeten wij ons het probleem van de smaak van het publiek dan voorstellen,
indien wij afstand willen nemen van die konfliktverhouding die oordeelt en
veroordeelt? Ik geloof dat wij allen, gij en ik, industriëlen en distributie, deskundigen
en niet-deskundigen, het probleem moeten zien als o n s a l l e r persoonlijk probleem.
Staan wij immers zo ver af van dat ‘publiek’, zodat wij van op afstand over de
publieke smaak een rotsvaste mening kunnen hebben? Heb ik zelf deze indruk gegeven
in de voorgaande beschouwingen? Moet ik ze nu, in het teken van 'n dwingende
medemenselijkheid, niet zelf relativeren? Zijn wij op onze beurt ook niet een deel
van de ene of de andere kategorie? Indien we deskundig zijn op een bepaald gebied
van de vormgeving, staat onze persoonlijke smaak op de àndere gebieden dan even
hoog?
Hoe staat het met onze persoonlijke gevoeligheid, bijvoorbeeld voor
‘gebruiksmuziek’, wanneer we misschien wel een verfijnde smaak hebben voor
moderne architektuur? En hoe staan we tegenover architekturale ruimte- en
vormschoonheid, wanneer we wellicht veel smaak aan de dag leggen bij het
aanschaffen van ons tafelgerei of onze klederen?
Laten we eerlijk toegeven dat dit alles, hier, nu, voor ons volk, nog geen
geïntegreerde waarden zijn. Laten we eerlijk toegeven dat we bij een ongelooflijk
groot aantal mensen nog een grote gespletenheid van het vormgevoel moeten
konstateren.
Het probleem van de smaak van het publiek is even scherp en even reëel o n s
eigen probleem.
Waarom dan?
Omdat smaak in de allereerste plaats een probleem is van geestelijke volwassenheid,
van innerlijk evenwicht.
Voor ons in Vlaanderen heeft de stand van zaken natuurlijk zijn historische en
zijn sociaal-kulturele oorzaken. Bovendien is het ook voor ons waar wat Dr.
Vanderwielen in ‘De Mens in het Tijdperk van de Automatie’ schreef: ‘Stoffelijke
welvaart kan men langs ekonomische weg in kortere tijd organiseren dan een geestelijk
welzijn’.*

*

Dr. Vanderwielen in ‘De Mens in het Tijdperk der Automatie’. Uitgave: Nederlands Cultureel
Contact.
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Afvalbak in plastiek. Design: Studiebureau Génicot en Duqué.
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Vanuit het leven bekeken kunnen wij immers vertrekken van de universele betekenis
van de vorm, als gestalte, als uitdrukking van het niet-materiële. Zo gezien is er
eigenlijk nooit een willekeurige vorm die niet een innerlijke zin zou hebben, of, zo
men wil, die niet een soort ‘ziel’ zou bezitten.
De uitwendige verschijning van de dingen kan ons niet anders voorkomen dan als
de vermaterialiseerde geest, als de inkarnatie van een bepaalde onstoffelijke waarde,
als de door de geest getékende stof. Vele van de ons omringende vormen zijn de
‘verklikkers’ van een onvolwassen waardering en van een onrijpe geestelijke instelling
tegenover de universele én aktuele waarden in het leven.
Geef toe dat dit alles - het moest eigenlijk een heel hoofdstuk in deze bijdrage zijn
- aan het probleem van de smaak een veel ruimere dimensie verleent. Wij begeven
ons hier op het delikate vlak van de g e e s t van de massa en we brengen daardoor
wellicht op een al te simplistische wijze het gehele probleem terug tot een probleem
van opvoeding.
Men versta mij goed: een probleem van opvoeding, niet alleen - en zelfs niet in
de eerste plaats - van de massa, maar een probleem van opvoeding van de opvoeders.
Wie wordt daarmee bedoeld?
Vaders, moeders, onderwijsmensen, mensen uit de kringen van ons organisatieleven
en de volksopvoeding. Zonder twijfel. Welke plaats geven wij in het gesystematiseerde
opvoedingskader aan de aktiviteit ‘schouwen’ en ‘beschouwen’? Welke plaats aan
het ontdekken van normen, aan het dóórdenken en dóórvoelen? Let wel op: ik bedoel
niet: welke plaats geeft men aan het benaderen van de kunst in haar vele vormen. Ik
bedoel: welke plaats geeft men aan het benaderen van de vormen, waaruit de vele
kunsten ontstaan! En moeten we hier ook niet op gans bijzondere wijze denken aan
de vele instanties die soms intentioneel, soms funktioneel, de massa opvoeden?
Opvoeding van de opvoeders.
Wij denken er voorzeker niet genoeg aan dat, in hetgeen hierboven gezegd werd
over de vorm, als inkarnatie van de geest, twee harde konsekwenties besloten liggen:
Indien het waar is dat de vorm de ziel verraadt, dan kan men het vormgevoel positief
beïnvloeden door d e g e e s t direkt te beïnvloeden. Dat is direkte opvoeding en
vorming. Maar evenzeer is het zo, dat men de geest indirekt kan beïnvloeden door
de mens met goede vormgeving in kontakt te brengen.
Hier ligt de sociale en kulturele verantwoordelijkheid van de
produktieondernemingen, van de publiciteit, van de massakommunikatiemiddelen,
van de distributie, van de dienstverlening en, vooral, van de overheid-op-elk-niveau.
Voor sommigen heeft dit alles misschien een te idealistische klank. Ik vraag me af
of we ons daarom ongemakkelijk zouden moeten voelen. Ik kan me evenwel goed
voorstellen dat een aanvulling over de verzoenbaarheid van kommercialiteit en
idealisme hier verhelderend zou werken. Denken we maar eens aan de eigen zin en
de eigen finaliteit van de produktie en de distributie die er zijn om b e h o e f t e n
tegemoet te komen. Het kàn niet zijn dat een onderneming alleen maar in te gaan
heeft op zakelijke, formele behoeften. Om eerlijk-kommercieel te zijn, moet zij
tegelijkertijd aan innerlijke, onuitgesproken behoeften denken.
Hoe kan een produktieonderneming pogen te achterhalen welke ‘goede smaak’ er
eigenlijk leeft i n h e t v e r l e n g d e van de waarneembare smaakrichting bij het
publiek, wanneer zij zelf geen benul heeft van wat goede smaak eigenlijk is op het
gebied van de produkten die van haar zijn?
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Hoe kan deze produktieonderneming een ‘stijlpolitiek’ volgen indien zij geen
aandacht heeft voor k w a l i t a t i e v e marktanalyse die vertrekt van de liefde voor
de mens en die gebaseerd is op eigentijdse inzichten en algemeen-menselijke waarden?
Hoe kan de distributie de smaak van het publiek beïnvloeden door het goede naast
het minder goede ‘en vedette’ te stellen, aantrekkelijk te maken, wanneer zijzelf niet
het besef heeft van wat echt goed is en echt schoon en wanneer zij niet in staat is een
verantwoording van het smaakvolle voor zichzelf uit te maken?
Hoe kan de overheid de massa ‘optrekken’ door middel van de vele openbare
gebouwen, indien zij zich het probleem van de normen voor goede vormgeving in
het geheel niet stelt? Hoe kunnen onze architekten de bouwers h e l p e n kiezen,
wanneer zij voor zichzelf geen verantwoord ideaalbeeld van de moderne vormgeving
hebben opgebouwd? Hoe zullen zij kunnen vertolken wat zij zelf niet bezitten?
Het probleem van de smaak van het publiek, ik herhaal het met aandrang, is vóór
alles ons aller persoonlijk ‘levensprobleem’. Het probleem van het levensbewustzijn
i n deze tijd.
Zo gezien gaat het niet vóór alles om konkrete vormen en kleuren, ruimten en
ritmen. Wél om innerlijkheid, wortel van elk vormgevoel.
Niet om de dingen op zichzelf. Niet om een blind geloof in een bekwaam en
geïnspireerd architekt of in een ‘gouden kenteken’, tenzij dit geloof uit een voldragen
en o p g e v o e d vormgevoel ontstaan is.
Deze bijdrage is niet af zonder de vraag te stellen die elk voor zich moet
beantwoorden: in welke mate voelen wij onze sociale verantwoordelijkheid aan om
voor onszelf en voor de ‘massa’ te streven naar de verfijning en de sensibilisering
van onze smaak?
Marcel Haazen
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Betekenis en inhoud van de industriële vormgeving
De wereld die ons omringt
Het is eigen aan de menselijke natuur de meest voor de hand liggende feiten, zelfs
al zijn ze van groot belang, te over-zien, langs ze heen te kijken.
Zo ook met de dingen die ons dagelijks levensmilieu uitmaken, ons privaat,
professioneel en openbaar levenskader. Weinigen onder ons denken na over het
stijgend aandeel dat de industrieel gefabriceerde produkten daar innemen.
Alles wat niet organisch is, is arte facto, door de mens gemaakt en ipso facto
‘ontworpen’: de schoenen die wij dragen, de auto of de trein en de fiets waarmee wij
ons verplaatsen, onze schrijf- of wasmachine, de werktuigen, de meubels en
meubelstoffen, het straatmeubilair, vele eetwaren en hun verpakking.
Een ook maar benaderende opsomming is onmogelijk en overbodig. Het is echter
essentieel zich bewust te zijn van het enorme aantal dezer ‘ontworpen voorwerpen’
rondom ons. Het belang van deze door de mens bedachte en machinaal vervaardigde
produkten wordt treffend onderstreept in volgend citaat uit het merkwaardig werk
‘Le nouvel âge’ van H. Van Lier: ‘L'objet technique façonne profondément la culture.
Hommes, femmes, enfants le voient, le palpent, le manipulent. Il pénètre le corps
humain de ses rythmes, Ie configure autant qu'il est configuré par lui. Il intervient
sans cesse entre l'homme et la nature, entre l'homme et l'homme, et l'on aurait beau
jeu de montrer comment bien de théories sublimes n'en sont souvent qu'un reflet. Il
agit dans toutes les civilisations, et non point seulement dans quelques unes, comme
la science; il concerne toutes les classes d'une société, et non point seulement une
élite comme l'art’.
In dezelfde geest verklaart de Franse filosoof Gilbert Simondon in ‘Du mode
d'existence des objets techniques’ het volgende: ‘De kultuur is uit haar evenwicht
geschokt omdat zij zekere voorwerpen, zoals het esthetisch voorwerp, erkent en
bestaansrecht toekent in de wereld der betekenissen; terwijl zij andere voorwerpen
uitstoot, en in het bijzonder de technische voorwerpen, naar de wereld zonder
struktuur, van wat geen betekenis heeft, maar enkel een gebruikswaarde, een nuttige
funktie’.
Dat dit algemeen menselijk belang der industriële produkten benevens kulturele
ook verreikende ekonomische en sociale aspekten vertoont is evident.
De huidige ekonomie is gebonden aan het industrieel produkt en de wisselwerking
ekonomie - maatschappelijke toestanden - kultureel niveau is zo eng en wederzijds
bepalend, dat geen dezer drie kategorieën alleenstaand of afzonderlijk-evoluerend
denkbaar is.
Daarom is de vormgeving aan die industriële produkten van zo determinerend
belang.
Men zou kunnen beweren dat een beschaving diè gebruiksvoorwerpen voortbrengt
die zij waardig is; wat bij het objektief beschouwen van ons levenskader, in de
meerderheid van zijn materiële uitingen, weinig vleiend is voor ónze beschaving.
Wat voor de overheid, de industrie, de distributie, de opvoeders, de informatiemiddens,
in één woord de verantwoordelijken voor de vormgeving aan ons hedendaags
levenskader aanleiding moet geven tot bezinning, onderzoek en vooral daadwerkelijke
aanpak van het probleem: ‘vormgeving aan de wereld die ons omringt’.
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Poging tot definitie van Industriële Vormgeving
Historisch gezien is Industriële Vormgeving een recente techniek. Haar verspreiding
werd daarenboven sterk geremd niet alleen door misverstanden, geboren uit haar
historische achtergrond en uit, voor wat Frankrijk en België betreft, de ongelukkige
benaming ‘esthétique industrielle’ maar tevens omdat de industriële vormgeving
zich beweegt op het moeilijke terrein ergens tussen techniek en gevoel voor harmonie
en proporties en er van haar een komplex antwoord gevraagd wordt niet alleen op
het ‘wat’ maar op het ‘hoe’ van de dingen.
Industriële Vormgeving is geboren uit een reaktie van kunstenaars en sociologen
tegen het lelijke en het miserabele van de toenmalige industrie (1880-1890), zowel
van de produkten als van de machines en het werkmilieu. De eerste reaktie bestond
in een definitieve veroordeling van de mechanische produktie, een pleidooi voor een
algemene terugkeer naar het ambacht en een verheerlijking van de dekoratie. Haar
promotors, Ruskin en Morris lagen aan de
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Draaibank ‘Gallic 16’. Design: Roger Tallon.
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Draaibank ‘Gallic 16’, detail. Design: Roger Tallon.
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basis van een hele reeks bewegingen, waaronder ‘l'Art Nouveau’ waarin onze
landgenoot Henry Van de Velde een belangrijke rol speelde. Hij streefde nochtans
zeer vlug het ambachtelijk esthetisme van Morris en Ruskin voorbij toen hij pleitte
voor: ‘La structure rationnelle de l'objet, une logique sans compromis dans l'emploi
des matériaux’. Later werd in verschillende bewegingen de verzoening gezocht tussen
ambacht en industrie. Men is echter tamelijk vlug gaan inzien dat er een essentieel
verschil bestond tussen de werkwijze, de middelen en mogelijkheden en de
bestemming enerzijds van ambachtelijke en anderzijds van industriële produkten.
In het ambacht zijn ontwerper en maker één en dezelfde persoon in rechtstreeks
menselijk kontakt met het voorwerp. Bij het maken zelf bestaat mogelijkheid voor
verandering en verbetering. De maker weet over het algemeen voor wie hij werkt en
houdt daar bewust of onbewust rekening mede. Het mislukken van een voorwerp is
vervelend maar betekent enkel het verlies van dat éne voorwerp. In de industrie zijn
ontwerper en maker totaal gescheiden; de maker is dan nog een blinde machine die
onverbiddelijk-korrekt uitvoert wat haar opgegeven is, en dit voor de duizenden,
miljoenen stukken van de serie zonder enige mogelijkheid tot verandering; de klant
is een anonieme massa; het verkeerde of onvoldoende doordacht ontwerp verwekt
duizenden of miljoenen slechte of minder goede produkten, met de financiële gevolgen
daarvan voor de onderneming.
Ook de dekoratie waarachter men de lelijkheid en het onbeholpen uitzicht van de
industriële produkten trachtte te verstoppen (en nog tracht te verstoppen) heeft geen
enkele kans tot duurzaam bestaan in de industrie. Dekoratie inderdaad is per definitie
‘bijgevoegd’ en betekent in het modern industrieel produktieproces bijkomende
onkosten, daar waar de massa-fabrikage toch principieel drukking van kostprijs
beoogt.
De strukturatie van industriële, dus machinaal, vervaardigde produkten moet in
haar eigen middelen, met eigen materialen, naar eigen aard, met respekt voor eigen
specifieke imperatieven de oplossing zoeken en het antwoord voor de menselijke
behoefte aan schoonheid. Zij moet die vinden in soberheid, in harmonie en proportie
van volumes en kleuren. De Franse filosoof Souriau drukt op kernachtige wijze het
verschil uit in zijn gekende formule: dekoratie is: ‘art appliqué’, industriële
vormgeving is ‘art impliqué’.
Wat de ongelukkige benaming ‘esthétique industrielle’ betreft, men kan niet genoeg
haar algemeen geworden gebruik betreuren. Zij heeft inderdaad de artistieke oorsprong
van de industriële vormgeving om zo te zeggen vereeuwigd en gestereotypeerd. De
macht van het woord is er dusdanig in geslaagd een eigentijdse werkelijkheid en
noodzaak te remmen. Dat is dan ook de reden waarom zo vaak gebruik gemaakt
wordt van de Engelse benaming: industrial design. Volgens het Oxford-woordenboek
betekent ‘design’ een mentaal plan, een doelstelling, een aanpassing van de middelen
tot het bereiken van een doel, het vermogen een struktuur of een uitvinding te
‘ontwikkelen’, te verwezenlijken. De intentie van uitwerken, realiseren geeft
aanleiding tot zoeken naar de middelen: hoe en met welke eigentijdse middelen tot
die verwezenlijking komen? De middelen voor Industriële Vormgeving zijn enerzijds
de te verwerken materialen en anderzijds het produktieapparaat.
Deze doelgerichtheid onderscheidt onmiddellijk de industriële vormgeving van
de kunst die uitdrukking, expressie van zich zelf of van persoonlijke gevoelens en
gemoedstoestanden is.
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Industriële Vormgeving daarentegen is essentieel dienstbaarheid ten behoeve van
industrie, distributie en verbruik.

Toepassingsvelden van de Industriële Vormgeving
De hierboven toegelichte alomtegenwoordigheid van de industriële produkten in de
wereld die ons omringt, maakt dat de toepassingsvelden van de vormgeving zeer
verscheiden en veelomvattend zijn.
Zij gaan van het verzorgen van een briefhoofd en van publieke kommunikatiemedia,
over vormgeving aan 3-dimensionale verbruiksgoederen en uitrustingen, naar het
verwerven van ‘uiterlijke afspiegeling van niveau’ door een onderneming of instelilng,
tot nationaal prestige.
Daarom is het misschien nodig onderscheid te maken tussen a) marginale industriële
vormgeving waaronder men zou kunnen rangschikken de 2-dimensionale vormgeving
in de grafiek en de textielindustrie, en de moeizaam aan ambachtelijkheid ontgroeiende
keramiek- en houtmeubelnijverheid.
De meer artistieke kant van de kreativiteit is hier van groter belang.
b) de werkelijke ‘industrial design’, de 3-dimensionale vormgeving aan technisch
meer komplexe produkten, langs technologisch ingewikkelder produktieprocessen.

Produktontwerpen
De stijgende komplexiteit van het bedrijf en de steeds nieuwe erbij te pas komende
technieken hebben er toe geleid dat het ‘produkt’ niet meer de centrale plaats bekleedt
die de zijne zou moeten zijn in een onderneming. Inderdaad, indien één der
doelstellingen van een industrieel bedrijf het voldoen is van aktuele behoeften, dan
is het langs het ‘produkt’ dat aan die behoeften moet beantwoord worden.
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Stapelservies TC 100. Design: Hogeschool voor Vormgeving, Ulm.
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Menigvuldige statistieken tonen aan dat 80 à 90% van de nieuw op de markt gebrachte
produkten binnen de 4 jaar kommercieel falen. Dit vroegtijdig uitvallen gaat misschien
niet altijd gepaard met verlies, maar betekent onvermijdelijk een ‘manque à gagner’.
Een in alle opzichten bestudeerd ontwerp, dat ook rekening houdt met de emotionele
meerwaarde, zou duurzamer verkoopkracht inhouden, waarschijnlijk beperkingen
van de produktiekosten meebrengen en in alle geval verspreiding toelaten van de
algemene en produktiekosten op een belangrijker serie. Het koncept ‘voldoen aan
een behoefte’ is niet gemakkelijk uit te drukken in een industrieel produkt. Het is in
de huidige omstandigheden moeilijk te verwezenlijken door één persoon en zeker
niet door één discipline of volgens de kriteria van één ondernemingsafdeling.
Deze beschouwingen brengen ons op het vlak van de noodzakelijke taakverdeling
in de onderneming. De komplexiteit van het bedrijf legt op de schouders van de
bedrijfsleider lasten van zo verscheiden aard dat hij zich onmogelijk persoonlijk met
specifieke funkties in het bedrijf kan bezighouden. Het zijn vooral de
verantwoordelijken voor produktie en verkoop die rechtstreeks betrokken worden
bij de vormgeving van het produkt. Volstaat hun specifieke competentie om over de
vormgeving van dat produkt afdoende te beslissen en vooral, hebben zij de nodige
kreatieve en strukturerende gaven om daaraan te voldoen? Op grote uitzonderingen
na, kan hier enkel ontkennend op worden geantwoord. De techniek kan aan een
funktie voldoen. Het is te betwijfelen of de techniek alléén aan de menselijke behoeften
kan voldoen.
Vormgeving aan 3-dimensionale produkten vereist in eerste instantie, strukturatie
in de ruimte, zin voor proporties en evenwichten, oog voor perspektief en kleur. Het
veronderstelt geoefende verbeelding en specifieke opleiding ter zake. Het veronderstelt
anderzijds het bezitten van een minimum algemene wetenschappelijke kennis die de
dialoog tussen vormgever en technieker enerzijds, vormgever en verkoop anderzijds
mogelijk moet maken.
Het besluit van dit alles is dat de industriële vormgever een nieuwe schakel is in
het industrieel proces, een schakel die tot voor korte tijd vergeten werd en ook ontbrak.
De vormgever vervangt niemand; hij vult aan. Een tweede konklusie is dat het
ontwerpproces in de huidige technisch ver-doorgedreven industriële produktie,
onvermijdelijk team-work is.

Industriële Vormgeving en produktiviteit
Welke zijn, praktisch gezien, de hoofdbekommernissen van de industriële vormgever?
De studiebesluiten van een werkgroep bestaande uit leden van de Engelse Council
of Industrial Design en van de British Productivity Council weerhouden volgende
belangrijke faktoren:
1. Reduktie van de omvang van het produkt, ook miniaturizatie genoemd.
2. Reduktie van het aantal onderdelen.
3. Beperking van het aantal produktiebehandelingen.
4. Maximaal gebruik van het beschikbare materiaal en minimale afval.
5. Toevlucht tot nieuwere en goedkopere of meer adekwate materialen en methodes.
6. Standardisatie en beperking van het aantal materialen.
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Zeer algemeen beschouwd kan men deze bekommernissen resumeren in: zoeken
naar soberheid onder het motto: een minimum van middelen voor een maximum van
kwaliteit. Nu ligt het voor de hand dat soberheid vaak gepaard gaat met gunstige
proportie van volumes, vormen en lijnen en automatisch het algemeen uitzicht, de
‘Gestalt’ ten goede komt.
Hierbij komt nog dat de produktiviteit van de werkende mens gunstig beïnvloed
wordt door eenvoudige, vormschone werktuigen en lokalen, werkplaatsen, bureaus.

Produktplanning
Produktplanning veronderstelt ontwerpen van specifieke produkten voor specifieke
markten van vandaag en vooral van morgen. Eigen bewuste en konsekwente
produktieplanning moet onttrokken worden aan diegenen die gebonden zijn aan de
dagelijkse sleur van het produceren en verkopen. Grote bedrijven kunnen zich een
eigen ontwerpbureau veroorloven. Kleinere ondernemingen kunnen beroep doen op
zelfstandige ontwerpers of ontwerpbureaus. Hoe dan ook, het scheppen van een eigen
persoonlijke produktie heeft verschillende belangrijke voordelen.
Het laat toe zelf zijn markt te kiezen zowel met verbruiksgoederen als met
toeleveringsproduktie. Een zelfgekozen markt voor verbruiksgoederen kan
beantwoorden aan een behoefte die te gering is om grootbedrijven te interesseren en
aldus de konkurrentie van deze laatste en hun prijzenpolitiek gebaseerd op enorme
series ontwijken.
Het laat toe, na beslissing van de bedrijfsleiding en produktiebeheer, betreffende
de aard, het kwaliteitsniveau en de serie, systematisch aan specialisatie, simplifikatie
en standardisatie te doen.
Toevlucht tot Industriële Vormgeving in een geest van specialisatie, simplifikatie
en standardisatie, verwezenlijkt kontinuïteit in het produktiebeheer die zowel op het
vlak van de produktiviteit als op dat van de personalisatie van produkten en firma
renderend is.
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Snoeischaren. Design: Chadwick, ARIBA, ARCA, FSIA.

Produktpresentatie
De technische mogelijkheden zijn heden ten dage zo sterk ontwikkeld en zo algemeen
verspreid dat het verwezenlijken van een kwaliteitsprodukt geen uitzonderlijke
problemen meer stelt. Vormgeving kan aan dat produkt, benevens de technische
hoedanigheden, dié formele kwaliteiten verzekeren die het ‘in het oog vallend’ maken.
Nu is het algemeen gekend dat de visuele verkoopargumenten zeer sterk zijn. Zij
winnen daarenboven met de dag aan belang naarmate de distributie evolueert naar
zelfbediening. De eigen aantrekkings- en visuele kommunikatiekracht van het produkt
is dus uiterst belangrijk. Het moet in staat zijn zich zelf te verkopen. Vele produkten
echter worden verkocht onder verpakking. Sommige, zoals eetwaren, smeerolie,
zelfs tabak en ontelbare andere, lenen zich ten andere niet tot eigen vormgeving. In
dat geval is de verpakking h e t verkoopargument. Daarom ook is de verpakking haar
oorspronkelijke, beperkte rol van beschermen van inhoud en gebruiker, of van
transportmiddel voorbijgestreefd. Dit zijn de technische funkties van de verpakking.
Verpakking is daarenboven kommunikatie en verkoopargumentatie geworden.

House-Style
‘Onbekend is onbemind’ is een oude waarheid die ook toepasselijk is op industrieel
en kommercieel vlak. De snelle ontwikkeling van de kommunikatie-techniek en het
enorme aantal kommunikatiemedia voor voorlichting en reklame, hebben de
sollicitaties waaraan elkeen van ons blootgesteld wordt op kwasi onbeperkte wijze
vermenigvuldigd. In deze omstandigheden zal wel niemand betwijfelen dat
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personalisatie van produkt en bedrijf een zeer efficiënt hulpmiddel is voor de
kommunikatie met de buitenwereld, met de klant.
Deze personalisatie is echter niet alleen verworven door een typische vormgeving
aan het produkt. Er moet benevens het produkt evenveel aandacht besteed worden
aan de andere uitingen en manifestaties-naar-buiten van het bedrijf: architektuur en
inplanting van het bedrijf, ontvangstzalen, expositie-stands, vervoermiddelen, grafiek
in briefpapier, fakturen, reklamefolders, enz... Wereldgekende firma's hebben zodanig
wat de Hollandse publicist Jan Van Keulen noemt, ‘een eigen uiterlijke afspiegeling
van niveau’ verworven, met de even gekende kommerciële gevolgen van dien.
Er is een domein waar alle ondernemingen, zonder meldingwaardige kosten, een
eerste zeer belangrijke stap kunnen doen in de richting van het verwerven van een
eigen ‘gezicht’, namelijk het grafisch domein. Elk bedrijf moet noodzakelijkerwijze
over briefhoofdingen, prospektiefolders en allerhande interne dokumenten beschikken.
Vele hebben tevens een ‘embleem’ of kenteken. Het zijn echter uitzonderingen die
eraan denken dat de duidelijkheid, de verstaanbaarheid, de herkenningskracht ervan
door derden, een uiterst belangrijke rol kan spelen. Een onduidelijke en verwarde
belettering, een ouderwets uitzicht, kunnen een even verwarde en ouderwetse mening
doen ontstaan over de firma zelf. De kostprijs van een studie van de grafische
behoeften van een bedrijf is onbeduidend, vergeleken bij de totale kostprijs van een
werkmiddel dat in alle geval moet voorhanden zijn.
Deze beschouwingen brengen ons tot de vaststelling dat de eerste ‘vormgever’
van het bedrijf, de bedrijfsleider zelf is. Hij is het die moet besluiten of hij, ja dan
nee, wenst rekening te houden met de plus-waarde van de hierboven genoemde
‘uiterlijke afspiegeling van niveau’, met de noodzaak aan personalisatie, met de
algemene tendens die vooral blijkt uit de vormgeving van de steeds menigvuldiger
buitenlandse produkten die op de markt komen en de steeds talrijker buitenlandse
firma's die zich in België inplanten.
In de eerste en laatste instantie is industriële vormgeving een kwestie van
bewustwording en aanpak door de bedrijfsleider zelf. Hij moet weten ‘waarom’ en
de uitvoering toevertrouwen aan iemand die weet ‘hoe’.
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Op deze bladzijde en hiernaast brengen wij een uitstekend voorbeeld van wat I.D. in feite vermag,
ook in openbare dienst.
Drie beelden van het Branch Post Office, South Molton Street, Londen W. 1. Hierboven het postkantoor
zoals het was vóór de wijzigingen. Hiernaast, boven: een algemeen gezicht op het nieuwe interieur
en, onderaan: de telefooncellen in hetzelfde kantoor. Ook in Vlaanderen wachten tientallen postkantoren
op een designer...
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Industriële Vormgeving ook en vooral Overheidstaak
In het kader van de ekonomische programmatie, van de industriële rekonversie der
produktie van halffabrikaten naar deze van konsumptiegoederen en van de
onontbeerlijke aanpassing van de Belgische nijverheid aan de grote markten, is het
ontbreken, en erger nog, het negeren van een systematische design-politiek,
ondenkbaar.
Verscherpte, internationale konkurrentie kan stimulerend werken, voor zover men
met gelijke wapens strijdt. Het belang dat de andere regeringen hechten aan een van
staatswege gepromoveerde design-politiek, wordt verder uitvoerig besproken. De
steun die de meeste regeringen verlenen aan officiële promotieorganen is zo
omvangrijk dat de Belgische industrie niet langer onverschillig kan blijven en zich
verplicht zal zien vroeg of laat de vraag te stellen: Kan onze ekonomie het zonder
nationale politiek van Industriële Vormgeving blijven stellen?
Een nationale politiek van Industriële Vormgeving is inderdaad een ekonomische
noodzaak.
Er wordt, maar dan verkeerdelijk, beweerd dat Industriële Vormgeving uitsluitend
privaatzaak is. Is het wel aangewezen dat de privé-sektor alleen de design-politiek
voor België in handen zou hebben? Is het aangewezen dat de officiële instanties niet
over de mogelijkheid beschikken die politiek te koördineren, een nationale eigen
aard van de produktie na te streven, en zelf, in eigen overheidsdiensten, aan Industriële
Vormgeving te doen?
Er wordt ten slotte veel gesproken over ‘politique concertée’, over de noodzaak
van een dialoog tussen regering en bevolking.
De meeste regeringen spannen zich dan ook in om ‘dichter bij de bevolking te
komen’.
Van zeer groot, maar vaak over het hoofd gezien, belang zijn hiertoe het uitzicht,
de duidelijkheid, de kommunikatiekracht, de gemakkelijke bruikbaarheid, de
‘afspiegeling van niveau’ van de officiële dokumenten en geschriften en van alle
openbare uitrustingen: publiek vervoer, straatnaamplaten, wegensignalisatie,
postkantoren, openbare verlichting, speelpleinen, enz...
Een land heeft evenveel of meer noodzaak aan ‘uiterlijke afspiegeling van niveau’
dan een firma. En deze afspiegeling van niveau heeft niet alleen gunstige gevolgen
voor de versoepeling van de dialoog regering-bevolking maar kan, indien systematisch
doorgevoerd, aan gans het land een nationaal prestige verzekeren, waarvan de gunstige
gevolgen op gelijk welk vlak niet te loochenen zijn.
Elke regering heeft verder eigen verantwoordelijkheid in het kader van haar eigen
diensten, en dit zowel om redenen van produktiviteit, besparing en ergonomie als
uit sociaal en kultureel standpunt en dit ten overstaan van zowat 400.000 werknemers.
Om al deze redenen draagt de regering ook op het vlak van de industriële
vormgeving een welbepaalde verantwoordelijkheid, vooral dan wat de eerste impuls
en de verspreiding betreft.
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Stand van zaken in België
Elke situatie is relatief. Gezien de ver-internationalisering van industrie en handel is
het van belang de stand van zaken in eigen land te beoordelen in vergelijking met,
niet alleen de onmiddellijke buurlanden en konkurrenten, maar met die gewesten,
die zich koortsachtig voorbereiden om in het internationaal ekonomisch strijdperk
een belangrijke en ten andere voor hun levensstandaard en hun sociaal en politiek
evenwicht onontbeerlijke rol te spelen. Men mag dan ook wel spreken van achter-stand
van zaken. Ziehier enkele feiten ter appreciatie:
Groot-Brittanje: in 1944, gedurende de tweede wereldoorlog, vindt de regering
tijd, geld en personen om een nationaal instituut op te richten. Jaarlijkse toelage die
schommelt tussen 33 en 38 miljoen B.F. en die in 1964 op meer dan 48.000.000 B.F.
is gebracht. Merkwaardige realisaties in het domein van Post, drukwerk van de
overheid, treinvervoer, straatmeubilair, enz. De Engelse Council of Industrial Design
beschikt over 200 vaste personeelsleden en een begroting van meer dan 100 miljoen
B.F. India: de Indische regering heeft besloten, met de hulp van de Ford Foundation,
een nationaal design-instituut op te richten om de problemen die voortvloeien uit de
industrialisatie van Indië het hoofd te bieden.
C.I.D.E. (Centro de Investigation del Designo Industrial) is opgericht in december
1962 onder de bescherming van het Nationaal Instituut voor Industriële Technologie.
Pakistan: de Beheerraad van het Instituut voor Industriële Vormgeving bestaat uit
zes leden van de regering (Ministeries van Nijverheid, Handel en Financiën en
Nationaal College voor Kunst en Design) en elf vertegenwoordigers van nijverheid
en handel.
Thailand: Designonderwijs aan de universiteit van Ghulalongkorn.
Rusland: het Staatscomité van de Sovjetunie voor de Koördinatie van de
Wetenschappelijke Opzoekingen heeft onlangs een Instituut opgericht onder de
benaming ‘All-Union Scientific Research Institute of Industrial Design’. Een centraal
opzoekingsbureau werd te Moskou geopend. Van dit bureau hangen zes andere
bureaus af, die opgericht werden in de provincie van Baku, Kiev, Tiflis, Sverdlovsk,
Leningrad en Karkov.
Hongarije: de Hongaarse Akademie voor Toegepaste Kunsten omvat een fakulteit
‘Industrial Design’, evenals een
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1 Quanta

2 Divisumma 24

3 Multisumma 24 G.T.

4 Boekhoudmachine Audit

5 Faktureermachine Mercator 500
De dingen die ons omringen... Reken- en boekhoudmachines van Olivetti.
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fakulteit ‘Textile Design’. De studies duren vijf jaar. De regering vertrouwde het
ontwerpen van geartikuleerde trams en de inrichting van een sanatorium aan designers
toe. Bulgarije: de Bulgaarse regering heeft besloten een Raad voor Industrial Design
in het kader van het Staatskomitee voor wetenschap en technische vooruitgang op
te richten. Oost-Duitsland: bij een besluit van 6 november 1963, werd het Instituut
voor toegepaste kunst van Oost-Berlijn veranderd in het ‘Centraal Instituut voor
Industriële Vormgeving’, met het doel de toepassing van de vormgeving in de
industrie te versterken.

Knelpunten in België
Op overheidsvlak
Tot voor korte tijd was het standpunt van de overheid: aangezien de industrie
beneficieert van de industriële vormgeving als hulptechniek in het produktieproces,
moet zij zelf de lasten van de promotie ervan dragen. Dit is klaarblijkelijk een ‘cercle
vicieux’. Inderdaad, zolang de industrie niet voldoende over de mogelijkheden van
industriële vormgeving ingelicht is, kan zij nut en noodzaak ervan niet inzien en is
er van haar natuurlijk geen financiële inspanning ter zake te verwachten. Het is dan
ook zonder twijfel overheidstaak de oorspronkelijke, voorafgaande impuls te geven.
Daarenboven is de opvatting als zou industriële vormgeving alleen de industrie ten
goede komen, niet alleen beperkend maar onjuist.

In de privaatsektor
Hier is nog een zeer brede miskenning te bespeuren van de werkelijke inhoud van
de industriële vormgeving. Het gebrek aan afdoende voorlichting is zeker één der
redenen hiervan.
Anderzijds was de Belgische industrie tot voor korte tijd in hoofdzaak afgesteld
op semi-afgewerkte produkten waarbij vormgeving minder te pas komt. Deze toestand
evolueert echter zeer vlug.

Tekenen van kentering
De dwang van de feiten is echter zo sterk dat zich sedert korte tijd een kentering ten
gunste opgedrongen heeft. België beschikt nu over twee promotie-instellingen die
o.a. over overheidssteun beschikken het Instituut voor Industriële Vormgeving en
het Design Centre. Het Instituut voor Industriële Vormgeving is een vereniging
zonder winstgevend doel gesticht in 1956. Zijn doelstelling: promotie van de idee
en diffusie van de discipline Industriële Vormgeving.
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Het beschikt over een dokumentatiecentrum dat volgend materiaal ter beschikking
stelt:
bibliotheek waarin al de basiswerken over industriële vormgeving voorkomen en
een 40-tal gespecialiseerde internationale tijdschriften;
een uitvoerige dokumentatie over de ontwerpers-leden; een kaartenstel waarin alle
belangrijke gegevens gerepertorieerd en regelmatig aangevuld worden.
Het Instituut geeft verder twee publikaties uit. Ten eerste ‘Infor-Design’, een
informatieblad voor de leden dat hoofdzakelijk gespecialiseerde voorlichting geeft
over alle gebeurtenissen, realisaties, studies, op het vlak van de industriële
vormgeving, en over de aktiviteiten van het Instituut, alsook bibliografie ter zake.
Ten tweede, de ‘Berichten’ bestemd voor out-siders, overheids- en informatiemiddens.
Naast het Instituut voor Industriële Vormgeving bestaat er een Design Centre waarover
méér, elders in dit nummer.

Besluit
Er is niettegenstaande deze kentering in België een dringende behoefte aan een snelle
veralgemening van de nog versnipperde bewustwording aangaande nut en noodzaak
van industriële vormgeving.
Deze noodzaak is vooral scherp op het vlak van de bestaande maar over
onvoldoende middelen beschikkende promotie-organismen, op dat van het onderwijs
en tevens in het domein van de openbare uitrustingen waarvan de verantwoordelijken
de draagwijdte van hun beslissingen onvoldoende inzien; hun beslissingen treffen
niet alleen de ganse bevolking maar dat voor soms onbeperkte tijd en voor generaties.
En, last but not least, de informatiemiddens, pers, radio en televisie, die over de
middelen beschikken om het groot publiek wakker te schudden en genoemde
bewustwording te versnellen ten bate van onze ekonomie, ons sociaal en kultureel
niveau en ons nationaal prestige.
Hubert De Sy
Directeur van het Instituut voor Industriële Vormgeving.

Studio 44

Lettera 32
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Diaspron 82
Schrijfmachines Olivetti

Het dokumentatiecentrum van het instituut voor industriele vormgeving
Dit centrum biedt u.o.a.:
1. tweehonderdvijftig werken over de verschillende ekonomische, sociale en
kulturele aspekten van de Industriële Vormgeving.
2. Een veertigtal gespecialiseerde tijdschriften.

Alle dokumentatie staat gratis ter beschikking van de leden van het Instituut voor
industriële Vormgeving. Zij worden op aanvraag aan huis verstuurd ter inzage.
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I.C.S.I.D.
Het internationaal organisme voor industrial design
De I.C.S.I.D., Internationale Raad van Verenigingen voor Industriële Vormgeving,
is in 1957 te Londen ontstaan en bestond bij de aanvang uit 12 verenigingen van 10
landen. In 1964 telt het 33 aangesloten verenigingen uit 21 landen, die samen een
25.000 leden vertegenwoordigen.
Anderzijds staat de I.C.S.I.D. in voortdurend kontakt met de nieuwe groeperingen
voor industrial design, die tot stand komen in landen zoals Argentinië, Brazilië,
Bulgarië, Ghana, Hongarije, Indië, Mexico, Polen, Tsjechoslovakije, U.S.S.R., enz.
Hieromtrent is het interessant te noteren dat twee van de jongste industrial
design-verenigingen ontstaan zijn in Argentinië en U.S.S.R. Argentinië: het Nationaal
instituut voor Industriële Technologie heeft een uitgebreid komplex gekreëerd, dat
een studie-organisme bevat, evenals een tentoonstellingscentrum dat ook wedstrijden
en prijzen uitschrijft. Het instituut zelf hangt af van het Staatssekretariaat voor
Nijverheid en Mijnen. De U.S.S.R. anderzijds, heeft in juni 1962 een instituut
opgericht onder de benaming ‘All Research Institute for Industrial Design’.
Betekenisvol is het feit dat dit nieuw organisme afhankelijk is van de sektor voor
wetenschappelijke opzoekingen. De voorgenomen aktie is zeer uitgebreid en hoogst
belangrijk; zij zal honderden leden omvatten.
Noteren wij, dat deze beide landen, die nochtans een volkomen verschillende
ekonomie hebben, de industrial design beschouwen als en element ter verhoging van
de levensstandaard, een werktuig ter verbetering van de industriële produktie en een
konkurrentieel element. zowel voor de nationale als voor de buitenlandse markten.
In 1963 werd de I.C.S.I.D. erkend door de Unesco die haar het konsultatief statuut
verleende.
Zijn doeleinden kunnen als volgt samengevat worden:
- het niveau van de industrial design in de wereld hoog houden;
- de vorming van designers verbeteren en aldus een solide professionele basis
scheppen;
- de kennis en de toepassing van de industrial design verspreiden in alle landen,
ongeacht hun ekonomie of hun politiek stelsel.
- aan de designers en verenigingen voor industrial design praktische hulp verlenen
op Internationaal vlak en vooral dan aan die landen, waar de industrial design zich
tracht te ontwikkelen;
- met alle nationale en internationale organisaties samenwerken ten einde de
kwaliteit van de industrial design te bevorderen;
- de uitwisseling van leraars en andere technici uit verschillende landen
aanmoedigen, met het oog op een verhoging van het welzijn der gemeenschappen.
De I.C.S.I.D. bestaat uit een ‘bureau’ van 7 leden en 7 werkgroepen (die samen
een vijftigtal personen tellen) die zich respectievelijk om een afzonderlijke
aktiviteitssektor bekommeren: de opleiding, beroepsaangelegenheden,
tentoonstellingen, de informatie, de definitie van het beroep, de internationale
organisatie en de financies.
Staan o.a. op het programma van de I.C.S.I.D.:
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- het realiseren van films en de samenstelling van dia-verzamelingen met
gesynchroniseerde teksten, die aan de diverse betrokken sektoren (nl. bedrijfsleiders,
ingenieurs, scholen en het grote publiek) moeten tonen wat Industrial design eigenlijk
is;
- de samenstelling van een internationale bibliografie over industrial design die
speciaal ter beschikking staat van designers en studenten;
- de organisatie van rondreizende tentoonstellingen;
- het vastleggen van bepaalde regels voor organisatie van nationale en internationale
industrial design-wedstrijden;
- de samenstelling van een praktische dokumentatie ten gerieve van designers en
industriëlen: lijst van de industrial design-verenigingen, van de design-bureau's, van
de gespecialiseerde magazines en tijdschriften enz.
Deze tamelijk oppervlakkige opsomming geeft echter geen duidelijk beeld, noch
van de werkelijke service die de I.C.S.I.D. verleent, noch van de uitzonderlijke
entoesiaste sfeer waarin zijn aktiviteiten zich ontwikkelen.
Om de twee jaren houdt de I.C.S.I.D. een Kongres en een Algemene Vergadering
De jongste hadden plaats in juni 1963 in het Unescopaleis te Parijs en de volgende
zullen te Wenen doorgaan in september 1965. Het thema ervan luidt: ‘De industrial
design en de Gemeenschap’ of de verantwoordelijkheid van de industrial designers
en de Publieke Overheid inzake de ontwikkeling en de verbetering van de uitrusting
voor openbaar gebruik. Vier aspekten van dit onderwerp zullen vooral behandeld
worden: nl. de volksgezondheid, het onderwijs, de vervoermiddelen en de openbare
wegen.
Designers en vertegenwoordigers van de administratie uit diverse landen zullen
uitgenodigd worden, ten einde er een aantal praktische gevallen aan te halen en ze
met de aanwezigen op het Kongres te bespreken.
Een internationale tentoonstelling zal ditzelfde thema illustreren.
Wenen, trefpunt tussen Oost en West, zou het kader kunnen worden voor een
mogelijke samenwerking tussen twee wereldblokken, die, alhoewel ze op ekonomisch
en kultureel gebied totaal verschillen, het inzake industrial design zouden kunnen
eens worden.
J. des Cressonnlères
Secretaris-generaal van de I.C.S.I.D.
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Problemen voor de textielontwerper
Het tijdschrift ‘West-Vlaanderen’ heeft in 1958 reeds een nummer
gewijd aan industriële Vormgeving. Jammer genoeg is dit sinds lang
uitgeput. Voor onze lezers die, meer in het bijzonder, belangstellen in
textielvormgeving, nemen wij daaruit een belangrijk artikel over, van
de hand van Marcel Notebaert, dat op scherpe wijze de problemen
belicht, waarmee de textielontwerper dagelijks geconfronteerd wordt.
Notebaert stond reeds in de bres toen I.V. voor vele industriëlen nog
dode letter was: in 1947 reeds stichtte hij het ‘Studiecentrum voor
textieltekening’. In 1954 was hij één van de Belgische afgevaardigden
op het internationaal I.D.-congres te Milaan, in 1957 medewerker aan
de studieweken voor I.V., die door de L. De Raetstichting werden
gehouden. In 1958, bij een poging tot verwezenlijking van een Vlaams
centrum tot bevordering van de I.V., was hij nogmaals een der
promotoren.
De aanpassing van een vorm aan zijn funktie door de zo volmaakt mogelijke
koördinatie der gegevens - m.a.w.: het probleem van een estetika op funktionele
basis - is een probleem dat zich scherper stelt naar gelang de sociale standing en de
efficiënte inrichting van ons dagelijks leven zich verder uitbreiden. De vakterm voor
de oplossing van dit probleem luidt Industrial Design.
Volgens Amerikaanse experten op dat gebied vindt dit princiep zijn oorsprong in
de vrije konkurrentie van het kapitalistisch systeem. Dit is juist. Doch m.i. reikt dit
ook verder dan bij een eerste aanblik lijkt. Weliswaar moet de voortbrenger, die zich
op een vrije markt wenst te handhaven, rekening houden met een reeks faktoren van
ekonomische, estetische, stoffelijke en publicitaire aard, die uiteindelijk de vorm en
samenstelling van zijn produkt zullen bepalen. Het vastleggen van deze vorm,
beantwoordend aan al de gestelde vereisten en meteen dus ook opvallend door zijn
efficiency is ongetwijfeld het werk van de industriële ontwerper in samenwerking
met de bedrijfsleiding in al haar facetten. Hij moet dus zijn de synthese van de
kunstenaar, de technieker en de verkoper; hij moet ook een zo volmaakt mogelijke
kennis hebben van de mens in de moderne samenleving, alsook van dezes
levensvoorwaarden en behoeften.
Men kan zich afvragen of deze kennis wel onontbeerlijk is bij de definitie van de
industriële ontwerper. Ik ben ervan overtuigd. Het kan zelfs nooit genoeg
beklemtoond. Zeker, een voorwerp kan zonder meer mooi zijn en goed gemaakt en
het kan toevallig ook beantwoorden aan een bepaalde behoefte. Beter is dat het in
funktie daarvan gedacht werd en daardoor mooi.
Daarenboven is deze kennis het wapen tegen het beruchte vooroordeel van vele
fabrikanten en vooral van de tussenpersonen die de afzet in handen hebben en die
met overtuiging alle mogelijke humbug als de enig mogelijke verzadiging van de
massa blijven voorstaan.
Onmiddellijk rijst de vraag: Wat is deze massa? Waar komt haar opinie vandaan?
Hoe is ze in beweging te brengen en waarom reageert ze op bepaalde dingen en op
andere niet? Het feit alleen reeds dat wij deze vragen stellen wijst erop dat de
drijfveren die aan vormgeving ten grondslag liggen, verder reiken en komplexer zijn,
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dan dit bij een eerste aanblik schijnt. Het brengt ons op het brede wetenschappelijk,
humanistisch terrein waarvoor de hedendaagse ontwerper de onontbeerlijke energieen inspiratiebronnen te zoeken zijn. Het is hier niet mijn taak verder door te dringen
in dit eindeloos domein. Het aanstippen ervan alleen reeds leidt tot de vaststelling
dat in het besef dezer waarden, in het uitdrukken en mededelen ervan, door de
massamedia die te onzer beschikking staan, een soort zending besloten ligt, dat wij
een verantwoordelijkheid dragen, evengoed tegenover de maatschappij in haar geheel
als tegenover individuele belangen in de sektor waarvoor we werken; en dat wij ons
af te vragen hebben hoe wij effektief kunnen werken in een heterogene maatschappij
waarvan de waarden en waardebepalingen zelden convergeren.
Het leidt dan ook tot de konklusie dat één der hoofdbekommeringen van allen die
een leidende funktie in deze maatschappij bekleden moet zijn het herwaarderen, het
normaliseren en het samen ordenen dezer waardebepalingen.
Dit standpunt in acht genomen, spreekt het vanzelf dat de industrieel met
verouderde maatstaven er niet over te praten is, dat wij met dit streven naar
herwaardering zijn belangen behartigen.
Daarmee bedoel ik dat soort industriëlen dat er zich nog niet klaar van bewust is,
dat hun bestaansreden als leider of als eigenaar van een bedrijf, verder reikt dan het
materialistische uitbaten - om niet te zeggen uitbuiten - van dit bedrijf; en die, bij
ontstentenis van dit bewustzijn, geen risiko's willen nemen, die het direkt
waarneembare rendement hunner initiatieven te buiten gaan.
Dan spreek ik over dit type dat slechts het financieel volume heeft van de industrieel
en zich verder tevreden stelt met de mentaliteit van een winkelier.
Of wij naar deze mensen daarvoor de steen moeten werpen, betwijfel ik: zij werden
zo opgevoed, zij hebben nooit anders leren zien. De kondities waarin hun voorgangers
werkten, verwanten of aandeelhouders, die nu, in vele gevallen nog in het beheer
der zaken staan, die kondities waren inderdaad ook niet dezelfde als deze waarin wij
nu werken, en deze winkeliersmentaliteit, was in die tijd in vele gevallen dan ook
wel afdoende. En het is ook nog niet zolang, dat in het hoger onderwijs gepoogd
wordt deze leemte aan te vullen.
De voornaamste bezinning is deze, dat de opleiding van de industrieel evenzeer
een noodzakelijkheid is als deze
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van de industriële ontwerper en zelfs, dat deze twee niet te splitsen zijn.
Het is de overweging waard, meen ik, in het kader der universitaire opleiding van
toekomstige industriëlen, kursussen in te lassen of opleidingscentra in te richten,
waar de gemeenschappelijke problemen van industrieel en ontwerper tesamen
behandeld worden, de één met de problemen van de ander gekonfronteerd worden.
Dit moet m.i. leiden tot betere samenwerking, tot wederkerig begrijpen en tot
grondiger inzicht in de te volgen methodes van Market research, product planning,
Public relations, Sales promotion en Industrial Design. Deze meer en meer
onontbeerlijke hefbomen, waarmee wij niet sterk genoeg gewapend kunnen zijn, en
die wij nooit genoeg kunnen beheersen, zo wij, in de toekomst de wereldreputatie
van onze Vlaamse textielindustrie willen handhaven. Deze beschouwingen moeten
nu niet al te pessimistisch geïnterpreteerd worden. Want ik kan U verzekeren dat het
een vooruitgang is die het aanstippen waard is, wanneer ik hier als ontwerper, zonder
het verwijt van aanstellerigheid te moeten vrezen, kan spreken over
gemeenschappelijke problemen van industrieel en ontwerper. Enkele jaren terug zou
dit, in het beste geval, op een meewarige glimlach onthaald geworden zijn.
Het begrip Textiel-ontwerper betekent tegenwoordig voor de textielindustrie heel
wat meer dan hetgeen daar vroeger door verstaan werd.
Het behoort tot de normale kondities van een goed textielbedrijf een bestendige
kreatieve aktiviteit aan de dag te leggen.
De Nederlandse ontwerper Penraat zegde in een lezing over het ontwerpen terecht,
dat door de beperking van de taak van de industriële ontwerper veel verloren kan
gaan van de stimulerende kracht die een goede vormgevingspolitiek in de
onderneming kan hebben.
Dit impliceert natuurlijk ook bestendige kosten van ontwerpen, kaarttekening,
jacquardkartons, proefverven en proefweven.
Zij die in het bedrijf staan weten welke aanzienlijke bedragen daar jaarlijks aan
besteed worden. En daarmee lóópt de zaak nog niet. Iedereen zou bereid zijn deze
bedragen te besteden als hij daarmee zeker was van het positieve resultaat.
Maar hoe dikwijls per jaar kan men zich de luxe veroorloven te zeggen dar was
mis, - we zullen herbeginnen. Het heet dus meer en meer, zoals de Amerikanen het
uitdrukken: The right Product, at the right place, at the right time, at the right price.
En dat kan de voortbrenger, ook van het kleinere bedrijf alléén niet meer aan.
Tot voor enkele tientallen jaren, en sedert enkele eeuwen, was het weefsel in het
merendeel zijner toepassingen hoofdzakelijk een luxeartikel waarbij de betrachting
van de maker voornamelijk gericht was op het kostbare en het somptueuse, zowel
van de gebruikte materie als van de tekening. In zijn huidige vorm is het weefsel een
zo uitgebreid gebruiksartikel geworden, dat zo oneindig veel toepassingen heeft, in
ons dagelijks leven, dat het een der belangrijkste zoniet het meest uitgebreide artikel
is, in de reeks der voorwerpen, die aan massaproduktie ondergeschikt zijn.
In die zin ook heeft de maker, - en in eerste plaats dus de ontwerper van het weefsel
- rekening te houden met alle mogelijke faktoren die deze massaproduktie
konditioneren.
Het zou ons te ver leiden indien ik poogde deze konditionering grondig te ontleden
en ik zou er waarschijnlijk ook niet in slagen, gezien de grote verscheidenheid der
gevallen en zeer uitgebreide vormen, gezien het uitgestrekte terrein dus, dat het
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weefsel beslaat. We zullen ons beperken tot enkele aspecten die uit mijn persoonlijke
ervaring zijn afgeleid.
Welke zijn de meest voorkomende faktoren, - de alledaagse zal ik maar zeggen die de vormgeving van het weefsel komen beïnvloeden? Ze kunnen in twee
kategorieën ingedeeld worden:
De positieve - de gewenste faktoren - en de negatieve - de niet gewenste.
- Van de positieve faktoren, nemen de funktionele en de estetische motivering van
het ontwerpen de eerste plaats in. Deze twee zijn zeer nauw met elkaar verbonden,
omdat textielontwerpen tegenwoordig de bijdrage vergt van een aantal experten uit
de verschillende departementen van het bedrijf, in samenwerking met de ontwerper,
die werkt als een soort architekt die de gegevens der onderscheidene gespecialiseerde
diensten coördineert.
De ontwerper moet bijv. weten voor welk land zijn kreatie bestemd is. Hij moet
weten welke kleurschakeringen in dit land gangbaar zijn. Hij moet weten voor welke
doeleinden het artikel bestemd is, (een tapijt bv. dat bestemd is voor verkoop aan
hotels, zal niet dezelfde karakteristieken hebben als één, dat bestemd is voor de kleine
burgerij). Hij moet weten voor welke kwaliteit het ontwerp zal moeten dienen: of
het voor een luxeartikel zal zijn of voor een konkurrentieartikel. Hij moet het budget
kennen dat de grossist-afnemer wil besteden, ...en dan komen opnieuw een andere
reeks faktoren opdagen: hoeveel fabrikatieonkosten komen voor dit bepaald ontwerp
in aanmerking?
- hoe dikwijls moet er geverfd worden?
- hoe groot mogen de onkosten van ontwerpen en jaquardmekanieke kartons zijn?
- hoeveel mag het artikel wegen per m2?
- welke tekstuurkombinaties kunnen gebruikt worden om dit bepaald gewicht en
dit bepaald produktietempo te bereiken?
- hoe kan de afnemer van de doeltreffendheid en van de
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juistheid van het ontwerp overtuigd worden? en zo verder. Met deze laatste vraag
hebben wij een aanknopingspunt naar de negatieve faktoren: want de koper, die dus
moet overtuigd worden, is zelden objektief en dikwijls geneigd een ontwerp te
beoordelen met de maatstaven van zijn subjektieve opinie en van zijn persoonlijke
ervaring en behoeften. En al te dikwijls wordt er uit commercieel oogpunt toegegeven
aan zijn soms zeer bedenkelijke smaak en aan zijn, dikwijls al even bedenkelijke
intenties.
En wanneer ik zeg ‘al te dikwijls’, dan ben ik nog zeer gematigd. Hoe vaak gebeurt
het niet, dat de fabrikanten de wansmaak hunner klanten kultiveren door het
stereotyperen van onbenulligheden die goed verkopen.
Ik zou de Belgische textielfabrikant willen ontmoeten, die een vaste bestelling
weigert omdat het te maken artikel lelijk of minderwaardig is. (Hij zal misschien
ontkennen dat hij het gemaakt heeft, maar maken zal hij het, als er geld mee te
verdienen is.)
Het is opvallend dat de eerste, die door de textielontwerper moet overwonnen
worden, juist diegene is die zijn volledig vertrouwen zou moeten hebben, namelijk
de fabrikant zelf, die doorgaans skeptisch, zoniet afwijzend staat tegenover alles wat
hem niet vertrouwd voorkomt, waarvan hij niet zeker is dat het zal marsjeren.
Deze houding wordt bepaald door het feit dat, in ieder geval waar het erop aankomt
het scheppend element aan de industrie te koppelen, de faktor winst tussenkomt,
welke faktor het risiko tot een minimum zoekt te herleiden, en aldus het initiatief en
de originaliteit remt. Dit enerzijds. - Anderzijds staan we gelukkig ook vóór het feit
dat deze zelfde faktor de fabrikant meer en meer verplicht af te zien van remming
om deze reden, gezien de steigende konkurrentie- en produktiemogelijkheden;
kontrafaktoren dus, die hun toevlucht juist zoeken in het initiatief en de originaliteit,
anders gezegd: bij de Industrial Designer.
De industrieel beseft dus wel dat hij de designer nodig heeft, wil hij op peil blijven.
Hij beseft echter nog niet genoeg dat, indien hij op een bepaalde markt wil slagen,
zijn houding eerst en vooral leiding- en richting-gevend moet zijn. - Dat hij tegenover
de koper dus de raadgever moet zijn en hem vertrouwen moet inboezemen. - Dat hij
niet van de koper mag afhangen en er de slaaf van worden, zoals het nu gewoonlijk
is. De klant is koning. Goed. Maar laat hem geen diktator zijn!
Hij moet inzien dat het nodig is een nieuwe verhouding te scheppen: klant-fabrikant,
waarin het hoofdtema moet zijn: samenwerking met de klant om deze te helpen zijn
eigen basisproblemen op te lossen en zich aldus te inkorporeren in het organisch
roulement van de zaak van zijn klant. Bijgevolg onmisbaar te worden.
Dit is mogelijk door hem in te lichten nopens de eigen bevindingen, experimenten
en sonderingen, en door samenwerking met de eigen gespecialiseerde diensten, met
het oog op technische, artistieke en publicitaire resultaten, die in funktie staan van
de partikuliere behoeften van deze wel bepaalde afnemer.
Wanneer de fabrikant dit stadium bereikt, is hij noodzakelijkerwijze aangewezen
op de industrial designer, de man die door zijn kreatieve persoonlijkheid, deze situatie
kan doen ontstaan, haar in een bepaalde baan kan leiden en haar op tijd en stond met
zijn schepping kan voeden en bestendig hernieuwen: m.a.w. haar jong houden en
dus stereotypie ontwijken.
Gewoonlijk is de fabrikant geneigd zich vast te klampen aan de verouderde,
traditionele verhouding voortbrengerverbruiker, aan gevestigde formules, procédés
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en sukses. En hoe paradoxaal het ook schijnt, daarin schuilt juist de grootste
bedreiging voor de groei en bloei van elk bedrijf. Ieder produkt moet een levenscyclus
hebben, evengoed als elk organisch wezen in de natuur. Dit is steeds zo geweest,
doch vroeger was de ontwikkelingsgang, juist door het vasthouden aan gevestigde
formules en konventies, zo traag dat hij onmerkbaar werd. In onze tijd is hij
overzichtelijk geworden, en in vele gevallen zelfs vooraf te bepalen. En het heeft
geen zin de levensduur van een produkt op artificiële wijze te willen verlengen: Het
is ongezond voor het bedrijf en dus schadelijk.
We moeten de deining en deze onstuitbare ontwikkelingsgang medeleven, de
klimaks ervan weten te benutten en aanvoelen (- dit is dan één van deze
ondefinieerbare eigenschappen die wij, Industrial Designers, moeten hebben, en
waarmee wij staan of vallen -).
Aanvoelen, dus, in welke nieuwe facetten en behoeften deze curve zal uitvloeien
en daarin voorzien, door een bestendig kreatief proces, dat geïnspireerd wordt door
de coördinatie der heterogene gegevens die het maatschappelijk beleven onzer zending
ons biedt.
Ik hoop dat mijn boodschap hier duidelijk genoeg geweest is en de
(textiel)industrieel er zich stilaan rekenschap van geeft hoe onontbeerlijk de ontwerper
is en hoe hij zijn belangen en die der gemeenschap schaadt wanneer zijn houding
nog langer een soort vesting is, of erger: een vesting van onverschilligheid, die
misschien nog het moeilijkst in te nemen is en waar hij binnenin ook zelf ten dode
is opgeschreven.
Marcel Notebaert
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Getuigenissen
Wij hebben het nuttig en interessant geacht in dit nummer enkele der
voornaamste Westvlaamse firma's aan het woord te laten, inzake hun
eigen opvattingen over Industriële vormgeving. Vanzelfsprekend zijn
de navolgende beschouwingen subjectief en de aandachtige lezer zal
beslist zelf wel de nodige conclusies trekken.
De Redactie

Gesprek met Dhr. Jan Sabbe, Dr. Jur., Afgevaardigde-Beheerder van de
n.v. Vlaamse Tapijtweverij, Kortrijk.
Hoe zijt U ertoe gekomen bewust aan industriële vormgeving te doen?
In de mate dat het tapijt als decoratief element in de wooncultuur aan belangrijkheid
wint, wordt het ook een primordiale taak voor een toonaangevend tapijtbedrijf zijn
creatieve activiteit voortdurend te confronteren, enerzijds met de problemen van
stilistische aard en interieurmodes, en anderzijds met de nieuwe ideeën van moderne
woningbouw en eigentijdse binnenhuisinrichting. Daarom zijn wij doelbewust een
nieuwe richting ingeslagen, ten einde de functionele en de esthetische waarde van
het tapijt als element in de wooncultuur op het hoogst mogelijk niveau te brengen.
Welke problemen stelt industriële vormgeving voor uw bedrijf?
Het spreekt vanzelf dat het voortbrengen van hoogstaande collecties tapijten, die
beantwoorden aan de vereisten van esthetisch verantwoorde vormgeving, belangrijke
problemen stelt. Vooral omdat het hier niet gaat om kunstambachtelijke voortbrenging,
maar wel om industriële produktie, waarbij rekening moet gehouden worden met
alle factoren, die massaproduktie conditioneren, met de technische vereisten, die aan
de basis liggen van het machinaal vervaardigen van tapijten, met moderne
produktiemethodes en met de organische inrichtingsvormen van het eigen bedrijf.
Noodzakelijkerwijze rijzen aldus bij de koppeling van het scheppend element aan
de industrie veel moeilijkheden, die beperkend werken op de originaliteit en
creativiteit van de ontwerpen. Het valt bijgevolg licht te begrijpen, dat de ontwerpers
hun scheppingsdrang niet zomaar in ‘vrije stijl’ kunnen uitleven, aangezien zij hun
vormgeving moeten concipiëren in functie van al deze factoren, terwijl ze tevens
rekening moeten houden met de smaak, de koopkracht en de verschillende soorten
woninginrichting van de afnemers, die evengoed Armeniërs als Skandinaven zijn!
Aan de basis van dit soort tapijtontwerpen ligt dus: 1) een degelijke coördinatie in
de bedrijfsleiding, waarbij de ontwerper intensief betrokken wordt. 2) Een ontwerper,
die benevens creatief vermogen en grondige vakkennis, ook voldoende feeling bezit
om de psychologische en commerciële factoren, die de tapijtverkoop voor een goed
deel conditioneren, te kunnen verzoenen met zijn vormgeving, zonder deze te schaden.
Verkiest U een eigen ontwerpbureau boven free-lance designers?
Op grond van de voorgaande vaststellingen kunt U gemakkelijk de gevolgtrekking
maken, dat eigen ontwerpers onontbeerlijk zijn. Het contact met free-lance designers
kan natuurlijk inspirerend werken voor het eigen bureau, alhoewel de voorlichting,
die door de grote spreiding van gespecialiseerde en andere tijdschriften is ontstaan,
veelal deze inspirerende rol heeft overgenomen, dat een free-lance designer een
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bruikbaar ontwerp maakt, doch in de meeste gevallen heeft men dan toch te doen
met een man, die free-lance geworden is, nadat hij in bedrijfsverband reeds carrière
maakte of ten minste stagiair was. Dit laatste komt evenwel minder voor, omdat het
nog steeds een feit is, dat grote bedrijven zoals het onze, bepaalde produktiegeheimen
en finesses bezitten, die zij niet graag mét de stagiairen de wereld in zien gaan. Ik
weet dat dit verouderd klinkt en strijdig is met het princiep van industriële vormgeving
zelf, doch het is meer dan waarschijnlijk, dat het euvel niet uit de weg te ruimen is,
zolang de voorsprong op de concurrent een der voornaamste drijfveren is van de
zakelijke betrachtingen.

Dhr. Cornelis, Afgevaardigde-Beheerder van de firma Dumont-Wyckhuyse
te Roeselare: ‘Industriële Vormgeving in dienst van de
bedrijfspersonalisatie en van het scheppen van een produktieve atmosfeer
in de onderneming zelf’.
Gezien het feit dat de door de nv Dumont-Wyckhuyse vervaardigde produkten jutegaren, jutedoek en zakken, polyethyleenverpakking en polyetherschuim - zich
niet direkt lenen voor toepassing van industriële vormgeving, lijkt het misschien op
het eerste gezicht verwonderlijk dat ook onze firma ‘industrial design’-minded is.
Eén der oorzaken hiervan is wel een voordracht, te Roeselare gehouden door de heer
K.N. Elno, spreekbeurt die door directie- en kaderleden werd bijgewoond.
Die voordracht gaf de impuls om ook bij ons de problemen van vormgeving te
overdenken. De als steeds overtuigende woorden van de heer Elno deden de
noodzakelijkheid inzien van het voeren van een planmatige ‘Total Design’-politiek,
zowel binnen het bedrijf: algemeen uitzicht van kantoren, werkplaatsen, als op die
terreinen waarop een bedrijf zich naar buitenuit identificeert: handelsmerk,
representatieve ruimten in de gebouwen, wagenpark, grafiek: folders, catalogi,
briefhoofden.
Ingezien werd dat dit alles een bedrijf personaliseert en er de standing en de
degelijkheid van veruiterlijkt Wat meer is, het helpt in grote mate het vertrouwen en
de getrouwheid van de klanten te bepalen. Eveneens is het nuttig bij het aantrekken
van waardevolle elementen als werknemer op elk niveau.

West-Vlaanderen. Jaargang 13

408

Industriele vormgeving en kunstambacht
Iedereen in West-Vlaanderen en velen daarbuiten kennen ‘Amphora’ en de naam
van de keramist Rogier Vandeweghe. Kort geleden werd zijn talent eens te meer
erkend op internationaal vlak. Hij won namelijk, samen met de Italiaan Leoncillo
Leonardi, de prijs van keramiek te Faenza, niettegenstaande het feit dat er honderden
inzendingen waren.
Hier volgt dan zijn standpunt in zake raakpunten tussen Industriële Vormgeving
en kunstambachten alsook over de toekomst van deze laatste.
Mijnheer Vande Weghe, wat denkt U, als vooraanstaande figuur uit onze Vlaamse
Kunstambachtenwereld, over de betrekking Kunstambachtelijke keramiek tot
industriële vormgeving?
In mijn bedrijf heb ik noch de mogelijkheid, noch de ambitie om aan werkelijke
industriële vormgeving te doen. Het is en blijft handwerk. Wel bestaat de
mogelijkheid, en ik heb daarmede aangevangen, om kleine serieën te verwezenlijken
- maar dan steeds ambachtelijk.
Welk onderscheid ziet U tussen ‘unicum's’ en kleine serie? Het ‘unicum’ is een
antwoord op een daadwerkelijk menselijke behoefte: alléén te zijn in het bezit van
een ambachtelijk gerealiseerd voorwerp. Daar moet de besteller of de klant dan echter
ook de prijs voor over hebben d.w.z. dat hij de kreatie én de bestede tijd moet
bekostigen.
De bedoeling van de kleine serie is, artistiek en materieel degelijke
gebruiksvoorwerpen te verspreiden aan een schappelijke prijs onder een zo breed
mogelijke laag van mensen met smaak en eigen behoefte aan gebruiksvoorwerpen
met artistieke en karakteristieke eigenschappen. Het smaakvormend aspekt van
dergelijke verspreiding is volgens mij zeer belangrijk.
Draagt volgens U de ambachtelijke schepping bij tot de industriële vormgeving?
Zeker. Eerst en vooral kan enkel vrije kreatie, indikatief, prospektief en
experimenteel zijn.
Deze ambachtelijke kunst schept een kreatieve stroming waarvan de industriële
vormgeving rechtstreeks en onrechtstreeks beneficieert.
Arabia en andere Skandinaafse bedrijven zijn typische voorbeelden van
rechtstreekse beïnvloeding.
Kunstambacht is vaak herbronning voor industriële vormgeving.
Onrechtstreeks omdat de verspreiding van vormexperimenten inwerkt op het
bewuste of onbewuste vormgevoel van de mensen en hun geest opent voor het
vormprobleem. Hoe ziet U de toekomst van de ambachtelijke keramiek? Ik meen dat
hoe meer aan typische, karakteristieke industriële vormgeving gedaan wordt, met de
voordelen en de beperkingen van dien, hoe meer mensen zich daaruit zullen willen
bevrijden en zullen zoeken op bepaalde vlakken - en dan vooral in hun privaat milieu
- afstand te nemen en zich te differentiëren.
Er zullen altijd mensen zijn die het nu eens anders willen. Zij vormen de specifieke
kliënteel van de ambachten.
Ik ben dan ook heel gerust in de toekomst van onze ambachtelijke bedrijven.
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Dhr. Albert Vande Voorde, publiciteitstechnicus, Kunstwerkhuizen Claeys
te Brugge: ‘De woonkultuur in Vlaanderen’.
De meubelindustrie heeft in de eerste helft van onze eeuw een lastige weg afgelegd.
De wil en de keuze van de gebruiker domineerde, de fabrikant was gebonden door
de onkunde of de konservatieve houding van de doorsneemens. Er werden
ongetwijfeld pogingen ondernomen om nieuwe kreaties te doen smaken, doch zeer
weinigen, de zeldzame vooruitstrevenden, hebben zich laten overtuigen. Het kontrast
tussen de oude stijlen enerzijds, waarmee iedereen vertrouwd was, en anderzijds de
stijve, kleurloze, eentonig vlakke meubelen was te hard en kon slechts extremisten
bekoren. De mens zoekt niet te leven tussen kale kubistische blokken hout en
eindeloze, toonloze muren. Er moest worden gezocht naar een schakel tussen de
nieuwe vormen uit Noorwegen en Zweden en het ietwat warmere temperament van
onze mensen.
Dit is de visie van de heer Etienne Claeys, zaakvoerder van de Kunstwerkhuizen
Claeys te Brugge, die deze ontwikkeling van de woninginrichting heeft meegemaakt.
Hij is echter van mening dat de hedendaagse meubelindustrie er thans is in geslaagd,
en dit dank zij de grotere en snellere ontwikkeling en de verhoogde levensstandaard
van ons volk, de huidige woonkultuur te doen aannemen en waarderen.
Het jaar 1964 is een mijlpaal in de belangstelling voor de meubelkunst in
Vlaanderen. In bijna alle lagen van ons volk is het verlangen naar mooier wonen
waar te nemen, een onbewust appreciëren van wat toonaangevende meubelfabrikanten
als estetisch en praktisch voorstellen. We zijn gekomen aan de volledige doorbraak
van het ‘moderne’ meubel, de ‘moderne’ dekoratie, en we mogen die vormgeving
dan ook met zekerheid onze ‘eigentijdse’ noemen, ja zelfs de ‘toekomende tijdse’.
De heer Claeys heeft dan ook de werkelijke rol van de dekorateur, van de
meubelfabrikant, de ware betekenis willen geven, enerzijds door het aanstellen van
een eigen staf bevoegde binnenhuisarchitekten, die in het studiebureau van de firma
de dankbare taak op zich nemen, de klanten deskundig voor te lichten; en anderzijds
door het inrichten van een toonzalenkomplex met wondermooie patio's dat qua
schikking en estetische verantwoording de bezoeker toont hoe te wonen, hoe te leven,
hoe het leven zin te geven in funktioneel ingerichte plaatsen vol van rustige, kleurrijke,
zonnige sfeer.
Onze moderne woonruimte is funktie van rust, verpozing en gezelligheid midden
kleurenharmonie; funktie van komfort volgens rationele uitwinning, praktische ‘bij
de hand’-berging en gemakkelijk onderhoud voor de moderne mens in deze
tijdverslindende veelvuldigheid van bezigheden en interessen.
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Dhr. Piet Bekaert, Bekaert Mattress Ticking, n.v., Waregem: ‘Textiel:
grensgebied van de Industriële Vormgeving?’
In ons bedrijf, zoals in veel andere Vlaamse bedrijven, wordt aan I.V. gedaan zonder
dat het woord feitelijk veel wordt uitgesproken en zonder dat er veel wordt over
gefilozofeerd.
Vooral door de ondervinding in onze verkoop worden wij vanzelf gedwongen I.V.
efficiënt toe te passen. Wij zijn verplicht voortdurend mogelijkheden te scheppen
tot universele verspreiding van onze produkten, die niet alleen een esthetisch,
eigentijds en funktioneel element bezitten voor de volksgemeenschap, maar die
tevens door hun verantwoording een aansporing inhouden ter bevordering van onze
eigen ekonomisch renderende, machinale produktie. Bijgevolg is onze bedoeling
met I.V. in ons textielbedrijf tweevoudig: de verbruikers voldoening te geven en op
deze manier rechtstreeks onze zaak te dienen.
Het zou ons te ver brengen om de ganse organizatie in verband hiermee te
omschrijven; wellicht verschilt deze van bedrijf tot bedrijf. Elk bedrijf moet volgens
zijn eigen struktuur voor zichzelf uitmaken welke de gulden middenweg is om met
een rationele toepassing van de beschikbare middelen zijn eigen weg te maken.
Als textile-designer wou ik tenslotte in dit kort bestek nog een apart facet van onze
I.V. belichten: deze van de kreatie der textielontwerpen, afgezien dus van de kwaliteit
van de stof, het technische en kommerciële aspekt, enzovoort.
Bepaalde gezaghebbende instituten van ons land willen bijvoorbeeld door
tentoonstellingen de opvatting van een welbepaald genre van textielontwerpen, in
concreto het absoluut abstrakte genre, verdedigen en verspreiden als zijnde de norm
van wat eindelijk in onze textielbedrijven zou moeten aanvaard worden. Ik betwijfel
geenszins de kwaliteit van dergelijke ontwerpen, doch de jury's die uitsluitend
abstrakte ontwerpen goedkeuren en hierdoor deze bepaalde tendens proberen te
verspreiden bij hun leerlingen en bij het publiek en daardoor menen aan I.V. te doen,
getuigen van een zeer eenzijdige, kortzichtige en daarom verkeerde visie.
Als I.V. rationeel wordt toegepast in allerlei dingen die de mens omringen, zoals
gebruiksvoorwerpen, moderne meubels en dito binnenhuisarchitektuur die vooral
op het funktionele zijn gericht, dan geloof ik dat in het bijzonder textiel de mens
opnieuw moet verbinden tussen dit vaak strak funktionalisme en de Sehnsucht naar
de natuur, die door de oververzadigde mens van de twintigste eeuw weer scherp
wordt aangevoeld. Textiel moet voor de mens ‘warmte’ in huis brengen. Daarom
zullen bloemmotieven en andere figuratieve elementen - die al te vaak als ‘déclassé’
worden beschouwd - blijven bestaan. Deze voldoen juist aan de behoefte van 90%
van de volksgemeenschap en dit feit kunnen en mogen wij niet negeren.
Mijn opinie gaat gesteund op vaststellingen en ondervinding, opgedaan zowel in
het dagelijks leven in ons bedrijf als tijdens marktstudies erbuiten.
Als men met genoemd feit niet akkoord gaat, valt mijns inziens ofwel textiel buiten
het domein van I.V., ofwel loopt I.V. (althans in toepassing op textiel) het gevaar in
teoretizering te verstranden.
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Dhr. Adolf De Coene, Beheerder-Directeur van de Kortrijkse
Kunstwerkstede Gebroeders De Coene, n.v.: ‘Waarom I.D.?’
Wie is verantwoordelijk voor I.D. en hoe vindt het zijn toepassing in onze fabriek?
Eerst en vooral is er een policy uitgaande van de direktie, die onder de impuls leeft
van de binnen- en buitenlandse konkurrentie en bovendien beïnvloed wordt door de
drang naar nieuwe produkten, ontstaan in eigen onderneming. Goede I.D. is het
resultaat van goed ‘team-work’. Het kan onmogelijk het werk zijn van één persoon.
Bovendien moet er in dat team steeds een competitive geest heersen. Deze wordt
uiteraard reeds teweeggebracht door de samenstelling van de groep. Hij omvat
designers, technici en commerciële mensen. Deze heterogene studiegemeenschap
moet gezamentlijk tot een konkreet resultaat komen, dat geen compromis of
toegevingen inhoudt.
Een toepassing in eigen firma was ondermeer het vaststellen van een bepaald
grafisme en het ontwerpen van een sigle. Een werkcomité bestudeerde het probleem,
elimineerde de eigen ontwerpen tot enkele konkrete projecten, welke voorgelegd
werden aan een jury, voorgezeten door een buitenstaander. Alle andere leden van de
jury waren leden van de onderneming, maar door het voorzitterschap aan een
buitenstaander toe te vertrouwen, kon deze na een open discussie tussen de jury en
het voltallig werkcomité, de uiteindelijke beslissing onbevooroordeeld mededelen.
Praktisch in alle afdelingen van de fabriek wordt I.D. toegepast.
De meubelafdeling b.v. heeft haar problemen, waarbij I.D. te pas komt. Er worden
kleine comités gevormd om sommige zeer speciale modellen te ontwerpen: een
vitrinekast die afwisselend moet kunnen aangewend worden voor het tentoonstellen
van boeken, bloemen of oude etsen; een leestafel met individuele verlichting die
echter de lezer niet mag vermoeien; een trieertafel met bovenblad dat moet kunnen
weerstaan aan hevige schokken.
Problemen in de spantenafdeling: Hoe een silo te bouwen waarin grote
hoeveelheden suiker, chemische produkten of graan gemakkelijk kunnen aan- en
afgevoerd worden? Hier valt te noteren dat de vorm van de spantenkonstruktie de
vorm volgt van de gestorte produkten, zodat de houten spanten alvast aangewezen
bouwelementen zijn.
Weer andere eisen worden gesteld bij de konstruktie van konfektieateliers,
markthallen, vliegtuighangaars, enz.
De techniek van de I.D. beheersen biedt de mogelijkheid de gestelde eisen met de
meest aangewezen oplossing te beantwoorden.
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Dhr. Frans Defour, Hooglede: ‘Meubelnijverheid en Industriële
Vormgeving’.
De artistieke groei van het meubel in onze provincies is parallel gelopen met de
ekonomische groei van jonge nijverheden. In minder dan 20 jaar is de kapaciteit en
het arbeidseffektief van de meubelmakerijen verdubbeld. Vandaag spreekt men van
een werkelijke nijverheid. De jaarlijkse meubelexport loopt reeds over het miljard
frank, waarvan driekwart over de Franse grens trekt.
Het geheim van deze spektakulaire opgang ligt niet alleen in de legendarisch
gunstige kostprijs - veeleer, en vooral in de vormgeving.
De groei van ons bedrijf staat volledig in verband met de vorm. Andere
gelijkaardige bedrijven zullen een gelijkaardige opgang danken aan de ontmoeting
met de publieke smaak. Deze laatste heeft zich, op haar beurt, en dit sinds 7-8 jaar
stilaan vertrouwd gemaakt met een andere vormgeving die folklore en zwaarlijvige
traditie opzij laat liggen.
Het is steeds gewaagd om, in een autobiografie, van pionierswerk of enig ander
idealisme te spreken. Vooral in de zakenwereld is ieder initiatief, iedere aktiviteit op
winstdoel gericht Men kan de zaken louter nuchter beschouwen, alsof het enkel om
materiële aanwinst gaat. Men kan ook de nuchtere alledaagsheid, die als de
lotentrommel met cijfers en toevallen opgepropt zit, aan menselijk gevoel koppelen:
het is tenslotte de essentie zelf van de industriële vormgeving.
In theorie is I.V. een uitvindsel van de kunstenaars - in werkelijkheid is het een
discipline die de mens ingeboren is, waar de mens niet buiten kan, en die buiten de
mens niet kan.
Blijft nu te bezien waar de ontmoeting begint - van welke zijde de tegemoetkoming
komt - wie van de beide partijen de grootste psychologische gave bezit, of het de
massa is die de inspiratie geeft, ofwel de industrieel, ofwel de ontwerper... of tenslotte
de ontwerpende industrieel.
De psychoanalyse van ons eigen publiek, dat toch voor 3/4 afnemer is van onze
produkten, valt gunstig uit. De herboren meubelvormen (in de volkstaal goedmoedig
‘modern’ genaamd) kunnen bezwaarlijk als een aanwas van de naoorlogse
Skandinaafse stijl doorgaan. De oorsprong van de hedendaagse meubelesthetiek is
veel verder te zoeken dan de subtiele naoorlogse zuiverheid die uit het Noorden
waaide.
Doch zoals in alle dingen ter wereld een opkomst en een terugkeer bestaat, grijpt
ook de meubelvormgeving tenslotte opnieuw in zijn eigen nationale kultuur, in zijn
eigen erfenis, ervaring en karakteristieken. Ook in het moderne meubel bestaat een
nationale stijl, ongeacht de uniformiteit van houtsoorten die zich in verschillende
landen tegelijk voordoet.
De ommekeer in de publieke smaak van ons land gebeurde buiten iedere beweging
of officiële tussenkomst. Onze mensen adopteerden de vormen van het ogenblik als
vanzelf, parallel met de evolutie van levenswijze, doen en denken. De stimulans
kwam vanzelfsprekend van de kant der ontwerpers, in de meeste gevallen
fabrikanten-ontwerpers.
Intussen is het meer dan duidelijk geworden dat de meubelesthetiek bij ons gans
anders is dan die der overige Europese landen. Van officiële zijde wordt geen moeite
noch papier gespaard om een eigen nationale meubelstijl op de baan te duwen.
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Een vorm groeit echter vanzelf, als een boom, een plant of een mens. Kunst is de
natuur zelf, die zich weerspiegelt in het temperament van de mens. Er bestaan geen
kunstloze perioden, omdat er altijd mensen zijn die boven de middelmaat uitgroeien.
Het meubel is zoveel als het vocabularium van een volk, van dezes
ontwikkelingsgraad, en van zijn geestelijke bagage (en reserves).

Dhr. Fries Bijttebier, Beheerder Porseleingroothandel Bijttebier-Vanden
Avenne n.v. Wevelgem: ‘De Industriële Vormgeving en de Groothandel’.
Al is de hoofdtaak van de Groothandel de selectie, de stockvorming, de distributie
en de ‘service’, toch is het een feit dat de groothandelaar-verdeler heel wat invloed
kan en moet uitoefenen op de industriële vormgeving.
Door zijn dubbel contact, met de verbruiker via zijn klantdetaillant enerzijds en
anderzijds met zijn leverancier-producent, is hij zeer goed geplaatst om de
mogelijkheden van de nieuwe creaties van de industrie te toetsen aan de reële evolutie
van de smaak voor vormgeving, lijnen en kleuren bij de consument.
In het licht van de zich ontwikkelende Europese Ekonomische Gemeenschap is
het duidelijk merkbaar dat ook in ons land, vooral de grote fabrikanten van befaamde
merkartikels streven naar rationalisatie in het produktie- en distributieproces.
Waar dus enerzijds een toenemende vraag vast te stellen is naar originele, duurzame
kunstartikelen bij het artisanale bedrijf, is daartegenover een steeds nijpender drang
naar massificatie In de produktie der dagelijkse gebruiksartikelen waar te nemen bij
de groot-industrie.
Juist deze delikate zaak van coördinatie van deze twee moeilijk te verenigen
tendenzen is dus opgelegd aan de groothandelaar-verdeler.
Hij moet langs de commerciële weg zoveel mogelijk de evolutie van de fijne
smaak, ook voor het courante dagelijkse gebruiksartikel, weten te stimuleren, vla
een aantrekkelijke verpakking, een verantwoorde publiciteit en een stijlvolle
presentatie in de uitstalramen van zijn klantwinkelier.
Daarenboven is de grossier-verdeler ook de onvervangbare barometer der
mogelijkheden van de Industrieel en kan hij heel dikwijls door kleine aanpassingen
van het ontwerpmodel wonderen verrichten om een verantwoorde nieuwe lijn of
vorm een succesrijke ingang te doen vinden bij het algemeen publiek.
Dit alles betekent een waardevolle bijdrage tot de verdere ontwikkeling en
verfijning van de smaak bij ons volk.
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Kunst en geest
De kunstfilosofie van het Marxisme
Wie sedert jaren van op afstand het kunstverschijnsel en de daarmee verbonden
reflexie in het marxistische kamp heeft kunnen volgen, kan moeilijk ontkomen aan
een zekere malaise. Dit ongemak wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het feit dat
de orthodoxie, de oordelen en veroordelingen en bovendien ook de betekenis van
bepaalde definities niet alleen aan voortdurende wisselingen onderhevig zijn, maar
zelfs in diametrale tegenstellingen kunnen omslaan.
In het marxisme van vóór de revolutie en in de eerste jaren van het
marxisme-leninisme werd de uitdrukking ‘decandente bourgeois-kunst’ gebezigd
om het traditionele academisme af te wijzen, terwijl in de ogen van menig
kunstcriticus en -observator ieder partijganger van de experimentele kunst als een
verdacht ‘revolutionair’ en als een ‘links’ element moest voorkomen. Meer in het
bijzonder was, naast het futurisme, het constructivisme, het suprematisme, enz., ook
het surrealisme uitdrukkelijk uitgegaan van een freudiaans-marxistische
geloofsbelijdenis. In de periode van het Stalinisme integendeel werd de titel ‘decadente
bourgeois-kunst’ uitsluitend voorbehouden om in zogenaamd authentieke marxistische
geest alle vormen van experimentele en ook abstracte kunst als ‘formalistisch’ te
veroordelen. Het meest sprekende voorbeeld is wellicht het levensavontuur van
Wassily Kandinsky, die, op basis van zijn baanbrekend revolutionair standpunt, in
de eerste periode van de revolutie officieel belast werd met de herinrichting van de
academie voor schone kunsten en van al de scholen voor kunstonderwijs en al de
musea van het nieuwe Rusland, maar die door het Stalinisme werd verketterd en
verbannen.
Ondertussen ontstond er in Rusland onder het impuls van de officiële richtlijnen
en onder het motto van ‘socialistisch realisme’ een nieuwe kunststroming die men,
wat de stijl betreft - en voornamelijk dan in de schilderkunst hoewel niet uitsluitend
op dat gebied - houden moet voor een laatgeboren tweelingbroertje (si fieri potest)
van het romantisch-geïdealiseerde ‘realisme’ van onze westerse academies bij het
einde van de vorige en bij het begin van deze eeuw.
Hoe bevreemdend dergelijke ‘Umwertung aller Werte’ voor de traditionele
waarheidsopvatting en logica ook moge schijnen, toch kunnen we ze van orthodox
marxistisch standpunt uit niet zomaar a priori veroordelen. Het zou hier inderdaad
kunnen gaan om een typisch ‘dialectische’ vooruitgang van de geschiedenis. Iedere
dialectiek gaat inderdaad met ‘thesis’ en ‘antithesis’ vooruit, en beide momenten
zijn onmisbaar voor de waarheid. Een dialectische opvatting van de geschiedenis
moet dus steeds met dergelijke radicale waardeomzettingen rekening houden. Het
gaat dus niet op de marxistische kunstfilosofen te veroordelen omwille van een z.g.
gebrek aan logica, vermits ze precies een dergelijke logica niet erkennen. Het enige
terrein waarop de ontmoeting en de discussie moet plaatsgrijpen is het terrein van
de esthetica zelf; een onderzoek van hun definitie van de kunst. Bij het bepalen van
de kunst in de perspectief van een integraal marxistische filosofie zal men steeds de
eigenschappen verbonden met stijl en vorm als bijkomstige eigenschappen, als
‘epiphenomenen’, gaan beschouwen. Het eigenlijke kunstfenomeen is een
economisch-sociaal verschijnsel. Achter het masker van de stijl schuilt de wezenlijke
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aanwezigheid van de determinerende sociaal-economische factoren. Het is het wezen
van de kunst een dergelijke bedekte, dikwijls totaal onbewuste, manifestatie te zijn
van het heersende sociale stelsel.
Deze uitsluitend economisch-sociale interpretatie van de kunst en van de
beschavingsverschijnselen in het algemeen is misschien wel meer bewerkt door de
invloed van iemand als G.V. Plekhanov (1873-1918) die als filosoof van de
beschaving meer extreme posities innam dan Marx of Engels het ooit hadden gedaan.
Bij Marx zelf is er veelmeer, zoals bij H. Taine, een pluralisme der determinerende
factoren. Zo vertelt men dat Marx bij het einde van zijn leven meermalen betreffende
het overdreven en extremistische klassestrijd-marxisme dat vanaf de zeventiger jaren
was opgekomen zou gezegd hebben: ‘Ik begrijp het wel niet goed, doch ik begrijp
wel dat ik geen orthodox marxist ben’. Wat hier ook van zij, het is een feit dat het
overwicht van het extremisme de kunstfilosofie in Rusland heeft bepaald.
Waar men de kunst alleen bepaalt als een onbewuste weerspiegeling van de
klassespanningen, daar is het zeer goed mogelijk dat eenzelfde stijl, ja dat zelfs
eenzelfde werk, een totaal andere betekenis zou hebben naargelang de sociale kontekst
waarin het is ontstaan en waarvan het wezensnoodzakelijk de weerspiegeling is.
Laten we een voorbeeld nemen. Wat betekent een geïdealiseerd-romantische en
academische voorstelling van een anonieme moeder die gelukzalig glimlachend haar
kind op de arm draagt? Indien dat werk dateert van 1900, dan gaat het er om een
gevaarlijke en misleidende voorstelling van een irreëel geluk in een grondig verdorven
en door klassestrijd gealiëneerde maatschappij. De verdrukkende klasse heeft
inderdaad steeds de bedriegelijke fata morgana van ersatzparadijzen gebruikt om
deze als opium toe te dienen aan het volk. Het bewustzijn van een schijngeluk zal
het vechten voor de bevrijding in de weg staan en de werkelijk gelukkige maatschappij
onmogelijk maken.
Wanneer nu echter ditzelfde werk een produkt zou zijn van het socialistisch
realisme, dan zou het natuurlijk een totaal andere betekenis krijgen. De voorstelling
zou een sympathieke hymne worden aan het regiem dat een dergelijke ongeremde
belevenis van het menselijk geluk heeft mogelijk gemaakt, een loflied voor de
bevrijding van de mens.
We weten nu wel dat deze voorstelling van de feiten een beetje karikaturaal is,
doch een karikatuur is soms het beste middel om een of andere fout duidelijk voor
te stellen. Iedere marxistische interpretatie van een kunstwerk moet alvast die richting
uitgaan. Immers, zoals we hierboven hebben gezegd, moet steeds de essentie van de
kunst gezocht worden in de betekenis die het werk ontvangt uit zijn konkrete
gebondenheid aan de sociale achtergrond.
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Deze opvatting geeft nu wel blijk van een grote waardering voor de volksopvoedende
waarde van het kunstverschijnsel; en inderdaad hebben de officiële instanties in de
marxistische landen dikwijls meer efficiënte belangstelling betoond voor de
kunstenaars dan dit soms bij ons het geval is. Het ware onrechtvaardig dit als een
banaal propagandamiddel te beschouwen.
Doch, spijt deze werkelijke waardering, is er toch klaarblijkelijk een misverstand
in het spel. Het is toch onmogelijk dat de werkelijke betekenis van een kunstwerk
totaal zou komen los te staan van dat kunstwerk zelf en van zijn konkrete
eigenschappen. Wat is toch een betekenis die louter hypostatisch zou zijn en
onafhankelijk van de werkelijke kwaliteiten van dit bepaald kunstwerk als werk?
Vanzelfsprekend is een konkrete gebondenheid aan een kontekst mede een element
van de totale betekenis van het kunstwerk en van zijn mogelijke evolutie doorheen
de geschiedenis, doch dat alles is veeleer een substructuur. Het is duidelijk dat er
een zekere objectiviteit moet zijn in het smaakoordeel betreffende de eigenlijke
kwaliteiten van het werk. Het is dan ook daarom dat men een esthetica evenmin kan
herleiden tot een sociologie als tot een psychologie. Deze zin voor het autonoom
karakter van de esthetische wetenschap is wellicht sedert deze laatste oorlog het
meest opvallend kenmerk van de kunstfilosofie, en wel aan beide zijden van het z.g.
‘ijzeren gordijn’.
Deze nieuwe bewustwording heeft in Rusland een kans gekregen na de dood van
Stalin. Doch betrekkelijk snel kwam er, hoofdzakelijk om praktische redenen, een
nieuwe verstrakking. De kunstfilosofie moet dus in feite de voorrang verlenen aan
een bepaalde kunstpolitiek. Deze laatste kan samengevat worden in twee stelregels:
1. de kunst moet ‘realist’ zijn; 2. de kunst moet sympathie verwekken voor de
werkende klasse en voor het regime. Negatief uitgedrukt komt het hierop heer, dat
de Russische kunstenaar zich niet bezondigen mag aan louter ‘formalistische’ fantasie
(Al vraagt men zich toch af welke zin dit verbod kan hebben op het gebied van de
zeer sterk aangemoedigde muziek- en balletkunst). De kunstenaar mag, ten tweede,
ook niet toegeven aan de zwartgallige en pessimistische neiging van de decadente
westerse kunst (Al is dit dan ook weer de uitdrukking van een nogal primaire en
simplistische opvatting betreffende de factoren van het menselijk geluk).
Voor een werkelijk verruimende invloed moet men veeleer de evolutie nagaan in
de marxistische landen die van oudsher intiem verbonden waren met heel de westerse
wijsgerige en esthetische traditie, we bedoelen in het bijzonder Tsjechoslovakije en
Polen, en in een mindere mate ook Joegoslavië.
Zeer algemeen is bij de Tsjechische filosofen de overtuiging verspreid dat de
esthetica moet uitgroeien tot een autonome wetenschap met een eigen aangepaste
methode. Deze methode wordt bij voorkeur wel ontworpen in analogie met de
werkwijze der positieve wetenschappen, doch ze bedoelt telkens een interne studie
van het kunstobject zelf met het afwijzen van de extrinsieke, psychologische of
sociologische, verklaringen. Deze laatste zijn alleen maar in staat bijkomstige
betekenissen in het licht te stellen.
Bijzonder interessant is de bepaling van de ‘realistische’ kunst in de Praagse
middens. Men zal zeggen dat een kunst ‘realist’ is als ze een wezenlijke taak te
vervullen heeft in verband met de waarheidsopenbaring. Het tegengestelde van het
realisme is het louter overtollig decoratieve dat alleen maar tot onnodig amusement
van de leeglopende privébezitter kon ontstaan. In een dergelijke perspectief is het

West-Vlaanderen. Jaargang 13

duidelijk dat men, op de historische interpretaties na, volmondig kan akkoord zijn
met dit ‘open’ marxisme.
In Polen is nog steeds de invloed van Roman Ingarden, leerling van Edmund
Husserl, overwegend op het gebied van de kunstfilosofie. Als goed fenomenoloog
bedoelt Ingarden de haast onvermijdelijke tegenstelling tussen het
socio-psychologisme en de positivistische beschouwing te overschrijden in een
integrerende fenomenale analyse van de meervoudige regionale betekenis van het
kunstverschijnsel. Dergelijke oprechte nauwgezetheid is vanzelfsprekend van zeer
groot belang om de Poolse kunstfilosofie in het marxistische kamp op eigen wegen
te leiden. Vandaar ook bij iemand als Ossowski, of als Tatarkiewicz, een veel lossere
definitie van het socialistisch realisme. Ook in Polen zegt men dat er geen sprake
kan zijn van een bepaalde codex van vormen of van a priori-voorschriften. Het
socialistisch realisme is een feitelijke kunststroming, die, evenals de andere stromingen
uit het verleden (Renaissance, Barok, Romantiek), een grote verscheidenheid van
vormen kan omvatten en alleen maar kan bepaald worden door een zekere inspirerende
levensvisie.
In Joegoslavië was de eigen filosofische traditie veel armer, zo komt het dat de
ontvoogding van de esthetica er recenter is dan in de pas besproken gevallen. Toch
vinden we bij de jongste generatie gelijksoortige accenten. Een leidinggevende figuur
is misschien wel Boris Ziherl, die van het marxisme niet alleen op het sociale plan,
maar ook op alle gebied, en dus eveneens op dat van de kunst, een maximum aan
bevrijding verwacht voor de mens.
Of deze ernstige en bevrijdende inzichten ten slotte het overwicht zullen krijgen
in het marxistische kamp, mede in Rusland, dat zal alleen de toekomst ons kunnen
leren. Het is inderdaad steeds gevaarlijk als een filosoof de grenzen van zijn
mogelijkheden te buiten gaat om zich te hullen in het plechtige gewaad van de profeet.
Prof. Dr. L. Van Haecht

West-Vlaanderen. Jaargang 13

417

poëtisch bericht
Natasja
de gele chinese vaas
van roomboterkleur
met roze lotusbloemen
en indigo vogels
heeft een ronde buik
en Natasja die de vaas
op de piano zet
heeft ook een ronde buik
de vaas is altijd zo
Natasja niet
Natasja draagt
geen roze lotusbloemen
geen indigo vogels
Natasja draagt een kindje
haar eerste kindje
en als de vaas
van roomboterkleur
met roze lotusbloemen
en indigo vogels
op de piano staat
speelt Natasja
een sonate van Mozart
voor haar kindje
haar eerste kindje
in haar ronde buik
Plet M.J. Bekaert

poëtisch bericht
In godsnaam
Mensen komen, vragen naar
Waarom en hoe en wat en waar
En brengen mee dit diep verdriet
In ogen van vergeet-mij-niet
Op handen van vergeet-mij-maar.
Vergeet mij maar, vergeet mij niet:
Wat zeg ik wel, wat zeg ik niet?
En met wat toonval, wat gebaar?
In Godsnaam dan. Ik zeg zomaar
Het woord dat mij te binnen schiet.
Het woord dat mij te binnen schiet
Als mensen komen, vragen naar
Waarom en hoe en wat en waar
Is niet mijn woord - vergeet mij maar Is Godes woord - vergeet Hem niet.
R. Verkarre
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poëtisch bericht
Bilan
het wit sigaartje
van mijn stem
is onder 't schrijven
opgedroomd
drie kwartjes as
een peukje
en een blad vol rook
Danllë Van Ryssel

poëtisch bericht
Kort lied
Wanneer ik glimlach als een kind,
dan word je zeemeer, maanwind.
Dan breek je open uit het Thebe
van de nacht, o zoeter lied.
Maar schuif je door tot in de hemel,
Wacht dan, tot je daar mijn schaduw ziet.
Lieve van Hoestenberghe

poëtisch bericht
Nokturne
Verlate winden
weven nevelkransen
omheen het vleespuin
van granaatappels
die door de nacht
zijn uitgekalkt
en bleek verstorven.
Waar zijn
de luchten van
de eerste dag,
waarheen
de wierook
van satijnen
ochtendpsalmen?
Lionel Deflo

poëtisch bericht
Armoede
Grauwe oorlog. Winterhulp.
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Eten onder blitzlicht van fotografen
Die de honger willen vastleggen.
Diepe vernedering gaat
Met de bruine bonen
Naarbinnen.
En dan door de vuile sneeuw
Naar huis.
Mijn schoenen drinken water
En mijn voeten zijn verkleumd.
Diep in het hart
De wrange eed voor later:
Nooit meer. Liever sterven...
Maar de honger is rood
En de armoede zwart.
Weer opnieuw sleept het lijf
De ziel aan de aalmoestafel
Want in het wolkendek zitten scheuren
En de koude sterren die er doorheen schijnen
Staan zo hoog.
Oscar Demeyer
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poëtisch bericht
Einsam bin ich nicht allein
wij zijn anders
ongemeenzaam
meestal eenzaam
maar met God.
medemensen
die gemeenzaam
zelden eenzaam
zijn van lot
kunnen ons
die immer dorsten
naar 't Volmaakte
't ongetaakte
niet bevatten
niet verstaan
zij zijn anders
wij zijn anders
moeten stiller
wegen gaan.
maar wanneer
de wegen kruisen
van twee zielen
naar Gods Wil
Zuster Eenzaam
Broeder Eenzaam
worden beiden
heilig stil.
d'Aarde beeft
bij hun ontmoeting
d'Hemel lééft
bij hun begroeting
Jesus en Maria
saam
prevelen hun
beider naam.
Englen komen
toegevlogen
zingen, juichen
blij bewogen
en de Hoge
Heilge Geest
viert een
vlammend
liefdefeest.
o gij fijne, rose ziele
o gij pure hemelbloem
'k mocht uit 't Paradijs U plukken
'k mocht U aan mijn boezem drukken
gij, mijn liefste, die ik roem
zink in mij, in lijf en leden
als een wierook van gebeden
als een bloemengarve in 't bloed
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zo oneindig bevend zoet
o gij innigste der vrouwen
mij doorvoedend met vertrouwen
vul mijn aren, vul mijn lenden
vul mijn harte, vul mijn borst
vul mijn mond, dat ik U zinge
vul mijn hoofd, opdat ik dringe
in der Heemlen hoog gewelf
vul mijn onderste organen
opdat ik al d'aardse wanen
met mijn Geestziel ommedelf
stijg in mij als druivenwijn
laat ons bij Heer Jesus zijn
Hij omarmt ons. Hij bemint ons
Hij geneest ons met Zijn Blik
Hij zal wieden wat ons deert
Hij verhemelt 't oude Ik
Hij schenkt Liefde die nooit keert
Zalig haar en zalig mij
Heer, wij drinken van Uw zij
wij, Uw kindren, wij, getrouwen
die Uw Aarde willen bouwen
naar Uw Hemel Vrede-Wet
laat Uw kindren onverlet
in 't geheim elkaar beminnen
met verreinde aardse zinnen
U ter eer
lieve Heer!
Marcel Van de velde

poëtisch bericht
Vriendschap
Vriendschap
baart de vree
uit de wondere idee:
getuigenis te geven
van 't leven
dat in de andere bloeit,
hem is ontgroeid
in de eis
naar het bewijs
van de inhoud van zijn leven.
Vriendschap
is de schaal
waarop 't getuigenisverhaal
ter nuttiging wordt geboden:
van de doden
is zij 't leven
wijl ze hen het recht kan geven
kinderen van één God te zijn
geborgen in de schijn
der machteloosheid van 't spreken.
Vriendschap is de kracht
door 't leven uitgedacht
om de eenheid te herwinnen
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in 't evenwichtigste beminnen:
wil men voor 't blije mens-zijn buigen
Vriendschap zal voor ons getuigen
dat de bron van ons bestaan
nimmer zal vergaan!
Maria-Godelieve Willaert
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ontmoetingen
In memoriam
Marcel Van de Velde
Op 24 oktober 1964 verdween uit ons midden een vriend die er, zowel als mens, als
vorser, als strijder en als kunstenaar een gans aparte plaats had ingenomen. Als mens
heeft Marcel Van de Velde mij steeds getroffen door zijn zin voor waarheid, zijn
getrouwheid aan de vriendschap en zijn zelfverloochenende naastenliefde. In zijn
drukke en veelbewogen leven is deze man niet alleen de minnaar van het schone
geweest, de onrustige kunstenaar en denker of de zwervende geest, op zoek naar een
universele waarheid - hij leefde onder de mensen. Naast zijn bedrijvigheid als
boekhandelaar, als joernalist, als radio-omroeper, als genealoog, enz. is er een tijd
in zijn leven geweest, dat hij tot de mensen is gegaan, niet zozeer als de drager van
ideeën, maar als iemand die door zijn daden getuigde voor zijn kristelijke beginselen.
Het was de tijd dat hij zich verdienstelijk maakte in de verpleging van zieken en
krankzinnigen, ja zelfs van melaatsen.
Waar Marcel Van de Velde opvalt door zijn durf om diagonaal door alle geestesen
ideeënstromingen heen naar zijn doel te schrijden, onthutste hij ons nog meer door
de wijze waarop hij zijn levensweg heeft gebaand dwarsdoorheen de verschillende
maatschappelijke disciplines en standen. Dat typeert Marcel Van de Velde trouwens
ook als zoeker naar de Waarheid.
Schopenhauer heeft met zijn aforisme ‘Wenn ich nichts habe, was mich ängstiget,
so beängstigt mich eben Dies, indem es mir ist, als müsste doch etwas daseyn, das
mir nur eben verborgen bliebe’1 de menselijke onrust voor het verborgene
beklemtoond; wij weten immers niets, buiten wat wij aanvaarden en indien wij niet
aanvaarden kunnen is het ons lot te zoeken naar de Waarheid. Zo'n zoeker is Marcel
Van de Velde gedurende zijn gehele leven geweest. Zijn non-konformisme heeft
hem steeds belet een bepaalde voorstelling van de Waarheid talis qualis te aanvaarden
en omdat zijn einddoel de Waarheid was, heeft hij er rusteloos naar gestreefd tot het
bittere einde toe.
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Toch was Marcel Van de Velde uiteindelijk méér dan een rusteloze zoeker. Zijn
aktieve strijdbaarheid konfronteerde hem met de grote stromingen van zijn tijd en
met de noden van het Vlaamse volk. Hij bleef door alles heen een eerlijk strijdend
Vlaming, want zijn Vlaams-zijn was een deel van zijn Waarheid. Daarenboven - en
niet in het minst - ontdekken wij in hem de kunstenaar wiens omvangrijk oeuvre
over talloze Nederlandse en vreemdtalige tijdschriften is verspreid, benevens een
ganse reeks publikaties: gedichten, aforismen, novellen, legenden en sagen en een
vijftal onuitgegeven romans. In zijn laatste bundel aforismen, die een paar dagen na
zijn overlijden verscheen, heeft mij volgende idee bijzonder getroffen: ‘Neen, ik wil
het Verleden niet vasthouden, maar wél wil ik het Heden met het inhoudsrijke uit
het Verleden voeden’2. Daarin tekent zich de mens Van de Velde af die beseft, dat
hij in zijn leven wellicht veel vergissingen heeft begaan in naam van de Waarheid
maar voor wie de Waarheid tenslotte de rezultante moet zijn van de opgedane
ervaringen.
Wij menen dat hij thans de Rust zal gevonden hebben nu hij de Waarheid in haar
goddelijk aanschijn heeft aanschouwd.
mr. Alain de Caluwe

Eindnoten:
1 A. Schopenhauer, Neue Paralipomena, s.. 658.
2 Marcel Van de Velde, Gedachten en Uitspraken, 1964.

op korte golf
Verbond en tijdschrift verheugen zich over de toetreding van de volgende nieuwe
leden: Johan Ballegeer, Paul Brondeel, Luc Delaforterie (allen letterk.), Wifried
Gevaert (plast. kunsten), Walter Giraldo, Miel Kersten (beiden letterk.), Hubert
Minnebo, Ferdinand Pieters (beiden plast. kunsten), Mevr. Staes-Meeuws
(letterkunde), Eddy Van Damme, André Vandevoorde, Juliaan Vanelstraete, Piet
Waelkens en Lena Wintein (allen plastische kunsten).
Bij de B.R.T. - Gewestelijke Omroep West-Vlaanderen presenteert Peter Andersen
(Egon Pannecoucke) elke zaterdag van 1.35 u. tot 2 u. het programma ‘De eerste
Drie’, lichte plaatjes met prijsvraag.
Een groot vriend van ‘West-Vlaanderen’ Z. Ex. Remi Baert, ambassadeur van België
te Bonn, werd verleden maand in het stadhuis van Kortrijk uitgeroepen tot ereburger
van de stad.
Het Volkstoneel van Frans-Vlaanderen bracht op 11 november in de Brugse
Volksschouwburg, een eigen creatie van Flor Barbry, regisseur van de groep, nl. ‘In
attendant...’
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Geert Bekaert s.j. hield onlangs te Waregem een voordracht over ‘Is moderne gewijde
kunst mogelijk’, voor de plaatselijke D.F.-afdeling en de kunstkring ‘De Vierschaere’.
De jonge kunstschilder Kari Bert, opende te Oostende een tentoonstellingszaaltje
dat de naam ‘Sven’ draagt. Hij zelf en enkele andere artiesten exposeerden er reeds
hun werk.
Letterkundige Bert Bijnens uit Nieuwpoort sprak op 9 december voor de kring De
Plate te Oostende, in de Conferentiezaal van het stadhuis.
De Brugse graficus Sep Broes exposeerde zijn werk van 17 november tot 12 december
te Brussel. Dit gebeurde in het kader van de tentoonstelling ‘Belgische gravures van
heden’, ingericht door het Nat. Theater van België samen met de Kon. Bibliotheek,
in de lokalen van dit Theater in het Rogiercentrum.
Als aanvulling van ons bericht, voorkomend in ons vorig nummer, op pag. 354
(rubriek ‘Op korte golf’), melden wij dat het beweegbare poppenensemble over het
Westvlaamse volksleven, dat aan Ridder van Outryve d'Ydewalle werd aangeboden
bij de viering van zijn twintigjarig ambtsjubileum als gouverneur, werd ontworpen
door Arno Brys, die persoonlijk voor het snijden der beeldjes beroep deed op Steven
Depuydt, prijs voor beeldhouwkunst van onze provincie. De polychromie werd
eveneens eigenhandig door Arno Brys aangebracht.
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‘De trage dans’ van Bertien Buyl, die derde geklasseerd werd in de Prijsvraag
‘Heideland voor Noord en Zuid’, verscheen thans als een der pronkstukken van deze
uitgeverij in de Antwerpse Boekenbeurs.
De bekende Brugse cineast Antoon Carette, die reeds verscheidene fel opgemerkte
films draaide, werd benoemd tot lid van de Hoge Raad van de nederlandstalige
Filmcultuur. Deze benoeming werd bekrachtigd door de h. Van Elslande, minister
van Cultuur. Antoon Carette is de enige Westvlaming, die lid is van deze Hoge Raad.
Verdere leden zijn o.m. Maria Rosseels, Hugo Claus, Johan Daisne, Emile Degelin
en Roland Verhavert. - Onze hartelijkste gelukwensen bij deze benoeming!
In het nieuwe programma van de Boekengilde De Clauwaert, staat, als tweede roman,
een werk vermeld van André Claeys: ‘De Zonen van Cham’, een Kongoroman, die
de ‘Dämmerung’ van het blanke gezag in tropisch Afrika tot onderwerp heeft.
Van Jan Cobbaert werden één-jaar-rondreizende exposities gehouden in Polen en
in Portugal. Einde oktober opende in het Paleis van Schone Kunsten te Brussel een
tentoonstelling van werken van deze artiest.
Jan Cocle gaf in november het boek uit ‘Meisjes van nu’, beschouwingen over het
meisje en haar zelfverwerkelijking. Het werd uitgegeven ten voordele van een stichting
in Brazilië, door de Grauwzusters-Franciscanessen, Nonnenstraat 1, Roeselare (174
pag. - 85 fr.)
De debuterende Oostendse schilder Hubert Decleer, terug uit het Midden-Oosten,
houdt omstreeks Kerstdag een tentoonstelling van plakkaatverfschilderijen in ‘La
Chèvre folle’ te Oostende. Begin 1965 verschijnt van hem een werkje over de
Brusselse schilder Charles Drybergh. Hij zal ook voordrachten houden over Indië.
Gilbert Decock stelde van 5 tot 18 december zijn werken tentoon in de Galerie La
Chèvre folle, Kerkstraat 50, Oostende. Hij sloot ook aan bij de kunstgroep ‘Sven’,
zodat zijn werk eveneens in deze galerij te bezichtigen is (Torhoutsteenweg). In
augustus en september hingen werken van hem te Hertsberge in ‘Maison Caroline’,
het select restaurant van kok Vandenbrouck (Kasteeldreef).
Nino de Flandes, de succesvolle flamencodanser uit Kortrijk, trad vóór enkele weken
op in de Aula van de Leuvense universiteit voor D.F. en K.V.H.V. Hij werd
gepresenteerd door Heiko Kolt. Op 6 december volgde dan een optreden voor
Davidsfonds Ninove, zulks eveneens in de ‘Reeks der tien steden’.
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ontmoetingen
Kamiel D'Hooge
directeur van de Muziekacademie te Roeselare
De bekende organist Kamiel D'Hooghe werd onlangs - in opvolging van Jos. Hanoulle
- benoemd tot directeur van de stedelijke Muziekacademie Adriaen Willaert te
Roeselare. Hij studeerde aan het Lemmensinstituut te Mechelen en aan de Koninklijke
Conservatoria te Antwerpen en Gent. Onder de leiding van zijn professoren F. Peeters,
M. De Jong, J. Van Nuffel en P. Van Eechaute, behaalde hij het hoger diploma voor
orgel met de grootste onderscheiding, evenals een eerste prijs voor contrapunt en
fuga. Als organist geniet hij een grote faam.
In volle overgave wijdde hij zich onmiddellijk aan zijn functie van directeur.
Tijdens de officiële aanstelling sprak hij de hoop uit, in samenwerking met het
leraarskorps, de bloeiende muziekacademie van Roeselare op een nog hoger niveau
te tillen en er de goede geest en het wederzijds vertrouwen te bewaren en te
bevestigen.
Het feit, dat hij als graaggeziene gast regelmatig in het buitenland concerteert, kan
slechts ten goede komen aan zijn directiefunctie, immers, door contacten met collega's
van buiten de grenzen, is het hem mogelijk de opvatting van de organisatie van de
muziekacademie te verruimen en deze nog meer open te stellen in haar functie van
muziekacademie.
In elk geval dient ook het Stadsbestuur gedankt en gelukgewenst met zijn beslissing,
die deze benoeming mogelijk maakte. Iedereen is overtuigd van hetgeen de Heer
Schepen van Onderwijs bij gelegenheid van de aanstelling zei, namelijk, dat het
Stadsbestuur met deze benoeming in het bijzonder de bloei, de vooruitgang en het
welzijn van de muziekacademie en van het muziekleven van Roeselare voor ogen
had.
Kamiel D'Hooghe vervult met liefde zijn taak van directeur. En iemand, die zijn
taak met liefde vervult, is deze meer dan waardig.
J.H.

ontmoetingen
Alu- en Resichromie
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Een gesprek met Marcel Notebaert
Mijnheer Notebaert, kan U ons even uiteenzetten wat aluchromie in feite is?
Aluchromie is het beschilderen van geanodiseerd aluminium met kleurpigmenten
op basis van methylglycol. De beschildering wordt achteraf in de materie zelf
vastgelegd door het dichtmaken van de oxydelaag in een speciaal daartoe bereid bad.
Voor deze laatste behandeling bestaan verschillende werkwijzen, die de specialiteit
uitmaken van de firma's die zich met aluchromie inlaten.
Wordt aluchromie ook in Vlaanderen beoefend en is er voldoende belangstelling
daarvoor?
Indien U West-Vlaanderen bedoelt, hier is de beoefening eerder gering.
Waarschijnlijk omdat weinig kunstenaars met deze techniek voldoende vertrouwd
zijn en tevens omdat de belangstelling ervoor tot nu toe niet voldoende gewekt werd.
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Marcel Notebaert: Detail van een altaarstuk, uitgevoerd in aluchromie.

Dit laatste is naar mijn mening gedeeltelijk te wijten aan het feit dat aluchromie
tamelijk duur uitkomt, terwijl zij meestal ook nog moet geconcipieerd worden in een
bepaalde functie, zodat een kunstenaar er veelal tegen opziet voldoende te investeren
voor het maken van kunstwerken in aluchromie, waarvan de afzet niet verzekerd is.
Meent U dat de uitvinding van de aluchromie een verrijking inhoudt voor de
schilderkunst of ziet U het eerder als een nieuwe vorm van toegepaste kunst? Het
betekent ongetwijfeld een verrijking voor de schilderkunst, alleen al omdat het nieuwe
interpretatiemogelijkheden van de kleur inhoudt. De gladheid, de geringe absorptie
en het hoog weerkaatsingscoëfficient van de drager noopt tot het bedenken van andere
werkwijzen, waardoor de vormgeving ook wel beïnvloed wordt. Dat deze ervaringen
het verder exploreren van de vormen- en kleurenwereld bevorderen, spreekt voor
zich. Dat de aluchromie vooral als een nieuwe vorm van toegepaste kunst zal
uitgroeien is evenwel meer dan waarschijnlijk. Haar specifiek uitzicht en haar
uitgebreide toepassings- en intergratie- mogelijkheden, tot in de bouwkunst zelf,
zullen uiteraard meestal leiden tot een toegepaste functie. Ten andere, als schilderij
werd de aluchromie reeds vóór tien jaar door verschillende kunstenaars beproefd en
tentoongesteld. Moest zij daarin haar definitieve weg gevonden hebben, dan zou men
haar als dusdanig reeds vaker ontmoet hebben.
Dus in elk geval zit er toekomstmuziek in op het gebied van de toegepaste kunst.
Welke afzetgebieden komen, volgens U, in aanmerking?
Deze afzetgebieden zijn zeer verscheiden en de vindingrijkheid der kunstenaars
schept er geregeld nieuwe, door het uitdenken van andere toepassingen. Hoeveel
gebruiksvoorwerpen, die een decoratieve interpretatie verdragen, kunnen met
aluchromie opgelost worden! Velen denken, ten onrechte, niet verder dan het platte
vlak van een wand, een deur, een tafelblad of een windscherm. Nochtans, het
gealuchromeerde barmeubeltje met dito bekertjes, sodafles, ijsemmer en schalen
voor versnaperingen, onlangs gezien, was verrassend mooi! Ook in de gewijde kunst
zijn er toepassingsmogelijkheden bij de vleet: altaar, kruis, kandelaar, tabernakel,
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doopvont, godslamp, preekstoel, kruisweg, lezenaar, enz. Ook de RESICHROMIE
- translucied, gekleurd polyester, vindt daar mooie toepassingen, waarvan de knapste
wel het vervaardigen van polychrome ramen is, die, benevens het feit dat ze
onbreekbaar zijn, in vergelijking met gewone kleurglas-

op korte golf [vervolg]
In de reeks ‘Ontmoetingen’ van Desclée de Brouwer verschijnt binnenkort een
bundeltje, gewijd aan onze redactieleider-literatuur André Demedts.
Bij gelegenheid van de Vlaams-Canadese dag, op 31 oktober te Wingene ingericht
door ‘België in de Wereld’, vertelde Willem Denys uit het leven van ‘Peegie’.
Op 20 december had in het Brugse muziekconservatorium een leerlingenconcert
plaats o.l.v. directeur Maurits Deroo, André Messens en Abel Matthijs.
Ons medelid Joris Dewaele uit Kortrijk ontving vanwege Sabam het Diploma en de
Erepenning. Onze hartelijkste gelukwensen.
In de regie van Bert de Wildeman bracht theater Antigone ‘Jeugdproces’ van Manuel
van Loghem. Op 7 november was de groep onder dezelfde leiding opgetreden voor
Toneeljeugd te Brussel, afd. van het Kunst- en Kultuurverbond, met ‘Spoken’ van
Ibsen.
Bert de Wildeman regisseerde verder ook ‘De Paartjesmolen’ van Leslie Steven,
dat door de Rederijkerskamer ‘Kunst en Eendracht’ begin november te Waregem
werd opgevoerd; hij had tevens de regie van het hoorspel van Guido Staes, laureaat
van de wedstrijd B.R.T.-N.T.S., dat op 3 november uitgezonden werd door de
B.R.T.-West-Vlaanderen.
Einde november hield Stefaan Dombrecht een recital op een Dereux-orgel, in het
Oostendse kursaal, zulks op initiatief van Jeugd en Muziek Oostende. De organist
boekte een merkwaardig succes en werd nadien geinterviewd door een geestdriftige
jeugd. Hij had ook deel als orgelist in de voorbereiding van de bekroonde animatiefilm
van Raoul Servais ‘De valse noot’.
In het jaarprogramma 1964-65 van de Boekengilde De Clauwaert treffen wij
andermaal een novelle aan, geschreven door Gaston Durnez: ‘Bavo en Lieveke’. Hij
was vóór enkele weken de gast van ‘Ruime horizonten’ in de Gilde te Kortrijk, waar
hij ingeleid werd door ons redactielid Fred Germonprez.
Het koor ‘Gavergalm’ uit Waregem trad op 6 december op voor de
B.R.T.-West-Vlaanderen. Het stond onder de leiding van Albert François.
Van 7 tot 11 november stelde Cyr Frimout ten toon in de zaal Capitole te Aalter.
Ons redactieraadslid Drs. Hilaire Gellynck, directeur van de Kortrijkse Academie,
werd onlangs benoemd tot ridder in de Kroonorde; Willem Dutoit, leraar aan
voornoemde school, ontving de gouden palmen der Kroonorde. Deze
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onderscheidingen werden tijdens een plechtigheid uitgereikt door dhr. Duyck, Schepen
van Schone Kunsten te Kortrijk.
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Onze hartelijkste gelukwensen aan beide gelauwerden!
Op de boekenbeurs, van 21 tot 30 november ingericht door de K.W.B. St. Jan te
Oostende, hield Fred Germonprez een spreekbeurt over eigen werk. Hij sprak ook
over zijn jongste roman ‘Dossier Bakelandt’ op de Boekenbeurs te Antwerpen.
De kunstzanger Jan Himpe trad einde november en begin december met succes op
in ‘De lustige Weduwe’ van Lehar, uitgevoerd door ‘Kunst veredelt’ in de zaal Patria
te Roeselare.
Jan Hoogsteyns, de bekende kunstschilder uit Paal, exposeerde er in het gemeentehuis
van 28 november tot 6 december, in samenwerking met het D.F.
Van de hand van de bekende auteur Jos Janssen verscheen onlangs een boek, getiteld
‘Klerken in de goên ouden tijd’ (148 pag., te bestellen mits storting van 100 fr. op
giro 2476.20 t.n.v. de auteur, Kolveniersstraat 6, Antwerpen). Zijn toneelwerk ‘De
Notabelen van Kraaiennest’ werd op 8 november opgevoerd door de Vlaamse T.V.
In het kader van het Cultuurfestival ging in studio Callebert te Roeselare van 14 tot
28 november een tentoonstelling door van Werner Lagae, met beeldhouwwerken,
portretten, schetsen en grafiek. Onze Voorzitter Jozef Storme opende deze expositie.
Bij gelegenheid van de 70ste verjaardag van beeldhouwer Rik Laloo werd einde
november te Brugge, door de Rederijkerskamer van de H. Geest, een expositie
ingericht van beeldhouwwerk van de jarige kunstenaar. Fernand Bonneure sprak de
inleiding uit.
Kunstschilder Etienne Le Compte stelde van 17 oktober tot 2 november tentoon in
de galerij Zwalmlandia te St.-Maria-Latem (bij Munkzwalm).
In een chanson-kolderprogramma voor het K.V.H.O. te Gent traden op 15 oktober
op: Klaar Leyre, Kor Vandergoten, Frida Goethals en Jos Ghijsen.
Klaar Leyre had ook de regie van het stuk ‘De Engel in het Pandjeshuis’ van A.B.
Shiffrin, dat op 6 en 7 december werd opgevoerd door de Rederijkerskamer
‘Scerpdeure onder 't Helich Cruus’, in de zaal ‘Burgondisch Schild’ te Diksmuide,
zulks in het kader van het Provinciaal Toneeltornooi.
Het Kon. Knoks gezelschap ‘Eendrachtig Pogen’ vertoonde in de regie van Rita
Lommée ‘Slissen en Cesar’ in Teater Capitole te Knokke.
Op 8 december trad in de zaal ‘Onder de Toren’ te Hasselt - in het kader van de
Stedelijke Concerten - het Belgisch Kamerorkest op, o.l.v. Georges Maes.

[Alu- en Resichromie vervolg]
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ramen ook nog het voordeel bieden dat veel grotere oppervlakten-uit-één-stuk kunnen
beschilderd worden.
Een persoonlijke vraag, mijnheer Notebaert, beoefent U zelf graag aluchromie?
Waarom?
Ik beoefen alu- en resichromie zeer graag, omdat de reacties die ontstaan bij de
minste beroering van de kleurstof op de drager, zulke suggestieve effecten veroorzaken
dat die, door hun vluchtigheid en hun vloeibaarheid als het ware levende kleurvlekken,
u dwingen tot verder ingrijpen en aldus het creatief spel in de hand werken, zodat
de spanning tot het laatste ogenblik blijft en de geladenheid van het kunstwerk naar
een hoogtepunt drijft. Eerlijkheidshalve moet ik hieraan toevoegen dat het wel een
grote vaardigheid en dus ervaring vergt, vooraleer men deze materie tot zover kan
dwingen dat men een vooraf geconcipieerd resultaat - zij het dan genuanceerd - kan
bereiken.
Meent U dat het aangewezen zou zijn dat dergelijke technieken zouden aangeleerd
worden in vormingsinstituten voor plastische kunstenaars? Of gebeurt dit reeds?
Natuurlijk is dit aangewezen, doch bij mijn weten gebeurt dit nog niet. En m.i. is
het niet alleen in instituten voor plastische kunsten, doch ook in de cursussen voor
toegepaste kunst en ook voor bouwkunst dat de aandacht er moet op gevestigd worden,
want het zijn vooral de mensen uit deze branches die de alu- en de resichromie
leefbaar zullen maken, wanneer zij eenmaal geleerd hebben deze toepassingen aan
te wenden in hun verwezenlijken.

ontmoetingen
Gustaaf Vermeille Provinciale Prijs voor Poëzie 1964
Gustaaf Vermeille, laureaat 1964 van de Provinciale Prijs voor Poëzie, geboren in
1926, publiceerde tot hiertoe drie dichtbundels. Reeds in de bundel ‘Disticha’,
verschenen in 1958, treffen ons de poëtische vonken, die de dichter in een stoere,
gewild-sobere taal te voorschijn hamert. Deze dunne bundel, ontstaan uit tal van
gekristalliseerde dichtersuren, verscheen toen Gust. Vermeille zich reeds in de literaire
tijdschriften zowel met proza als met poëzie had doen opmerken, een tijd van
hoogconjunctuur inzake poëtische probeersels en jongerentijdschriften. De
modeverschijnselen konden Vermeille evenwel niet imponeren: onder de oppervlakte
van het mooie en het klankrijke zocht hij naar een diepere werkelijkheid. De inspiratie
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bij deze naar de vorm streng-verzorgde bundel kwam voor een goed deel voort uit
een plastisch element: het aanschouwen van een oude wandkalender.
Nog in hetzelfde jaar 1958 verscheen zijn tweede bundel met als titel
‘Dichtoefeningen’, niet lijviger dan de vorige, en waarin de dichter ernstig de vorm
met de inhoud poogt te verzoenen. Even lijkt het zelfs of Vermeille ertoe geneigd is
de weg van de woordkunst op te gaan, ware het niet dat de inhoud, meer nog dan in
‘Disticha’, kenmerken draagt van bezonkenheid en zich daardoor nog schriller gaat
aftekenen tegen wat de jongeren ons doorgaans in die jaren te lezen geven.
Op de volgende bundel ‘interludium’ moeten wij vier jaar wachten. Hij verscheen
in 1962 en omvat een keuze uit de gedichten, die als het werk van vele dagen waren
ontstaan. Over de gedichten van Vermeille wordt gezegd dat zij zijn: ‘...een
opeenvolging van verhevigde zintuigelijke indrukken, door een getormenteerd gemoed
soms surrealistisch vervormd, maar altijd helder van tekening
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Woord en beeld trillen van zenuwen, ze zijn fris van jeugd.’ (Hubert Van
Herreweghen, B.R.T.)
Nu blijkt ook duidelijk dat Vermeille afstand doet van ‘het mooie vers’. Haast met
verbetenheid weigert hij iedere versiering, bij zoverre dat men in de kritiek gewag
heeft gemaakt van ‘verzen in ruwbouw’. Inderdaad lijkt het er soms op dat versregels
steengeworden gedachten zijn. Het mag goeddeels daaraan toegeschreven worden
dat waar de vrouw het middelpunt wordt, het enigszins rauwaandoende gedicht als
met schokken voortschrijdt. ‘Deze erotische gedichten, die helemaal geen
liefdegedichten zijn, zijn geladen met een atmosfeer van onheil, zoals die heerst in
een wereld waar man en vrouw tegenover mekaar staan als de twee sterkste elementen
van het primitieve leven’ (Piet Vandeloo).
Bij het verschijnen van deze bundel is de ‘Ars Poetica’ van Vermeille in zoverre
geëvolueerd dat hij thans volledig afstand doet van de vormschoonheid, de musicaliteit
van het woord, het spel van de klanken. Woorden mag men niet verkwisten. Elk
gebruik van zoiets kostbaars moet goed overwogen zijn. Voor zichzelf meent de
dichter thans deze zekerheid te hebben: de poëzie wortelt niet in de taal!
De bundel waarmede hij de Prijs voor Poëzie van de provincie West-Vlaanderen
verwierf, draagt tot titel: ‘Poëzie en Gedicht’. De juryleden waren: Raymond Brulez,
Johan Daisne, Jos De Haes, Hubert van Herreweghen en Anton van Wilderode. De
uitspraak bij de bekroning was gemotiveerd door ‘het fijn taalgevoel van de dichter
en zijn fris beeldend vermogen waarvan men het resultaat bijwijlen met pastelkleuren
kan vergelijken. Er zijn invloeden merkbaar, doch niet in zulke mate dat de
persoonlijkheid van de dichter geen eigen accent laat horen. Zijn vers neemt soms
de toon aan van een bedachtzaam zeggen, terwijl ook zijn verbeelding de lezer
aanspreekt. Soms treft een meer gebalde verwoording die op sterke artistieke
begaafdheid wijst...’
Het is duidelijk dat Gust. Vermeille in de Vlaamse dichtkunst thans veel meer dan
een belofte is geworden.

Willy Spillebeen
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Paul Vanderschaeghe

Jan Van Damme

Aansluitend bij deze bekroning werden drie dichtbundels met een premie
onderscheiden. In de bundel ‘Groei-pijn’ van W i l l y S p i l l e b e e n wil de dichter
zich bezinnen over het poëtisch instrument. Het tragische levensgevoel dat eruit
ademt

op korte golf [vervolg]
Van 28 november tot 14 december had, in de Rookzaal van de Kortrijkse
Stadsschouwburg, een tentoonstelling van schilderwerken en decoratieve fotopanelen
van onze medewerker Paul Messely plaats.
Bij het ter perse gaan vernemen wij het overlijden van ons medelid Architect Willem
Nolf uit Torhout. De begrafenis had plaats op 10 december. Wij bieden de achtbare
Familie onze diepgemeende en christelijke deelneming aan. In ons volgend nummer
zullen wij aan de afgestorvenen een ‘In memoriam’ wijden.
Begin november stelde André Penninck schilderijen ten toon in het gemeentehuis
van Sint-Andries.
De B.R.T. organiseert op 6 februari te 20 u., in de Volksschouwburg Brugge, een
huldeconcert voor broeder Ildefons. Programma: twee motetten (Mozart), het Requiem
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van Br. Ildefons en ‘Gloria’ (Vivaldi). Gratis uitnodigingskaarten kunnen aangevraagd
worden tot 15 januari bij: Br. Ildefons, St.-Jozefsinstituut Heist a. zee.
Van Rat Seys verscheen onlangs, in de pocketreeks ‘Poëtisch erfdeel der Nederlanden’
van Heideland, ‘Gelijk de zonnebloem’, een bloemlezing uit het werk van Michiel
De Swaen, waaruit de literair-historische betekenis van Frans-Vlaanderen blijkt in
het geheel der Nederlanden (35 fr.).
Willy Spillebeen leidde de tentoonstelling in, die op 7 en 8 november werd ingericht
door de Fotoclub en Kunstkring Geluwe.
Van 14 tot 26 november werd beeldhouwwerk van Pol Spilliaert geëxposeerd in de
Brugse Korrekelder.
Op Allerheiligen werd door de Vlaamse T.V. een gezamenlijke BRT-NTS-uitzending
gewijd aan ‘Kerkhofblommen’ van Guido Gezelle. Assistent voor prospectie en
folklore was ons medelid Hervé Stalpaert.
Van de Kortrijkse letterkundige Jaak Stervelynck verschijnt binnenkort als eerste
novelle in het nieuwe jaarprogramma van de Boekengilde De Clauwaert ‘De Harlekijn
op de Ruit’.
Bij Desclée De Brouwer te Brugge verschenen onlangs twee herdrukken van
Streuvels-boeken, nl. ‘De Teleurgang van de Waterhoek’ en ‘Leven en dood in de
ast’.
Op 27 november had in de stadsschouwburg te Kortrijk de opvoering plaats van ‘De
pronostiekburgemeester’ door Taal en Kunst, in de regie van Joris Sustronck.
Architect Jan Tanghe uit Oostende sprak op 19 november voor de Vlaamse T.V. in
het programma ‘Tienerklanken’ over het architectenberoep, waarvoor in zijn studio
opnamen waren gemaakt.
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Van 1 tot 15 december stelde Gaston Theunynck ten toon in de Galerie Oranje te
Gent. Eveneens hield hij einde november een expositie in de feestzaal van de Opex
te Oostende, met op 20 november een dia- en gespreksavond, ingeleid door Jan
Ghekiere.
De jonge schilder Yvan Theys uit Marke, thans gevestigd te Warcoing, verwierf, na
zijn onderscheiding in de provinciale prijskamp, een beurs van de Prijs van Rome.
Van 27 november tot 9 december hield hij een tentoonstelling in de Galerij Les
Contemporains, Gasthuisstraat 18, te Brussel.
Op 11 november werd, n.a.v. haar bekroning door de Scriptores Catholici, Lia
Timmermans gehuldigd door de Vereniging van Kempense Schrijvers.
Van ‘De enthousiaste zelfmoord’, het bekende boek van Pater Dries van Coillie,
verscheen zojuist de Franse vertaling onder de titel ‘J'ai subi le lavage de cerveau’.
Het wordt uitgegeven door Mobilisation des Consciences en verspreid door Desclée
De Brouwer. De bekende Franse filosoof Gabriel Marcel schreef het voorwoord.
Tegelijkertijd met de Franse, verschijnt ook de Deense uitgave onder de titel
‘Hjernevask i Kina’; uitgever is Samlerens Piccoloböger te Kopenhagen. De Duitse
uitgave van zijn werk is een best-seller geworden en behaalde honderdduizend
exemplaren.
Van 5 tot 20 december werd, in het ‘Tehuis der Kunstenaars’ te Anderlecht, een
groepstentoonstelling ‘Actuele Kunst’ gehouden. Ons medelid, kunstschilder Lucien
Van den Driessche, nam eraan deel.
Op 28 november ging te Brugge in de Hervormde Kerk de uitvaartdienst door van
ons betreurd medelid letterkundige Marcel Van de Velde. Onze verbondssecretaris
Lucien Dendooven sprak een afscheidsgroet uit namens het Verbond en legde,
eveneens in naam van het C.V.K.V. een rouwkrans neer.
In de Vlaamse poëziepockets, uitgegeven door Heideland, verscheen, onder de titel
‘Verspilde gloed’, een bloemlezing uit het dichtwerk van Urbain Van de Voorde. In
de Pantheon-reeks van de Nobelprijswinnaars (zelfde uitgeverij) schreef hij de
inleiding tot het werk van Gerhart Hauptmann. Ook treffen wij zijn naam aan - samen
met deze van Fernand Bonneure - onder de medewerkers van de bij Heideland in
voorbereiding zijnde pocket, gewijd aan Rik Slabbinck.
De Vlaamse TV. gaf op 20 november een boeiend ‘Ten huize van’-programma over
Urbain Van de Voorde, als letterkundige en kunstcriticus.
Teater Antigone bereidt in de regie van Remi Van Duyn de opvoering voor van
‘Appartement te huur’ van Jos van Hoek. In januari-februari brengt deze regisseur’
Schip

[Gustaaf Vermeille, vervolg]

West-Vlaanderen. Jaargang 13

en waaraan het dramatisch probleem van de auteur als dichter ten grondslag ligt,
schenkt aan deze inzending beweging en inhoud.
P a u l Va n d e r s c h a e g h e die door zijn poëtisch en essayistisch werk, alsmede
door zijn scheppend proza ruime bekendheid geniet, kreeg thans voor zijn inzending
‘Octopus’ de tweede premie toegewezen. De titel komt eigenlijk voort uit de structuur
van de bundel, die acht ‘vangarmen’ telt. Bij deze onderscheiding werd de jury
aangesproken door de originele opzet en de experimentele beeldspraak.
De bundel ‘Onteigening’ van J a n Va n d a m m e werd met de derde premie
onderscheiden. De aanleiding tot de reeks gedichten was wel een onteigening in
administratieve zin, maar het thema deinde simbolisch uit over gans het mensenleven.
De bundel is de jury opgevallen als een werkstuk waarin met de taal subtiele effecten
werden bereikt. Men is bijna geneigd het bij een klank-laboratorium te vergelijken.
De auteur publiceerde tot hiertoe twee literaire monografieën.
Als randnota bij deze wedstrijd valt aan te stippen dat de jury haar waardering
heeft betuigd voor de kwaliteit van de ingezonden dichtbundels.
Lucien Dendooven

ontmoetingen
Raoul Servais grote prijs voor de animatiefilm
‘Heel lang geleden, wel in de twintigste eeuw, leefde er eens een bedelaar. Hij poogde
vergeefs een aalmoes af te bedelen in een moderne grootstad, waar alles berustte op
standardisatie, mechanisatie en publiciteit. Hij bezat een draaiorgeltje, maar dat
beëindigde steeds zijn klaaglied met een indrukwekkende valse noot, die de
toehoorders woedend maakte. Na talrijke lotgevallen vervulde echter een wonder de
levensdroom van de bedelaar..’
Maanden heeft Raoul Servais gewerkt aan de verwezenlijking van dit thema.
Resultaat: ‘De Valse Noot’, tien minuten tekenfilm in Eastmancolor 35 mm. Maar
dit betekende dan ook meteen de grote prijs voor de animatiefilm - voor de eerste
maal in ons land toegekend - op het zesde festival van Belgische films te Antwerpen.
De gezaghebbende filmcriticus Ivo Nelissen schreef te dier gelegenheid, dat hier het
niveau werd bereikt, dat met internationale normen kan gemeten worden en dat wij
beslist geen mal figuur slaan, als wij een dergelijke film naast de zo geroemde
animatieprenten van achter het ijzeren gordijn leggen.
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Raoul Servais (o 1 mei 1928) stond in voor realisatie, produktie en draaiboek. Als
algemeen assistent fungeerde Jean De Cock, als animatie-assistent Willy Verschelde
en voor de muziek zorgde Luc Van Branteghem, die, op het gebied van de
muziekcompositie, niet aan zijn proefstuk is. Globaal dus een Oostends
koninginne-werkstuk, waarop heel het land mag fier zijn. De bekroonde film wordt
vooral gekenmerkt door zijn poëtische sfeer. De gags die erin voorkomen blijven
ondergeschikt aan de algemene geest van ‘de oude legende uit de twintigste eeuw’,
zoals Raoul Servais zijn film zelf noemt. De kleuren spelen
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Beeld uit ‘De Valse Noot’ van Raoul Servais.

vanzelfsprekend een belangrijke rol. De grootstad heeft een grauw-groene dominate,
evenals de ‘figuratie’, dit om de indruk van vervlakking, stereotypie, standardisatie
en onpersoonlijkheid te accentueren. Daarentegen leeft het hoofdfiguurtje in felle
kleuren, omdat het in feite de antithese is van de wereld, waarin hij evolueert; hij is
er trouwens ook daardoor het slachtoffer van. Servais was daarmee lang niet aan zijn
eerste tekenfilm toe. Hij experimenteert reeds sedert 1945, behield daarnaast ook
activiteiten als kunstschilder - verscheidene tentoonstellingen in binnen- en buitenland;
werken in musea van Oostende, Luik en Düsseldorf - hij is momenteel ook professor
aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent, maar hij wijdde zich
vanaf 1957 bijna uitsluitend aan de tekenfilm. Al in 1960 behaalde hij de eerste prijs
voor de animatiefilm op het tweejaarlijkse nationaal filmfestival te Antwerpen met
zijn ‘Havenlichten’, een poëtische tekenfilm van tien minuten, in Kodachrome 16
mm. In 1962 tekende hij ‘De drie klaphoeden’, een tekenfilm, die als generiek diende
voor een televisiespel van de Vlaamse T.V. Al deze films werden te Oostende
verwezenlijkt.
Een man met een dergelijke begaafdheid en werkkracht gaat natuurlijk niet bij de
pakken zitten en momenteel is ‘Chromophobia’, een tekenfilm van 9 minuten
(Eastmancolor en Geva-Agfa-color) in voorbereiding, zulks in opdracht van het
Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur. Deze opdracht is waarschijnlijk de
grootste dienst, die aan Servais kon bewezen worden, want buitenstaanders beseffen
écht niet welke enorme financiële inspanningen van een tekenfilmmaker geëist
worden. Op filmgebied hébben wij in Vlaanderen talent, net zoals de grote filmlanden.
‘Ik kan niet geloven,’ zegt Ivo Nelissen, ‘dat onze talentvolle cineasten steeds maar
tevreden moeten blijven met wat vingeroefeningen (bij gebrek aan financiële
middelen)’ en hij voegt eraan toe: ‘Film is in onze cultuur een té belangrijk medium
geworden’. Daarmee kunnen wij volmondig instemmen; in het cultuurbeleid van dit
land mogen niet langer meer ‘valse noten’ weerklinken.
Julien Van Remoortere

op korte golf [vervolg]
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zonder haven’ van Alberto Perrini, een Korreproduktie, in de Brugse Korrekelder.
Op 8 en 9 november regisseerde hij verder de opvoeringen van ‘Antigone’, door de
Kring Volksveredeling voor het voetlicht gebracht in de zaal Patria te Roeselare.
Vermelden wij ten slotte dat op 1 december onder zijn leiding ‘Moordromance’ werd
opgevoerd door de Aloude Hoofdcamere vanden Heilighen Gheest te Brugge; Rita
Lommée speelde één der voornaamste rollen in deze komische thriller.
Albert Van Haute, orgelist aan de St.-Maartenskerk te Kortrijk, werd op het feest
van St.-Cecilia. vanwege Monseigneur De Smedt, vereerd met het ‘Gulden Kruis
van de H. Donatius’ wegens zijn 25 jaar ambtsjubileum. Deze onderscheiding werd
hem door Zeereerwaarde Heer Deken Vereecke overhandigd, die hulde bracht aan
het orgelspel van de jubilaris en zijn muzikale talenten en verdiensten onderstreepte.
Verbond en tijdschrift wensen hun lid langs deze weg hartelijk geluk bij deze eervolle
onderscheiding. Op initiatief van de orgelist Albert Van Haute, werd te Kortrijk een
vereniging gesticht, die, door het inrichten van een jaarlijks orgelconcert, de
orgelmuziek bij de stadsgenoten wil doen waarderen. Het eerste recital werd verzorgd
door de Franse orgelist André Fleury uit Dijon, die werken uitvoerde van Bach,
Dumage, Franck, Dupré en hemzelf. Dit concert kende een zeer grote bijval die alle
verwachtingen overtrof.
Op 12 december ging in ‘Ter Groene Poorte’ te St.-Michiels een Vlaamse avond
door met de medewerking van Luc Van Hoesselt en zijn orkest.
Het hoorspel ‘Een huis vol heiligen’ van Julien Van Remoortere werd op 1 december
uitgezonden door de Gewestelijke Omroep West-Vlaanderen. Op 21 november hield
dezelfde auteur, op uitnodiging van het Davidsfonds Lauwe, een spreekbeurt over
de opvoedkundige waarde van het jeugdboek.
Kunstschilder Achiel Van Sassenbrouck hield te Hamme, zijn huidige woonplaats,
een tentoonstelling van retrospectieve aard in de gemeentelijke feestzaal. Zij werd
geopend op 24 oktober in aanwezigheid van de gouverneur van Oost-Vlaanderen en
liep tot 8 november.
Met vreugde delen wij mee dat ons medelid, graficus-fotograaf Roger Vansevenant
de derde prijs behaalde in de wedstrijd voor kalenderontwerpen, uitgeschreven door
de Famous Artists Schools van Westport (U.S.A.) en Hartfold Insurance Group. Het
aantal inzendingen bedroeg vierduizend. Ter zelfder tijd melden wij dat de kalender,
uitgegeven door de drukkerij Vansevenant voor 1964, en die zes kartonsnits bevatte
van Roger Vansevenant, eveneens bekroond werd met
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Foto's op de bladzijde hiernaast (van boven naar onder): Lucien De Gheus, Roger Meurisse, Hubert
Minnebo, Eddy Van Damme.

ontmoetingen
Geprimeerden in de provinciale prijskamp voor schilderkunst
In de laatste prijskamp voor Schilderkunst stond de jury voor een moeilijk probleem:
de voor premies beschikbare som was te klein in verhouding tot het aantal en de
waarde der werken, die verdienden met een premie onderscheiden te worden. De
permanente deputatie gaf gelukkig aan het geval de meest gunstige oplossing, door
een hogere som dan eerst voorzien was aan de geprimeerden toe te kennen. Hier
volgt een voorstelling van deze premiewinnaars, met uitzondering van Yvan Theys
uit Warcoing (o Marke), die intussen een nieuwe bekroning oogstte in de Prijs van
Rome, zodat ons volgend nummer uitvoeriger over zijn werk zal moeten handelen.

Lucien De Gheus
Deze knappe Poperingse artiest mocht reeds meerdere malen eerbetuigingen
ontvangen in het Gouvernementspaleis, o.m. toen hij de provinciale prijs voor
beeldhouwkunst behaalde, wat enigszins goedmaakt dat hij bij de huldiging aldaar
van de laureaten van Expo '58 vergeten werd.
Men kent hem vooral als beeldhouwer, keramist en sierkunstenaar. Zijn
onderscheiding thans voor schilderkunst betekent niet dat hij zijn vroegere activiteiten
heeft stopgezet. Integendeel, sedert zijn bekroningen door de Provincie en door de
Staat (Expo '58) hebben de opdrachten elkaar opgevolgd o.m. belangrijk
beeldhouwwerk voor de C.O.O. te Poperinge. Wij vonden hem in zijn spacieus nieuw
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atelier bezig met een grote figuur, in koper gesmeed en geslagen, bestemd voor de
voorgevel van een industrieel gebouw, waarmede het een indrukwekkend geheel zal
vormen; de artiest dient gelukgewenst om zulk een mooi werk, maar ook de firma,
die eraan denkt het werk van onze kunstenaars in haar bouwcomplexen in te schakelen.
Doch terug naar de schilderkunst. De bekroning van De Gheus in dit genre was
voor velen een verrassing. De Gheus heeft willen meedoen aan deze prijskamp met
één enkel doek. Het was voor hem een soort uitdaging en een protest tevens; protest
tegen van alles o.m. tegen de lieden die hem tot een beperkt gebied willen begrenzen
en tegen het amateurisme dat onze schilderswereld teistert. Hijzelf heeft immers
altijd geschilderd en met veel talent; voor zijn schilderwerk behaalde hij, na de
volledige cyclus van het Hoger Instituut St.-Lucas te Brussel te hebben afgewerkt,
de grootste onderscheiding, zodat zijn vorming op dit gebied heel wat grondiger is
dan deze van de meeste links en rechts exposerende schilders. Tot op heden stelde
hij, te zeer bezet door zijn zeer tijdrovende andere kunstactiviteiten, nooit schilderijen
ten toon, zodat hij als schilder niet bekend was. Na deze onderscheiding is dit niet
meer het geval.
Een werk als ‘Kermisvreugde’ bewijst dat De Gheus ook als schilder, indien hij
zich aan dit genre wenst te wijden, grote suksessen mag verwachten. Hij blijft er de
artiest en de mens die we kennen, met zijn bruisend leven, zijn fijne zin voor humor,
zijn delikate sensibiliteit, zijn grote technische vaardigheid, zijn geraffineerd
kleurgevoel. Luc De Gheus is niet alleen zeer begaafd, maar tevens een hard werker.

Roger Meurisse
Deze jonge schilder (o Kortrijk, 8 nov. 1935) behoort tot de belangrijke generatie
Kortrijkse schilders, die eerst na 1955 aan het woord kwam. Van huizeuit was hij
ingewijd in de artistieke wereld, vermits zijn ouders een kunstzaak hadden in de
Doornikstraat. Na de wetenschappelijke humaniora in het St.-Jozefs-instituut bracht
zijn aanleg voor tekenen en schilderen hem in het Hoger Instituut St.-Lucas en in de
Academie te Gent. Zoals de meeste jongeren van zijn tijd liep hij een tijd lang in het
spoor van het postexpressionisme; zijn bewondering ging in de eerste plaats naar
Gust De Smet, maar ook schilders als Picasso en Matisse bekoorden hem zeer. Dit
was goed merkbaar op zijn eerste tentoonstelling, reeds in 1958, te Kortrijk.
De tentoonstelling van de Italiaanse abstracte schilder Crippa in 1960 gaf, zo meent
hij, de definitieve stoot om hem naar de abstractie te doen overgaan. Toch is het niet
het Crippa-genre dat hij nagevolgd heeft. Zijn abstracte werken liggen misschien
eerder in de lijn van een andere Italiaan, Alberto Burri - de specialist van de
lompencomposities en van de te Parijs en Barcelona verblijvende Spanjaard Antonio
Tàpies. Zoals zij gebruikt Meurisse ook dikwijls op panelen gespannen en geplakte
ruwe textielprodukten, vooral jute, als basis voor zijn werken; deze onregelmatige
geometrische vlakken weet hij op zeer delikate wijze te beschilderen en te bewerken
in diverse, meestal sombere, tonaliteiten.
Dat dit genre hem past, bleek weldra toen hij achtereenvolgens geselecteerd werd
voor de Provinciale Prijskamp van Schilderkunst 1961, de schilderprijskamp Hoger
Leven te Tienen, het Nationaal Salon van 1962 en de Prijs van Knokke; thans komt
zijn onderscheiding in de Provinciale Prijskamp zijn inspanningen aanmoedigen en
bewijzen dat de appreciatie voor zijn werk steeds groter wordt.
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Deze schilder toont ook grote decoratieve kwaliteiten in zijn lichter en meer grafisch
werk, zoals zijn zwart-rood beschilderingen van grote glanzende papiervlakken.
Roger Meurisse is nog geen dertig; alle mogelijkheden staan voor hem nog open.
Werk van hem is op dit ogenblik tentoongesteld in de lokalen van de Volkshogeschool
de Blankaart te Woumen.
A.S.
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1 Lucien De Gheus: ‘Kermisleute’, olieverf op doek, 72 × 140.

2 Hubert Minnebo: ‘Konstruktie I’, 1964, olieverf op vezelplaat, 125 × 122.

3 Roger Meurisse: ‘Melancholisch’, 1964, olieverf op paneel, 100 × 122.

4 Eddy Van Damme: ‘Het Bos’, 1963, olieverf op paneel, 85 × 126.

West-Vlaanderen. Jaargang 13

West-Vlaanderen. Jaargang 13

428

op korte golf [vervolg]
de tweede prijs in de landelijke kalender-competitie.
Op 12 november bood het Brugse stadsbestuur een interessant concert aan in de
Stadsschouwburg. Aan dit concert verleende het Westvlaamse Orkest, o.l.v. Dirk
Varendonck, zijn medewerking.
Dit orkest trad ook op voor Jeugd en Muziek te Oostende met een kerstconcert op
vrijdag 18 december in de Kon. Schouwburg, eveneens o.l.v. Dirk Varendonck.
Kunstschilder Georges Vercruysse uit Koksijde werd tot corresponderend lid benoemd
van de ‘Accademia Internazionale Leonardo da Vinci’ te Rome. Van zijn hand
verscheen een studie over kunst- en cultureel leven in en om het hospitaal ‘De Oceaan’
te De Panne, 1914-1918. Hij verleende eveneens zijn medewerking aan het luxe-album
‘Hulde aan Koningin Elisabeth’, voor wat het kunst- en cultureel leven betrof.
Ons gewezen beheerraadslid Renaat Veremans werd op vrijdag 20 november
gehuldigd door zijn geboortestad Lier, naar aanleiding van zijn 70ste verjaring, met
de uitvoering van meerdere composities van hemzelf.
Van 12 tot 27 december stellen Ernest Verkest en Luc Tack ten toon in het
Sint-Franciscushuis, Kortrijkstraat 19, Tielt.
Begin november verscheen de eerste bundel kolderverzen van Gerard Vermeersch:
‘ Puntjes’; deze bundel bevat o.m. zijn Vlaamse dichtkoppen en zijn ondeugende
parodie ‘Meneerke van Halewijn’. Gerard Vermeersch werkt ook mee aan het
ontspanningsprogramma ‘'t Speldekussen’ (leiding Dries Wieme) van de nationale
zender. Op 4 oktober en 1 november werden van zijn hand twee nonseniale
luisterprogramma's uitgezonden, respectievelijk ‘Frederik de dagdief’ en ‘Excellentie
Reinaart’.
Kunstschilder José Vermeersch stelde in december zijn werken ten toon in zijn
landelijk atelier te Lendelede. De inleider was onze voorzitter Jozef Storme.
Bij de uitgeverij Brems te Herk-de-Stad verscheen een nieuw volkskundig werk van
Jack Verstappen: ‘Soldatenhumor’ (humor uit de legerperiode 1914-1940, verlucht
met prachtige illustraties).
De Ieperse kunstschilder Godfried Vervisch exposeerde tot 15 december in galerij
Nova te Mechelen. De inleider was ons medelid, kunstcriticus Urbain Van de Voorde,
die zijn waardering uitsprak voor het werk van de schilder.
In de Gulden Reeks 1965 van het Davidsfonds werd een nieuwe roman van Maria
Vlamijnck opgenomen, nl. ‘Een steen op een graf’.
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[Geprimeerden in de provinciale prijskamp voor schilderkunst,
vervolg]
Hubert Minnebo
Oostende is steeds een stad van schilders geweest: James Ensor, Leon Spilliaert, Jan
De Clerck, Maurice Boel, zijn namen die als het ware vooraan in de mond liggen.
Het verheugt ons dan ook in het bijzonder, dat deze schilderstraditie heden ten dage
wordt voortgezet door een groep Oostendse jongeren, bij wie het niet aan talent
ontbreekt. De jongste geprimeerde in de wedstrijd voor schilderkunst is Hubert
Minnebo (o 6 februari 1940), een actieve jongeman, die kan bogen op een zeer
uitgebreid palmares inzake tentoonstellingen en grote opdrachten. Hij studeerde aan
de Académie Libre van Parijs, trok heel Europa door, ging in de leer bij Landuyt en
bleef daarbij voldoende realist om zich een veilige broodwinning te scheppen als
regent plastische kunsten. Het heeft ons aangenaam verrast te vernemen, dat Minnebo
één der weinigen is, die zich voornamelijk wijden aan de aluchromie, waarover
Marcel Notebaert een en ander vertelt op een andere plaats in dit nummer. En wat
Minnebo op dat gebied presteert, is beslist het vermelden waard. Hij plaatste
ondermeer een paneel van dertig vierkante meter in Ciné Europe te Luxemburg,
kreeg onlangs een opdracht voor de ingang van een groot flatgebouw te Oostende
en mocht zich verheugen in een zeer grote bijval n.a.v. zijn aluchromie-tentoonstelling
in het Schuttershof te Deurle, expositie, die zijn leermeester Landuyt bestempelde
als behorend tot het beste, dat in ons land ooit te zien was geweest op dat gebied.
Minnebo is ook verder nog bedrijvig als ontwerper van stoffen (halsdoeken e.d.),
die dan uitgevoerd worden in zeefdruk, op maximum vijf exemplaren. Graag
vermelden wij hier eveneens zijn aluchromie-tentoonstellingen te Antwerpen, Gent
en Barcelona. Dat hij nu geprimeerd werd in de provinciale wedstrijd, is een officiële
blijk van waardering voor zijn onverpoosd werken en betekent voor hem persoonlijk
een stimulans om te blijven bouwen aan zijn toekomst, die voor hem openligt, als
de zee voor Oostende.
j.v.r.

Eddy Van Damme
Zou er iemand zijn in Vlaanderen, die zoveel jonge mensen met enthousiasme wist
te vervullen voor de kunst, die zoveel jonge talenten wist te ontdekken en tot een
persoonlijke ontplooiing te brengen, als de Brugse kunstschilder-sierkunstenaar en
leraar aan de Stedelijke Academie Albert Setola? Een van de velen, die alles aan
hem te danken hebben is de Bruggeling Eddy Van Damme (o 1939). Na L.M.O. bij
de Xaverianen behaalde hij het diploma van bouwkundig tekenaar aan de dagschool
van de Brugse Academie, welk beroep hij thans met succes beoefent in het Gentse.
De schilderkunst die, naast de muziek, hem persoonlijk altijd het meest had geboeid,
leerde hij eerst op zichzelf maar weldra vooral bij Albert Setola, die hem nog steeds
in zijn werk volgt en adviseert. Eddy Van Damme behoorde dan ook tot de ‘Groep
17’ en later ‘De Korre’, die ontstaan waren rond Setola. Vroeger werd in dit tijdschrift
uitvoerig gesproken over de activiteiten van deze jongerengroep met haar
kunstavonden, haar schetstochten in het Brugse, in Zeeuws-Vlaanderen, in de Vlaamse
Ardennen, met haar muzikale prestaties, waar Albert Setola, die men kent als
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schilder-beeldhouwer-tekenaar-letterkundige, zich een goede reputatie verwierf als
jazz-pianist. Het is in deze kring dat Eddy Van Damme tot de ontdekking kwam van
zijn talenten en van zijn persoonlijkheid.
Geen beloning kon hem om zijn volgehouden inspanningen meer stimuleren, dan
de provinciale onderscheiding, die hem te beurt viel. Hij beeldt zich helemaal niet
in reeds een groot artiest te zijn - dwaze pretentie is een plant die niet groeit in de
omgeving van iemand als Albert Setola - maar hij spant zich in om eerlijk en goed
werk tot stand te brengen. Dat werk is figuratief en kleeft aan de werkelijkheid,
zonder er een nabootsing van te zijn; voor hem is enkel de figuratie echt boeiend en
inhoudrijk en ligt de abstractie uitsluitend op het plan van het decoratieve. Wij
verwachten nog veel van deze jonge man.
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ontmoetingen
Kunstschilder Jos. Van Belleghem 70 jaar
Op 27 november werd meester Jos. Van Belleghem 70 jaar. In de loop van deze
uitzonderlijk zonnige nazomer en herfst heb ik hem meer dan eens ontmoet op de
smalle bochtige paden van ons klaar en kloek Veurne-Ambacht. Hij fietste door het
land van zijn dromen, stapte even af om nader toe te kijken en te schetsen... Hij
toonde me zijn schetsboek. Een rijkdom van schilderijen in spe, een gouden oogst
voor de komende wintertijd. Jong, blozend, eeuwig welgemoed, gelukkig, zo is deze
schilder, die nu al 50 jaar ons Veurne-Ambacht konterfeit.
Het schilderen zat hem in 't bloed. Op school, in zijn geboortedorp Beernem,
stonden lei en schrijfboek vol mannetjes en huisjes. De karige fooien van zijn jonge
jaren gingen de spaarpot in, om er een ‘schildersbakske’ mee te kopen. Daarmede
beleefde hij hemelse vreugden. Te lande, alleen met groen en hemelsblauw, met
boom en beek.
Het kon niet anders: de jonge Jos zou schilder worden. Hij ging werken bij een
Brugs dekorateur, volgde de lessen in de akademie, waar hij les kreeg van Flori Van
Acker.
Toen kwam de oorlog 14-18. Het tekenen en schilderen was onze IJzersoldaat een
grote troost. Die jaren zouden hem voorgoed aan de Veurnse kasselrij binden. Want
kort na zijn huwelijk in 1921 te Beernem, keerde hij naar Veurne-Ambacht, het land
van zijn dromen, terug, waar hij nu al meer dan 40 jaar in
romantisch-impressionistische trant, de dorpen, de verten en de seizoenen in
vertederde dromen of in felgekleurde taferelen schildert. Ook duinen, havens en
visserskoppen schildert hij, naast wit-zwarte tekeningen van Veurne en dies meer.
Niettegenstaande een nasleep van oorlogskwalen bleef hij een optimist tot op heden.
Hij exposeerde het eerst te Londen in 1917. Verder in vele steden en in 1964 voor
de 16e maal in het stadhuis te Veurne. Zijn werk hangt niet alleen in eigen land, doch
ook in vele vreemde landen; in alle werelddelen.
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Verbond en tijdschrift wensen hun jarig lid langs deze weg van harte geluk. Mocht
hij in lengte van dagen zijn artiestenloopbaan voortzetten, even moedig, even schoon,
tot zijn en tot ons aller geluk.
F.R. Boschvogel

kunstecho's
Amsterdam
Prijsvraag nieuw stadhuis
De Amsterdamse gemeenteraad heeft een prijsvraag uitgeschreven voor de bouw
van en nieuw stadhuis. Niet alleen Nederlandse, maar ook buitenlandse architecten
kunnen hieraan deelnemen. Het oorspronkelijke ontwerp van een Amsterdams
architectenbureau werd, na aanvankelijke goedkeuring, weer op zij gelegd.

Literaire prijzen Arbeiderspers
De n.v. De Arbeiderspers schrijft de Herman van Kuilenburg-prijzen uit: 5.000 gulden
voor een roman, 3.000 voor een novelle en 2.000 voor een gedichtenbundel. Kunnen
mededingen: auteurs, van wie tot dusver geen werk van eenzelfde karakter in
boekvorm is verschenen (d.w.z. auteurs, die bv. reeds een psychologische roman
uitgaven, mogen geen psychologisch roman meer inzenden, doch dan wél een
detectiveroman, een reisroman e.d.m.) Inzenden vóór 1 juni 1965. Jury: Aya Zikken,
Louis-Paul Boon, Simon Carmiggelt, Cees Nooteboom en Gerard Kornelis van het
Reve. Reglement en alle inlichtingen bij: Mw. Aya Zikken, Palestrinastraat 7b,
Amsterdam.

Antwerpen
Oskar De Gruyterprijs
Op initiatief van zijn voorzitter heeft de Vlaamse Toeristenbond een jaarlijkse Dr.
Oskar de Gruyterprijs gesticht, ter aanmoediging van de Vlaamse beroepstoneelkunst.
Deze prijs zal afwisselend toegekend worden aan een beroepstoneelspeelster en een
beroepstoneelspeler, om een opmerkelijke prestatie tijdens het afgelopen toneelseizoen
te onderstrepen. De prijs bestaat uit een passende gouden penning, met De
Gruyterbeeld, en opdracht en een som van 10.000 fr. De leden van de volgende
beroepsgezelschappen komen thans in aanmerking: K.N.S., N.K.T., R.V.T., K.V.S.,
en Arca, alsook de Vlaamse actrices of acteurs die in deze gezelschappen als gast
optreden. Alle vaste toneelrecensenten van de Vlaamse dagbladen vormen de jury,
om de actrice of de acteur aan te duiden. In juni 1965 zal een actrice worden
aangeduid.
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Avelgem
Boekenbeurs
Het Sint-Jan Berchmanscollege te Avelgem organiseerde in zijn mooie lokalen een
boekenbeurs vanaf 29 november. De openingsrede werd gehouden door Dr.
Vercamert. In de avond had een colloquium plaats van
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letterkundigen, georganiseerd door het C.V. K.V., met de medewerking van André
Claeys, Lucien Dendooven, Fred Germonprez, Jaak Stervelynck en Paul
Vanderschaeghe, zulks o.l.v. Dr. Albert Smeets.

Brugge
Provinciale Cultuurdagen 1964
De vijftiende Provinciale Cultuurdagen stonden vooral in het teken van de literatuur
(poëzie en monografie) en de schilderkunst. Zoals men weet, had de Provincie
trouwens voor 1964 haar belangrijke prijzen voorbehouden aan voornoemde
kunsttakken.
Op zondag, 15 november, werden de Cultuurdagen ingezet met een Artistenmis
in de Kerk van de Paters Jezuïeten te Brugge, met kanselrede door Z.E.H. drs. X. De
Win en opgeluisterd door het Renaat Veremanskoor, o.l.v. Roger Deruwe, met
begeleiding aan het orgel door Chris Dubois. Werden o.m. uitgevoerd: het ‘Kyrie’
uit de Missa de Sancta Magdalena van Herman Roelstraete en ‘O Maria die daar
staat’ van Renaat Veremans.
Daarna had, in het Provinciaal Hof, de plechtige proclamatie plaats van de uitslagen
van de provinciale wedstrijden 1964. Het zilveren ereplaket van de Provincie werd
overhandigd aan de laureaten Pol Patoor (schilderkunst) en Gust. Vermeille (poëzie).
De prijs voor monografie kon niet toegekend worden, maar Willy Spillebeen ontving
een substantiële premie voor zijn werk ‘De Dichter Martinus Nijhoff’. De trofee ‘De
Harp’ - een werk van beeldhouwer André Taeckens - werd overhandigd aan de
laureaat van het Provinciaal Muziektornooi 1964, nl. de
St.-Franciscus-Xaverius-Speelschaar uit Brugge. De plechtigheid werd opgeluisterd
door het koor van het Technisch Instituut der H. Familie der Zusters Maricolen uit
Brugge, o.l.v. Mw. A. Reyngout-Helewaut, provinciaal laureaat van de wedstrijd
voor Radio-Schoolkoren 1964, winnaar van de prijs, uitgeloofd door de Provincie:
een schaal van kunstschilder Luc. De Gheus. De openingsrede werd uitgesproken
door Jozef Storme, Bestendig Afgevaardigde. Er greep ook een vraaggesprek plaats
tussen Carlos Van Hooreweder en de laureaat en geprimeerden van de poëziewedstrijd,
nl. Gust. Vermeille, Willy Spillebeen, Paul Vanderschaeghe en Jan Vandamme.
Het slotwoord werd uitgesproken door de Heer Gouverneur.
Vervolgens werd in de benedenzaal van het Provinciaal Hof de tentoonstelling
‘Schilderkunst in West-Vlaanderen 1964 - Jonge Schilders uit Westfalen’ geopend,
expositie, waarover wij reeds in het vorige nummer berichtten.
Inmiddels had, in de loop van oktober, het
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ontmoetingen
Nieuw toneelspel van Flor Barbry ‘In afwachting’
Voor het toneelseizoen 1963-64 schreef Flor Barbry, met het oog op het door hem
geleide en geregisseerde ‘Vo l k s t o n e e l v o o r F r a n s - V l a a n d e r e n ’, dat
jaarlijks een twintig voorstellingen geeft in de Nederlandssprekende Westhoek van
Noord-Frankrijk, het volkse toneelspel ‘De Harlekijn’. Ook voor het toneelseizoen
1964-65 schreef Flor Barbry een stuk, dat ondertussen ook twintig keer in
Frans-Vlaanderen wordt opgevoerd.
‘In afwachting’, de Frans-Vlamingen zeggen ‘In attendant’, en om de pastoor van
een kleine parochie uit de nood te helpen, wordt Rose-Marie, een temperamentvolle
en nog jonge vrouw, pastoorsmeid. Ze denkt er niet aan, evenmin als haar vriendin
Aliene, van ongehuwd te blijven en tracht zowel de liefde van de koster als van de
hovenier te winnen. Hieruit ontstaan een heleboel komische situaties die gekruid
worden met een massa mooie Frans-Vlaamse volksgezegden. Bernard, de koster,
die tijdens de jongste wereldoorlog een vliegtuig heeft zien neerstorten en de
verkoolde en negentienjarige piloot heeft helpen begraven, is daardoor als knaap zo
geschokt geworden dat hij zich nooit meer op deze wrede wereld thuis is kunnen
gevoelen. Wanneer hij in de loop van het stuk dan komt te vernemen dat zijn zuster
van de don-juan-van-een-hovenier een kind verwacht én dat zijn vader aan een
hartaanval is bezweken, gaat hij definitief in zijn wereld van schoonheid en goedheid
op en wordt de omringende realiteit voor hem nog slechts een sombere schaduw, die
hem af en toe weer eens overvalt. Hij is aan een zachtzinnige waanzin ten prooi en
leeft verder onbewust van het gruwelijke lijden dat hij door zijn krankzinnigheid
over zijn familie en zijn omgeving heeft gebracht. Hij leeft ‘in afwachting’ van het
eeuwig geluk, waarover hij alleen nog is te spreken.
Ook Flor Barbry zijn eerste stuk wees, ondanks de menselijke tragiek, naar de
vrede van het Hiernamaals. De mens leeft slechts ‘in afwachting’ van een eeuwiger
leven dat hem van zijn eigenste tragiek moet verlossen en de rust schenken waarnaar
hij geheel zijn leven heeft verlangd.
Alle figuren uit Barbry zijn stuk zijn levende mensen, met begrip voor de
menselijke zwakheid. Dank zij dat zeer waarachtig accent, spreekt dit stuk ondanks
zekere gebreken de gewone man aan. Barbry heeft hiermee bewezen dat hij over
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voldoende stof beschikt om een graag-gezien en biezonder menselijk toneelschrijver
te worden.
Jozef Deleu
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Gilbert De Cock: ‘Ta Melania’, 1963, 73 × 100.

ontmoetingen
Gilbert De Cock
op het kruispunt van lijn en licht
Wie thans nog de eerste werken van Gilbert Decock voor ogen ziet, zoals ze in de
zaal van het Hotel de l'Europe ten toon waren gesteld, zal de lijn ontdekken welke
deze jonge kunstenaar heeft gevolgd, om tot de rijpheid en volheid van vorm te
komen die hij thans heeft bereikt.
Wars van alle gemakzucht bij eerste suksessen heeft Gilbert Decock zijn werkkracht
weten te bewaren. Deze werkkracht, gedreven door een innerlijk zoeken, is voor hem
ten slotte van het grootste belang geweest en terwijl de erkenning misschien wel wat
lang uitbleef, heeft zij de kunstenaar over de moeilijke periode heen geholpen.
Immers, deze werkkracht en produktiviteit, gesproten uit een innerlijke rijkdom,
hebben voor hem het jaar 1964 tot een bijzonder jaar gemerkt.
Tijdens de tentoonstelling in januari werden enkele van zijn werken aangekocht
door de Staat. Daarbij komt, dat in de tentoonstelling ‘Prijs van de Jonge Belgische
Schilderkunst’ in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel, een flinke onderscheiding
werd toegekend aan onze Knokse kunstenaar, die ten andere reeds enkele jaren naar
deze prijs had gedongen.
Daarop volgde een tentoonstelling in de St.-Pietersabdij te Gent, samen met een
selektie uit deze van het Paleis voor Schone Kunsten. Ook daar kwam hij in het
brandpunt van de belangstelling te staan, en naast de reeds ruime schare van
kunstliefhebbers die zijn konstruktivistische doeken wist te waarderen, kreeg zijn
naam meer klank onder het groot publiek. Hij stelde eveneens ten toon in maart-april
te Verviers.
Gilbert Decock behoort ten andere tot déze jongeren in de abstrakte kunst, die
gedreven zijn door een opbouwende geest. In die zin werd zijn werk, samen met dat
van een tiental anderen ten toon gesteld in de Volkshogeschool ‘De Blankaart’ te
Woumen onder de titel ‘Geometrische abstrakte kunst’. Ten slotte viel hem de grote
eer te beurt eveneens werk te kunnen ekspozeren, samen met al de groten der abstrakte
gekonstrueerde kunst, tijdens een tentoonstelling ingericht van 28 maart tot 8 april
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te Brussel door de kunstcritici Maurits Bilcke, Jo Delahaut en J. Derweduwen als
‘Hulde aan Jean Seaux’, de in 1962 overleden gekende kunstcriticus. Het is tussen
de grote namen van onze moderne konstruktivisten dat zijn werk volledig tot zijn
recht kwam en dat hij op het kruispunt van lijn en licht de bevestiging kreeg van zijn
kunnen.
A. Ghekiere

kunstecho's [vervolg]
XVIIde Provinciaal Muziektornooi voor harmonies en fanfares plaats. Niet minder
dan 14 muziekverenigingen behaalden minimum 85% der punten en werden
gerangschikt in de Tweede Afdeling.
De Provinciale A.B.N.-Dag ging op 28 november door, eveneens in het Provinciaal
Hof, met toespraken door Best. Afg. Jozef Storme en Marcel Boey, provinciaal
voorzitter van de Vereniging voor Beschaafde Omgangstaal. De Heer Gouverneur
sprak ook hier het slotwoord uit.
Vermelden wij ten slotte dat het XIIde Provinciaal Tornooi voor Zangkoren op 6
december doorging te Izegem. Het werd met klank gewonnen door ‘Die Boose’ uit
Izegem (92%), o.l.v. H. De Backer. Tweede werd Cantabile uit Knokke-Heist (90%),
o.l.v. J. Maertens.
Het Provinciaal Bestuur dient hartelijk gelukgewenst met dit rijk gevulde
programma, waardoor het culturele leven in onze Provincie in belangrijke mate
gestimuleerd wordt.

Glasreflecties
Door het Provinciaal Comité voor Kunstambachten en Industriële Vormgeving werd,
in het Huidevettershuis, van 28 november tot 13 december, een expositie ingericht
onder de titel ‘Glasreflecties’, glasramen, vervaardigd door Michel Martens.
Heel even een teruggrijpen naar een bericht, verschenen in ons vorig nummer: de
Belgische Vereniging van Kunstcritici heeft de expositie ‘Prof. Dr. Otto Steinert’,
die eveneens doorging in het Huidevettershuis, uitgeroepen als behorend tot één van
de beste vier gezamenlijke tentoonstellingen, in ons land gehouden in de loop van
oktober 1964. Beslist een grote eer voor Brugge, voor het Provinciaal Comité voor
Kunstambachten en Industriële Vormgeving en niet in het minst voor de Voorzitter
ervan, Arrondissements-kommissaris Alfons M. Botte.

Brussel
Glasraam en wandtapijt
De Nationale Commissie voor Kunstambachten bij het ministerie van middenstand
schrijft twee wedstrijden met prijzen en aanmoedigingspremies uit voor het
vervaardigen van cartons voor wandtapijt en glasraam. Deze wedstrijden zijn
voorbehouden aan Belgische kunstenaars beneden de 35 jaar (voor het glasraam) of
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beneden de 40 jaar (wandtapijt). Alle inlichtingen en reglement bij het Secretariaat
van de afdelingen Wandtapijt en Glasraam van de Nationale Commissie voor
Kunstambachten, ministerie van middenstand, Liefdadigheidstraat, 28, Brussel 4.
(tel. 1831.80).
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Toelagen voor componisten
Het ministerie van nationale opvoeding en cultuur deelt mee dat Belgische
toondichters toelagen kunnen bekomen, bestemd om de kosten te dekken,
voortvloeiend uit het maken van de orkestpartijen. Komen in aanmerking: werken,
waarvan de tekst volledig getoonzet is en de symfonische werken van minimum 20
minuten, die nog niet werden uitgevoerd. Aanvragen te richten, vóór 1 maart a.s. tot
de secretaris van het comité voor toonkunst, Wetstraat, 155, Brussel 4, vijfde
verdieping, blok Belliard, mits bijvoeging van een exemplaar van de directiepartituur,
van het eventuele libretto en een pianobewerking.

Prijs van Rome voor toondichters
Deze wedstrijd zal plaats hebben te Brussel in 1965. Inschrijvingen bij het Ministerie
van Nationale Opvoeding en Cultuur, Algemene Administratie voor Culturele Zaken,
Dienst voor Muziek en Lyrische Kunst, vijfde verdieping, Blok Belliard, Wetstraat,
155, Brussel 4, en zulks vóór 1 maart a.s. De kandidaten dienen te bewijzen dat zij
Belg zijn en de 31 jaar niet overschreden hebben op 31 december 1965 (35 jaar voor
de kandidaten die vroeger tot de eindproef werden toegelaten). Zij moeten bij hun
aanvraag een getuigschrift van goed zedelijk gedrag voegen, alsmede de naam van
de leraars, bij wie zij vroeger hebben gestudeerd.

Prijs van Rome voor beeldhouwkunst
Deze wedstrijd zal eveneens in 1965 plaats hebben. Voorbehouden aan de Belgische
kunstenaars, die op 1 januari 1965 minstens 25 en hoogstens 35 jaar oud zijn.
Kandidaturen vóór 1 april 1965 aan het Ministerie van Nationale Opvoeding en
Cultuur, Bestuur van Kunst en Letteren, Wetstraat, 155, Brussel 4. Volgende stukken
bijvoegen: uittreksel uit geboorteakte en bewijs van nationaliteit.

Koopal-reisbeurs voor componisten
Deze beurs van ca. 60.000 fr. - eventueel in tweeën te delen - is in 1965 voorbehouden
aan symfonische werken voor groot orkest, minstens 20 minuten duur.
Belanghebbende componisten kunnen vóór 1 februari a.s. een lijst van max. vijf van
hun belangrijkste werken doen geworden aan het Ministerie van Nationale Opvoeding
en Cultuur, Algemene administratie voor Culturele Zaken, Dienst voor Muziek en
Lyrische kunst, Wetstraat 155, vijfde verdieping, Blok Belliard, Brussel 4. Bij te
voegen: uittreksel uit geboorteakte, opgave der belangrijkste uitvoeringen en der
ingezonden werken, alsmede een verklaring: ‘Ondergetekende ver-
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verbondsberichten
Statutaire jaarvergadering
Onze jaarvergadering had ditmaal plaats te Knokke, in het Hotel de Londres aan het
Van Bunnenplein, op zondag 13 december. Op het middaguur werd een H. Mis
opgedragen ter nagedachtenis van onze afgestorven kunstenaars-leden Charles
Bresous, Remi Ghesquiere, Marcel Matthys, Marcel Van de Velde en Gerard Van
Tieghem. Daarna ging het feestmaal door in voornoemd hotel en vervolgens werd
de eigenlijke jaarvergadering geopend, met een toespraak door onze Voorzitter, Jozef
Storme. Hector Deylgat, penningmeester, en Lucien Dendooven, verbondssecretaris,
droegen hun verslagen voor. De bijeenkomst besloot met een gemoedelijke hulde
door voorzitter en ondervoorzitters van jarige en verdienstelijke leden. Wij citeren:
Jozef Hanoulle (70 j.), Renaat Veremans (70 j.), Alfons Blomme (75 j.), Jos. Van
Belleghem (70 j.), Rik Laloo (70 j.) en Leo Vandekerckhove (70 j.); Yvan Theys,
Pol Patoor, Lucien De Gheus, Roger Meurisse, Hubert Minnebo, Eddy Van Damme
en Boudewijn Delaere, die allen, op het gebied van de plastische kunsten, prijzen en
onderscheidingen behaalden; Chris Dubois en Ghislain Pouseele, bekroonde musici;
Arthur De Geyter, die onderscheiden werd wegens architecturaal werk; Lia
Timmermans, Gustaaf Vermeille, Willy Spillebeen, Paul Vanderschaeghe, Jan Van
Damme, Bertien Buyl en Julien Van Remoortere, allen letterkundigen, die diverse
prijzen of eervolle vermeldingen behaalden in 1964. Vermelden wij ten slotte nog
dat ook Fred Germonprez het woord voerde over het belang, dat de
leden-letterkundigen hebben bij SABAM aan te sluiten. De vergadering verliep in
een uitstekende stemming en getuigde van een steeds groeiende vriendschapsband
onder de leden van ons Verbond.

ontmoetingen
Nationale Prijs op het thema ‘Delen’
Zoals gemeld richt een nationaal comité in het kader van de organisatie ‘Broederlijk
Delen’ een nationale prijs in voor schilder- en beeldhouwkunst op het thema ‘Delen’.
De prijs bedraagt 100.000 fr. en de wedstrijd staat open voor alle Belgische
kunstenaars (ook de vreemdelingen, die drie jaar het land bewonen). De werken
moeten ingeleverd worden vóór 15 januari 1965. Over de navolgende
tentoonstellingen zullen wij in de e.k. nummers nog uitvoerig berichten. Inmiddels
kunnen alle belangstellenden verdere inlichtingen bekomen bij onze
Verbondssecretaris, Lucien Dendooven, Leopold I laan, 13, Brugge (tel. 050/159.90).

ontmoetingen
Ons maart-aprilnummer 1965
Wij herinneren eraan, dat dit nummer zal gewijd zijn aan het thema ‘De kunstenaar
tegenover de menselijke nood’. Ca. 20 pagina's van deze aflevering worden
voorbehouden aan creatief werk van onze leden, d.w.z. dat kunnen geplaatst worden:
3 gedichten, 2 kortverhalen, 4 foto's van schilderijen of beeldhouwwerken, 4
tekeningen, gravures of etsen, 2 creatieve foto's - alle gewijd aan of in verband met
de thema's ‘menselijke nood’, ‘broederlijk delen’ of ‘wereldsolidariteit’. Wij vestigen
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er de aandacht op, dat de inzendingen moeten plaatsgrijpen ten laatste op 10 januari
e.k. aan het Redactiesecretariaat, Pontonstraat, 12, Oostende, alwaar alle bijkomende
inlichtingen graag worden verschaft (tel. 059/771.81).

ontmoetingen
Uitgave van de Vereniging van Katholieke Oostvlaamse Schrijvers
Het bestuur van de V.K.O.S. heeft het initiatief genomen een reeks gedichtenbundels
uit te geven onder de titel ‘Poëtisch Gastmaal’.
Zopas kwam Reeks I van de pers. Het ligt in de bedoeling van het bestuur op die
wijze een gelegenheid tot publicatie te bezorgen aan eigen leden en daarnaast
niet-leden, ook van buiten de provincie, ten einde de bundels zo representatief
mogelijk te maken voor de huidige Vlaamse Poëzie.
In de zoëven verschenen reeks komen aan de beurt: Johan Daisne, Miel Kersten,
Hans Melen, Achilles Mussche, Paul Rogghé, Amedée Suenaert en Marnix van
Gavere, met elk tien gedichten.
Aan de uitgave is bijzondere zorg besteed: stevig gekartoneerd boek, mooi papier,
sierlijk lettertype en illustratie van kunstschilder Jos. Van den Abeele. Wij verwachten
dat vele poëzieminnaars dit waardevol boek zullen willen bezitten. Zij gelieven de
som van honderd frank over te schrijven op postrekening 1073.92 van de Vereniging
van Katholieke Oostvlaamse Schrijvers, Guido Gezellelaan 54, Deinze.
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klaart op zijn eer dat de ingestuurde werken niet werden bekroond bij een nationale
of internationale wedstrijd’. Het inleveren van de partituren kan nadien geëist worden.

Prijs voor Jeugdliteratuur
In 1965 zal voor de tweede maal de toekenning plaatsvinden van deze prijs, tot stand
gebracht in het kader van het Salon voor Jongeren en het Gezin. Bedrag: 10.000 fr.
voor een onuitgegeven manuscript voor lezers van 10 tot 15 jaar. Jury: 12 jongeren
van 12 tot 15 jaar, bijgestaan door personaliteiten uit de wereld van de letterkunde,
opvoeding en uitgeverij, maar het laatste woord berust evenwel bij de jongeren.
Manuscripten van min. 120 en max. 180 bladzijden van ca. 30 à 32 regels tegen 30
maart 1965 inzenden in 3 exemplaren aan het secretariaat van de Prijs voor
Jeugdliteratuur, Paleizenstraat 279, Brussel 1, alwaar het volledige reglement te
verkrijgen is.

Harelbeke
Jeugd '64 - Expo
Deze tentoonstelling - werk van jongeren van het Atelier voor Plastische Kunsten wordt ingericht onder de auspiciën van de Kunstvrienden van Harelbeke en de
Leiestreek. Zij is toegankelijk van 19 tot 26 december en heeft plaats in de zaal van
de Centrumschool te Harelbeke (10 tot 12 u. en 15 tot 19 u.).

Izegem
VOLLMA-seizoen
De VOLLMA ging haar vierde seizoen in. Op 21 november had een orgelrecital
plaats door Herman Roelstraete. Op 23 december treedt het ‘Vlaams Kwartet’ op
met werken van Beethoven, Brahms, e.a. Op 27 januari, bij gelegenheid van het
25-jarig bestaan van de Izegemse academie: concert door laureaten en jeugdkoren
van de Academie, o.l.v. Herman Roelstraete, van wie het oratorium ‘De Caritate
Christo’ zal uitgevoerd worden. ‘Het Belgisch Klarinettenkwartet’ komt aan de beurt
op 17 februari, terwijl op 27 maart het Belgisch Kameorkest, o.l.v. Georges Maes,
werken zal uitvoeren van Händel, Cimarosa, Chevreuille en Britten. In mei zal dan
het slotconcert gehouden worden. - De vereniging VOLLMA mag hartelijk
gelukgewenst worden met dit uitstekend programma, dat beslist op hoog peil staat.

Knokke
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Vlaams Winterfestival
Lofwaardiger gewoonte richt het Gemeentelijk Casino van Knokke andermaal een
‘Vlaams Winterfestival’ in. Het ving aan op 4 december met het optreden van de
internationaal befaamde musicerende jeugdgroep ‘Ons Dorado’, o.l.v. Paul Hanoulle.
Verder wordt nog een grootse kunstavond voorzien op een nader te bepalen datum,
alsmede een programma ‘Met muziek door 't leven’ op 12 maart 1965. De Voorzitter
van dit Festival, Dr. Eugène Mattelaer, Schepen van Cultuur, dient gelukgewenst
met dit nieuwe initiatief.

Kerstconcert
Op maandag, 28 december, zal in de H. Hartkerk te Knokke het Kerstoratorium
(Weihnachts-Oratorium) van J.S. Bach uitgevoerd worden. Het vangt aan te 20 u.
30 en wordt georganiseerd door het gemengd koor Cantabile Knokke-Heist. Het
Kamerorkest van Bonn staat in voor de begeleiding. Als solisten treden op: Angèle
Geerts, sopraan aan de K.V.O. Antwerpen, Mia Greeve, de beroemde Antwerpse alt,
Chris van Woerkom, een Nederlandse tenor, en de bas Jef Vermeersch uit Brugge.
Het geheel staat onder de leiding van dirigent Jacques Maertens, die met zijn koor
niet aan zijn proefstuk is.
Inkom: 40 fr. Kaarten te bekomen bij alle leden van Cantabile. Speciale locatie te
Heist bij G. Ottrich, Knokkestraat 18 (tel. 514.22) en te Knokke bij J. Maertens,
Churchilllaan 18 (tel. 612.32).

kunstecho's [vervolg]
Kortrijk
Sint-Lucasgilde
Deze kunstlievende vereniging zet haar activiteiten gestadig voort. Aldus gingen op
5 november en op 3 december voorstellingen door van kunstfilmen, o.m. ‘Open
Venster’ (over de huidige Amerikaanse strekkingen) en ‘De school van Barbizon’.
De toegang tot deze voorstelling is telkens vrij, ook voor niet-leden.

Willem Putman-herdenking
Door Davidsfonds en Jong D.F. Kortrijk wordt momenteel een grootse Willem
Putman-herdenking op touw gezet. Van 12 tot 20 december heeft in de zaal
Rijksarchief, Guido Gezellestraat, een tentoonstelling plaats ‘Willem Putman, leven
en werk’. Deze expositie werd ingeleid door Fred Germonprez. Op 20 december
volgt een herdenkingsplechtigheid: te 9.45 u. een H. Mis in de St.-Michielskerk,
opgeluisterd door ‘Singhet ende weset vro’ en met kanselrede door Z.E.H. Oost,
proost AWT.; te 10.45 u. in de Bovenzaal van het Stadhuis: gelegenheidstoespraak
door onze Voorzitter, Jozef Storme, hulde door ‘Kunst en Eendracht’ uit Waregem,
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voordracht door Antoon Vander Plaetse en optreden van het koor ‘Mandelgalm’ uit
Roeselare (met medewerking van B.R.T. West-Vlaanderen).

Oostende
Kunstenaars helpen gehandicapten
Voor deze groots opgevatte actie ten bate van de Rijkslagereschool voor
Buitengewoon Onderwijs, meldden zich vele kunstenaars spontaan aan, zelfs nog
vóór er van enige persoonlijke uitnodiging sprake was. Artisten, die wensen deel te
nemen, kunnen zich in verbinding stellen met dhr. G. Simard, Van Iseghemlaan,
Restaurant ‘La Renommée’, tel. 711. 95.
De verkoop van de afgestane schilderijen of andere plastische werken zal in
openbaar opbod plaatshebben in het Kursaal, op een nader te bepalen datum in mei
1965.
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Inhoud
Artikels gerangschikt volgens onderwerp
editorialen
Mgr. V. Vangheluwe

nummer 73

Prof. Dr. Hubert Peeters

nummer 74

Pol Provoost

nummer 78

plastische kunsten
A.S. / J.V.R.: Geprimeerden in de
426
provinciale prijskamp voor schilderkunst
Bentein, M.-R.: Hedendaagse
beeldhouwkunst in de U.S.A.

332

Boschvogel, F.R.: Kunstschilder Jos. Van 429
Bellegem 70 jaar
Coremans, Prof. Dr. Paul:
Echtheidsonderzoek en
restauratie-problemen

105

De Landtsheer, Clemens: Karel
Aubrouck, frontsoldaat en
kunstbeeldhouwer

268

Deleu, Jozef: Arthur Deltour

362

Dendooven, Lucien: Roger Bonduel

61

Dendooven, Lucien: Roger Vandeweghe 64
Dendooven, Lucien: Cyril Maertens

66

des Cressonnières, J.: Het Design Centre 372
te Brussel
des Cressonnières, J.: I.C.S.I.D.

403

De Sy, Hubert: Betekenis en inhoud van 391
Industriële Vormgeving
De Vriendt, Sam: Joe English,
frontsoldaat en begenadigd kunstenaar

263

Deylgat, Hector: Alfons Blomme 75

83

Deylgat, Hector: Onze Ere-Voorzitter
Sen. R.D. De Man gebeeldhouwd

94

Duchateau, Marcel: Schoonheid op maat 136
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Dumarais, Freek: Anita Vandamme

92

Ghekiere, A.: Gilbert De Cock op het
kruispunt van lijn en licht

431

Gyselen Gaby: De beeldende kunst aan 252
de IJzer
Gyselen Gaby: Beeldhouwer Rik Laloo 357
70!
Haazen, Marcel: Het probleem van de
smaak bij het publiek

333

Janssens de Bisthoven, Dr. A.: De regelen 117
van de perspectief bij de Vlaamse
meesters van de vijftiende eeuw
L.D.: In memoriam Gerard Van Tieghem 213
Maldonado, Tomas: Kunst en Industrie

375

Notebaert, Marcel: Problemen voor de
textielontwerper

404

Notebaert, Marcel: Alu- en Resichromie 420
Peeters, Dr. med. Hubert: Ontmoeting
met Naum Gabo

147

Peeters, Dr. med. Hubert: Pop-Art

326

Platteau, Juliaan: Samuel De Vriendt 80 284
jaar jong!
Smeets, Dr. Albert: De naoorlogse boom 314
van de schilderkunst in de Verenigde
Staten
Smeets, Dr. Albert: Pol Patoor,
360
Provinciale Prijs voor Schilderkunst 1964
Van Remoortere, Julien: In memoriam
Charles Bresous

356

Verhoeven, Nico: Voor wiens belangen 381
staat de industriële vormgever op de bres?
x: Michel Martens

68

x: Marcel Notebaert

70

x: Adhémar Vandroemme

73

x: Jan Patoor

76

x: André de Smedt

85

x: Lucien Gellynck, frontsoldaat en
kunstschilder

261
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xx: Getuigenissen (inzake Industrial
Design)

407

muziek
De Vaere, Tony: André De Vaere,
frontsoldaat en klaviervirtuoos

271

Deylgat, Hector: Akademiedirecteur Jos 283
Hanoulle (70) op rust
J.H.: Kamiel D'Hooghe, Directeur van de 420
Muziekacademie te Roeselare
Simoens, Leo: De Nationale liederen van 95-157-290
enkele Europese landen:
Storme, Jozef: In memoriam Remi
Ghesquière

353

x: U.S.A.-muziek vandaag

341

letterkunde
poëzie
Axters, Stephanus G., o.p.,: Veni Sancte Spiritus (282)
Bekaert, Piet M.J.: Natasja (417)
Berghmans, Jan: Requiem voor een mislukkeling (350)
Brak, Piet: Toen de zon... (212)
Carette, Bart: Hond (281)
Casier, Hervé J.: Het Nachtlied (350)
Castelein, Ronny: Herinnering aan mijn vrouw (281)
Deflo, Lionel: Nokturne (417)
Deleu, Jozef: Graf (146), Verwachting (211)
Deloof, Jan: Kermis (145), November (350)
Deloof Giovan: Winter (146)
Demeyer, Oscar: Armoede (417)
Depeuter, Frans: Winter 2 (350)
de Poortere, José: Dank zij het leger... (212)
De Preester, Eric: Voor ons lief kindje (146)
Elegast: Kinderen knielen... (tegenover 229)
Florizoone, Fernand: Lente (212), Stof en geest (282)
Hannelore, Robin: Liedje van de desperado (282)
Mattelaer, Dr. Eug.: Roeland (224)
Mere Ann: Aquarel (212)
Pimajojuko: Kleine suite (82)
Schneider, Marie-José: Goede Vrijdag (281)
Spillebeen, Willy: Bezinning (145), Veronica (281), De oude mens (349)
Van Damme, Lieve: Een minuut stilte (145)
Vanderschaeghe, Paul: Romantisch memorieblok (32), Brugge (146), Gezelschap
(282)
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Van de Velde, Marcel: Einsam bin ich nicht allein (418)
van Hoestenberghe, Lieve: Kort lied (417)
Van Ryssel, Daniël: Winter (146)
Van Straeten, Bert: Huiver (212)
Verkarre, Roger: Brugge (146), Madonna der stilte (281), In Godsnaam (417)
Verpoort, Pol: Sproke (212)
Willaert, Maria-Godelieve: Vriendschap (418).

studiën
Bossier, Herman: Urbain Van de
Voorde... 50 jaar jonger

287

Buckinx, Pieter G.: Lia Timmermans
laureate der ‘Scriptores Catholici’

150

de Caluwe, Alain mr.: In memoriam
Marcel Van de Velde

419

Deleu, Jozef: Dichter Willy Spillebeen
bekroond!

358

Dendooven, Lucien: Marcel Matthijs 65 83
Dendooven, Lucien: In memoriam Marcel 355
Matthijs
Dendooven, Lucien: Gustaaf Vermeille, 422
provinciale prijs voor poëzie 1964
Koch-De Meyer, Dr. G.: De Illustere
Hogeschool van Harderwijk en haar
boekenschat

112

Smeets, Dr. Albert: Bertien Buyl, derde 152
Heideland-prijs
Thomassen, Huib: Nieuw en
88
heruitgegeven werk van Fred Germonprez
Thomassen, Huib: ‘De Helle Dageraad’ 213
door Lucien Dendooven
Van de Moortel, Remi: ‘Emmanuel
214
Looten, de Franse Vlaming’ door Willy
Spillebeen
Van de Moortel, Remi: ‘Alfons Van Hee’ 216
door Karel M. De Lille
Van de Moortel, Remi: Twee
prozawerkjes van Marcel Van de Velde

217

Van de Moortel, Remi: Nieuwe
Westvlaamse Poëzie

218
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Vanderschaeghe, Paul: Tussen katheder 299
en straat: proza en poëzie in de United
States sinds 1940
Vansina, Dirk: 1914-1918 in de spiegel 239
van de Vlaamse letterkunde

toneel - film
Deleu, Jozef: ‘De Harlekijn’ van Flor
Barbry

153

Deleu, Jozef: Nieuw toneelspel van Flor 430
Barbry: ‘In Afwachting’
Eysselinck, Walter: Hedendaags toneel
in de U.S.A.

310

Germonprez, Fred: Het dertigste tornooi 91
van het Koninklijk Landjuweel te Kortrijk
Nelissen, Ivo: De Amerikaanse film na
wereldoorlog II

305

Vander Plaetse, Antoon: Toneel en
concertleven in oorlogstijd

247

Van Remoortere, Julien: Antoon Vander 224
Plaetse geestdriftig gevierd te Kortrijk
(26 april 1964)
Van Remoortere, Julien: Raoul Servais, 424
Grote prijs voor de animatiefilm
x: Het mimecentrum ‘Pantalone’ te
Roeselare

155

architectuur
A.S.: Van kerk tot kerk in
West-Vlaanderen

36

Dendooven, Lucien: Bekroning voor
Architect Arthur Degeyter

149

Dr. H.P.: Techniek en bouwkunst: Het 121
‘Flight-Center’ van de T.W.A. van Eero
Saarinen
Gyselen, Gaby: Provinciale wedstrijd
kerkbouw

14

Peeters, C.J.A.C.: Westvlaamse kerkbouw 17
in een Nederlands vizier
Van Remoortere, Julien: Prof. Paul Felix, 86
lid van de Vlaamse Academie
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x: Architecturaal facet (U.S.A.)

337

xx: Colloquium over hedendaagse
kerkbouw

2

fotografie
Boven, Dr. Michel: Schoolfotografie:
functie van hogere levenswaarde

208

De Meester, Jaak: Abstracte of absolute 172
fotografie
Hoepffner, Marta: De vooruitstrevende
fotografie en de jongeren

205

Messely, Paul: Fotografisch zien en
fotografisch denken

186

Pickel, Sepp: De opvoedkundige waarde 199
van de fotografie en opvoeding tot
fotografie
Tas, Filip: De fotografie in haar tijd

192
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III

van Deuren, Karel: Foto's worden
zichzelf

167

Vansevenant, Roger: Toegepaste
fotografie voor de grafiek

175

Wybaillie, Jerome: Fotografie:
beeldtaal-wereldtaal

182

varia
Boens, Daan: De aanval

274

Borginon, Hendrik: De Frontbeweging

237

Calcoen, Roger: Het Nationaal Centrum 139
voor de geschiedenis van de
Wetenschappen
De Landtsheer, Clemens: De
Frontblaadjes aan de IJzer

277

de Smet, Dr. Jos: De geschiedenis van de 231
oorlog 1914-1918 in West-Vlaanderen
Gijsen, Marnix: Greenwich Village New 342
York
Hopmann, Heinrich: Soldaat in
Vlaanderen 1917-1918

279

Liénart, Achille, Kardinaal:
Herinneringen

273

Michel, H.: Een belangwekkende
126
ontdekking in de Koninklijke Bibliotheek
Peeters, Dr. med. Hubert: Simon Stevin 128
van Brugghe
Senesael, Marcel: Herinneringen

273

Storme, Jozef: Ridder Pierre van Outryve 351
d'Ydewalle twintig jaar gouwheer van
West-Vlaanderen
Verschaeve, Cyriel: Gebed voor
Vlaanderen

246

Verthé, Arthur: Ontmoetingen met
Vlamingen in Amerika

345

Wipperman, Prof. Ferdinand: Herinnering 275
aan Vlaanderen
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x: Jozef Camerlynck, Officier in de
Kroonorde

353

Provinciale Prijskampen 1964

96

verbondsberichten
Verkiezingen van de Raad van Beheer (97); Derde reeks kunstavonden (226); ‘Het
Vlaamse Landschap’ te Menen (367); Samenkomst met V.K.O.S. (367); Statutaire
vergadering (367-432); Belangrijke tentoonstelling en prijsvraag (367-432); Ons
maart-aprilnummer 1965 (432); Uitgave van V.K.O.S. (432).

vrije tribune
Gellynck, Hilaire: Gigantisme

96

Pillen, Lic. Aimé: Het Oostends
Folkloremuseum

288

Roelstraete, Herman: ‘Singhet ende weset 224
vro’ en de Johannespassion
x: Grafzerken

97

kunst en geest
Smeets, Dr. Albert: H.V. Wolvens,
Beleefde estetica

140

Vander Donck, Kan. E.: Vaticanum II en 78
de gewijde kunst
Van Haecht, Prof. Dr. L.: De
kunstfilosofie van het Marxisme

415

vakliteratuur
A.S.: Gewijde kunst (98); Jaarboek Kon. VI. Academie van Taalen Letterkunde
(159); De abstracte schilderkunst in Vlaanderen (160); Kroniek der Christelijke
Letteren (368).
Boschvogel, F.R.: De oorlog te Dikkebusch en omstreken (293).
f.r.b.: Staden 1914-18 - De frontstreek Poelkapelle, Langemark, Houthulst (293);
Aartrijke 1914-18 (294); Brugge onder de oorlog 1914-1918 (294); Torhout onder
de oorlog 1914-1918 (294); Stuivekenskerke (294).
j.v.r.: Kultureel jaarboek van de Provincie Oost-Vlaanderen 1962 (98); De Taal als
tuin en wildernis (160); Kunst bij ons (160); BRT-uitgaven (160-370);
V.T.B.-uitgaven (161); Gids Ieper en de frontstreek (292); Stille Getuigen 1914-1918
(292); De IJzerslag 1914 (292); 't Manneke uit de Mane (369); Zuid- of
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Frans-Vlaanderen (369); Huldeboek Antoon Vander Plaetse 60 (370); Dit is de
Gidsenbond (370)
Spillebeen, Willy: Kunst aller tijden (159)
Van Remoortere, Julien: Verschaeve getuigt (292)
xx: Tijdschriften (161-370); Uit de nalatenschap van Warden Oom (369)

Register van illustraties
omslagillustraties
73: André De Smedt; 74: Paul Carbon; 75: Jaak De Meester; 76: Emiel Debaillie;
77: Roger Baert; 78: Albert Setola.

schilderijen - tekeningen - etsen
Bastien, Alfred: De hallen van Nieuwpoort (253)
Blaeu, G.: Zeilwagen van Simon Stevin (128)
Blomme, Alfons.: Meisje in de bloemen (84)
Bouts, Dirk: Laatste avondmaal, detail (105)
Bouts, Dirk: Perspectiefstudie (117)
da Vinci, Leonard: Perspectief- en anatomische studiën (137-138)
De Cock, Gilbert: Ta Melania (431)
De Gheus, Lucien: Kermisleute (427)
de Kooning, Willem: February (315)
Deltour, Arthur: Zomernamiddag in Zuid-Vlaanderen (363)
De Vriendt, Sam: Zicht op vernield Diksmuide (256)
De Vriendt, Sam: Kerstnacht 1915 aan het IJzerfront (257)
Dine, Jim: Three Panel Study for Child's Room (329)
Eichhorst, Fr.: In het overstroomde IJzergebied (234)
Eichhorst, Fr.: De kerk van Langemark in april 1915 (234)
English, Joe: Kerstnacht aan de IJzer (263) - Brandend Ieper (264) - Het
moederhuis van Veurne (264) - Soldaat bij het kruis (265) - Kruis ‘Heldenhulde’
(266) - De dood van de Gebroeders Van Raemdonck (266)
Gellynck, Lucien: Het kamp van Beverlo (261)
Gorky, Arshile: The Calendars (314)
Graves, Morris: Flight of plover (316)
Greene, Stephen: The burial (325)
Hartigan, Grace: Essex market (322)
Hitler, Adolf: De kerktoren van Ardooie (260)
Huygens, Leon: Nieuwpoort 1916 (254)
Kine, Franz: Cardinal (317)
Lawrence, Jacob: Chess on Broadway (323)
Lichtenstein, Roy: Okay, hot-shot, okay! (328)
Maertens, Medard: Bain de la troupe (259)
Marin, John: Lower Manhattan (320)
Memling, Jan: O.L. Vrouw van Maarten van Nieuwenhove (120)
Meurisse, Roger: Melancholisch (427)
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Minnebo, Hubert: Konstruktie I (427)
Notebaert, Marcel: Kruisweg Winkel-St.-Elooi (70) - Kruisweg, Kapel der
Zusters, Avelgem (71) - Detail van een altaarstuk (421)
Patoor, Pol: Ruif 64 (361)
Peterdi, Gabor: Bevroren tak (319)
Pollock, Jackson: Schaduwen (317) - Number 27 (318)
Rauschenberg: Gloria (327)
Refregier, Anton: The staircase (321)
Rosenquist, James: Capillary Action No II (326)
Rothko, Mark: Tan and black on red (317)
Rubens, Pieter Paul: De kruisafneming, detail en dwarsdoorsneden (108-109)
Seligmann, Kurt: The balcony I (324)
Servaes, Albert: Kalvarie (229)
Speybrouck, Jos: Oorlogstekeningen (260)
Thiriar, James: Belgische officieren en soldaten (255)
Tobey, Mark: Written over the plains (315)
Tomlin, Bradley W.: Number 20 (319)
Tooker, George: The subway (324)
Van Damme, Eddy: het bos (427)
Vandroemme, Adhémar: God is liefde (73)
Van Eyck: Het Lam Gods, detail (106) - Het altaarstuk van Kan Van der Paele,
perspectief (118-119)
van Meegeren, Han: Het laatste avondmaal, radiografie (107)
Van Sassenbrouck, Achiel: Hulppost voor gekwetsten (258)
Vansina, Dirk: Cyriel Verschaeve (241)
Wolvens, Henri-Victor: De gaslantaarn (140) - De man met de blauwe schort
(141) - Marianne met de pelsmantel (142) - Terras te Brugge (143) - Grijze zee
(144).
x: Het Sapientia Uurwerk, handschrift IV 111, fo 13v (127)
x: Portret van Simon Stevin (129)
xx: Platen uit boeken van de Illustere School van Harderwijk (112-116)

beeldhouwwerken - keramiek - brandramen
Anneessens, Michiel: O.L. Vrouwebeeld, Christusbeeld in glas en lood (75)
Aubroeck, Karel: Beelden van de eerste IJzertoren (268-269)
Baskin, Leonard: Benevolent angel (334)
Bekaert, Piet: Mozaïeken en glasraam (77)
Bonduel, Roger: Kruisbeelden, kruiswegen en tabernakels (61-62-63)
de Rivera, Jose: Construction 27 (336)
De Smedt, André: Tabernakel V.T.S. Ieper (86)
Ferber, Herbert: Calligraph with sloping roof one wall II (333)
Gabo, Naum: Constructie nabij ‘De Bijenkorf’, Rotterdam (147) - Linear
construction 2 (335)
Janchelevici: Kop van Sen. R.D. De Man (94) - Kinderfiguur (95)
Lipchitz, L.: Sacrifice (335)
Lipton, Seymour: Earth forge (332)
Maertens, Cyril: Altaren en kruiswegen (66-67)
Maréchal, Joost: Keramiek en glasramen (72)
Martens, Michel; Brandvensters (68-69)
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Patoor, Jan: Glas in beton en sgraffiti (76)
Roszak, Theodore: Gola di ferro (336)
Segal, George: Lovers on a bench (330)
Smith, David: The royal bird (333)
Vandeweghe, Roger: O.L. Vrouwebeelden in keramiek, doopvonten en glasraam
(64-65)
Vandroemme, Adhémar: Ecce Homo (73)
Vermeersch, José: Religieuze kunstvoorwerpen Kapelkoor V.T.S. Roeselare
(60)
Wittouck, Maurits: Kruisbeeld en O.L. Vrouwebeeld (74)
x: Oppervlakte van de derde graad (148)

toneel - stoeten - ballet - opera? radio
St.-Rembert uit Torhout behaalde de tweede plaats in het Landjuweel, Kortrijk
(91)
Toneel uit ‘De Harlekijn’ (Flor Barbry) (164)
Mimecentrum ‘Pantalone’, Roeselare (155-156)
Antoon Van der Plaetse gevierd te Kortrijk (26-4-64) (224)
Het Fronttoneel met Dr. O. de Gruyter (247)
Foto's van het toneelleven in krijgsgevangenschap 1914-18 (248 tot 251)
Het Fronttoneel te Keulen in 1919 (358)
Thornton Wilder en Ruth Gordon (312)
Frederic March en Florence Eldridge (312)
Toneel uit ‘Oklahoma!’ (313)

kunstfoto's - televisie - film
Behaeghel, Jeanine: Verwachting (211)
Bischof, Werner: Onder een paraplu van palmbladeren (187) - Jong en oud in
India (188)
Capa, Robert: Een Joods feest (183)
Cartier-Bresson, Henri: Hittegolf in Boston (166) - Onverstoorbaarheid in Hyde
Park (170) - Parade in Peking (171) - Parijs (191) - China (200) - Een eunuch
(201)
Clergue, Lucien: Acrobaat, trapezewerker en harlekijn (179)
Davidson, Bruce: Amerikaanse teenagers (194)
De Meester, Jaak: Fuga (172) - Ode aan het getal (173) - Kristalstructuur (174)
Hamaya, Hiroshi: Strand in Japan (165-184) - Boerin (185)
Hoepffner, Marta: Exotische tuin (196) - Studie met contrastprocédé(197)
Hoste, Paul: Loper op bakstenen (202)
Messely, Paul: Berijmd spinneweb (189)
Roiter, Fulvio: Kleine Karajà-Indiaanse (169) - Man met twee paarden (178) Haarkappen bij de Karajà's (180) - Bacabal (198) - Temperatuur onder nul (203)
Servais, Raoul: Beeld uit ‘De Valse Noot’ (425)
Seymour, David: Chim's kinderen (204)
Stock, Dennis: Om 6 uur in de morgen gaat Bill Crow naar huis (190)
Vandercam, Serge: Portret van Anne Bonnet (181) - Compositie met drie
vertikale banden (193)
Vansevenant, Roger: Hoppevelden (176-177) - Man aan de arbeid (195)
Wybaillie, Jerome: Bimsblokken (182) - Jonge veulens (186)
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Yoors, Jan: Foto's van Washington Square, New York (342 tot 344)
xx: Bekroonde foto's Nat. Fotowedstrijd voor de jeugd 1963 (205-210)
Foto's uit naoorlogse Amerikaanse films (307 tot 309)

architectuur
Baert, Arch. Jos.: Pius X kerk, Kortrijk (40)
Baur, Arch. H.: Allerheiligenkerk, Basel (10)
Breuer, Marcel: St. John's abdij, Collegeville (338)
Degeyter, Arch. Arthur: Reconstructie Male (30) - Reconstructie Godelieveabdij,
Gistel (30) - Kapel Groenhove, Torhout (31) - O.-L.-Vrouwkerk, Beernem
(32-33) - Kerk Assebroek (33-34) - Kerk O.-L.-Vr. Onbevlekt,
Veurne-Nieuwstad (56) - Woning Dr. L. Defour, Moeskroen (149) K.-I.-Centrum, Loppem (150)
De Geyter, Arch. A.; Scherpereel, Arch. H. en Derieuw, Arch. P.: St.-Jozefskerk,
Oostrozebeke (46)
Dessauvage, Marc; Tanghe Jan; Claeys; Scherpereel; Missine, Bernard,
Architecten: Bekroonde ontwerpen Prov. Wedstrijd voor Kerkbouw 1963 (15-16)
Dessauvage, Arch. Marc: Abdij Zevenkerken, Loppem (45)
De Smedt, André: Kapel O.-L.-Vrouw van Vlaanderen, Kortrijk (41) Christus-Koningkerk, Staden-Sleihage (50-51)
Devos, Arch. P.; Holvoet, Arch. M. en Van den Weghe, Arch. J.: St.-Pieterskerk,
Kuurne (42-43)
Felix, Ir.-Arch. Paul: Woning Beeldhouwer Bonduel, St.-Andries (87) - Klooster
der Arme Klaren, Oostende (22-23-24) - Kerk voor Wijk Ter Biest, Waregem
(58)
Gilson, Arch. Jean: St.-Niklaaskerk, Oostduinkerke (17-18)
Harrison, Wallace K.: First Presbyterian Church, Stamford (339)
Hintjens, Arch. Is. en Beyne, Ir. Arch. J.: Wijkkerk St.-Pieters, Brugge (37)
Hoste, Arch. Huib: Kerk te Zonnebeke (20)
Huyghebaert, Arch.: H. Godelieve en Karel de Goedekerk, St.-Michiels (52)
Johnson, Philip: Roofless Church, New Harmony (340)
Koldewey, Arch. H.: St.-Judas Tadeus, Eindhoven (6)
Lantsoght, Arch. J.: Kerk Bredene, Molendorp (26) - Kerk te Koksijde
(26-27-28) - Kerk te Menen (27-28-29) - Kerk te Moerzeke (28)
Le Corbusier: Ronchamp (8)
Nolf, Arch. Willem: St.-Pieterskerk, Torhout (53)
Ritzen, Arch.: St.-Margaretakerk, Knokke (19-20)
Saarinen, Eero: Het ‘Flight-Center’ van de T.W.A. (121 tot 125 en 139) - Kapel
van het Massachusetts Institute of Technology (337)
Saarinen, Emiel: Tabernacle Church of Christ, Columbus (340)
Saarinen & Saarinen: Christ Evangelical Church, Minneapolis (340)
Schotte, Arch.: Drie Koningen-kerk, Torhout (55)
Schürmann, Arch. Joachim: S. Pius, Keulen (8)
Stefann, Arch. Emiel: St.-Elisabeth, Opladen (4)
Stijnen, Arch. Leo & De Meyer, Arch. Paul; St.-Ritakerk, Harelbeke (44)
Tanghe, Arch. Jan; Kloosterkapel, Werken (59)
Vande Grinde, Arch.: Augustijnerkerk, Nijmegen (4)
Van Kerckhove, Studiebureel ir. H.: St.-Godelievekerk, Roeselare (47)
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Vastesaeger, Arch. Christiaan: St.-Augustinuskerk, Bellegem (36) - Kerk
O.-L.-Vr. Onbevlekt, Ingelmunster (38-39) - Klooster Zusters Benediktinessen,
Rumbeke (48) - Sint-Franciscuskerk, St.-Kruis (49) - O.-L.-Vrouwkerk, Vichte
(57)
Viérin, Arch. Luc: Noviciaat Maria Middelares, St.-Michiels (54)
Weese, Harry: Arena Stage, Washington, D.C. (310)
Wright, Chester F.: Interieur van de Blessed Sacrament Church, Holyoke (338)
x: San Apollinare in classe. Ravenna (4) - O.-L.-Vrouwekerk, Maastricht (6) Kathedraal van Laon (8) - Die Weis, Steingaden (10) - Belgische kerk ‘Our
Lady of Sorrows’, Detroit (347)
xx; Het Design Centre te Brussel (373-374) - Branch Port Office London W. 1
(398-399)

varia
Teksten en afbeeldingen uit werken van Simon Stevin 129 tot 134
Elektrochromatografie-apparaat en walspomp

135

Foto's uit de oorlog 1914-18

232, 233, 235, 236, 262,
273 en 274

De leiding van de Frontbeweging

237

Virtuositeitsdiploma van André De Vaere

271

Hoofding van het Frontblaadje ‘ Onze Temschenaers’ 277
Burelen van de Gazette van Detroit

346

Bestuur 1964 v. de Belgian American Business Men's 343
Association
Gouverneur van Outryve d'Ydewalle te Detroit

351

Receptie te Pretoria n.a.v. Streuvels Eredoctoraat

357

Foto's i.v.m. industriële vormgeving:
metalen stoel (Christophe 379
Gevers)
stoel ‘Pyramide’ (Wim
Rietveld)

380

schoolset (Friso Kramer)

382

gedekte tafel (N.C.M.V.
Brussel)

384

salongarnituur (De Coene) 385
afvalbak (Génicot en
Duqué)

389

fontein

391

draaibank ‘Gallic 16’
(Roger Tallon)

392-393
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stapelservies TC 100
(hogeschool voor
Vormgeving Ulm)

395

snoeischaren (Chadwick
e.a.)

397

machines Olivetti

401-402

portretten
Aubroeck, Karel

269

Ballegeer, Jan-Piet

221

Barbry, Flor

153-430

Belpaire, juffrouw

244

Blomme, Alfons

83

Boens, Daan

243

Bresous, Charles

356

Buyl, Bertien

152

Camerlynck, Jozef

353

De Gheus, Lucien

426

de Gruyter, Dr. O.

247

Deflo, Lionel

223

Deleu, Jozef

220

De Lille, Karel M.

216

Dendooven, Lucien

213

De Smedt, André

85

De Vaere, André

271

De Vriendt-Therssen, Godelieve en Sam 285
D'Hooghe, Kamiel

420

Francken, Fritz

241

Germonprez, Fred

88

Ghesquière, Remi

354

Hanoulle Jos

283

Margo

223

Matthijs, Marcel

83-355

Meurisse, Roger

426

Minnebo, Hubert

426

Patoor, Pol

360
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Pimajojuko

221

Senesael, Marcel (met groep piotten)

239

Servais, Raoul

424

Simons, Jozef

243

Spillebeen, Willy

218-423

Thans, Hilarion

245

Timmermans, Lia

151

Van Belleghem, Jos

429

Van Cauwelaert, August

244

Van Damme, Eddy

426

Van Damme, Jan

423

Vanderschaeghe, Paul

423

Van de Velde, Marcel

217-419

Van Haelewyn, Joris

222

Vansina, Dirk

239

Vermeille, Gustaaf

422
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